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Urz¹dzenia uzdrowiskowe i komunikacja 
w Bad Koenigsdorff-Jastrzemb

Urz¹dzenia ogólne
Solanka, która wytryska z odwiertu g³êbokiego na 200 metrów z wydajnoœci¹ 110 

litrów na minutê, wylewa siê do wycementowanego basenu, z którego zostaje 
przet³oczona za pomoc¹ maszyny parowej do du¿ych zbiorników, a st¹d jest 
odprowadzana ¿elaznymi, a tak¿e miedzianymi ruroci¹gami do ró¿nych ³aŸni.

Ogrzewanie jest parowe.
Natryski s¹ stosowane w postaci pryszniców, natrysków promieniowych, 

p³aszczowych i nasiadowych; spad 50'.
Zak³ady lecznicze, których urz¹dzenia s¹ komfortowe i odpowiadaj¹ wszystkim 

wymogom nowoczesnoœci, obejmuj¹ now¹ ³aŸniê (z 34 wannami), star¹ ³aŸniê (z 
inhalacj¹ i natryskami), ³aŸniê borowinow¹, ³aŸniê parow¹ i warzelniê, w której 
ostatnio sporz¹dza siê zgêszczon¹ solankê.

Pijalnia przy pawilonie orkiestrowym jest otwierana przy ³adnej pogodzie, 
natomiast podczas nie³askawej pogody jest otwierana pijalnia przy wielkim krytym 
chodniku, by móc tam odbywaæ spacery podczas leczenia.

Biblioteka uzdrowiskowa znajduje siê w Inspekcji Zdrojowej i jest otwarta po 
po³udniu od godziny 3.30 do 4.30.

Rozrywek dostarczaj¹ orkiestra uzdrowiskowa, która gra dwa razy dziennie i 
urz¹dza koncerty; bogato zaopatrzona czytelnia, w której s¹ wy³o¿one gazety, 
¿urnale i spisy kuracjuszy; salon bilardowy w Domu Zdrojowym; spotkania 
odbywaj¹ce siê co 14 dni w soboty w wielkiej sali Domu Zdrojowego; 
przedstawienia teatrów amatorskich i koncerty; przeja¿d¿ki ³ódk¹; 
wêdkowanie i wiele innych.

Promenady uzdrowiska rozci¹gaj¹ siê daleko.
W³aœciwe uzdrowisko z jego urz¹dzeniami jest ca³e opasane 22-hektarowym 

wielkim parkiem. Ten ostatni oferuje spacerowiczowi na swoim wielokrotnie 
przerywanym przez w¹wozy terenie, na który sk³adaj¹ siê bujne piêkne drzewa 
liœciaste jak i drzewa iglaste, wiele wdziêcznych promenad, których uk³ad pozwala 
na wybór p³askich, jak równie¿ i bardziej wznosz¹cych siê dró¿ek. W romantycznych 
punktach parku s¹ umieszczone dla goœci uzdrowiska zaciszne miejsca 
odpoczynku.

Uzdrowisko po³o¿one wysoko w œrodku rozleg³ego parku ze swoim czystym, 
zupe³nie wolnym od kurzu i bezdymnym powietrzem, w po³¹czeniu z górzystym 
terenem nadaje siê tak¿e dobrze na kurort terenowy i klimatyczny.

Poza w³aœciwymi urz¹dzeniami leczniczymi zapraszaj¹ do dalszych spacerów - 
Gaj Wiktora, Dolina Anny i tak zwany Wysoki Las, które równie¿ nale¿¹ do 
uzdrowiska. Spacery mog¹ byæ przez dobrych piechurów wyd³u¿one szos¹ lub 
polnymi drogami a¿ do Jastrzêbia Górnego, albo Dolin¹ Zofii, przez Ruptawê, 
Ruptawski Las a¿ do austriackiej granicy, lub przez Moszczenicê, Piersnê, równie¿ 
do austriackiej granicy i st¹d dalej (dworzec Pietrowice itd.).

Dalsze cele przeja¿d¿ek to: Frysztat le¿¹cy w odleg³oœci 5/4 mil na Œl¹sku 
austriackim z parkiem hrabiego Larysza, odleg³e o 3 mile górskie miasto Cieszyn z 
panoram¹ ze Wzgórza Zamkowego na Karpaty i dolinê Olzy, Ostrawa z piêknym

widokiem na Landek, miasta przemys³owe Bielsko-Bia³a, Kraków i s³awna kopalnia 
Wieliczka, Tatry, których krajobrazy maj¹ ca³kowicie charakter alpejski i wiele innych.

Mieszkania o umiarkowanych cenach - od 4 marek tygodniowo w górê za pokój  
s¹ do uzyskania w pañskich domach szwajcarskich po³o¿onych romantycznie w 
œrodku parku, blisko Domu Zdrojowego i miejsca kuracyjnego, w ogóle nie 
dotkniêtych przez ruch publiczny, jak te¿ w zaopatrzonych we wszelkie wygody 
domach zajezdnych przy ulicy Pauli, z których na koniec nale¿y szczególnie 
wymieniæ wille: Dwór Karoliny, Dwór Ulryki, Sanssousi, aptekê, dom Idzikowskiego, 
pocztê, willê Feliks.

Po³o¿ona na placu kuracyjnym restauracja zdrojowa, stoj¹ce przy ulicy Pauli 
Hotel Hohenzollern i Hotel Königsdorff, jak równie¿ restauracja Willa Brema 
(ostatnia z ¿ydowsk¹ kuchni¹) zapewniaj¹ doskona³e wy¿ywienie.

Wysy³kê œwie¿ej solanki, zgêszczonej solanki i solankowego myd³a jodowo-
bromowego prowadzi Inspekcja Zdrojowa, do której nale¿y kierowaæ zamówienia.

Œwie¿a solanka, zgêszczona solanka i jodowo-bromowe myd³o solankowe jest 
na sk³adzie we wszystkich sklepach z wodami mineralnymi Niemiec.

Po³¹czenia komunikacyjne z Jastrzêbiem
Stacjami koñcowymi kolei s¹: 
Wodzis³aw, stacja Kolei Górnoœl¹skiej i Petrowice, stacja Pó³nocnej Kolei 

Cesarza Ferdynanda.
Podró¿uj¹cy do uzdrowiska, przybywaj¹cy ze Œrodkowego i Dolnego Œl¹ska, 

Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego, Saksonii lub z Marchii, w ogóle z Pó³nocnego 
Zachodu i Zachodu korzystaj¹ najlepiej albo z poci¹gu odchodz¹cego z Wroc³awia o 
godz. 6.40 przed po³udniem lub o godz. 12.15 w po³udnie (zobacz rozk³ad jazdy i 
bilet na koñcu). Oba poci¹gi maj¹ w Wodzis³awiu po³¹czenie pocztowe z 
uzdrowiskiem, jednak na poprzedzaj¹ce we w³aœciwym czasie zamówienie w 
Inspekcji Zdrojowej bêd¹ podstawione specjalne pojazdy.

Do podró¿y z kierunku Wroc³awia zaleca siê tylko trasê Cha³upki-Wodzis³aw 
(nie Nêdza-Rybnik-Wodzis³aw, która w stosunku do pierwszej ma opóŸnienie oko³o 
2 godzin).

Osoby i baga¿ odprawia siê bezpoœrednio ze stacji Wroc³aw, O³awa, Brzeg, 
Opole, KoŸle-Kêdzierzyn i Racibórz przez Cha³upki do Wodzis³awia.

Udaj¹cy siê do uzdrowiska z górnoœl¹skiego okrêgu górniczego i hutniczego, z 
Rosji i z rosyjskiej Polski proszeni s¹ o przyjazd do Wodzis³awia przez Katowice-
Rybnik, z Gliwic przez Orzesze-Rybnik. Miêdzy Katowicami, wzglêdnie Gliwicami, 
jest codziennie trzykrotne po³¹czenie (patrz rozk³ad jazdy i bilet na koñcu.

Przybywaj¹cy z Austrii z kierunków Peszt, Wiedeñ i Praga s¹ proszeni o 
pos³u¿enie siê Pó³nocn¹ Kolej¹ Cesarza Ferdynanda przez Bogumin do Pietrowic. 
Tê ostatni¹ stacjê powinni tak¿e wybraæ przybywaj¹cy przez Kraków lub z Krakowa 
(patrz rozk³ad jazdy i bilet).

Udaj¹cym siê do uzdrowiska, a przybywaj¹cym do Pietrowic, radzi siê usilnie 
zamówienie pojazdu, poniewa¿ miêdzy t¹ stacj¹ kolejow¹ a uzdrowiskiem nie 
istnieje ¿adna komunikacja pocztowa.

Zamówiony dwukonny pojazd z Wodzis³awia do uzdrowiska kosztuje 5 marek 
(czas jazdy: 3/4 godziny).

Zamówiony dwukonny pojazd z Pietrowic do uzdrowiska kosztuje 5 marek (czas
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jazdy: 1 godzina).

Przek³ad z niemieckiego: Mieczys³aw Kula (Rybnik-Boguszowice)
•ród³o: Sool-Bad Königsdorff-Jastrzemb in Oberschlesien. Post- und Telegraphen-
station, Berlin [ok. 1891], s. 8-11.

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

Z³ote lata miêdzywojenne

Lata miêdzywojenne by³y najlepszym okresem w historii jastrzêbskiego 
uzdrowiska. Wraz z zakoñczeniem walk o polskoœæ Œl¹ska rozpocz¹³ siê etap 
wzmo¿onego rozwoju naszej miejscowoœci. Po odzyskaniu przez braci Witczaków 
maj¹tku wraz z uzdrowiskiem zainicjowano modernizacjê istniej¹cej infrastruktury 
oraz budowê nowych obiektów. Pracowitoœæ oraz zaanga¿owanie, a tak¿e dobre 
kontakty, da³y rewelacyjne wyniki, jakie osi¹gniêto w latach 1922-1939.

Ju¿ dwa lata po przy³¹czeniu czêœci Górnego Œl¹ska do Polski, z czêœci obszaru 
dworskiego Jastrzêbia Dolnego, zosta³a utworzona gmina wiejska Jastrzêbie-Zdrój. 
Kolejne lata to niesamowity rozwój budownictwa. W 1925 r. powsta³o Letnisko 
Oficerskie 23 Dywizji Piechoty im. gen. Kazimierza A. Horoszkiewicza, które w 1938 
r. zosta³o rozbudowane o pomieszczenia sanatoryjne i funkcjonowa³o jako „£azienki 
Parkowe”. W nastêpnych latach wybudowano kolejne obiekty. Powsta³a nowa 
siedziba zarz¹du uzdrowiska, która do tej pory znajdowa³a siê w „starych ³aŸniach” 
(same ³aŸnie zosta³y przebudowane i zmodernizowane). Pomiêdzy „Nowymi 
£azienkami” (obecnie siedziba GHM) a zabudowaniami Zak³adu Marii (koœció³ pw. 
NSPJ) wzniesiono kolejny budynek ³azienny, a dla uatrakcyjnienia pobytu w kurorcie 
zosta³ wybudowany nowy pawilon muzyczny zwany „muszl¹ koncertow¹”. G³ówna 
ulica uzdrowiska wzbogaci³a siê o nawierzchniê asfaltow¹, natomiast istniej¹c¹ sieæ

wodoci¹gow¹ i elektryczn¹ zmodernizowano i rozbudowano. Nie lada atrakcj¹ by³ 
basen wraz z pla¿¹ i kajakami, który wybudowano w 1937 r. Z Katowic przyje¿d¿a³y 
specjalne poci¹gi, którymi przybywali spragnionych mi³ych wra¿eñ turyœci. Basen 
s³u¿y³ tak¿e do rozgrywania zawodów p³ywackich, a korty tenisowe klubu 
„Jastrzêbianka” by³y miejscem zmagañ mi³oœników bia³ego sportu, którzy miêdzy 
innymi rozgrywali turnieje o mistrzostwo Jastrzêbia-Zdroju.

W³aœciciele uzdrowiska do³o¿yli wszelkich starañ, aby jastrzêbskie zdrojowisko 
cieszy³o siê nale¿nym uznaniem. Dziêki ich zabiegom tak¿e inne instytucje oraz 
osoby prywatne zaczê³y inwestowaæ w Jastrzêbiu. W 1927 r. Miejska Komunalna 
Kasa Oszczêdnoœci w Katowicach wybudowa³a okaza³y pensjonat, który w 1935 r. 
zosta³ nabyty przez Stowarzyszenie Urzêdników i Funkcjonariuszy Miasta Katowic. 
Oprócz „Opolanki” Kasa rok póŸniej wybudowa³a kolejny obiekt, który tak¿e w 1935 
r. zosta³ odkupiony przez katowicki magistrat i oddany dzieciom jako pomnik 
„Piêtnastolecia” niepodleg³oœci. Popularna „Katowiczanka” s³u¿y³a œl¹skim 
dzieciom, gdzie dziêki zabiegom mog³y powróciæ do zdrowia. W tym samym roku co 
”Katowiczanka” powsta³ najbardziej majestatyczny budynek w Jastrzêbiu - 
sanatorium im. J. Pi³sudskiego. Swój patronat sanatorium zawdziêcza hucznie 
obchodzonym w tym¿e roku imieninom marsza³ka. Do tego grona nale¿y dodaæ 
jeszcze domy wypoczynkowe Zwi¹zku Kas Chorych Województwa Œl¹skiego i 
Spó³dzielni Maszynistów Kolejowych oraz uzdrowisko Spó³ki Brackiej i Zak³adu 
Ubezpieczeñ z Chorzowa. Ten ostatni swoj¹ siedzibê ulokowa³ w zabudowaniach 
dawnej fundacji „Betania”. Du¿¹ rolê odgrywa³ Zak³ad im. Panny Marii, który w 
swoich zabudowaniach oferowa³ dla chorych dzieci ponad 400 miejsc, posiadaj¹c 
przy tym tak¿e w³asne ³aŸnie. Tak bogate zaplecze sanatoryjno-hotelowe pozwoli³o 
rokrocznie zwiêkszaæ frekwencjê oraz dzier¿yæ palmê pierwszeñstwa wœród 
uzdrowisk na Górnym Œl¹sku w latach 1932-1934, pozostawiaj¹c w tyle 
Gocza³kowice, Istebn¹, Ustroñ czy Wis³ê, która w drugiej po³owie lat 30. zepchnê³a 
Jastrzêbie na drugie miejsce.

