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Ze zbiorów Dariusza Mazura



Z dziejów rodu von Königsdorff

Od czasu publikacji artyku³u o Feliksie von Königsdorff („Biuletyn GHM” nr 15) 
pojawi³y siê nowe dane, które weryfikuj¹ dotychczasow¹ wiedzê. W tym miejscu 
nale¿¹ siê szczere podziêkowania panu Stefanowi £êczyckiemu z Wroc³awia, który 
udostêpni³ czêœæ informacji dotycz¹cych maj¹tku w Œlêzy i Bielanach (przy tym 
ostatnim nadzorowa³ prace remontowe dawnego dworu). To w³aœnie tych w³oœci 
ostatnim prywatnym w³aœcicielem by³ za³o¿yciel jastrzêbskiego uzdrowiska. Du¿e 
podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e pani Izie Gruszce z fundacji „Pamiêæ” z Warszawy, 
która przekaza³a cenne informacje dotycz¹ce hrabiego Feliksa oraz jego ¿ony i 
dzieci. Pozosta³e informacje zosta³y odnalezione w internecie. Obecnie modna 
digitalizacja starych woluminów pozwala na coraz lepsze poznanie naszej 
przesz³oœci. Niestety zebrane dane, ze wzglêdu na szcz¹tkowoœæ, s¹ obarczone 
pewnym marginesem b³êdu. Maj¹c œwiadomoœæ pope³nienia pomy³ki podj¹³em 
jednak próbê przedstawienia postaci hrabiego Feliksa oraz osób z nim zwi¹zanych. 
Trudniejsz¹ spraw¹ jest opisanie w³asnoœci maj¹tkowej, a to ze wzglêdu na liczn¹ 
rodzinê (dzieli³a siê na trzy linie) i niejasne informacje dotycz¹ce transakcji 
spadkowo-handlowych. Tak¿e pisownia imion i nazwisk nastrêcza³a problemu i 
dlatego zastosowa³em jedn¹ z kilku spotykanych w ró¿nego Ÿród³ach.

Na pocz¹tku XVIII w. rodzina von Königsdorff wesz³a w posiadanie maj¹tku 
sk³adaj¹cego siê z Kobierzyc, Œlêzy (to tu urodzi³ siê za³o¿yciel jastrzêbskiego 
uzdrowiska) i Bielan. Sta³o siê to w 1715 r. dziêki ma³¿eñstwu spadkobierczyni 
maj¹tku Charlotte Eleonore von Roth i Georga Wilhelma von Königsdorff. W ten oto 
sposób podwroc³awski maj¹tek na ponad 100 lat trafi³ w rêce von Königsdorffów. 
Przeprowadzony w 1725 r. powszechny spis maj¹tkowy, który do historii przeszed³ 
jako tzw. Kataster Józefiñski (od imienia cesarza Józefa II) wykaza³ nastêpuj¹ce 
dane dotycz¹ce Bielan: we wsi by³o 25 numerów, nie by³o m³yna, brak by³o stawów i 
lasów, chowano 62 krowy oraz 4 œwinie zarodowe, a wartoœæ podatkow¹ samej wsi 
Bielany wyceniono na 3633 talary, 16 groszy i 6 halerzy. W latach 1743-1746 
przeprowadzono lustracjê Ksiêstwa Wroc³awskiego, w którym wykazano, ¿e jako 
w³aœcicielka majêtnoœci bielañskiej oraz œlêzañskiej figuruje Charlotta Eleonora 
baronowa von Warkotsch. 9 maja 1755 r. dwóch braci von Königsdorff, synów 
Charlotty Eleonory baronowej von Warkotsch, rodzonej von Roth, dokona³o ugody 
spadkowej, na mocy której Ferdinand Ludwig, pan na Kobierzycach (Köberwitz), 
Kuklicach (Guckelwitz), Rac³awicach Wielkich (Heydanichen) i Nowinach (Neuen) 
przeniós³ na swojego brata Silviusa Wilhelma von Königsdorff, pana na Lutyni 
(Leuthen) oraz Zarze (Sahre), prawa spadkowe do maj¹tku oraz wsi Bielany. 9 
czerwca 1772 r. prawa maj¹tkowe do w³oœci wraz z wsi¹ oraz przynale¿¹cymi do niej 
ch³opami przej¹³ po Silviusie Wilhelmie von Königsdorff jego prawny spadkobierca 
Carl Silvius von Königsdorff. Wydana w 1795 r. przez Friedricha A. Zimmermanna 
ksi¹¿eczka opisuj¹ca ksiêstwo œl¹skie przynosi taki oto opis Bielan: „Wieœ Bielany 
przynale¿y do Carla Silviusa von Königsdorff i posiada: 1 katolicki koœció³ parafialny, 
przy którym znajduje siê 1 proboszczówka i 1 budynek szkolny; 1 siedzibê dworsk¹; 
1 folwark; 1 gospodê; 8 wolnych ch³opów; 28 komorników; 1 m³yn wodny i 1 wiatrak; 
4 inne domy: wszystkiego razem 47 dymów i 361 mieszkañców, w tym 1 kowal”. W 
czerwcu 1797 r. przeprowadzono taksacjê maj¹tku bielañskiego dla celów

kredytowych. Komisja bieg³ych wspomina w swoim protokole równie¿ o tamtejszym 
dworze. Wg opisu, szachulcowy dwór wybudowany na kamiennym cokole posiada³ 
dwa piêtra oraz strych. Na parterze znajdowa³y siê dwie komnaty oraz cztery 
gabinety. Na piêtrze znajdowa³y siê wówczas cztery komnaty oraz wielka sala. Z ty³u 
domu znajdowa³y siê trzy piwnice, kuchnia oraz spichlerz. Dom otoczony by³ wokó³ 
g³êbok¹ fos¹, wtedy such¹, tak ¿e mo¿na by³o dostaæ siê doñ jedynie przez most. 
Poniewa¿ w³aœciwa siedziba maj¹tku znajdowa³a siê wówczas w pobliskiej Œlêzie, 
dom nie by³ u¿ywany. By³ on zapuszczony i aby zamieszkaæ w nim, wymaga³by 
licznych napraw.

Jeœli chodzi o pa³ac w Kobierzycach, stanowi¹cy obecnie siedzibê Urzêdu 
Gminy Kobierzyce, to istniej¹ rozbie¿ne informacje co do daty powstania. Wed³ug 
jednej z hipotez pa³ac zosta³ wzniesiony oko³o 1730 r. Mo¿liwe, ¿e pierwotnie pa³ac 
stanowi³ letni¹ rezydencjê von Königsdorffów, by po 1788 r. (powszechnie u¿ywana 
data powstania) staæ siê siedzib¹ jednej z linii rodu. Sta³o siê to prawdopodobnie za 
spraw¹ kolejnego w³aœciciela maj¹tku - Carla Silviusa von Königsdorff. Carl Silvius 
urodzi³ siê 4 kwietnia 1742 r. i oprócz dóbr ziemskich w Lohe (Œlêza) by³ tak¿e w 
latach 1780-1821 w³aœcicielem Trzebosza (obecnie w gminie Bojanowo). W 1783 r. 
poœlubi³ swoj¹ kuzynkê Laurettê. Urodzona 23 listopada 1756 r. Lauretta, a 
w³aœciwie Luiza Eleonora, by³a córk¹ Ferdynanda von Königsdorff i Magdaleny 
Noble de Chouet. W 1798 r. Carl Silvius otrzyma³ pruski tytu³ hrabiowski. Zmar³ 28 
stycznia 1821 r. we Wroc³awiu. Rok póŸniej zmar³ tak¿e syn Carla - Ferdinand.

Informacja o œmierci Carla Silviusa von Koenigsdorffa 
w “Breslauer Zeitung” nr 17 z 29 I 1821 r.

Z tego powodu w Trzeboszu 
wystawiono mauzoleum, w 
którym spoczêli obok siebie 
ojciec i syn, a po œmierci w 
1834 r. tak¿e ¿ona Lauretta. 
Tak maj¹tek w Trzeboszu oraz 
na ziemi kobierzyckiej trafi³ w 
rêce m. in. drugiego syna Carla 
Silviusa - Feliksa Ludwiga, 
który pe³ni¹c funkcjê starosty 
powiatowego ju¿ w 1822 r. sta³ 
siê w³aœcicielem bielañskich 
w³oœci, nabywaj¹c je za kwotê 
140000 talarów. Trzy lata 
póŸniej Felix Ludwig (ur. 1791 
r.) poœlubi³ o 7 lat m³odsz¹

Henriettê Margarethê Luisê von Pritzelwitz-Machnitzky. W czasie przeprowadzania 
taksacji maj¹tku przez przedstawicieli Ziemskiego Towarzystwa Kredytowego 
Ksiêstwa Wroc³awsko-Brzeskiego (Breslau-Briegsche Fürstenthums-Landschaft) 
na pocz¹tku lat 50. XIX w. maj¹tek mia³ czterech w³aœcicieli, którymi by³y dzieci 
Felixa Ludwiga:
a. Eleonora Henrietta Amalia Franziska, wysoce urodzona Landgräffin, von Ende 

(ur. 11.02.1831 r.)
b. Hedwig Anna Clara, wysoce urodzona baronowa, von Dalwigk na Dombrówce (ur. 

10.04.1832 r.)
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c. Carl Felix, hrabia von Königsdorff (ur. 18.04 1833 r.)
d. Felix Silvius, hrabia von Königsdorff (ur. 24.09.1835 r.)

Ostatni dwaj byli prawnymi nastêpcami hrabiego Feliksa Ludwiga von 
Königsdorff, co zaœwiadcza³ testament spisany w dniu 13 wrzeœnia 1844 r. W tym 
miejscu pojawia siê pewna nieœcis³oœæ, albowiem Felix Ludwig zmar³ w 1836 r. Tak 
wiêc kto spisa³ ten testament lub czy podana data jest w³aœciwa? Ksiêga adresowa 
wsi œl¹skich z 1845 r. przynosi taki oto opis: „alodialne dobra rycerskie w powiecie 
wroc³awskim, 5/4 mili SSW od Wroc³awia, poczta Domas³aw. Dobra nale¿¹ do 
landrata von Königsdorff. Wieœ liczy 49 ³anów, 1 zamek oraz 1 folwark, 431 
mieszkañców (97 katolików) przynale¿¹cych do koœcio³a ewangelickiego w 
Domas³awiu, 1 ewangelick¹ szko³ê wraz z nauczycielem oraz pomocniczym 
nauczycielem katolickim, 1 gospodê, 1 cegielniê, 1 wiatrak, 13 rzemieœlników.”