Jak ju¿ wspomniano tak¿e prywatne osoby wznosi³y swoje pensjonaty. Na 
szczególn¹ uwagê zas³uguj¹: Jan Gajda, który wybudowa³ wspania³¹ „Willê 
Europejsk¹”, Józef Hetmañski fundator pensjonatu „Bo¿y Dar”, Jan Dyrda - 
w³aœciciel „willi Franciszka” czy wreszcie dr Stanis³aw Typrowicz, do którego 
nale¿a³a „willa Jastrzêbianka”. Do tego nale¿y jeszcze dodaæ wille: Ka³u¿y, 
Hoppenów, „Antonina” - Hajderów oraz „Rafa³” - S³adka, a tak¿e hotel im. gen. 
Hallera - Kowolów, który do 1922 r. funkcjonowa³ jako „Hotel Koenigsdorff”. 
Grzechem by³oby nie wspomnieæ o hotelu Edwarda Pos³usznego, gdzie obok 
standardowych us³ug organizowano turnieje szermiercze. Wszystkie pensjonaty 
wabi³y dobr¹ kuchni¹, s³onecznymi pokojami oraz atrakcjami takimi jak 
samochodowe wycieczki czy koncerty orkiestry. W ówczesnej prasie mo¿na by³o 
natrafiæ na spor¹ liczbê reklam typu: „pierwszorzêdna kuchnia, dobrze 
pielêgnowane piwa, wyborowe likiery, koniaki i wina, ceny umiarkowane” lub „pokoje 
s³oneczne, czyste, kuchnia warszawska wykwintna, dietetyczna jarska, codziennie 
koncerty, wieczorem dancing, klub towarzyski, bilard, bryd¿, czytelnia”. Ostatni¹ 
inwestycj¹ przed wybuchem wojny by³o sanatorium dla pracowników huty „Baildon” i 
„Pokój”. Budynek, na który miejscowi mówili „Beldona”, zosta³ ukoñczony w grudniu 
1938 r. Jednak¿e uroczystego otwarcia dokonano 11 czerwca 1939 r., a zatem 
niespe³na trzy miesi¹ce przed atakiem hitlerowskich Niemiec.

Mapa po³¹czeñ komunikacyjnych z Bad Koenigsdorff-Jastrzemb u schy³ku XIX w.,         
w cytowanej publikacji.
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Przek³ad z niemieckiego: Mieczys³aw Kula (Rybnik-Boguszowice)
•ród³o: Sool-Bad Königsdorff-Jastrzemb in Oberschlesien. Post- und Telegraphen-
station, Berlin [ok. 1891], s. 8-11.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sowietyzacja parku

Œmieræ Józefa Stalina w marcu 1953 r. spo³eczeñstwo polskie przyjê³o z ulg¹, 
jednoczeœnie jednak w³adze pañstwowe zaczê³y przeœcigaæ siê w pomys³ach na 
upamiêtnienie „s³oñca narodów”. Na tê nadgorliwoœæ nak³ada³a siê równie¿ 
zbli¿aj¹ca siê 10. rocznica proklamacji Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego, uwa¿anego za akt za³o¿ycielski Polski Ludowej.

Na Górnym Œl¹sku najbardziej wymownym przedsiêwziêciem by³o 
przemianowanie Katowic na Stalinogród. Jednak inicjatywy zmierzaj¹ce do 
upamiêtnienia Stalina dotar³y tak¿e na prowincjê, m. in. do cichego uzdrowiska, 
jakim by³o Jastrzêbie-Zdrój. G³ówn¹ alejê parkow¹ nazwano Alej¹ Stalina, a 
miejscowi aktywiœci Towarzystwa PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej przeszli do 
ofensywy.

Wiosn¹ 1954 r. ko³o TPPR przy Przedsiêbiorstwie Pañstwowym „Uzdrowisko-
Jastrzêbie” przes³a³o do Gromadzkiej Rady Narodowej wniosek o nadanie czêœci 
Parku Zdrojowego imienia PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej. Oczywiœcie takiemu 
postulatowi nikt nie œmia³ siê sprzeciwiæ, wszak prezesem Zarz¹du G³ównego TPPR 
by³ sam premier Józef Cyrankiewicz. Zatem 28 marca przez aklamacjê GRN przyjê³a 
uchwa³ê, której punkt 1 g³osi³: „W celu pog³êbienia braterskiej PrzyjaŸni Polsko-
Radzieckiej i uczczenia œwiêta 1 maja 1954 r. oraz dziesiêciolecia wyzwolenia Polski 
spod jarzma faszystowskiego i kapitalistycznego przez Armiê Radzieck¹ 
przemianowaæ reprezentacyjn¹ czêœæ parku Przedsiêbiorstwa Pañstwowego 
Uzdrowisko w Jastrzêbiu-Zdroju na 'Park PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej'”. W 
kolejnych punktach GRN zobowi¹za³a wnioskodawcê do nale¿ytej opieki nad 
parkiem, utrzymania w nim czystoœci oraz odpowiedniego oznakowania tabliczkami 
z now¹ nazw¹. Wszelkie prace mia³y byæ wykonane przed Œwiêtem Pracy.

Czasu by³o wiêc bardzo ma³o. Aktywiœci TPPR przyst¹pili zatem do akcji. W 
nastêpnym tygodniu, 4 kwietnia, zaaran¿owali zebranie w sali Domu Zdrojowego, by 
omówiæ zakres dalszych dzia³añ. W trakcie spotkania powo³ano Spo³eczny Komitet 
Budowy Parku PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej, w sk³ad którego wesz³o a¿ 41 osób, a 
wiêc prawie wszyscy spoœród uczestników zebrania. W ³onie komitetu znaleŸli siê 
m.in. inicjator akcji Jan Mrozek (nauczyciel i przewodnicz¹cy ko³a TPPR), Jan Pojda 
(przewodnicz¹cy GRN), Julian £ach (sekretarz Komitetu Gromadzkiego PZPR), 
Walerian Kozarzewski (dyrektor uzdrowiska), Józef Oœliz³o (dyrektor oœrodka FWP), 
Stanis³aw Typrowicz (naczelny lekarz uzdrowiska). Do tego gremium w³¹czono 
równie¿ wiceprzewodnicz¹cego Prezydium WRN w Katowicach Jerzego Ziêtka. Na 
czele komitetu stan¹³ Jan Mrozek, sekretarzem zosta³ Józef Hetmañski. Utworzono 
te¿ wydzia³ wykonawczy oraz kilka sekcji: organizacyjno-gospodarcz¹, techniczn¹, 
finansow¹ i propagandow¹. Jak ³atwo siê domyœleæ spotkanie przebiega³o w 
podnios³ej atmosferze. Wszyscy wyra¿ali poparcie dla tej cennej inicjatywy, a tak¿e 
deklarowali daleko id¹c¹ pomoc w realizacji konkretnych dzia³añ.

Jedn¹ z przyczyn tego przedsiêwziêcia by³ tragiczny stan Parku Zdrojowego. 
Drzewostan by³ zapuszczony, tu i ówdzie wala³y siê œmieci, a po stokach jarów 
sp³ywa³y œcieki. Wystarczy³o kilka lat od upañstwowienia uzdrowiska, by 
doprowadziæ to miejsce do ruiny. O sytuacji tej wielokrotnie pisa³a prasa, narzekali 
te¿ przyje¿d¿aj¹cy tu kuracjusze. Przede wszystkim zaœ zgorszeni byli mieszkañcy 
Zdroju, którzy doskonale pamiêtali przedwojenne porz¹dki panuj¹ce w Perle

Dom Zdrojowy i muszla koncertowa w latach 30.; fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum 
Cyfrowego.

Przedwojenne Jastrzêbie wiele zawdziêcza ówczesnym w³aœcicielom 
uzdrowiska - Witczakom. Tak¿e dziêki pracowitoœci i przedsiêbiorczoœci 
mieszkañców tej ma³ej wiejskiej gminy Jastrzêbie zyska³o miano „Per³y Uzdrowisk 
Œl¹skich”. Jednak jest jeszcze jedna osoba, która mia³a ogromne znaczenie dla 
rozwoju jastrzêbskiej osady. By³ ni¹ wojewoda œl¹ski dr Micha³ Gra¿yñski, prywatnie 
przyjaciel Miko³aja i Józefa Witczaków, którzy byli jego towarzyszami broni podczas 
powstañ œl¹skich. Jak w dobrej byli komitywie, niech œwiadczy fakt, i¿ wojewoda 
Gra¿yñski by³ œwiadkiem na œlubie Miko³aja Witczaka z Czeszk¹ Jarmil¹ Ró¿en¹ 
Totuškov¹ w 1933 r. Postaæ Micha³a Gra¿yñskiego, tak jak osoba Wojciecha 
Korfantego, do dzisiaj budzi kontrowersje. Jednak¿e zas³ugi dr. Gra¿yñskiego dla 
rozwoju województwa œl¹skiego jak i naszej miejscowoœci s¹ niepodwa¿alne. 
Najlepszym dowodem niech bêdzie wydarzenie jakie mia³o miejsce w sierpniu 1936 
r. W ciep³y, letni dzieñ wojewoda œl¹ski Micha³ Gra¿yñski przyj¹³ delegacjê z 
Jastrzêbia-Zdroju. W podnios³ej atmosferze naczelnik gminy Jan Dyrda, w 
towarzystwie Edwarda Pos³usznego, Józefa Hetmañskiego oraz dr. Stanis³awa 
Typrowicza, wrêczy³ wojewodzie dyplom honorowego obywatela Jastrzêbia-Zdroju. 
W ten sposób doceniono, jak to napisano, „wybitne zas³ugi po³o¿one oko³o rozwoju 
Jastrzêbia-Zdroju”.

Niestety ten wspania³y okres w historii Jastrzêbia zosta³ przerwany przez wybuch 
II wojny œwiatowej, który spowodowa³ stagnacjê, a nawet regres uzdrowiska. 
Powojenna rzeczywistoœæ tak¿e nie napawa³a optymizmem. Szybka odbudowa 
po³¹czona z nacjonalizacj¹ uzdrowiska nie przywróci³a przedwojennej renomy, tym 
bardziej, ¿e leczenie balneologiczne musia³o ust¹piæ miejsca przemys³owi 
wydobywczemu wêgla kamiennego. To jednak ju¿ zupe³nie inna historia.

Dariusz Mazur (Jastrzêbie-Zdrój)
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Uzdrowisk Œl¹skich. Jednak w ³onie komitetu by³y ró¿ne opinie co do tego, jak park 
ma wygl¹daæ. Przyk³adowo doktor Typrowicz, zatrudniony w uzdrowisku jeszcze 
pod koniec lat 20., mia³ w³asn¹ wizjê. W przes³anej do komitetu notatce proponowa³ 
zwiêkszenie udzia³u drzew iglastych, poniewa¿ liœciaste powoduj¹ du¿e 
zawilgocenie powietrza, co ujemnie wp³ywa na zdrowie leczonych tu reumatyków. 
Postulowa³ równie¿ budowê mostków w dawnej Dolinie Miko³aja oraz publicznego 
ustêpu, a tak¿e odbudowê kortów tenisowych. Estetykê mia³o poprawiæ zasadzenie 
winoroœli wzd³u¿ œcian folwarku oraz ¿ywop³otu w miejscu murowanego parkanu 
obok boromeuszek. Pomys³y te nie mia³y jednak wiêkszego poparcia, bo nie 
nawi¹zywa³y do g³ównej idei zawartej w nowej nazwie parku.

Ostatecznie plan przebudowy parku zlecono architektowi wojewódzkiemu in¿. 
Romañskiemu. Prace mia³y przebiegaæ w dwóch etapach. W pierwszym 
modernizacji chciano poddaæ obszar w pobli¿u ulicy 1 Maja: porastaj¹ca go dzika 
polana mia³a zamieniæ siê w ³adny skwer, poszerzeniu mia³ ulec g³ówny deptak 
nosz¹cy nazwê Alei Stalina, planowano równie¿ wzniesienie makiety 
warszawskiego Pa³acu Kultury i Nauki imienia Stalina. W zwi¹zku z tym komitet 
stoczy³ prawdziw¹ bataliê o przesuniêcie kiosku „Ruchu”, który sta³ tu¿ przy wejœciu 
do parku, a tak¿e domaga³ siê rozbiórki murowanego parkanu nale¿¹cego do sióstr 
boromeuszek. W drugim etapie przewidywano budowê stadionu.

Czêœæ prac wykonywano spo³ecznie, ale ju¿ na samym pocz¹tku okaza³o siê, ¿e 
zapa³ mieszkañców szybko opad³. Komitet rozpocz¹³ wiêc aktywn¹ akcjê 
korespondencyjn¹ z zak³adami pracy prosz¹c o piasek, cement, ³opaty, a nawet o 
ludzi do pracy. Z dokumentów wynika, ¿e niemal wszêdzie aktywiœci komitetu 
spotykali siê z murem obojêtnoœci - co prawda wszêdzie otrzymywali s³owa 
poparcia, ale na s³owach siê koñczy³o. Podobnie by³o ze sprzeda¿¹ 100 tys. 
Cegie³ek o nominale 2 z³otych. Do po³owy 1955 r. uda³o siê sprzedaæ tylko 1/3, choæ

Obelisk upamiêtniaj¹cy otwarcie Parku PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej; fragment pocztówki 
z 1985 r. ze zbiorów GHM.

akcjê propagandow¹ prowadzono w ca³ym regionie. Trudno siê jednak dziwiæ 
pracownikom kopalñ czy GS-ów i tak ju¿ obci¹¿onych ró¿nego rodzaju sk³adkami 
(m.in. na odbudowê Warszawy).

Za termin zakoñczenia I etapu uznano Œwiêto Odrodzenia obchodzone 22 lipca 
1955 r. Jeszcze w maju tego¿ roku przewodnicz¹cy Gromadzkiej Rady Narodowej 
Serwotka zwróci³ siê z apelem do mieszañców o pomoc w pracach 
wykoñczeniowych przy skwerze i g³ównej alei. O makiecie PKiN nie by³o ju¿ co 
marzyæ. Uda³o siê jednak zrealizowaæ obelisk upamiêtniaj¹cy otwarcie Parku 
PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej, którego wykonanie zlecono Spó³dzielni RzeŸbiarzy i 
Kamieniarzy w Brennej. Pomnik stan¹³ w œrodku skweru i, o czym ma³o kto wie, stoi 
tam do dzisiaj.

Na szczêœcie w 1956 r. przysz³a Odwil¿. Nast¹pi³ kres stalinizacji, skoñczy³o siê, 
przynajmniej na jakiœ czas, poparcie dla silnie propagandowych dzia³añ. Komitetowi 
nie uda³o siê wiêc zrealizowaæ swoich zamierzeñ, co sprawi³o ¿e park zachowa³ swój 
przedwojenny uk³ad przestrzenny. Zreszt¹ nikomu, poza kilkoma aktywistami 
TPPR, nie zale¿a³o na takiej „modernizacji” ulubionego miejsca wypoczynku 
jastrzêbian i kuracjuszy.

Dziœ wiêc niewielu pamiêta o próbie sowietyzacji Parku Zdrojowego, lecz o tym, 
¿e takowa mia³a miejsce œwiadczy wspomniany kamienny obelisk skryty w g¹szczu 
krzewów.

•ród³o: Archiwum Pañstwowe w Katowicach, O/Cieszyn; Spo³eczny Komitet 
Budowy Parku PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej z. 14/300 sygn. 617.

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

Tañcz¹ca Para

W sercu Parku Zdrojowego stoi osobliwa rzeŸba nazywana najczêœciej 
„Tañcz¹c¹ Par¹”. Ponad szeœciometrowa figura wyobra¿a bowiem splecion¹ w 
tanecznym uœcisku parê - przynajmniej tak interpretuj¹ tê pozycjê sami 
jastrzêbianie.