Wymieniony ju¿ Felix Silvius, a w³aœciwie Felix Silvius Ferdinand hrabia von 
Königsdorff urodzi³ siê w Œlêzy. W pochodz¹cym z XIV w. dworze w Œlêzy na œwiat 
przysz³a tak¿e siostra Feliksa - Hedwiga, której mê¿em by³ Elgar Freiherr von 
Dalwigk. Prawdopodobnie to podczas ich œlubu Felix pozna³ swoj¹ rówieœniczkê i 
przysz³¹ ¿onê - Paulê - siostrê Elgara. Œlub mia³ miejsce w 1858 r., a urodzona 10 
lutego 1835 r. w Dombrówce Pauline Freiin von Dalwigk-Lichtenfels tak¿e zapisa³a 
siê w jastrzêbskiej historii. To od jej imienia pochodzi³a pierwsza nazwa g³ównej ulica 
uzdrowiska - Paulastrasse. Podwroc³awski maj¹tek hrabia Felix sprzeda³ w 1857 r. 
radcy handlowemu Leopoldowi Schöllerowi, aczkolwiek wyprowadzka 
(prawdopodobnie do Wroc³awia) nast¹pi³a dopiero w 1861 r. Pierwsze dziecko 
Feliksa i Pauli przysz³o na œwiat w czerwcu 1861 roku, a wiêc nied³ugo po 
rozpoczêciu pierwszego sezonu kuracyjnego w Jastrzêbiu. Naprawdê lepszego 
pocz¹tku pañstwo von Königsdorff nie mogli sobie wymarzyæ. W trakcie swojego 
po¿ycia doczekali siê czwórki dzieci: Felix Peter Paul Adam (ur. 29.06.1861 r. we 
Wroc³awiu), Rosabella Felice Eva (ur. 17.07.1862 r. w Œlêzy), Eberhard Felix Adam 
(ur. 06.08.1865 r. w Œlêzy) i Konstantin Prudens Felix Raab Eckehard Adam (ur. 
21.05.1880 r. w Dretyniu). Hrabia nie szczêdzi³ œrodków na rozwój uzdrowiska, które 
z roku na rok zwiêksza³o frekwencjê. Pomimo tego by³ zmuszony odsprzedaæ 
zdrojowisko Spó³ce Akcyjnej z Wroc³awia. Byæ mo¿e poniesione nak³ady przeros³y 
mo¿liwoœci hrabiego i tym samym od 1868 r. jastrzêbski kurort mia³ nowego 
w³aœciciela w postaci spó³ki (Bad Königsdorff-Jastrzemb. Commandit-Gesellschaft 
auf Aktien) z kapita³em 250000 talarów, na czele której sta³ Eugen Heymann. By³y ju¿ 
w³aœciciel uzdrowiska zaj¹³ siê polityk¹ i w latach 1873-1879 zasiada³ w Pruskiej 
Izbie Reprezentantów (Preussisches Abgeordnetenhaus). Ostatecznie zawêdrowa³ 
do Kassel, gdzie pe³ni³ funkcjê szefa policji. Tam te¿ zmar³ 24 lutego 1924 r. W Kassel 
zmar³a tak¿e jego ¿ona Paula (26.01.1919 r.) oraz córka Rosabella Felice Eva von 
Königsdorff (10.03.1945 r.).

Tak w skrócie przedstawia siê historia rodziny, która mia³a ogromny wp³yw na 
losy naszej miejscowoœci. Podró¿nych, którzy bêd¹ w okolicy Œlêzy (gmina 
Kobierzyce pod Wroc³awiem) czy D¹brówki Górnej (gmina Krapkowice ko³o Opola) 
zachêcam do odwiedzenia „domów rodzinnych” Felixa i Pauli von Königsdorff. To w 
sumie niedaleko, a stanowi znacz¹cy element naszej historii.

Dariusz Mazur (Jastrzêbie-Zdrój)

Paulastrasse - g³ówna aleja uzdrowiska

Powstanie g³ównej alei uzdrowiska wi¹¿e siê z pocz¹tkami dzia³alnoœci kurortu. 
Wydaje siê bowiem, ¿e jej wczeœniejsze istnienie nie mia³o wiêkszego uzasadnienia, 
choæ na pierwszy rzut oka droga ³¹czy³a szosê cieszyñsk¹ z peryferiami 
Moszczenicy. Jej prawie idealnie prosta linia œwiadczyæ mo¿e jednak o tym, ¿e 
zosta³a œwiadomie zaprojektowana, a staæ siê to mog³o na pocz¹tku lat 60. XIX w., 
kiedy otwarto nowe uzdrowisko.

Rok jej wytyczenia pozostaje kwesti¹ otwart¹. Mo¿liwy jest wariant, ¿e w trakcie 
poszukiwañ wêgla i odkrycia Ÿróde³ wody solankowej (druga po³owa lat 50. XIX w.) 
pos³ugiwano siê drog¹ wiod¹c¹ od Bo¿ej Góry poprzez m³yn na Jastrzêbiance. 
Dopiero decyzja o fundacji uzdrowiska mog³a wymusiæ koniecznoœæ wytyczenia 
nowego, dogodniejszego po³¹czenia z szosami prowadz¹cymi do Wodzis³awia i 
Cieszyna. Najlepsz¹ jego lokalizacj¹ by³ p³aski grzbiet wzniesienia miêdzy szos¹ 
cieszyñsk¹ a Moszczenic¹  by³o to jedyne miejsce pozbawione g³êbokich jarów, 
jakie rozrzyna³y pobliskie pagórki. Byæ mo¿e ju¿ wówczas za³o¿yciel kurortu hrabia 
Felix von Koenigsdorff planowa³ w przysz³oœci uczynienie z drogi g³ównej osi 
uzdrowiska, wzd³u¿ której mia³a pojawiæ siê baza hotelowo-restauracyjna.