Ma³o kto wie, ¿e miejscem narodzin „Tañcz¹cej Pary” by³a... kopalnia 
„Moszczenica”. To w³aœnie zak³ad kierowany przez dyrektora W³adys³awa Chlebika 
sprowadzi³ do siebie grupê krakowskich artystów, którym zlecono wykonanie dzie³ 
sztuki na potrzeby kopalni i jej pracowników. Zbli¿a³ siê bowiem termin otwarcia 
zak³adu, a swoj¹ obecnoœæ potwierdzi³ sam I sekretarz KC PZPR W³adys³aw 
Gomu³ka. Plastycy podpisali wiêc kontrakty i wziêli siê do pracy. W ten sposób 
powsta³a p³askorzeŸba na fasadzie cechowni oraz malowid³a w jej wnêtrzu. Z kolei 
wejœcie na teren zak³adu mia³a upiêkszaæ rzeŸba przygotowywana przez Stanis³awa 
S³odowego. Artysta mia³ do dyspozycji oddelegowanych górników oraz niezbêdne 
materia³y. W zasadzie wiêc figura powstawa³a rêkami robotników. W praktyce 
wygl¹da³o to tak, ¿e stela¿ ze zbrojeniówki oblepiono mas¹ betonow¹ wedle 
wskazówek S³odowego.

Okaza³o siê jednak, ¿e efekt koñcowy zbulwersowa³ za³ogê i sam¹ dyrekcjê. 
RzeŸbê uznano za zbyt œmia³¹ i nieprzystaj¹c¹ do powagi zak³adu. Pierwszym 
odruchem by³a chêæ zniszczenia dzie³a. Dyrektor Chlebik stanowczo przeciwstawi³
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siê temu argumentuj¹c, ¿e nie mo¿na zlikwidowaæ czegoœ, za co zap³aci³o siê spor¹ 
kwotê pieniêdzy. Zaczêto wiêc szukaæ innego rozwi¹zania. I znaleziono! Chlebik 
skontaktowa³ siê z dyrekcj¹ uzdrowiska i zaproponowa³ ustawienie rzeŸby „Duet” 
(bo tak nazwa³ j¹ jej twórca) w Parku Zdrojowym jako dar górników nowej kopalni. W 
zasadzie dyrektor uzdrowiska nie mia³ zbyt wiele do powiedzenia - ofertê przyj¹³.

Do operacji przetransportowania figury dobrze siê przygotowano. Dyrekcja 
kopalni pozostawa³a ca³y czas w œcis³ej ³¹cznoœci z Ministerstwem Górnictwa, które 
¿ywo interesowa³o siê przeprowadzk¹ nieszczêsnej rzeŸby. Wszyscy chcieli 
bowiem unikn¹æ kompromitacji w dniu otwarcia kopalni. Akcji nadano kryptonim 
„Golem”, co niejako odnosi³o siê do wygl¹du obojga tancerzy. By³a wczesna zima, a 
wiêc wykonano sanie z ringów (elementy obudowy chodnika kopalnianego), które 
wieczorem poci¹gn¹³ spychacz „staliniec”. Do parku sprowadzono dwa dŸwigi Star, 
które nazajutrz postawi³y „Duet” na przygotowanym uprzednio fundamencie.

„RzeŸba stanowi 'novum' parku - zmusza odbiorcê do dociekañ i refleksji” - 
donosi³y ówczesne „Nowiny”. To prawda - równie¿ i dziœ chyba ¿aden obiekt na 
terenie parku nie wzbudza tak odmiennych opinii. Figura ma zarówno zagorza³ych 
zwolenników, jak zaciek³ych wrogów. Niewielu jednak pamiêta, ¿e jeszcze przed II 
wojn¹ œwiatow¹ w miejscu „Tañcz¹cej Pary” sta³a niebudz¹ca ¿adnych kontrowersji 
przepiêkna, drewniana promenada s³u¿¹ca kuracjuszom jako miejsce spacerów i 
odpoczynku. Jej misternie rzeŸbione a¿ury by³y ulubionym t³em do pami¹tkowych 
fotografii. Mo¿e wiêc warto pomyœleæ nad odbudow¹ tej zapomnianej pere³ki 
architektonicznej dawnego kurortu?

Marcin Boratyn
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Z dziejów budowy Elektrociep³owni Moszczenica

Ambitny plan budowy kilku kopalñ wêgla kamiennego oraz kilkudziesiêcio-
tysiêcznego miasta nie móg³by siê powieœæ bez inwestycji w dziedzinie 
elektrociep³ownictwa. St¹d ju¿ na pocz¹tku lat 60. podjêto siê realizacji planu 
budowy du¿ej elektrociep³owni skojarzonej z zak³adem wydobywczym. Bliskie 
s¹siedztwo EC z kopalni¹ mia³o mieæ swój wymiar praktyczny: oba zak³ady mog³y 
przecie¿ korzystaæ ze wspólnej infrastruktury (m.in. system zaopatrzenia w wodê, 
sk³adowanie, transport). Z tego powodu do wyboru by³y dwie lokalizacje - w pobli¿u 
wznoszonych kopalñ „Jastrzêbie” i „Moszczenica” - które mia³y byæ g³ównym, obok 
osiedli mieszkaniowych, odbiorc¹ energii i ciep³a.

Ostatecznie zwyciê¿y³a druga opcja - niezamieszkany teren miêdzy 
Moszczenic¹ a Dolin¹ Anny. Niestety budowniczy musieli tu zmierzyæ siê z trudnymi 
warunkami terenowymi. Obszar inwestycyjny by³ bowiem silnie podmok³y, a 
czêœciowo nawet zajêty przez stawy rybne. Pierwsze prace, których podjê³o siê 
Wojewódzkie Przedsiêbiorstwo Robót In¿ynieryjnych, polega³y przeto na za³o¿eniu 
s¹czków kamionkowych s³u¿¹cych do odprowadzenia wody. W dalszej kolejnoœci 
konieczne by³o gêste palowanie terenu.

Generalny plan zak³adu wykona³ warszawski „Energoprojekt” przy wspó³pracy z 
gliwickim Biurem Projektów Przemys³u Wêglowego. W 1962 r. ustalono, ¿e EC 
powstanie w dwóch etapach. W pierwszym zrealizowane zostan¹: budynek g³ówny 
kot³owni wodnej o wydajnoœci 60 Gcal/h, zmiêkczalnia, obiekty nawêglania oraz 
od¿u¿lania i odpylania. Dopiero w drugim etapie mia³a powstaæ kot³ownia parowa o 
wydajnoœci 190 t/h, maszynownia, obieg ch³odz¹cy i nawêglanie kot³ów.

W budowê zaanga¿owanych by³o kilka przedsiêbiorstw. Generalnym 
wykonawc¹ by³o Przedsiêbiorstwo Budowlane Przemys³u Wêglowego. Roboty 
ziemne nale¿a³y do Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa Robót In¿ynieryjnych oraz 
Przedsiêbiorstwa Ciê¿kiego Sprzêtu Budowlanego Budownictwa Wêglowego, 
konstrukcyjne - do Przedsiêbiorstwa Monta¿u Urz¹dzeñ Górniczych, zaœ 
energetyczne - do Energomonta¿u Chorzów. Nad ca³oœci¹ prac czuwa³ zespó³ w 
osobach: in¿. Jan Sutkowski (g³ówny in¿ynier budowy), in¿. Feliks Hetman, in¿. Jan 
Lachendro (czêœæ elektryczna), in¿. Zygmunt Ucherek (czêœæ budowlana), in¿. 
Jordan (wodozmiêkczalnia), in¿. Jan Talik (automatyka), mgr in¿. Marian Kozak 
(automatyka) oraz in¿. Alfons K³osek (starszy inspektor nadzoru robót 
mechanicznych i maszynowych).

Figura Stanis³awa S³odowego “Duet” vel “Tañcz¹ca Para”; pocztówka z pocz¹tku lat 70.  
ze zbiorów GHM.

Kryty deptak z 1871 r. - dziœ w jego miejscu stoi “Tañcz¹ca Para”; fot. z lat 30. ze zbiorów 
Dariusza Mazura.
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„RzeŸba stanowi 'novum' parku - zmusza odbiorcê do dociekañ i refleksji” - 
donosi³y ówczesne „Nowiny”. To prawda - równie¿ i dziœ chyba ¿aden obiekt na 
terenie parku nie wzbudza tak odmiennych opinii. Figura ma zarówno zagorza³ych 
zwolenników, jak zaciek³ych wrogów. Niewielu jednak pamiêta, ¿e jeszcze przed II 
wojn¹ œwiatow¹ w miejscu „Tañcz¹cej Pary” sta³a niebudz¹ca ¿adnych kontrowersji 
przepiêkna, drewniana promenada s³u¿¹ca kuracjuszom jako miejsce spacerów i 
odpoczynku. Jej misternie rzeŸbione a¿ury by³y ulubionym t³em do pami¹tkowych 
fotografii. Mo¿e wiêc warto pomyœleæ nad odbudow¹ tej zapomnianej pere³ki 
architektonicznej dawnego kurortu?

Marcin Boratyn
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Z dziejów budowy Elektrociep³owni Moszczenica

Ambitny plan budowy kilku kopalñ wêgla kamiennego oraz kilkudziesiêcio-
tysiêcznego miasta nie móg³by siê powieœæ bez inwestycji w dziedzinie 
elektrociep³ownictwa. St¹d ju¿ na pocz¹tku lat 60. podjêto siê realizacji planu 
budowy du¿ej elektrociep³owni skojarzonej z zak³adem wydobywczym. Bliskie 
s¹siedztwo EC z kopalni¹ mia³o mieæ swój wymiar praktyczny: oba zak³ady mog³y 
przecie¿ korzystaæ ze wspólnej infrastruktury (m.in. system zaopatrzenia w wodê, 
sk³adowanie, transport). Z tego powodu do wyboru by³y dwie lokalizacje - w pobli¿u 
wznoszonych kopalñ „Jastrzêbie” i „Moszczenica” - które mia³y byæ g³ównym, obok 
osiedli mieszkaniowych, odbiorc¹ energii i ciep³a.

Ostatecznie zwyciê¿y³a druga opcja - niezamieszkany teren miêdzy 
Moszczenic¹ a Dolin¹ Anny. Niestety budowniczy musieli tu zmierzyæ siê z trudnymi 
warunkami terenowymi. Obszar inwestycyjny by³ bowiem silnie podmok³y, a 
czêœciowo nawet zajêty przez stawy rybne. Pierwsze prace, których podjê³o siê 
Wojewódzkie Przedsiêbiorstwo Robót In¿ynieryjnych, polega³y przeto na za³o¿eniu 
s¹czków kamionkowych s³u¿¹cych do odprowadzenia wody. W dalszej kolejnoœci 
konieczne by³o gêste palowanie terenu.

Generalny plan zak³adu wykona³ warszawski „Energoprojekt” przy wspó³pracy z 
gliwickim Biurem Projektów Przemys³u Wêglowego. W 1962 r. ustalono, ¿e EC 
powstanie w dwóch etapach. W pierwszym zrealizowane zostan¹: budynek g³ówny 
kot³owni wodnej o wydajnoœci 60 Gcal/h, zmiêkczalnia, obiekty nawêglania oraz 
od¿u¿lania i odpylania. Dopiero w drugim etapie mia³a powstaæ kot³ownia parowa o 
wydajnoœci 190 t/h, maszynownia, obieg ch³odz¹cy i nawêglanie kot³ów.

W budowê zaanga¿owanych by³o kilka przedsiêbiorstw. Generalnym 
wykonawc¹ by³o Przedsiêbiorstwo Budowlane Przemys³u Wêglowego. Roboty 
ziemne nale¿a³y do Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa Robót In¿ynieryjnych oraz 
Przedsiêbiorstwa Ciê¿kiego Sprzêtu Budowlanego Budownictwa Wêglowego, 
konstrukcyjne - do Przedsiêbiorstwa Monta¿u Urz¹dzeñ Górniczych, zaœ 
energetyczne - do Energomonta¿u Chorzów. Nad ca³oœci¹ prac czuwa³ zespó³ w 
osobach: in¿. Jan Sutkowski (g³ówny in¿ynier budowy), in¿. Feliks Hetman, in¿. Jan 
Lachendro (czêœæ elektryczna), in¿. Zygmunt Ucherek (czêœæ budowlana), in¿. 
Jordan (wodozmiêkczalnia), in¿. Jan Talik (automatyka), mgr in¿. Marian Kozak 
(automatyka) oraz in¿. Alfons K³osek (starszy inspektor nadzoru robót 
mechanicznych i maszynowych).

Figura Stanis³awa S³odowego “Duet” vel “Tañcz¹ca Para”; pocztówka z pocz¹tku lat 70.  
ze zbiorów GHM.

Kryty deptak z 1871 r. - dziœ w jego miejscu stoi “Tañcz¹ca Para”; fot. z lat 30. ze zbiorów 
Dariusza Mazura.
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Ju¿ od samego pocz¹tku inwestycja mia³a opóŸnienia w realizacji. Powstawa³a 
równolegle z priorytetowo traktowan¹ kopalni¹ „Moszczenica”, która równie¿ mia³a 
kilkuletni poœlizg. Wykonawca potrzebowa³ wykwalifikowanych robotników, a tych w 
okolicy Jastrzêbia brakowa³o. Zdarza³y siê równie¿ problemy z brakiem 
odpowiedniego sprzêtu oraz z utrudnionym dojazdem do placu budowy (bocznica 
kolejowa by³a dopiero w trakcie realizacji). Nie lada problemem by³ zatem transport 
wielkogabarytowych elementów przysz³ej elektrociep³owni.

Wykraczaj¹c¹ poza obrêb EC inwestycj¹ by³a budowa ruroci¹gów 
ciep³owniczych do kopalni „Jastrzêbie” oraz do nowych osiedli mieszkaniowych 
(zaopatrywanych dotychczas przez prowizoryczn¹ kot³owniê wodn¹ opalan¹ 
mia³em). Roboty te, pod kierunkiem mgr. in¿. Pelca, przeprowadzi³o 
Przedsiêbiorstwo Instalacji Przemys³owych z Miko³owa. W trakcie prac nie 
oszczêdzono urokliwej Doliny Miko³aja w Parku Zdrojowym, przez któr¹ 
poprowadzono magistralê w kierunku kopalni „Jastrzêbie”.

W paŸdzierniku 1964 r. oddano do u¿ytku kot³owniê szczytow¹ o wydajnoœci 40 
Gcal/h wraz z ruroci¹gami, nawêglaniem i wodozmiêkczalni¹. Jednoczeœnie do tego 
ostatniego obiektu przenieœli siê in¿ynierowie, którzy dotychczas korzystali z 
prowizorycznych wiat magazynowych wykonanych ze stali i eternitu. Uwagê zwraca³ 
najwy¿szy w ROW ponad stumetrowy komin wykonany metod¹ œlizgow¹ przez 
brygadê in¿. Krêglickiego z Bytomskiego Przedsiêbiorstwa Budowy Pieców 
Przemys³owych.

W nastêpnym roku Przedsiêbiorstwo Budowy Ch³odni Kominowych z Gliwic 
przyst¹pi³o do monta¿u ch³odni kominowej, a tak¿e uruchomiono trzeci z kot³ów 
osi¹gaj¹c za³o¿on¹ wydajnoœæ 60 Gcal/h. Jednoczeœnie rozpoczêto prace 

wchodz¹ce w II etap budowy: wykonano fundamenty budynku g³ównego kot³owni 
energetycznej oraz dwa zbiorniki wodne. Kontynuowano równie¿ budowê magistrali 
ciep³owniczej do Szybów Zachodnich oraz do osiedla III, które w przysz³oœci mia³a 
zaopatrywaæ EC „Zofiówka”.

Od pocz¹tku 1968 r. trwa³y przygotowania do pe³nego przekazania EC do 
eksploatacji. W marcu rozpoczêto rozruch, zaœ w lipcu po raz pierwszy uruchomiono 
palniki gazowe w kotle cyklonowym OCG-64. Warto zaznaczyæ, ¿e by³ to model 
prototypowy opracowany pod k¹tem wykorzystania wêgla odpadowego, mu³ów i 
przerostów z zak³adu przeróbczego oraz gazu z uwzglêdnieniem norm 
ekologicznych (bliskie s¹siedztwo uzdrowiska). We wrzeœniu zsynchronizowano z 
sieci¹ krajow¹ pierwszy z turbozespo³ów pr¹dotwórczych.

28 listopada 1968 r. w obecnoœci Ministra Górnictwa i Energetyki Jana Mitrêgi 
oddano do u¿ytku II etap EC. Na stanowisko G³ównego In¿yniera Elektrociep³owni 
powo³ano mgr. in¿. Józefa Hamroza. Zak³ad liczy³ 236 robotników oraz 27 
pracowników technicznych i administracji.

Uroczyste otwarcie zasadniczej czêœci EC nie by³o koñcem jej budowy. W owych 
czasach by³o ju¿ swego rodzaju tradycj¹, ¿e oddawano do u¿ytku niewykoñczone 
zak³ady, co wynika³o z chêci dotrzymania œwi¹tecznych terminów przypadaj¹cych z 
regu³y na Barbórkê, 1 Maja czy 22 Lipca (Œwiêto Odrodzenia). Tak by³o w przypadku 
otwierania kopalñ „Jastrzêbie” i „Moszczenica”, podobna sytuacja mia³a miejsce w 
EC „Moszczenica”. Dlatego w nastêpnym roku kontynuowano prace budowlane, ale 
tak¿e naprawiano to, co okaza³o siê wadliwe, np. ju¿ kilka miesiêcy potem pojawi³y 
siê pierwsze problemy z prototypowymi wentylatorami.

Tymczasem nowe Jastrzêbie wci¹¿ ros³o, a wraz z nim deficyt ciep³a, zasz³a wiêc 
koniecznoœæ dalszej rozbudowy elektrociep³owni. Na pocz¹tku 1979 r. zaczêto 
prace projektowe nad III etapem, przewiduj¹cym wyposa¿enie EC w dwa kot³y 
wodne WR-25 i modernizacjê pompowni. Realizacja zadania odbywa³a siê w 
nie³atwym dla Polski okresie. Zawirowania polityczne spowodowa³y opóŸnienia i III 
etap oddano do u¿ytku dopiero w 1986 r.

•ród³a: Kronika KWK „Moszczenica”; „Nowiny” 1964-1968; wspomnienia Alfonsa 
K³oska (zam. Jastrzêbie-Zdrój)

Marcin Boratyn
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzia³alnoœæ Zak³adowych Jednostek ORMO                 
w kopalniach Jastrzêbia w latach 80. XX w.

Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej zosta³a powo³ana do ¿ycia 21 lutego 
1946 r. Jej rodowód siêga jednak ostatnich lat wojny. W warunkach wojennego i 
powojennego bezprawia ludnoœæ organizowa³a patrole i grupy obronne, by broniæ 
dobytku przed szabrownikami. Du¿a czêœæ tego typu organizacji powstawa³a ju¿ 
wówczas z inicjatywy Polskiej Partii Robotniczej. PPR, chc¹c ten oddolny ¿ywio³ 
przeci¹gn¹æ na w³asna stronê i poddaæ kontroli, utworzy³a ORMO. Wkrótce 
jednostki tej paramilitarnej organizacji istnia³y w ka¿dej wsi, dzielnicy miasta i przy 
wiêkszych zak³adach pracy.

Jednostki ORMO formalnie podlega³y miejscowym komendom MO. Mia³y 

Oddanie do u¿ytku II etapu EC Moszczenica (od prawej: minister Jan Mitrêga, dyrektor 
Rybnickiego Zjednoczenia Przemys³u Wêglowego Jerzy Kucharczyk, g³ówny in¿ynier EC 
Józef Hamróz), 1968 r., fot. ze zbiorów Alfonsa K³oska.
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Ju¿ od samego pocz¹tku inwestycja mia³a opóŸnienia w realizacji. Powstawa³a 
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Przedsiêbiorstwo Instalacji Przemys³owych z Miko³owa. W trakcie prac nie 
oszczêdzono urokliwej Doliny Miko³aja w Parku Zdrojowym, przez któr¹ 
poprowadzono magistralê w kierunku kopalni „Jastrzêbie”.

W paŸdzierniku 1964 r. oddano do u¿ytku kot³owniê szczytow¹ o wydajnoœci 40 
Gcal/h wraz z ruroci¹gami, nawêglaniem i wodozmiêkczalni¹. Jednoczeœnie do tego 
ostatniego obiektu przenieœli siê in¿ynierowie, którzy dotychczas korzystali z 
prowizorycznych wiat magazynowych wykonanych ze stali i eternitu. Uwagê zwraca³ 
najwy¿szy w ROW ponad stumetrowy komin wykonany metod¹ œlizgow¹ przez 
brygadê in¿. Krêglickiego z Bytomskiego Przedsiêbiorstwa Budowy Pieców 
Przemys³owych.

W nastêpnym roku Przedsiêbiorstwo Budowy Ch³odni Kominowych z Gliwic 
przyst¹pi³o do monta¿u ch³odni kominowej, a tak¿e uruchomiono trzeci z kot³ów 
osi¹gaj¹c za³o¿on¹ wydajnoœæ 60 Gcal/h. Jednoczeœnie rozpoczêto prace 

wchodz¹ce w II etap budowy: wykonano fundamenty budynku g³ównego kot³owni 
energetycznej oraz dwa zbiorniki wodne. Kontynuowano równie¿ budowê magistrali 
ciep³owniczej do Szybów Zachodnich oraz do osiedla III, które w przysz³oœci mia³a 
zaopatrywaæ EC „Zofiówka”.

Od pocz¹tku 1968 r. trwa³y przygotowania do pe³nego przekazania EC do 
eksploatacji. W marcu rozpoczêto rozruch, zaœ w lipcu po raz pierwszy uruchomiono 
palniki gazowe w kotle cyklonowym OCG-64. Warto zaznaczyæ, ¿e by³ to model 
prototypowy opracowany pod k¹tem wykorzystania wêgla odpadowego, mu³ów i 
przerostów z zak³adu przeróbczego oraz gazu z uwzglêdnieniem norm 
ekologicznych (bliskie s¹siedztwo uzdrowiska). We wrzeœniu zsynchronizowano z 
sieci¹ krajow¹ pierwszy z turbozespo³ów pr¹dotwórczych.

28 listopada 1968 r. w obecnoœci Ministra Górnictwa i Energetyki Jana Mitrêgi 
oddano do u¿ytku II etap EC. Na stanowisko G³ównego In¿yniera Elektrociep³owni 
powo³ano mgr. in¿. Józefa Hamroza. Zak³ad liczy³ 236 robotników oraz 27 
pracowników technicznych i administracji.

Uroczyste otwarcie zasadniczej czêœci EC nie by³o koñcem jej budowy. W owych 
czasach by³o ju¿ swego rodzaju tradycj¹, ¿e oddawano do u¿ytku niewykoñczone 
zak³ady, co wynika³o z chêci dotrzymania œwi¹tecznych terminów przypadaj¹cych z 
regu³y na Barbórkê, 1 Maja czy 22 Lipca (Œwiêto Odrodzenia). Tak by³o w przypadku 
otwierania kopalñ „Jastrzêbie” i „Moszczenica”, podobna sytuacja mia³a miejsce w 
EC „Moszczenica”. Dlatego w nastêpnym roku kontynuowano prace budowlane, ale 
tak¿e naprawiano to, co okaza³o siê wadliwe, np. ju¿ kilka miesiêcy potem pojawi³y 
siê pierwsze problemy z prototypowymi wentylatorami.

Tymczasem nowe Jastrzêbie wci¹¿ ros³o, a wraz z nim deficyt ciep³a, zasz³a wiêc 
koniecznoœæ dalszej rozbudowy elektrociep³owni. Na pocz¹tku 1979 r. zaczêto 
prace projektowe nad III etapem, przewiduj¹cym wyposa¿enie EC w dwa kot³y 
wodne WR-25 i modernizacjê pompowni. Realizacja zadania odbywa³a siê w 
nie³atwym dla Polski okresie. Zawirowania polityczne spowodowa³y opóŸnienia i III 
etap oddano do u¿ytku dopiero w 1986 r.

•ród³a: Kronika KWK „Moszczenica”; „Nowiny” 1964-1968; wspomnienia Alfonsa 
K³oska (zam. Jastrzêbie-Zdrój)

Marcin Boratyn
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzia³alnoœæ Zak³adowych Jednostek ORMO                 
w kopalniach Jastrzêbia w latach 80. XX w.

Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej zosta³a powo³ana do ¿ycia 21 lutego 
1946 r. Jej rodowód siêga jednak ostatnich lat wojny. W warunkach wojennego i 
powojennego bezprawia ludnoœæ organizowa³a patrole i grupy obronne, by broniæ 
dobytku przed szabrownikami. Du¿a czêœæ tego typu organizacji powstawa³a ju¿ 
wówczas z inicjatywy Polskiej Partii Robotniczej. PPR, chc¹c ten oddolny ¿ywio³ 
przeci¹gn¹æ na w³asna stronê i poddaæ kontroli, utworzy³a ORMO. Wkrótce 
jednostki tej paramilitarnej organizacji istnia³y w ka¿dej wsi, dzielnicy miasta i przy 
wiêkszych zak³adach pracy.

Jednostki ORMO formalnie podlega³y miejscowym komendom MO. Mia³y 

Oddanie do u¿ytku II etapu EC Moszczenica (od prawej: minister Jan Mitrêga, dyrektor 
Rybnickiego Zjednoczenia Przemys³u Wêglowego Jerzy Kucharczyk, g³ówny in¿ynier EC 
Józef Hamróz), 1968 r., fot. ze zbiorów Alfonsa K³oska.
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wspieraæ je w dzia³aniu. Ormowcy mogli, w uzasadnionych przypadkach, u¿yæ 
œrodków przymusu bezpoœredniego. Choæ jak mo¿na przeczytaæ w instrukcji dla 
cz³onków ORMO z 1973 r.: „Podstawow¹ form¹ wystêpowania cz³onków ORMO 
wobec obywateli powinny byæ przede wszystkim œrodki spo³ecznego 
oddzia³ywania”. „Oddzia³ywaæ” miano w celu zachowania porz¹dku publicznego. 
Utrzymanie spokoju i porz¹dku by³o bowiem g³ównym zadaniem organizacji.

W jastrzêbskich kopalniach, jako zak³adach zatrudniaj¹cych po kilka tysiêcy 
pracowników, funkcjonowa³y Zak³adowe Jednostki ORMO. Sierpieñ 1980 r. by³ dla 
nich pierwszym powa¿nym testem. Jeszcze przed wybuchem strajku w KWK 
„Manifest Lipcowy” grupa górników nawi¹za³a dyskusjê na temat sytuacji w kraju. 
Dzia³o siê to na placu autobusowym. Zbiegowisku przygl¹dali siê cz³onkowie 
ORMO. Ówczesna w³adza wyczulona by³a na jakiekolwiek zgromadzenia, ormowcy 
byli na miejscu, by kontrolowaæ sytuacjê. W dyskusji wzi¹³ udzia³ in¿. Œwiderski, 
zastêpca dyrektora kopalni, ale te¿ komendant powiatowy ORMO. To on zaprosi³ 
górników na dalsz¹ rozmowê do cechowni. Strajku nie uda³o siê powstrzymaæ. Gdy 
ju¿ wybuch³, czêœæ funkcjonariuszy ORMO przy³¹czy³a siê do niego. W cechowni 
„Manifestu” znajdowa³ siê wiklinowy kosz, do którego wyrzucano legitymacje 
ormowskie i partyjne. W notatce urzêdowej z dnia 30.08.1980 r. inspektor A. Baran z 
KMMO w Jastrzêbiu-Zdroju stwierdzi³, ¿e wœród strajkuj¹cych s¹ „niektórzy ma³o 
aktywni cz³onkowie ORMO”. Pozostali cz³onkowie Zak³adowej Jednostki podjêli 
swoisty strajk przeciwko… strajkowi. Poinformowano ich, ¿e bêd¹ mieli zap³acone 
za pracê, jeœli przy³¹cz¹ siê do protestu. W odpowiedzi od 1 wrzeœnia nie pobierali 
znaczków, mieli dniówki „N”.

Strajki wymusi³y na w³adzy zgodê na powo³anie niezale¿nego zwi¹zku 
zawodowego. Dzia³alnoœæ “Solidarnoœci” zosta³a brutalnie zakoñczona 
wprowadzeniem stanu wojennego. W obronie zwi¹zku i aresztowanych kolegów 
stanêli jastrzêbscy górnicy. W³adze zdusi³y protest si³¹, pacyfikuj¹c kopalnie.

Zanim dosz³o do pacyfikacji, ze strajkuj¹cymi prowadzono grê psychologiczn¹. 
Gra ta polega³a na demonstracji si³y, pozorowanych atakach na kopalnie. U¿ywano 
do tego, m.in. oddzia³ów ORMO. Si³y ORMO by³y wliczane do u¿ycia przy 
pacyfikacjach i bra³y w nich udzia³, jednak g³ówne uderzenie nale¿a³o do ZOMO. 
Zomowcy byli lepiej wyposa¿eni i przeszkoleni do tego typy dzia³añ. 15 grudnia 1981 
r. spacyfikowano trzy kopalnie. Pierwsz¹ by³a KWK „Jastrzêbie”, po udanej 
pacyfikacji si³y rz¹dowe uda³y siê do „Moszczenicy”, a nastêpnie „Manifestu 
Lipcowego”. We wszystkich pacyfikacjach bra³a udzia³ ta sama grupa 415 cz³onków 
ORMO. Bezpoœrednio w ka¿dej akcji u¿yto 45 cz³onków Oddzia³u Zwartego ORMO. 
Kolejne dzia³ania z udzia³em ormowców przeprowadzono 17 grudnia. 25-osobowy 
Oddzia³ Zwarty bra³ udzia³ w demonstracji si³ przed Zak³adem Karnym w Jastrzêbiu-
Szerokiej (do w³adz dotar³a wiadomoœæ o planowanej próbie odpicia wiêzionych tam 
opozycjonistów). Tego samego dnia doprowadzono do zakoñczenia strajku w 
„Boryni”. 5 razy podje¿d¿ano, a nastêpnie wycofywano siê spod kopalni. W koñcu 
górnicy nie wytrzymali napiêcia i opuœcili zak³ad. W tej grze psychologicznej 
uczestniczy³ oddzia³ 45 ormowców.