Aleja ta otrzyma³a nazwê Paulastrasse. Jeszcze do niedawna pozostawa³o 
zagadk¹, co ona oznacza. Dziœ ju¿ wiemy, ¿e w³aœciciel kurortu pragn¹³ uwieczniæ 
imiê swojej ¿ony Pauli von Dalwigk, która w drugim miesi¹cu dzia³alnoœci 
uzdrowiska da³a mu pierwszego syna, równie¿ Feliksa.

Pierwsze budynki pojawi³y siê tu jesieni¹ 1862 r., a wiêc tu¿ po drugim sezonie 
kuracyjnym. Podobnie jak w roku debiutu pojawi³ siê problem zapewnienia mieszkañ 
wszystkim chêtnym do k¹pieli. By unikn¹æ w przysz³oœci takich sytuacji hrabia Felix 
przekaza³ czêœæ parceli przy alei prywatnym inwestorom. By³y to tereny miêdzy 
obecnym „K³osem” a budynkiem poczty. Na prze³omie 1862 i 1863 r. oddano do 
u¿ytku 9 nowych obiektów, które z³o¿y³y siê na pierzejê kamienic przylegaj¹cych 
licem do parku, ty³em zaœ zwróconych do dobrze widocznych Beskidów. Dr Heinrich 
Faupel w sprawozdaniu za sezon kuracyjny 1862 podaje te budynki w nastêpuj¹cej 
kolejnoœci: willa „Felix” nale¿¹ca do aptekarza Wollmana (dziœ w jej miejscu stoi 
„K³os”), a tak¿e domy Klemensa Muellera, dr. Faupela, budowniczego 
Idzikowskiego, dwa nale¿¹ce do mistrza murarskiego Jaroschka, pocztmistrza 
Ebela oraz do panny von Gervais. W sumie przy Paulastrasse oferowano 126 pokoi 
w cenie od 2 do 4 talarów tygodniowo. Jak widaæ ju¿ wówczas funkcjonowa³y tu 
poczta i apteka, a tak¿e  jak mo¿na s¹dziæ  sklepy.

W roku nastêpnym liczba obiektów przy ulicy Pauli zwiêkszy³a siê o dwa hotele. 
Pierwszy, o nazwie „Hohenzollern”, stan¹³ na zachód od szeregu kamienic (obecnie 
znajduje siê w nim budynek poczty). Drugi, nosz¹cy nazwê „Koenigsdorff”, znalaz³ 
siê nieco na uboczu dotychczasowych inwestycji, bowiem na wschód od willi „Felix”. 
W ten sposób oba hotele sta³y siê s³upami granicznymi tego niewielkiego 
zdrojowiska.

Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e wszystkie te obiekty znajdowa³y siê po 
po³udniowej stronie ulicy Pauli. Pierwszym budynkiem, który dokona³ wy³omu w tym 
uk³adzie, by³a willa „Sanssouci” (w miejscu dzisiejszego koœcio³a). Jej powstanie 
mo¿na datowaæ na pocz¹tek lat 70. XIX w. Oprócz pokoi mieszkalnych mia³a du¿y
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c. Carl Felix, hrabia von Königsdorff (ur. 18.04 1833 r.)
d. Felix Silvius, hrabia von Königsdorff (ur. 24.09.1835 r.)

Ostatni dwaj byli prawnymi nastêpcami hrabiego Feliksa Ludwiga von 
Königsdorff, co zaœwiadcza³ testament spisany w dniu 13 wrzeœnia 1844 r. W tym 
miejscu pojawia siê pewna nieœcis³oœæ, albowiem Felix Ludwig zmar³ w 1836 r. Tak 
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wsi œl¹skich z 1845 r. przynosi taki oto opis: „alodialne dobra rycerskie w powiecie 
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mieszkañców (97 katolików) przynale¿¹cych do koœcio³a ewangelickiego w 
Domas³awiu, 1 ewangelick¹ szko³ê wraz z nauczycielem oraz pomocniczym 
nauczycielem katolickim, 1 gospodê, 1 cegielniê, 1 wiatrak, 13 rzemieœlników.”