Ormowcy jednoznacznie postrzegani byli jako s³udzy sytemu. 14 grudnia 1981 r., 
pierwszego dnia strajku w „Manifeœcie”, jeden z nich informowa³ KMMO, ¿e 
strajkuj¹cy planuj¹ udaæ siê do Zak³adowej Jednostki celem jej likwidacji. Jeszcze 
przed wprowadzeniem stanu wojennego zwi¹zkowcy spodziewali siê ze strony

ORMO jak najgorszych dzia³añ.
Organizacja ta zawsze by³a blisko SB. Chêtnie pozyskiwano informacje od jej 

cz³onków. Zdobywanie informacji o opozycyjnej dzia³alnoœci w zak³adzie pracy 
przychodzi³o im o tyle ³atwiej, ¿e byli na miejscu, znali ludzi, du¿o wiedzieli. W 
kwietniu 1982 r. Komendant Zak³adowej Jednostki ORMO w KWK „Manifest 
Lipcowy” dostarczy³ informacji inspektorowi KMMO o miejscach spotkañ dzia³aczy 
„S”. Wymieni³ z nazwiska, kto i gdzie siê spotyka. Poinformowa³, tak¿e o 
planowanym na 16 kwietnia lub 1 maja strajku. Zdarza³o siê, ¿e podejrzane dla 
w³adzy osoby dostawa³y, z polecenia SB, opiekuna z ZJ ORMO. Po strajkach 1988 r. 
zaczêto odbudowywaæ struktury zwi¹zku. W „Manifeœcie Lipcowym” 
zdekonspirowano ormowca próbuj¹cego wejœæ do Zak³adowej Komisji Robotniczej, 
by „od œrodka” wp³ywaæ na jej dzia³alnoœæ.

W po³owie lat 80-tych praca cz³onka ZJ ORMO polega³a g³ównie na patrolowaniu 
kopalnianych budynków, placu autobusowego i obiektów oko³o zak³adowych. Choæ 
wci¹¿ zachowywano czujnoœæ, regularnie obserwowano zachowanie za³ogi 
przyje¿d¿aj¹cej do pracy i z niej wyje¿d¿aj¹cej. Do ZJ ORMO zg³aszano wszystkie 
przypadki kradzie¿y, a kradziono na potêgê. W KWK „XXX-lecia PRL” zdarza³o siê 
nawet po kilka w³amañ do skrzyñ narzêdziowych dziennie. Ponadto z samochodów 
zaparkowanych na przykopalnianym parkingu znika³y takie czêœci jak akumulatory 
czy ko³a zapasowe. Zwykle tylko odnotowywano kradzie¿, rzadko zdarza³o siê by 
schwytano sprawcê. ORMO dba³o te¿ o przestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego: przypadki z³ego parkowania by³y odnotowywane, a kierowcê zwykle 
pouczano. Jak wynika z Ksi¹¿ki Raportów ZJ przy KWK „XXX-lecia PRL” przed 
kopalniami kwit³ wolny rynek. W Dzieñ Kobiet handlowano kwiatami, w sezonie 
letnim owocami, ca³y rok piwem. ORMO interweniowa³o, zakazywa³o dzia³alnoœci, a 
sprzedawcy wrêczano mandat lub przekaz na cele charytatywne. Czasem 
pozwalano handlowaæ, ustalano jedynie „sprawiedliw¹” cenê. Wpis do ksi¹¿ki 
raportów: „Ob. W. B. (…), sprzedawa³a przed kopalni¹ czereœnie, bez zezwolenia w 
cenie po 100 z³/kg. Zezwolono na dalsz¹ sprzeda¿ w cenie po 60 z³/kg.” Jak widaæ, 
ORMO sta³o równie¿ na stra¿y gospodarki centralnie planowanej. Zajmowano siê 
utrzymaniem ³adu i porz¹dku, czyli tym, do czego ormowcy d¹¿yli i co najbardziej 
cenili. Jeœli zauwa¿ono kogoœ pod wp³ywem alkoholu, natychmiast by³ 
legitymowany. Gdy na terenie kopalni znaleziono ulotki antysystemowe, by³y 
zbierane i przekazywane odpowiednim s³u¿bom.

Rok 1988 r. przyniós³ kolejne strajki. Podczas strajku ORMO traci³o swoj¹ si³ê 
oddzia³ywania. Choæ zdarza³o siê, ¿e ormowcy byli wykorzystywani, na przyk³ad, do 
wprowadzania na teren zak³adu osób dozoru (po dachach), de facto mogli jedynie 
obserwowaæ strajkuj¹cych i czekaæ na ich decyzjê. W 1988 r. obserwowali te¿ jak 
wali siê system, o którego dobro tak dbali. W listopadzie 1989 r. Klub Obywatelski 
z³o¿y³ w Sejmie projekt ustawy likwiduj¹cej ORMO. Projekt uchwalono, „za” 
g³osowali nawet politycy PZPR.

Cz³onkostwo w ORMO by³o „dobrze widziane” przez partyjny establishment. 
Legitymacja organizacji gwarantowa³a przywileje, jak choæby pierwszeñstwo w 
przydziale na samochód. St¹d czêœæ funkcjonariuszy stanowili ludzie dzia³aj¹cy w 
ORMO nie z przekonañ, lecz dla konkretnych profitów. Dzia³alnoœæ ta pomaga³a w 
awansie (przyk³adem mo¿e byæ wspomniany in¿. Œwiderski). Inn¹ grupê stanowili 
ludzie faktycznie zaanga¿owani, wrogo reaguj¹cy na wszelkie odstêpstwa od
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wspieraæ je w dzia³aniu. Ormowcy mogli, w uzasadnionych przypadkach, u¿yæ 
œrodków przymusu bezpoœredniego. Choæ jak mo¿na przeczytaæ w instrukcji dla 
cz³onków ORMO z 1973 r.: „Podstawow¹ form¹ wystêpowania cz³onków ORMO 
wobec obywateli powinny byæ przede wszystkim œrodki spo³ecznego 
oddzia³ywania”. „Oddzia³ywaæ” miano w celu zachowania porz¹dku publicznego. 
Utrzymanie spokoju i porz¹dku by³o bowiem g³ównym zadaniem organizacji.

W jastrzêbskich kopalniach, jako zak³adach zatrudniaj¹cych po kilka tysiêcy 
pracowników, funkcjonowa³y Zak³adowe Jednostki ORMO. Sierpieñ 1980 r. by³ dla 
nich pierwszym powa¿nym testem. Jeszcze przed wybuchem strajku w KWK 
„Manifest Lipcowy” grupa górników nawi¹za³a dyskusjê na temat sytuacji w kraju. 
Dzia³o siê to na placu autobusowym. Zbiegowisku przygl¹dali siê cz³onkowie 
ORMO. Ówczesna w³adza wyczulona by³a na jakiekolwiek zgromadzenia, ormowcy 
byli na miejscu, by kontrolowaæ sytuacjê. W dyskusji wzi¹³ udzia³ in¿. Œwiderski, 
zastêpca dyrektora kopalni, ale te¿ komendant powiatowy ORMO. To on zaprosi³ 
górników na dalsz¹ rozmowê do cechowni. Strajku nie uda³o siê powstrzymaæ. Gdy 
ju¿ wybuch³, czêœæ funkcjonariuszy ORMO przy³¹czy³a siê do niego. W cechowni 
„Manifestu” znajdowa³ siê wiklinowy kosz, do którego wyrzucano legitymacje 
ormowskie i partyjne. W notatce urzêdowej z dnia 30.08.1980 r. inspektor A. Baran z 
KMMO w Jastrzêbiu-Zdroju stwierdzi³, ¿e wœród strajkuj¹cych s¹ „niektórzy ma³o 
aktywni cz³onkowie ORMO”. Pozostali cz³onkowie Zak³adowej Jednostki podjêli 
swoisty strajk przeciwko… strajkowi. Poinformowano ich, ¿e bêd¹ mieli zap³acone 
za pracê, jeœli przy³¹cz¹ siê do protestu. W odpowiedzi od 1 wrzeœnia nie pobierali 
znaczków, mieli dniówki „N”.

Strajki wymusi³y na w³adzy zgodê na powo³anie niezale¿nego zwi¹zku 
zawodowego. Dzia³alnoœæ “Solidarnoœci” zosta³a brutalnie zakoñczona 
wprowadzeniem stanu wojennego. W obronie zwi¹zku i aresztowanych kolegów 
stanêli jastrzêbscy górnicy. W³adze zdusi³y protest si³¹, pacyfikuj¹c kopalnie.

Zanim dosz³o do pacyfikacji, ze strajkuj¹cymi prowadzono grê psychologiczn¹. 
Gra ta polega³a na demonstracji si³y, pozorowanych atakach na kopalnie. U¿ywano 
do tego, m.in. oddzia³ów ORMO. Si³y ORMO by³y wliczane do u¿ycia przy 
pacyfikacjach i bra³y w nich udzia³, jednak g³ówne uderzenie nale¿a³o do ZOMO. 
Zomowcy byli lepiej wyposa¿eni i przeszkoleni do tego typy dzia³añ. 15 grudnia 1981 
r. spacyfikowano trzy kopalnie. Pierwsz¹ by³a KWK „Jastrzêbie”, po udanej 
pacyfikacji si³y rz¹dowe uda³y siê do „Moszczenicy”, a nastêpnie „Manifestu 
Lipcowego”. We wszystkich pacyfikacjach bra³a udzia³ ta sama grupa 415 cz³onków 
ORMO. Bezpoœrednio w ka¿dej akcji u¿yto 45 cz³onków Oddzia³u Zwartego ORMO. 
Kolejne dzia³ania z udzia³em ormowców przeprowadzono 17 grudnia. 25-osobowy 
Oddzia³ Zwarty bra³ udzia³ w demonstracji si³ przed Zak³adem Karnym w Jastrzêbiu-
Szerokiej (do w³adz dotar³a wiadomoœæ o planowanej próbie odpicia wiêzionych tam 
opozycjonistów). Tego samego dnia doprowadzono do zakoñczenia strajku w 
„Boryni”. 5 razy podje¿d¿ano, a nastêpnie wycofywano siê spod kopalni. W koñcu 
górnicy nie wytrzymali napiêcia i opuœcili zak³ad. W tej grze psychologicznej 
uczestniczy³ oddzia³ 45 ormowców.

Ormowcy jednoznacznie postrzegani byli jako s³udzy sytemu. 14 grudnia 1981 r., 
pierwszego dnia strajku w „Manifeœcie”, jeden z nich informowa³ KMMO, ¿e 
strajkuj¹cy planuj¹ udaæ siê do Zak³adowej Jednostki celem jej likwidacji. Jeszcze 
przed wprowadzeniem stanu wojennego zwi¹zkowcy spodziewali siê ze strony
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zdekonspirowano ormowca próbuj¹cego wejœæ do Zak³adowej Komisji Robotniczej, 
by „od œrodka” wp³ywaæ na jej dzia³alnoœæ.
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przypadki kradzie¿y, a kradziono na potêgê. W KWK „XXX-lecia PRL” zdarza³o siê 
nawet po kilka w³amañ do skrzyñ narzêdziowych dziennie. Ponadto z samochodów 
zaparkowanych na przykopalnianym parkingu znika³y takie czêœci jak akumulatory 
czy ko³a zapasowe. Zwykle tylko odnotowywano kradzie¿, rzadko zdarza³o siê by 
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drogowego: przypadki z³ego parkowania by³y odnotowywane, a kierowcê zwykle 
pouczano. Jak wynika z Ksi¹¿ki Raportów ZJ przy KWK „XXX-lecia PRL” przed 
kopalniami kwit³ wolny rynek. W Dzieñ Kobiet handlowano kwiatami, w sezonie 
letnim owocami, ca³y rok piwem. ORMO interweniowa³o, zakazywa³o dzia³alnoœci, a 
sprzedawcy wrêczano mandat lub przekaz na cele charytatywne. Czasem 
pozwalano handlowaæ, ustalano jedynie „sprawiedliw¹” cenê. Wpis do ksi¹¿ki 
raportów: „Ob. W. B. (…), sprzedawa³a przed kopalni¹ czereœnie, bez zezwolenia w 
cenie po 100 z³/kg. Zezwolono na dalsz¹ sprzeda¿ w cenie po 60 z³/kg.” Jak widaæ, 
ORMO sta³o równie¿ na stra¿y gospodarki centralnie planowanej. Zajmowano siê 
utrzymaniem ³adu i porz¹dku, czyli tym, do czego ormowcy d¹¿yli i co najbardziej 
cenili. Jeœli zauwa¿ono kogoœ pod wp³ywem alkoholu, natychmiast by³ 
legitymowany. Gdy na terenie kopalni znaleziono ulotki antysystemowe, by³y 
zbierane i przekazywane odpowiednim s³u¿bom.

Rok 1988 r. przyniós³ kolejne strajki. Podczas strajku ORMO traci³o swoj¹ si³ê 
oddzia³ywania. Choæ zdarza³o siê, ¿e ormowcy byli wykorzystywani, na przyk³ad, do 
wprowadzania na teren zak³adu osób dozoru (po dachach), de facto mogli jedynie 
obserwowaæ strajkuj¹cych i czekaæ na ich decyzjê. W 1988 r. obserwowali te¿ jak 
wali siê system, o którego dobro tak dbali. W listopadzie 1989 r. Klub Obywatelski 
z³o¿y³ w Sejmie projekt ustawy likwiduj¹cej ORMO. Projekt uchwalono, „za” 
g³osowali nawet politycy PZPR.

Cz³onkostwo w ORMO by³o „dobrze widziane” przez partyjny establishment. 
Legitymacja organizacji gwarantowa³a przywileje, jak choæby pierwszeñstwo w 
przydziale na samochód. St¹d czêœæ funkcjonariuszy stanowili ludzie dzia³aj¹cy w 
ORMO nie z przekonañ, lecz dla konkretnych profitów. Dzia³alnoœæ ta pomaga³a w 
awansie (przyk³adem mo¿e byæ wspomniany in¿. Œwiderski). Inn¹ grupê stanowili 
ludzie faktycznie zaanga¿owani, wrogo reaguj¹cy na wszelkie odstêpstwa od
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socjalistycznych norm. Cz³onkostwo w ORMO dawa³o im poczucie w³adzy i si³y.
Z lektury dostêpnych œwiadectw mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e pracownicy kopalñ 

niejako przyzwyczaili siê do obecnoœci ORMO. Traktowano ich raczej z 
politowaniem, choæ te¿ nieprzychylnie. Jeden z cz³onków ZJ w KWK „XXX-lecia 
PRL” w notatce s³u¿bowej ¿ali³ siê na lekcewa¿¹ce traktowanie go przez upominane 
osoby, inny, ¿e kierowano pod jego adresem, jako cz³onka ORMO, wulgarne epitety.

•ród³a:
- Ankiety operacyjne milicji (1981); sprawozdañ dzia³añ milicji z odblokowania kopalñ (1981); 
notatki urzêdowe KMMO w Jastrzêbiu-Zdroju (1982-1986); arch. IPN O/Katowice.
- Ksi¹¿ki Raportów Zak³adowej Jednostki ORMO przy KWK „XXX-lecia PRL” w Jastrzêbiu-
Zdroju z lat 1983-1985, arch. GHM.
- Postêpowanie cz³onków ORMO wykonuj¹cych zadania spo³eczne w ochronie porz¹dku 
publicznego, KGMO, Warszawa 1973.
- wspomnienia S. Koska i E. Kudli w: Nasza Solidarnoœæ Jastrzêbie Rok 1988, Jastrzêbie-
Zdrój 2008.

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

Górnicze pasje

Od czerwca 2011 r. Miejski Oœrodek Kultury-Galeria Historii Miasta wspólnie z 
Miejskim Domem Kultury w Karwinie (Republika Czeska) realizuje projekt 
dofinansowany ze œrodków Programu Operacyjnego Wspó³pracy Transgranicznej 
Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. G³ównym za³o¿eniem 
projektu „Gin¹ca twórczoœæ plastyczna œrodowisk górniczych na terenie miasta 
Jastrzêbia-Zdroju i Karwiny” jest zachowanie dla przysz³ych pokoleñ unikatowego 
na skalê œwiatow¹ folkloru górniczego naszego miasta, jak i Karwiny, po³o¿onej w 
pó³nocno-wschodniej czêœci Republiki Czech na historycznym Œl¹sku Cieszyñskim. 
Wspólne pasje naszych górników, ich bogata tradycja i kultura s¹ typowe dla 
naszych miast, nierozerwalnie zwi¹zanych z kopalniami.

Rozkwit kultury materialnej i duchowej jastrzêbskich œrodowisk górniczych 
przypada³ na lata 60. i 70. XX w. i zwi¹zany by³ z rozwojem kopalnictwa wêgla 
kamiennego w tym mieœcie. Organizowano przyzak³adowe ko³a plastyczne, liczne 
wystawy prac twórców-amatorów, dotowano i wspierano ich dzia³alnoœæ. Rozwój 
Karwiny, zwi¹zany jest równie¿ z odkryciem (w II po³owie XVIII w.) bogatych z³ó¿ 
„czarnego z³ota”, budow¹ kopalñ i jego wydobyciem. W Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej oraz Czechos³owackiej Republice Socjalistycznej dzia³alnoœæ ta kwit³a, 
gdy¿ cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem i przychylnoœci¹ zarówno w³adz, jak i 
przede wszystkim œrodowiska, w którym powstawa³a. Po zmianie systemu lokalni 
artyœci tworzyli coraz mniej, gdy¿ ich dzia³ania nie by³y ju¿ wspierane przez w³adze 
na tak du¿¹ skalê. Dziœ pracownicy kopalñ postrzegani s¹ niestety czêsto jako si³a 
fizyczna, bez pasji i potrzeby samorozwoju.

W czasie strajków, górnikom siedz¹cym w zamkniêtych chodnikach 
kopalnianych czas d³u¿y³ siê niemi³osiernie. D³ugie godziny i dni spêdzane pod 
ziemi¹ umilali starsi górnicy, którzy snuli opowieœci wierzeniowe i legendy. 
Wspominano wydarzenia, jednoczeœnie „d³ubi¹c” w wêglu przy pomocy scyzoryka

czy no¿a. Jednak pierwotnym przyczynkiem do powstawania rzeŸb w wêglu i innych 
dzie³ plastycznych by³o obcowanie z niebezpieczeñstwami pracy pod ziemi¹, które 
wywo³ywa³o u górników potrzebê odreagowania stresów w czasie wolnym. 
Nastêpowa³o to poprzez realizacjê w³asnych talentów czy pasji artystycznych. 
Powstawa³y unikatowe w swojej wymowie obrazy, linoryty, medale, rzeŸby w 
drewnie. Oryginalnoœci¹ zaskakuj¹ rzeŸby wykonane w wêglu, którym warto 
przyjrzeæ siê bli¿ej. 

Twórcy-amatorzy wywodzili siê zazwyczaj ze œrodowisk robotniczych - byli to 
górnicy pracuj¹cy lub emeryci. Poszczególni twórcy byli talentami samorodnymi 
czyli nieprofesjonalnymi - uczyli siê sztuki rzeŸbienia w wêglu podpatruj¹c jeden 
drugiego lub w rodzinie - syn uczy³ siê od ojca, bratanek od wujka, a brat od brata. 
Pasje plastyczne górników spotyka³y siê z aprobat¹ dyrekcji kopalñ, kolegów, 
znajomych i rodziny, co dodatkowo pobudza³o ich do samorozwoju, doskonalenia 
techniki i warsztatu. Dziœ emerytowani górnicy, nieraz ze ³z¹ w oku, wspominaj¹ 
czasy, kiedy organizowane by³y konkursy dla twórców, prê¿nie dzia³a³y 
przykopalniane oœrodki plastyki amatorskiej, domy kultury czy ruchy amatorskie.

RzeŸbiarze w wêglu przez lata wypracowali swój w³asny indywidualny styl i ³atwo 
zorientowaæ siê z czyjego warsztatu pochodzi dana rzeŸba. Niektóre z rzeŸb nosz¹ 
cechy typowe dla prymitywizmu i sztuki ludowej:

- upraszczanie  prostota formy, rzeŸby s¹ grubo ciosane,
- deformacja - zmiana kszta³tu postaci lub przedmiotów w stosunku do ich 

pierwowzorów,
- stylizacja i typizacja  powtarzanie tych samych schematów i wzorów,
- sk³onnoœæ do skrajnego realizmu,
- statycznoœæ  bardzo rzadko postaci s¹ ukazane w ruchu.
Inne z dzie³ zaskakuj¹ wiernoœci¹ i dok³adnoœci¹ odwzorowania treœci oraz 

wysokim poziomem artyzmu i estetyki. Unifikacjê formy da siê zauwa¿yæ w 
przypadku masowo produkowanych na zamówienie wyrobów pami¹tkarskich.

Wêgiel stanowi niezwykle trudne tworzywo w pracy rzeŸbiarskiej ze wzglêdu na 
sw¹ kruchoœæ. Pracuj¹c przy wydobywaniu wêgla górnicy posiadali doœwiadczenie i 
wiedzê o tym surowcu, jego w³aœciwoœciach i rodzajach. Dziêki temu wiedzieli jaki 
rodzaj wêgla i narzêdzia do jego obróbki s¹ najbardziej odpowiednie. Ka¿dy z 
twórców wypracowa³ w³asn¹ technikê rzeŸbienia i zgromadzi³ komplet narzêdzi, z 
których znaczna czêœæ by³a wykonana przez nich samych z odpadów stali 
narzêdziowej: d³uta, œwidry, scyzoryki, no¿e, pilniki, m³otki czasami równie¿ brzytwy. 

W ramach projektu zorganizowana zostanie czasowa ekspozycja rzeŸby w 
wêglu. Jej prezentacja bêdzie mia³a miejsce od wrzeœnia do grudnia 2011 r. w Galerii 
Historii Miasta, a nastêpnie zostanie przeniesiona do Miejskiego Domu Kultury w 
Karwinie. W Jastrzêbiu-Zdroju i Karwinie niewielu ju¿ jest rzeŸbiarzy w wêglu. 
Jednym z nich jest Jaros³aw Namniestnik urodzony w 1947 r., mieszkaj¹cy w 
Jastrzêbiu emerytowany górnik kopalni „Jastrzêbie”. Jego dzie³a zostan¹ 
zaprezentowane na opisywanej wystawie. W zamierzeniu czêœæ z tych rzeŸb oraz 
inne pochodz¹ce ze zbiorów w³asnych GHM trafi¹ na sta³¹ ekspozycjê muzealn¹, 
która zostanie utworzona w Galerii Historii Miasta w Jastrzêbiu-Zdroju. Placówka 
bêdzie zabiegaæ o pozyskiwanie nowych eksponatów, nawi¹zuj¹c kontakt z innymi 
twórcami i kolekcjonerami. W paŸdzierniku przewidziana jest prelekcja prof. Ireny 
Bukowskiej-Floreñskiej - autorki publikacji nt. górniczej twórczoœci plastycznej.
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socjalistycznych norm. Cz³onkostwo w ORMO dawa³o im poczucie w³adzy i si³y.
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PRL” w notatce s³u¿bowej ¿ali³ siê na lekcewa¿¹ce traktowanie go przez upominane 
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Pawe³ War³ycho (Jastrzêbie-Zdrój)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Od czerwca 2011 r. Miejski Oœrodek Kultury-Galeria Historii Miasta wspólnie z 
Miejskim Domem Kultury w Karwinie (Republika Czeska) realizuje projekt 
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Organizatorzy przedsiêwziêcia maj¹ nadziejê, ¿e dzia³ania te przyczyni¹ siê do 
zmiany wizerunku œrodowisk górniczych i pokazania ich twórczych pasji. Odkrycie 
na nowo piêkna dziedzictwa kulturowego Euroregionu Œl¹sk Cieszyñski, pomo¿e w 
jego ochronie i zachowaniu dla przysz³ych pokoleñ. Wspólna realizacja projektu 
pog³êbi wspó³pracê transgraniczn¹ miast Jastrzêbia-Zdroju i Karwiny, a tym samym 
Polski i Czech.

Anna Lerch (instruktorka GHM)

Kuchnia po naszymu, czyli jaka? (8)

Dawniej, ju¿ kilka miesiêcy przed nadejœciem mroŸnej i d³ugiej zimy, pamiêtano o 
zrobieniu zapasów ¿ywnoœci. Wiosn¹ sadzono warzywa, póŸnym latem i jesieni¹ 
zbierano plony, a nastêpnie przygotowywano je do przechowywania. I tak 
tradycyjnie we wrzeœniu odbywa³y siê wykopki ziemniaków, w paŸdzierniku zbierano 
z pola kapustê, zaœ w listopadzie urz¹dzano œwiniobicie.
Niegdyœ, najbardziej popularnym warzywem, obok ziemniaków, by³a kapusta 
spo¿ywana niemal na co dzieñ przez kilkunastoosobow¹ rodzinê. Zalet¹ tego 
warzywa jest fakt, ¿e roœnie ono nawet na niezbyt urodzajnych glebach, toleruje 
niskie temperatury, nie szkodz¹ jej zatem jesienne, nocne przymrozki. Aby 
przed³u¿yæ przydatnoœæ spo¿ycia kapusty, poddawano j¹ procesowi kiszenia, który 
znany jest do dziœ w³aœciwie tylko mieszkañcom Europy Œrodkowo-Wschodniej (g³. 
Polakom, Niemcom, Czechom, Ukraiñcom oraz mieszkañcom krajów 
nadba³tyckich). Jak siê okazuje, pierwsze pisemne wzmianki o kiszeniu kapusty 
pojawiaj¹ siê przed ok. 2 tysi¹cami lat… w dalekich Chinach. Podczas wznoszenia 
Wielkiego Muru budowniczowie ¿ywili siê kiszon¹ kapust¹, otrzyman¹ przez zalanie 
warzywa winnym octem ry¿owym. Z Azji na obszar Œrodkowo-Wschodniej Europy 
rarytas ten przewieŸli za sob¹ w XIII w. najeŸdŸcy z dalekiej Mongolii. Jednak ten do 
dziœ znany sposób kiszenia kapusty opracowany zosta³ przez Niemców w 
œredniowieczu. 
Tradycyjne kiszenie kapusty by³o kiedyœ wa¿nym, a wrêcz rytualnym, wydarzeniem 
w ¿yciu spo³ecznoœci wiejskiej. Wspólna praca bardzo zbli¿a³a ludzi, by³a te¿ okazj¹ 
do towarzyskiego spotkania. Tradycja kwaszenia kapusty by³a opisywana równie¿ 
przez W³adys³awa St. Reymonta w „Ch³opach”. W pierwszej czêœci („Jesieñ”), autor 
opisa³ ca³y proces, pocz¹wszy od wycinania kapusty w polu, po jej kiszenie w 
beczkach: „Ca³a wieœ by³a zajêta wycinaniem i zwo¿eniem kapusty; pe³no jej by³o po 
klepiskach, sieniach i izbach, a jak u niektórych i pod okapami sinia³y kupy g³ówek. 
Przed domami, wystawione na deszcz, mok³y ogromne beczki (…)”.

Kiszono kapusta
Piyrwej kapusta sie kisi³o w drzywku z dymbowego drzewa. Coby nie brak³o jyj na 
ca³o zima i przednówek, nie œmia³o sie nakisiæ mynij ni¿ dwa drzywka po sto litrów 
ko¿de. Jak sie pokron¿ano kapusta dobrze udepta³o, to wlaz³o do nich z piyñæ 
cyntów. Kapusta sie kisi³o w paŸdziyrniku - najpóŸnij do Wszyskich Œwiyntych

musia³a byæ w drzywku. Na Wilijo sie wybiyra³o piyrszo kapusta kiszono z drzywka, 
coby jom zasma¿iæ z kminkiym na œwionteczno wieczerzo.
Co³ki rok drzywko sto³o w zimnej pywnicy. Coby sprawdziæ, czy klepki sie nie 
poluzowa³y i nie bydzie ciek³o, trza naloæ do pe³na wody. Drzywka robili nojczyñœcij 
dymbowe, bo by³y rychtig mocne i styka³y na co³ki lata. Kapusta trza by³o poœcinaæ, 
zebraæ z pola i zwiyœæ na karze abo wózku do stodo³y na kopiec. Potym g³ówki sie 
czyœci³o - ³okrowa³o ³owiynd³e liœcie. Kapusta kron¿a³o sie nojczynœcij w pywnicy. 
Piyrwej dycki u¿ywano szatkownicy ryncznej, potym prziszo³ czas na napyndzane 
korbom, a na koñcu mechaniczne. Piyrszo warstwa pokron¿anej kapusty trza by³o 
wciepaæ na dno drzywka, zasuæ solom, nastympnom warstwom kapusty i udeptaæ. I 
zaœ wciepnonæ za tela kapusty, soli, zaœ kapusty i deptaæ doko³a roz kole razu, tak 
d³ugo asz nie zacz³o puækaæ pod nogami. Jak sok sie nazbiyro³ to trza go by³o 
gorczkiym ³odloæ. Tak nape³niano co³ki drzywko. Na wiyrch przed ³ostatnimi 
warstwami sz³o wciepaæ kwaœne japka, kiere nojbardzij lubi³y potym jeœæ bajtle. Na 
pe³ne drzywko sie dowa³o p³ócienno czysto szmata i prziciska³o dymbowym deklem. 
Na to jeszcze szo³ ciyn¿ki kamiyñ, kiery to ³obci¹¿y³.
Kapusta depto³ go³ymi nogami nojczynœcij ch³op, czasym baba, abo bajtle, kiere 
mia³y z tego fest uciecha. Giry trza by³o porzondnie umyæ. Ch³op zak³odo³ bio³e 
spodnioki, baba poddŸwiga³a kiecka na wiyrch. Wszyscy dziwali sie na nogi i 
rozkozowali, coby sie do tego deptanio rychig przi³o¿yæ, jak kapusta mo siê latoœ 
udaæ. Po miysioncu kapusta ju¿ poma³u by³a ukiszono i jak sie slaz³o do piwnicy to 
sromotnie wonia³o. Szybcij jad³o sie kiszono kapusta z boncloka, kiery sto³ w ciep³ej 
izbie. Dlo szmaku sie do nij dodowa³o starto marchewka i japko, a potym sie ubija³o 
abo t³uczkiym abo rynkom. Kapusta z drzywka ubiyra³o sie z wiyrchu, jak by³a pleœñ, 
to sie jom œcionga³o i ciepa³o kurom do zjedzynio. Bajtle nabiyra³y se kwaœnicy do 
szolki i pi³y. Czasym trza by³o do drzywka doloæ wody.
Kapusta joda³o sie piyrwej dycki codziyñ do ³obiadu. Nojczynœcij ¿ur i ziymioki z 
kapustom, rzadzij ziymioki, kapusta i jajko. Cysaroki joda³y po¿gane ziymioki z 
kapustom, pomiyszane do kupy. Kiszono kapusta sz³o zasma¿iæ mas³ym i m¹kom, 
doprawiæ czoskiem abo kminkiym. Inaczyj szmakowa³a kapusta damfowano z 
cebulom i omastom, czyli wyndzonom szpyrkom z piyprzem. Ukiszono kapusta z 
boncloka sie joda³o na surowo.