Wymieniony ju¿ Felix Silvius, a w³aœciwie Felix Silvius Ferdinand hrabia von 
Königsdorff urodzi³ siê w Œlêzy. W pochodz¹cym z XIV w. dworze w Œlêzy na œwiat 
przysz³a tak¿e siostra Feliksa - Hedwiga, której mê¿em by³ Elgar Freiherr von 
Dalwigk. Prawdopodobnie to podczas ich œlubu Felix pozna³ swoj¹ rówieœniczkê i 
przysz³¹ ¿onê - Paulê - siostrê Elgara. Œlub mia³ miejsce w 1858 r., a urodzona 10 
lutego 1835 r. w Dombrówce Pauline Freiin von Dalwigk-Lichtenfels tak¿e zapisa³a 
siê w jastrzêbskiej historii. To od jej imienia pochodzi³a pierwsza nazwa g³ównej ulica 
uzdrowiska - Paulastrasse. Podwroc³awski maj¹tek hrabia Felix sprzeda³ w 1857 r. 
radcy handlowemu Leopoldowi Schöllerowi, aczkolwiek wyprowadzka 
(prawdopodobnie do Wroc³awia) nast¹pi³a dopiero w 1861 r. Pierwsze dziecko 
Feliksa i Pauli przysz³o na œwiat w czerwcu 1861 roku, a wiêc nied³ugo po 
rozpoczêciu pierwszego sezonu kuracyjnego w Jastrzêbiu. Naprawdê lepszego 
pocz¹tku pañstwo von Königsdorff nie mogli sobie wymarzyæ. W trakcie swojego 
po¿ycia doczekali siê czwórki dzieci: Felix Peter Paul Adam (ur. 29.06.1861 r. we 
Wroc³awiu), Rosabella Felice Eva (ur. 17.07.1862 r. w Œlêzy), Eberhard Felix Adam 
(ur. 06.08.1865 r. w Œlêzy) i Konstantin Prudens Felix Raab Eckehard Adam (ur. 
21.05.1880 r. w Dretyniu). Hrabia nie szczêdzi³ œrodków na rozwój uzdrowiska, które 
z roku na rok zwiêksza³o frekwencjê. Pomimo tego by³ zmuszony odsprzedaæ 
zdrojowisko Spó³ce Akcyjnej z Wroc³awia. Byæ mo¿e poniesione nak³ady przeros³y 
mo¿liwoœci hrabiego i tym samym od 1868 r. jastrzêbski kurort mia³ nowego 
w³aœciciela w postaci spó³ki (Bad Königsdorff-Jastrzemb. Commandit-Gesellschaft 
auf Aktien) z kapita³em 250000 talarów, na czele której sta³ Eugen Heymann. By³y ju¿ 
w³aœciciel uzdrowiska zaj¹³ siê polityk¹ i w latach 1873-1879 zasiada³ w Pruskiej 
Izbie Reprezentantów (Preussisches Abgeordnetenhaus). Ostatecznie zawêdrowa³ 
do Kassel, gdzie pe³ni³ funkcjê szefa policji. Tam te¿ zmar³ 24 lutego 1924 r. W Kassel 
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sumie niedaleko, a stanowi znacz¹cy element naszej historii.

Dariusz Mazur (Jastrzêbie-Zdrój)

Paulastrasse - g³ówna aleja uzdrowiska

Powstanie g³ównej alei uzdrowiska wi¹¿e siê z pocz¹tkami dzia³alnoœci kurortu. 
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zosta³a œwiadomie zaprojektowana, a staæ siê to mog³o na pocz¹tku lat 60. XIX w., 
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Dopiero decyzja o fundacji uzdrowiska mog³a wymusiæ koniecznoœæ wytyczenia 
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Cieszyna. Najlepsz¹ jego lokalizacj¹ by³ p³aski grzbiet wzniesienia miêdzy szos¹ 
cieszyñsk¹ a Moszczenic¹  by³o to jedyne miejsce pozbawione g³êbokich jarów, 
jakie rozrzyna³y pobliskie pagórki. Byæ mo¿e ju¿ wówczas za³o¿yciel kurortu hrabia 
Felix von Koenigsdorff planowa³ w przysz³oœci uczynienie z drogi g³ównej osi 
uzdrowiska, wzd³u¿ której mia³a pojawiæ siê baza hotelowo-restauracyjna.

Aleja ta otrzyma³a nazwê Paulastrasse. Jeszcze do niedawna pozostawa³o 
zagadk¹, co ona oznacza. Dziœ ju¿ wiemy, ¿e w³aœciciel kurortu pragn¹³ uwieczniæ 
imiê swojej ¿ony Pauli von Dalwigk, która w drugim miesi¹cu dzia³alnoœci 
uzdrowiska da³a mu pierwszego syna, równie¿ Feliksa.

Pierwsze budynki pojawi³y siê tu jesieni¹ 1862 r., a wiêc tu¿ po drugim sezonie 
kuracyjnym. Podobnie jak w roku debiutu pojawi³ siê problem zapewnienia mieszkañ 
wszystkim chêtnym do k¹pieli. By unikn¹æ w przysz³oœci takich sytuacji hrabia Felix 
przekaza³ czêœæ parceli przy alei prywatnym inwestorom. By³y to tereny miêdzy 
obecnym „K³osem” a budynkiem poczty. Na prze³omie 1862 i 1863 r. oddano do 
u¿ytku 9 nowych obiektów, które z³o¿y³y siê na pierzejê kamienic przylegaj¹cych 
licem do parku, ty³em zaœ zwróconych do dobrze widocznych Beskidów. Dr Heinrich 
Faupel w sprawozdaniu za sezon kuracyjny 1862 podaje te budynki w nastêpuj¹cej 
kolejnoœci: willa „Felix” nale¿¹ca do aptekarza Wollmana (dziœ w jej miejscu stoi 
„K³os”), a tak¿e domy Klemensa Muellera, dr. Faupela, budowniczego 
Idzikowskiego, dwa nale¿¹ce do mistrza murarskiego Jaroschka, pocztmistrza 
Ebela oraz do panny von Gervais. W sumie przy Paulastrasse oferowano 126 pokoi 
w cenie od 2 do 4 talarów tygodniowo. Jak widaæ ju¿ wówczas funkcjonowa³y tu 
poczta i apteka, a tak¿e  jak mo¿na s¹dziæ  sklepy.