S³owniczek wyrazów gwarowych:
bonclok - gliniany garnek do kiszenia ogórków, kapusty, ¿uru 
cynt - 50 kg; dawna jednostka miary
damfowaæ - gotowaæ, dusiæ
dekiel - pokrywka
drzywko - beczka do kiszenia kapusty, wykonana z drewna drzew liœciastych
dycki - zawsze
dziwaæ siê - patrzeæ, obserwowaæ
giry - nogi
kara - taczka
kron¿aæ - szatkowaæ 
latoœ - w tym roku
po¿gane - pot³uczone
spodnioki - kalesony
szolka - kubek
zasuæ - zasypaæ
za tela - wystarczaj¹co

Anna Lerch (instruktorka GHM)
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Anna Lerch (instruktorka GHM)
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zw³aszcza dla dzieci jest mo¿liwoœæ samodzielnego wypieku pieczywa. Ca³oœæ 
uzupe³nia rekonstrukcja dawnej izby szkolnej, wraz z wystaw¹ przyrz¹dów i pomocy 
szkolnych.

Warto równie¿ wybraæ siê do Sztolni Czarnego Pstr¹ga w Tarnowskich Górach. 
Ten licz¹cy 600 m fragment XIX-wiecznej sztolni usytuowany jest pomiêdzy dwoma 
szybami: "Ew¹" (20 m g³êbokoœci) i "Sylwestrem" (30 m g³êbokoœci). Dystans 
pomiêdzy nimi pokonuje siê ³odziami. Podczas zwiedzania mo¿na wys³uchaæ 
ciekawych opowieœci i legend zwi¹zanych z tym miejscem, a tak¿e ogl¹daæ ociosy 
ska³, na których widoczne s¹ pionowe rowki - œlady otworów strza³owych. Swoj¹ 
nazwê Sztolnia zawdziêcza p³ywaj¹cym w niej pstr¹gom, które przy s³abym 
oœwietleniu wygl¹da³y na czarne. Obecnie to miejsce upodoba³y sobie nietoperze. 
Warto nadmieniæ, ¿e Sztolnia znajduje siê na terenie (znanego kuracjuszom) Parku 
Repeckiego i ¿e zosta³a wpisana na listê Pomników Historii.

Na Szlaku Zabytków Techniki znalaz³o siê te¿ kilka miejsc zwi¹zanych z kolej¹. 
Wielu turystów ze zdziwieniem odkrywa, ¿e najstarsz¹ na œwiecie czynn¹ 
„w¹skotorówkê“ mo¿na odnaleŸæ w... Bytomiu. Tam w latach œwietnoœci 
Górnoœl¹skich Kolei W¹skotorowych powsta³a trasa o d³ugoœæ 230 km. Do dnia 
dzisiejszego pozosta³ jedynie niewielki (21 km) fragment ³¹cz¹cy Bytom z 
Tarnowskimi Górami i Miasteczkiem Œl¹skim. W sezonie mo¿na wybraæ siê w 
podró¿ turystycznym sk³adem mijaj¹c po drodze: dawn¹ elektrowniê "Szombierki", 
lokomotywownie Bytom-Karb W¹skotorowa, wyrobiska dawnych kamienio³omów 
dolomitu w Bytomiu-Suchej Górze i Zabytkow¹ Kopalniê Srebra w Tarnowskich 
Górach.

Mi³oœnicy industrialnych budowli nie mog¹ pomin¹æ Zabytkowej Stacji Kolei 
W¹skotorowej w Rudach. Kolej pojawi³a siê tam w marcu 1899 r. na odcinku 
Gliwice- Rudy, a nastêpnie Rudy-Paproæ. Najwiêcej pasa¿erów (ok. 2 mln rocznie) 
korzysta³o z przewozów w latach 50. XX w. Potem w zwi¹zku z rozwojem 
infrastruktury drogowej, liczba ta sukcesywnie mala³a. W 1993 r. zawieszono 
przewozy pasa¿erskie. Rok póŸniej fragment linii sta³ siê w³asnoœci¹ gminy KuŸnia 
Raciborska, co pozwoli³o przekszta³ciæ obiekt w kolejowy skansen. Obecnie opiekê 
nad nim sprawuje Towarzystwo S³u¿by Ochrony Zabytków Kolei. Dzisiaj mo¿na 
doceniæ subtelny urok kolejki wybieraj¹c siê w godzinn¹ podró¿ (w obie strony) po 
trasie Rudy-Paproæ.

Muzeum Historii Kolei w Czêstochowie zosta³o uroczyœcie otwarte w marcu 
2001 r. i znajduje siê w budynku dworca Czêstochowa Stradom. Wœród wielu 
eksponatów znaleŸæ mo¿na m.in. tabliczki pochodz¹ce z wagonów i lokomotyw, 
lampy kolejowe, sprzêt do budowy torów, historyczne szyny, mundury i wyposa¿enie 
pracowników, sprzêt teletechniczny, elementy wyposa¿enia kas biletowych, 
dokumenty, plany, fotografie dokumentuj¹ce historiê i wspó³czesnoœæ kolei, 
odznaczenia, a tak¿e modele kolejowe. Pod opiek¹ muzeum znajduj¹ siê dwa 
parowozy bêd¹ce zabytkami techniki. Pierwszy (Tkt-48 151), ustawiony jest na 
dworcu Czêstochowa G³ówna, drugi (OI-49 20), w okolicach lokomotywowni. 
Zdecydowana wiêkszoœæ eksponatów jest w pe³ni sprawna, o czym mo¿na siê 
przekonaæ sprawdzaj¹c ich dzia³anie.

B¹d¹c w Czêstochowie koniecznie trzeba odwiedziæ (po wczeœniejszej 
rezerwacji)  Muzeum Produkcji Zapa³ek dzia³aj¹ce w Zak³adach Przemys³u 
Zapa³czanego. Rozpoznawalnym produktem firmy s¹ zapa³ki "BLACK CAT".

Jednym z m³odszych obiektów na Szlaku Zabytków Techniki jest Muzeum 
Chleba, Szko³y i Ciekawostek maj¹ce swoj¹ siedzibê w Radzionkowie. To jedyne 
w Polsce muzeum ukazuj¹ce historiê chleba oraz narzêdzia i maszyny s³u¿¹ce do 
jego wytworzenia. Pomys³ na jego powstanie zrodzi³ siê z pasji jednego cz³owieka - 
Piotra Mankiewicza, którego s³owa stanowi¹ motto placówki: goœæmi szczególnie 
wa¿nymi w Muzeum s¹ i bêd¹ dzieci. Bo od szacunku dla kromki, naszej strawy 
powszedniej ju¿ tylko krok do szacunku dla najbli¿szych, do kraju rodzinnego do 
otaczaj¹cego nas œwiata. Zbiory licz¹ kilka tysiêcy eksponatów, s¹ wœród nich 
urz¹dzenia piekarskie pochodz¹ce z XIX i XX w., wyposa¿enie wnêtrz mieszkalnych 
i us³ugowych, pocztówki, fotografie i dokumenty archiwalne. Du¿¹ atrakcj¹,

Centralne Muzeum Po¿arnictwa w Mys³owicach, 
Fot. K. Nowak-Gardecka.

Szlak Zabytków Techniki Województwa Œl¹skiego (3)

W promieniu kilkudziesiêciu kilometrów od Katowic znajduje siê 36 obiektów, 
które stanowi¹ materialn¹ pami¹tkê po czasach, kiedy Górny Œl¹sk nazywany by³ 
"regionem wêgla i stali". Dziœ oczywist¹ zdaje siê potrzeba zachowania tych 
architektonicznych pere³ek dla przysz³ych pokoleñ. Powo³any do ¿ycia kilka lat temu 
Szlak Zabytków Techniki jest g³ównym markowym produktem turystycznym 
województwa œl¹skiego. Kluczow¹ rolê podczas zwiedzania odgrywaj¹ emocje i 
doœwiadczenia. Poprzez bezpoœredni kontakt z nadal dzia³aj¹cymi maszynami i 
urz¹dzeniami mo¿na nie tylko zapoznaæ siê z industrialnym dziedzictwem regionu, 
ale odczuæ, dotkn¹æ czy zasmakowaæ tego co sk³ada siê na jego niepowtarzalny 
klimat.

Z ciekaw¹ propozycj¹ wysz³o Centralne Muzeum Po¿arnictwa w 
Mys³owicach, gdzie wiêkszoœæ eksponatów mo¿na dotkn¹æ i sprawdziæ ich 
dzia³anie.  Muzeum powsta³o w 1975 r. dziêki staraniom œl¹skiego œrodowiska 
po¿arniczego i w³adz administracyjnych regionu. Znajduj¹ siê tam cenne, 
jednostkowe egzemplarze reprezentuj¹ce poszczególne rodzaje sprzêtu 
po¿arniczego m.in. najstarsza w Polsce drewniana sikawka konna z 1717 r. Sta³¹ 
ekspozycjê stanowi¹ samochody po¿arnicze, drabiny mechaniczne oraz hydra-

ul iczne,motopompy, 
uzbrojenie i umunduro-
wanie stra¿y po¿arnych 
polskich i obcych. Warto 
nadmieniæ, ¿e w grupie 
muzealiów historycz-
nych mo¿na obejrzeæ 
z b i o r y  o d z n a c z e ñ  
z w i ¹ z k ó w  s t r a ¿ y ,  
sztandary z okresu 
miêdzywojennego, foto-
grafie i dyplomy kursów 
po¿arniczych, a tak¿e 
w y s t a w ê  w s p ó ³ -
czesnego malarstwa i 
plakatu o tematyce 
po¿arniczej.



20 21

BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 3 (21) BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 3 (21)

zw³aszcza dla dzieci jest mo¿liwoœæ samodzielnego wypieku pieczywa. Ca³oœæ 
uzupe³nia rekonstrukcja dawnej izby szkolnej, wraz z wystaw¹ przyrz¹dów i pomocy 
szkolnych.

Warto równie¿ wybraæ siê do Sztolni Czarnego Pstr¹ga w Tarnowskich Górach. 
Ten licz¹cy 600 m fragment XIX-wiecznej sztolni usytuowany jest pomiêdzy dwoma 
szybami: "Ew¹" (20 m g³êbokoœci) i "Sylwestrem" (30 m g³êbokoœci). Dystans 
pomiêdzy nimi pokonuje siê ³odziami. Podczas zwiedzania mo¿na wys³uchaæ 
ciekawych opowieœci i legend zwi¹zanych z tym miejscem, a tak¿e ogl¹daæ ociosy 
ska³, na których widoczne s¹ pionowe rowki - œlady otworów strza³owych. Swoj¹ 
nazwê Sztolnia zawdziêcza p³ywaj¹cym w niej pstr¹gom, które przy s³abym 
oœwietleniu wygl¹da³y na czarne. Obecnie to miejsce upodoba³y sobie nietoperze. 
Warto nadmieniæ, ¿e Sztolnia znajduje siê na terenie (znanego kuracjuszom) Parku 
Repeckiego i ¿e zosta³a wpisana na listê Pomników Historii.

Na Szlaku Zabytków Techniki znalaz³o siê te¿ kilka miejsc zwi¹zanych z kolej¹. 
Wielu turystów ze zdziwieniem odkrywa, ¿e najstarsz¹ na œwiecie czynn¹ 
„w¹skotorówkê“ mo¿na odnaleŸæ w... Bytomiu. Tam w latach œwietnoœci 
Górnoœl¹skich Kolei W¹skotorowych powsta³a trasa o d³ugoœæ 230 km. Do dnia 
dzisiejszego pozosta³ jedynie niewielki (21 km) fragment ³¹cz¹cy Bytom z 
Tarnowskimi Górami i Miasteczkiem Œl¹skim. W sezonie mo¿na wybraæ siê w 
podró¿ turystycznym sk³adem mijaj¹c po drodze: dawn¹ elektrowniê "Szombierki", 
lokomotywownie Bytom-Karb W¹skotorowa, wyrobiska dawnych kamienio³omów 
dolomitu w Bytomiu-Suchej Górze i Zabytkow¹ Kopalniê Srebra w Tarnowskich 
Górach.

Mi³oœnicy industrialnych budowli nie mog¹ pomin¹æ Zabytkowej Stacji Kolei 
W¹skotorowej w Rudach. Kolej pojawi³a siê tam w marcu 1899 r. na odcinku 
Gliwice- Rudy, a nastêpnie Rudy-Paproæ. Najwiêcej pasa¿erów (ok. 2 mln rocznie) 
korzysta³o z przewozów w latach 50. XX w. Potem w zwi¹zku z rozwojem 
infrastruktury drogowej, liczba ta sukcesywnie mala³a. W 1993 r. zawieszono 
przewozy pasa¿erskie. Rok póŸniej fragment linii sta³ siê w³asnoœci¹ gminy KuŸnia 
Raciborska, co pozwoli³o przekszta³ciæ obiekt w kolejowy skansen. Obecnie opiekê 
nad nim sprawuje Towarzystwo S³u¿by Ochrony Zabytków Kolei. Dzisiaj mo¿na 
doceniæ subtelny urok kolejki wybieraj¹c siê w godzinn¹ podró¿ (w obie strony) po 
trasie Rudy-Paproæ.