W roku nastêpnym liczba obiektów przy ulicy Pauli zwiêkszy³a siê o dwa hotele. 
Pierwszy, o nazwie „Hohenzollern”, stan¹³ na zachód od szeregu kamienic (obecnie 
znajduje siê w nim budynek poczty). Drugi, nosz¹cy nazwê „Koenigsdorff”, znalaz³ 
siê nieco na uboczu dotychczasowych inwestycji, bowiem na wschód od willi „Felix”. 
W ten sposób oba hotele sta³y siê s³upami granicznymi tego niewielkiego 
zdrojowiska.

Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e wszystkie te obiekty znajdowa³y siê po 
po³udniowej stronie ulicy Pauli. Pierwszym budynkiem, który dokona³ wy³omu w tym 
uk³adzie, by³a willa „Sanssouci” (w miejscu dzisiejszego koœcio³a). Jej powstanie 
mo¿na datowaæ na pocz¹tek lat 70. XIX w. Oprócz pokoi mieszkalnych mia³a du¿y
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Na pocz¹tku XX w. przy g³ównej alei uzdrowiska funkcjonowa³ równie¿ sklep. W 
willi „Anna” sk³ad wody mineralnej mia³ Joseph Zahm, prowadz¹cy ponadto 
sprzeda¿ galanterii, porcelany oraz wydawanych przez siebie pocztówek. W³asny 
sk³ad wody mineralnej mia³a filia wodzis³awskiej apteki prowadzona przez Franka.

W ci¹gu pó³wiecza swojego istnienia Paulastrasse znacz¹co zmieni³a swoje 
oblicze. Obok piêtrowych domów pojawi³y siê du¿e gmachy œwiadcz¹ce o rosn¹cej 
pozycji uzdrowiska. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e naszemu kurortowi wci¹¿ daleko 
by³o do niemieckich czy austriackich zdrojowisk. Ten dystans zosta³ znacz¹co 
skrócony w kolejnej epoce, kiedy Jastrzêbie znalaz³o siê w granicach odrodzonej 
Polski, a sama ulica Pauli zyska³a miano ulicy Miko³aja.

Marcin Boratyn (Jastrzêbie-Zdrój, kierownik GHM)

salon s³u¿¹cy do czytania oraz gry na fortepianie, zaœ w otoczeniu willi znajdowa³y 
siê stajnie i wozownie oraz piêkny ogród.

W sumie wiêc pod koniec lat 70. przy g³ównej alei znajdowa³o siê 14 domów, o 
których dr Weissenberg pisa³, ¿e s¹ one „dobrze i wygodnie urz¹dzone, a wiêksza 
ich iloœæ zadowala nawet wybredne smaki”. W równie pozytywnym tonie wypowiada³ 
siê o ich w³aœcicielach.

W latach 80. nast¹pi³ w uzdrowisku pewien zastój. Nowy impuls rozbudowie 
przy ulicy Pauli nada³ w³adaj¹cy kurortem ¿ydowski bankier Juliusz Landau, który 
postanowi³ rozwin¹æ w Jastrzêbiu nowy kierunek lecznictwa - dzieciêcego. Na 
pocz¹tku ostatniej dekady XIX w. miêdzy will¹ „Felix” a hotelem „Koenigsdorff” 
gmina izraelicka w Gliwicach korzysta³a z budynku dla dzieci ¿ydowskich. Istniej¹cy 
do dziœ obiekt dysponowa³ 12 pokojami, jadalni¹, gabinetem lekarza oraz miejscem 
do modlitw. W tym samym czasie gmina ewangelicka z Rybnika zaczê³a korzystaæ z 
dwóch bliŸniaczych kamienic wybudowanych na zachód od hotelu „Hohenzollern”: 
w pierwszej znajdowa³y siê kwatery dla leczonych dzieci, w drugiej ulokowano 
siedzibê fundacji „Betania” opiekuj¹cej siê zak³adem. W œlad za tym równie¿ katolicy 
postarali siê o w³asn¹ lecznicê. Zainwestowali jednak w istniej¹ce ju¿ budynki 
zakupuj¹c w 1892 r. willê „Sanssouci” wraz z obiektami gospodarczymi. Odt¹d 
gospodarzem by³ tu Zak³ad Najœwiêtszej Marii Panny, który rozwin¹³ tak prê¿n¹ 
dzia³alnoœæ, ¿e w 1898 r. musia³ dokonaæ znacz¹cej rozbudowy willi - dodano jej 
nowe piêtro, a po bokach dwa skrzyd³a. Dziêki temu wzros³a liczba pokoi, znalaz³o 
siê równie¿ miejsce na obszern¹ jadalniê oraz kaplicê, a w nied³ugim czasie tak¿e i 
na w³asne ³azienki k¹pielowe. W latach 1905 i 1909 na tej samej parceli powsta³y 
kolejne imponuj¹ce obiekty  najpierw Dom œw. Józefa (z przeznaczeniem dla sióstr 
boromeuszek), a póŸniej Dom Anio³ów Stró¿ów (z pokojami dla ch³opców). 
Jednoczeœnie, jak by tego by³o ma³o, zak³ad przej¹³ le¿¹c¹ naprzeciw, a pamiêtaj¹c¹ 
pocz¹tki uzdrowiska, willê „Felix”. W okresie tym tak¿e ewangelicy powiêkszyli swój 
stan posiadania przy Paulastrasse. Na ty³ach dotychczasowych „bliŸniaków” 
wybudowali imponuj¹cy obiekt obliczony na 120 ³ó¿ek. Dodaæ nale¿y, ¿e tak¿e 
gmina ¿ydowska planowa³a rozbudowê swojej lecznicy, ale wybuch I wojny 
œwiatowej zniweczy³ te zamierzenia. Mimo to trzy gminy wyznaniowe przyczyni³y siê 
w ci¹gu dwóch dekad do zmiany wizerunku Paulastrasse.

Aleja zdrojowa sta³a siê równie¿ d³u¿sza dziêki kolejnej inwestycji 
przeprowadzonej na jej zachodnim skraju. W 1911 r. Spó³ka Bracka z Tarnowskich 
Gór odda³a do u¿ytku najwiêkszy w kurorcie obiekt - sanatorium przeznaczone dla 
górników i ich rodzin. Ponadto miêdzy „bliŸniakami” gminy ewangelickiej a Spó³k¹ 
Brack¹ znajdowa³ siê budynek poczty oraz obiekty, które ju¿ po I wojnie œwiatowej 
u¿ytkowa³a rodzina Pos³usznych. Tymczasem po wschodniej stronie ulicy Pauli 
panowa³ zastój budowlany (pojawi³y siê tylko dwa obiekty naprzeciw hotelu 
„Koenigsdorff”  po wojnie w jednym znajdowa³ siê sk³ad towarów kolonialnych, w 
drugim - Restauracja Kuracyjna). Tym niemniej ta czêœæ szosy mia³a wiêksze 
znaczenie komunikacyjne. W 1911 r. otwarto w Jastrzêbiu-Zdroju liniê kolejow¹, 
której g³ówna stacja znajdowa³a siê poni¿ej Gaju Wiktora. Odt¹d wszelkie bryczki i 
ekwipa¿e kursowa³y z dworca w kierunku zdrojowiska w³aœnie wschodnim 
odcinkiem Paulastrasse. Sama ulica dzieli³a siê wówczas na dwa ziemne trakty 
przedzielone szpalerem brzóz oraz stylowych latarni: jeden pas s³u¿y³ zapewne 
powozom, drugi  pieszym.

Paulastrasse na austriackiej mapie z koñca XIX w. Ze zbiorów GHM.

Paulastrasse na pocztówce z pocz¹tku XX w. Ze zbiorów Edwarda Pietrachy.
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gospodarzem by³ tu Zak³ad Najœwiêtszej Marii Panny, który rozwin¹³ tak prê¿n¹ 
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siê równie¿ miejsce na obszern¹ jadalniê oraz kaplicê, a w nied³ugim czasie tak¿e i 
na w³asne ³azienki k¹pielowe. W latach 1905 i 1909 na tej samej parceli powsta³y 
kolejne imponuj¹ce obiekty  najpierw Dom œw. Józefa (z przeznaczeniem dla sióstr 
boromeuszek), a póŸniej Dom Anio³ów Stró¿ów (z pokojami dla ch³opców). 
Jednoczeœnie, jak by tego by³o ma³o, zak³ad przej¹³ le¿¹c¹ naprzeciw, a pamiêtaj¹c¹ 
pocz¹tki uzdrowiska, willê „Felix”. W okresie tym tak¿e ewangelicy powiêkszyli swój 
stan posiadania przy Paulastrasse. Na ty³ach dotychczasowych „bliŸniaków” 
wybudowali imponuj¹cy obiekt obliczony na 120 ³ó¿ek. Dodaæ nale¿y, ¿e tak¿e 
gmina ¿ydowska planowa³a rozbudowê swojej lecznicy, ale wybuch I wojny 
œwiatowej zniweczy³ te zamierzenia. Mimo to trzy gminy wyznaniowe przyczyni³y siê 
w ci¹gu dwóch dekad do zmiany wizerunku Paulastrasse.

Aleja zdrojowa sta³a siê równie¿ d³u¿sza dziêki kolejnej inwestycji 
przeprowadzonej na jej zachodnim skraju. W 1911 r. Spó³ka Bracka z Tarnowskich 
Gór odda³a do u¿ytku najwiêkszy w kurorcie obiekt - sanatorium przeznaczone dla 
górników i ich rodzin. Ponadto miêdzy „bliŸniakami” gminy ewangelickiej a Spó³k¹ 
Brack¹ znajdowa³ siê budynek poczty oraz obiekty, które ju¿ po I wojnie œwiatowej 
u¿ytkowa³a rodzina Pos³usznych. Tymczasem po wschodniej stronie ulicy Pauli 
panowa³ zastój budowlany (pojawi³y siê tylko dwa obiekty naprzeciw hotelu 
„Koenigsdorff”  po wojnie w jednym znajdowa³ siê sk³ad towarów kolonialnych, w 
drugim - Restauracja Kuracyjna). Tym niemniej ta czêœæ szosy mia³a wiêksze 
znaczenie komunikacyjne. W 1911 r. otwarto w Jastrzêbiu-Zdroju liniê kolejow¹, 
której g³ówna stacja znajdowa³a siê poni¿ej Gaju Wiktora. Odt¹d wszelkie bryczki i 
ekwipa¿e kursowa³y z dworca w kierunku zdrojowiska w³aœnie wschodnim 
odcinkiem Paulastrasse. Sama ulica dzieli³a siê wówczas na dwa ziemne trakty 
przedzielone szpalerem brzóz oraz stylowych latarni: jeden pas s³u¿y³ zapewne 
powozom, drugi  pieszym.