Muzeum Historii Kolei w Czêstochowie zosta³o uroczyœcie otwarte w marcu 
2001 r. i znajduje siê w budynku dworca Czêstochowa Stradom. Wœród wielu 
eksponatów znaleŸæ mo¿na m.in. tabliczki pochodz¹ce z wagonów i lokomotyw, 
lampy kolejowe, sprzêt do budowy torów, historyczne szyny, mundury i wyposa¿enie 
pracowników, sprzêt teletechniczny, elementy wyposa¿enia kas biletowych, 
dokumenty, plany, fotografie dokumentuj¹ce historiê i wspó³czesnoœæ kolei, 
odznaczenia, a tak¿e modele kolejowe. Pod opiek¹ muzeum znajduj¹ siê dwa 
parowozy bêd¹ce zabytkami techniki. Pierwszy (Tkt-48 151), ustawiony jest na 
dworcu Czêstochowa G³ówna, drugi (OI-49 20), w okolicach lokomotywowni. 
Zdecydowana wiêkszoœæ eksponatów jest w pe³ni sprawna, o czym mo¿na siê 
przekonaæ sprawdzaj¹c ich dzia³anie.

B¹d¹c w Czêstochowie koniecznie trzeba odwiedziæ (po wczeœniejszej 
rezerwacji)  Muzeum Produkcji Zapa³ek dzia³aj¹ce w Zak³adach Przemys³u 
Zapa³czanego. Rozpoznawalnym produktem firmy s¹ zapa³ki "BLACK CAT".

Jednym z m³odszych obiektów na Szlaku Zabytków Techniki jest Muzeum 
Chleba, Szko³y i Ciekawostek maj¹ce swoj¹ siedzibê w Radzionkowie. To jedyne 
w Polsce muzeum ukazuj¹ce historiê chleba oraz narzêdzia i maszyny s³u¿¹ce do 
jego wytworzenia. Pomys³ na jego powstanie zrodzi³ siê z pasji jednego cz³owieka - 
Piotra Mankiewicza, którego s³owa stanowi¹ motto placówki: goœæmi szczególnie 
wa¿nymi w Muzeum s¹ i bêd¹ dzieci. Bo od szacunku dla kromki, naszej strawy 
powszedniej ju¿ tylko krok do szacunku dla najbli¿szych, do kraju rodzinnego do 
otaczaj¹cego nas œwiata. Zbiory licz¹ kilka tysiêcy eksponatów, s¹ wœród nich 
urz¹dzenia piekarskie pochodz¹ce z XIX i XX w., wyposa¿enie wnêtrz mieszkalnych 
i us³ugowych, pocztówki, fotografie i dokumenty archiwalne. Du¿¹ atrakcj¹,

Centralne Muzeum Po¿arnictwa w Mys³owicach, 
Fot. K. Nowak-Gardecka.

Szlak Zabytków Techniki Województwa Œl¹skiego (3)

W promieniu kilkudziesiêciu kilometrów od Katowic znajduje siê 36 obiektów, 
które stanowi¹ materialn¹ pami¹tkê po czasach, kiedy Górny Œl¹sk nazywany by³ 
"regionem wêgla i stali". Dziœ oczywist¹ zdaje siê potrzeba zachowania tych 
architektonicznych pere³ek dla przysz³ych pokoleñ. Powo³any do ¿ycia kilka lat temu 
Szlak Zabytków Techniki jest g³ównym markowym produktem turystycznym 
województwa œl¹skiego. Kluczow¹ rolê podczas zwiedzania odgrywaj¹ emocje i 
doœwiadczenia. Poprzez bezpoœredni kontakt z nadal dzia³aj¹cymi maszynami i 
urz¹dzeniami mo¿na nie tylko zapoznaæ siê z industrialnym dziedzictwem regionu, 
ale odczuæ, dotkn¹æ czy zasmakowaæ tego co sk³ada siê na jego niepowtarzalny 
klimat.

Z ciekaw¹ propozycj¹ wysz³o Centralne Muzeum Po¿arnictwa w 
Mys³owicach, gdzie wiêkszoœæ eksponatów mo¿na dotkn¹æ i sprawdziæ ich 
dzia³anie.  Muzeum powsta³o w 1975 r. dziêki staraniom œl¹skiego œrodowiska 
po¿arniczego i w³adz administracyjnych regionu. Znajduj¹ siê tam cenne, 
jednostkowe egzemplarze reprezentuj¹ce poszczególne rodzaje sprzêtu 
po¿arniczego m.in. najstarsza w Polsce drewniana sikawka konna z 1717 r. Sta³¹ 
ekspozycjê stanowi¹ samochody po¿arnicze, drabiny mechaniczne oraz hydra-

ul iczne,motopompy, 
uzbrojenie i umunduro-
wanie stra¿y po¿arnych 
polskich i obcych. Warto 
nadmieniæ, ¿e w grupie 
muzealiów historycz-
nych mo¿na obejrzeæ 
z b i o r y  o d z n a c z e ñ  
z w i ¹ z k ó w  s t r a ¿ y ,  
sztandary z okresu 
miêdzywojennego, foto-
grafie i dyplomy kursów 
po¿arniczych, a tak¿e 
w y s t a w ê  w s p ó ³ -
czesnego malarstwa i 
plakatu o tematyce 
po¿arniczej.



22 23

BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 3 (21) BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 3 (21)

gromadzi w sobie resztki dekoracji rzeŸbiarskiej, których autorem by³ sam Fidiasz: 
miêdzy innymi fryz d³ugoœci 160 metrów i przedstawiaj¹cy Wielkie Panatenaia - 
uroczystoœci poœwiêcone patronce Aten odbywaj¹ce siê co cztery lata i trwaj¹ce 
12dni. Resztki tympanonów i metop to gipsowe kopie orygina³ów - tak zwanych 
„marmurów Elgina”, zdjêtych z Partenonu w latach 1801-1812 przez angielskiego 
szlachcica i dyplomatê - lorda Thomasa Bruca Elgina. Dzisiaj greckie Ministerstwo 
Kultury toczy walkê o odzyskanie od British Museum tej bezcennej spuœcizny. Z 
galerii Partenonu rozci¹ga siê panorama ca³ego miasta, zupe³nie jak ze wzgórza 
Akropolskiego.

Czwart¹ kolekcj¹ jest dekoracja rzeŸbiarska monumentalnego wejœcia na Akropol 
- Propylejów oraz dwu œwi¹tyñ Erechteionu oraz œwi¹tyni Atena Nike. Wœród 
zachowanych szcz¹tków zobaczyæ mo¿na miêdzy innymi fragmenty kasetonowego 
sufitu Propylejów, rzeŸby zdjête z parapetu œwi¹tyni Ateny Nike oraz s³awne 
Kariatydy z Erechteionu.

Ostatni¹ czêœci¹ s¹ znaleziska z okresu od V w. p.n.e do V w. n.e., czyli przedmioty 
wykonane w okresie hellenistycznym oraz rzymskim.

Przydatne informacje:
Muzeum znajduje siê przy ulicy Dionisiou Areopagitou 15 (11742 Ateny) na po³udniowy 
wschód od Akropolu. Czynne jest od wtorku do niedzieli w godz. 8- 20 (w pi¹tki 8-22).
Ceny biletów: bilet ca³y: 5 euro, ulgowy - 3 euro (osoby powy¿ej 65 roku ¿ycia), wstêp wolny - 
osoby do 18 roku ¿ycia, studenci, niepe³nosprawni z opiekunem, dziennikarze, archeolodzy.

Informacja: 
tel. 0030 210 9000 900

Katarzyna Boratyn (Wenecja, historyk sztuki)

http://www.theacropolismuseum.gr
info@theacropolismuseum.gr

Zak³ady, które za³o¿one zosta³y przez Karola von Gehliga i Juliana Hucha w latach 
1880-82, s¹ jedynymi w Europie, które ukazuj¹ ca³y cykl produkcji zapa³ek od 
drewnianego klocka po gotow¹ paczkê. G³ówn¹ atrakcj¹ jest pracuj¹ca linia 
technologiczna z lat 30. W muzeum mo¿na równie¿ zobaczyæ projekcjê filmu z 1913 
r. „Po¿ar zapa³czarni“ - najstarszego zabytku polskiej kinematografii, a tak¿e 
kolekcjê zapa³czanych pude³ek oraz rzeŸb z jednej zapa³ki.

Katarzyna Nowak-Gardecka (instruktorka GHM)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muzea w Polsce i na œwiecie

Muzeum Akropolu w Atenach

Nowe Muzeum Akropolu w Atenach zaprojektowane zosta³o przez Bernarda 
Tschumiego jako muzeum archeologiczne site specific. Miejsce to doskonale 
zespala nowoczesnoœæ z antycznymi kanonami piêkna. Zainaugurowane w 2008 r. 
muzeum, trzypiêtrowa struktura o powierzchni ekspozycyjnej 14000 m2 (z 25000 
m2), zast¹pi³a wybudowane w 1865 r. muzeum na samym wzgórzu akropolskim, 
siedzibê, która zdecydowanie nie by³a w stanie sprostaæ wymaganiom tak bogatej 
kolekcji.

Zbiory muzeum to eksponaty pochodz¹ce z Akropolu, dlatego decyzja o lokalizacji 
nowego muzeum 300 metrów w linii prostej od wzgórza by³a œwiadom¹ decyzj¹. 
Tschumi zaprojektowa³ strukturê w taki sposób, aby odzwierciedla³a historyczny 
przebieg kolonizacji tego œwiêtego dla antycznych Greków miejsca. Architekt 
uwzglêdni³ w swoim projekcie szcz¹tki staro¿ytnego miasta, które kry³y siê pod 
terenem wyznaczonym pod budowê. Postanowi³ on osadziæ strukturê na 43 
pilastrach rozmieszczonych nieregularnie, tak aby w jak najmniejszym stopniu 
naruszyæ wykopaliska. Przykryte szklanymi taflami pod³ogi sta³y siê 
wprowadzeniem do wystawy, pierwsz¹ czêœci¹ ekspozycji. W dalszej czêœci 
eksponaty pogrupowane zosta³y chronologicznie, poczynaj¹c od epoki archaicznej, 
przez geometryczn¹ i klasyczn¹, a¿ po okres hellenistyczny i rzymski. W projekcie 
zasadniczym elementem sta³o siê wykorzystanie naturalnego oœwietlenia, które jest 
niezast¹pione do ekspozycji dominuj¹cych w sztuce greckiej trójwymiarowych 
marmurowych rzeŸb. Ostatnie piêtro muzeum to szklany prostopad³oœcian bêd¹cy 
kalk¹ Partenonu. Zarówno wymiary (39 metrów szerokoœci na 84 metry d³ugoœci) jak 
i orientacja na pó³nocny zachód s¹ dok³adnym odtworzeniem bry³y i usytuowania 
greckiej œwi¹tyni.

Zbiory muzeum podzielone zosta³y na piêæ kolekcji. Pierwsza z nich, ulokowana na 
parterze, gromadzi znaleziska z wykopalisk u stóp Akropolu. W drugiej, na 
pierwszym piêtrze zwanej galeri¹ archaiczn¹, pokazany zosta³ miêdzy innymi 
fronton Hekatompedonu, czyli œwi¹tyni o d³ugoœci 100 stóp (570 p.n.e) - pierwszej 
œwi¹tyni na Akropolu, która zosta³a zrównana z ziemi¹ podczas wojny perskiej, a 
potem zast¹piona Partenonem. Oprócz tego przedstawione zosta³y resztki 
antycznej œwi¹tyni (miêdzy innymi fronton ilustruj¹cy Gigantomachiê) dedykowanej 
Atenie Polias (525-260 p.n.e.).

Trzeci¹ przestrzeni¹ ekspozycyjn¹ jest galeria Partenonu ulokowana na samym 
szczycie muzeum. Oszklona przestrzeñ, imituj¹ca rzeczywiste kszta³ty œwi¹tyni,

Fragment ekspozycji w Muzeum Akropolu, fot. K. Boratyn.
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gromadzi w sobie resztki dekoracji rzeŸbiarskiej, których autorem by³ sam Fidiasz: 
miêdzy innymi fryz d³ugoœci 160 metrów i przedstawiaj¹cy Wielkie Panatenaia - 
uroczystoœci poœwiêcone patronce Aten odbywaj¹ce siê co cztery lata i trwaj¹ce 
12dni. Resztki tympanonów i metop to gipsowe kopie orygina³ów - tak zwanych 
„marmurów Elgina”, zdjêtych z Partenonu w latach 1801-1812 przez angielskiego 
szlachcica i dyplomatê - lorda Thomasa Bruca Elgina. Dzisiaj greckie Ministerstwo 
Kultury toczy walkê o odzyskanie od British Museum tej bezcennej spuœcizny. Z 
galerii Partenonu rozci¹ga siê panorama ca³ego miasta, zupe³nie jak ze wzgórza 
Akropolskiego.

Czwart¹ kolekcj¹ jest dekoracja rzeŸbiarska monumentalnego wejœcia na Akropol 
- Propylejów oraz dwu œwi¹tyñ Erechteionu oraz œwi¹tyni Atena Nike. Wœród 
zachowanych szcz¹tków zobaczyæ mo¿na miêdzy innymi fragmenty kasetonowego 
sufitu Propylejów, rzeŸby zdjête z parapetu œwi¹tyni Ateny Nike oraz s³awne 
Kariatydy z Erechteionu.

Ostatni¹ czêœci¹ s¹ znaleziska z okresu od V w. p.n.e do V w. n.e., czyli przedmioty 
wykonane w okresie hellenistycznym oraz rzymskim.

Przydatne informacje:
Muzeum znajduje siê przy ulicy Dionisiou Areopagitou 15 (11742 Ateny) na po³udniowy 
wschód od Akropolu. Czynne jest od wtorku do niedzieli w godz. 8- 20 (w pi¹tki 8-22).
Ceny biletów: bilet ca³y: 5 euro, ulgowy - 3 euro (osoby powy¿ej 65 roku ¿ycia), wstêp wolny - 
osoby do 18 roku ¿ycia, studenci, niepe³nosprawni z opiekunem, dziennikarze, archeolodzy.

Informacja: 
tel. 0030 210 9000 900

Katarzyna Boratyn (Wenecja, historyk sztuki)

http://www.theacropolismuseum.gr
info@theacropolismuseum.gr
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Jastrzêbie-Zdrój na starej pocztówce

Gruss aus Bad Jastrzemb (Pozdrowienia z Jastrzêbia-Zdroju)
Pocztówka litograficzna z pocz¹tku XX w. ukazuje kilka obiektów 
jastrzêbskiego kurortu. 
W lewym górnym rogu widoczna willa “Anna” stoj¹ca w szeregu najstarszych 
kamienic w uzdrowisku, poni¿ej jeden z dwóch bliŸniaczych budynków 
“Betanii” (oba ju¿ nie istniej¹) oraz pierwszy hotel zdrojowy “Koenigsdorff”, na 
dole Dom Zdrojowy z domkiem lekarzy. W prawym górnym rogu fragment 
ulicy Pauli (dziœ 1 Maja) widziany od strony zachodniej.
Awers: Kolorystyka karty: kolor; krawêdzie i naro¿niki: proste. Miejsce na 
korespondencjê: zapisane w j. niemieckim. Rewers: Nadruk strony 
adresowej: zielony. Poœrodku u góry napis: “Postkarte”. Karta adresowana. 
Znaczek pocztowy. Na znaczku stempel: “JASTRZEMB / 16.9.01 / 3-4 N”. Na 
dole drugi stempel: “GLEIWITZ / 17.9.01. 12.1V”. Wymiary: 9,2 x 14,2 cm. 
Pocztówka ze zbiorów GHM. Nr inw. GHM/F/2.

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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