Paulastrasse na austriackiej mapie z koñca XIX w. Ze zbiorów GHM.

Paulastrasse na pocztówce z pocz¹tku XX w. Ze zbiorów Edwarda Pietrachy.
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Z wód w Jastrzêbiu

Pisz¹ nam z wód w Jastrzêbiu (na Szl¹zku), pod dniem 23 b.m. i r.: Od lat dopiero 
kilku zas³ynê³y tutejsze wody jodowe a mianowicie przez swoje zadziwiaj¹ce skutki 
w chorobach romatyzmowych, skrofulicznych i nerwowych. S¹ to najbli¿sze wody 
zagraniczne naszego kraju bo prawie przy samej granicy Królestwa Polskiego 
po³o¿one. Droga do nich z Warszawy najbli¿sza kolej¹ przez Sosnowice i Katowice, 
zk¹d doje¿d¿a siê do stacyi kolei ¿elaznej Górno-Szl¹zkiej w Rybniku a z tej w bok 
dwie tylko mile  do Jastrzêbia. Niektórzy udaj¹ siê przez Galicyê, wówczas jechaæ 
wypada z Warszawy na stacyê Granica, Szczakowê do Trzebini. Tu rozchodz¹ siê 
dwie drogi to jest do Krakowa i do Wiednia. T¹ ostatni¹ doje¿d¿a siê do Piotrkowic  , z 
których drog¹ boczn¹ jest tylko mila na miejsce. W r. b. najwiêcej by³o osób u wód 
Jastrzêbskich w miesi¹cu zesz³ym. Najliczniejszy by³ poczet kuruj¹cych siê z W. Ks. 
Poznañskiego i samego Szl¹zka wreszcie z Królestwa Polskiego. By³y lub jeszcze 
s¹ rodziny nastêpuj¹ce: pp. Grodzieñscy, Pluciñska, Robertsonowie, Mokronowscy, 
Kolbergowie, Niedomañscy, wszystkie z Warszawy lub te¿ z prowinczy Królestwa, 
dalej z Poznañskiego Hr. Szembek z synem, Ludwik Olszowski obywatel i t.d. 
Ogó³em w ostatnim czasie by³o goœci z 500. Wygoda w Jastrzêbiu dla chorych 
wielka. Domy zajezdne porz¹dne, starannoœæ w nich widoczna a mianowicie w 
hotelach: Königsdorf, Hohenzoller, Schweizerhaus, Villa Felix, jak niemniej w 
domach panów Idzikowskiego i Jaroszki.

Doskona³ego obiadu dostaæ mo¿na za z³p. 2. Zreszt¹ o wszystko nie trudno. 
Trzech lekarzów: Dr. Faupel, Lubowski i Freint  bacz¹ na zdrowie lecz¹cych siê; 
apteka jest miejscowa. Sklepy: Goldmana szk³a, ubiorów i galanteryi innego kupca, 
wreszcie handel win i korzeni Volmana , w którym mówi¹ po polsku i w. i., 
przedstawiaj¹ mo¿noœæ zaopatrzenia siê we wszystko co podró¿uj¹cemu 
potrzebnem. S³u¿ba Bo¿a w koœciele katolickim w Górnym Jastrzêbiu o 1/2 mili 
odleg³ym codzieñ siê odprawia, nawet bli¿ej mo¿na bywaæ na Mszy Œwiêtej to jest w 
Moszczenicach. Z zabaw tego roku s¹: codzieñ rano i po po³udniu muzyka, co drug¹ 
niedzielê w Kursaalu  zabawa towarzyska. Dawano tak¿e i fajerwerki, by³y i wyœcigi 
konne. Kiedy niekiedy podró¿uj¹cy jaki artysta zab³¹dzi do Jastrzêbia, niedawno np. 
kapela wêgrów graj¹c czardacze bardzo siê podoba³a, goœci³a tak¿e orkiestra pu³ku 
huzarów z dêtych instrumentów z³o¿ona, dawa³a te¿ koncert œpiewaczka Lina 
Lirchamer i inna jakaœ artystka na skrzypcach. Kto lubi lekturê, ma w Schweizerhaus 
czytelniê, w której w œród ró¿nych dzienników s¹ i polskie, amator bilardu znajdzie go 
w Kursaalu.

S³owem bardzo mi³e miejsce jest ten Jastrz¹b, lubo drapie¿nego ptaka nosi 
nazwisko. Grzecznoœæ dla goœci jest tu zasad¹ pocz¹wszy od samego w³aœciciela 
wód hrabiego Königsdorff. Wszêdzie wygoda nawet i wykwintnoœæ, pocz¹wszy od 
³azienek. Ziomkowie nie umiej¹cy po niemiecku z ³atwoœci¹ rozmówiæ siê mog¹ ze 
Szl¹zka po polsku. Spacery do Anatal  (lasek) do willi Brauns, do lasku pani Sten-  
gel  cudowne. Nareszcie widok z Jastrzêbia na Karpaty, dla nieznaj¹cego tych gór, 
wielce jest przyjemnym.

Pogoda w r.b. wyborna, góry tutejsz¹ miejscowoœæ od wichrów zas³aniaj¹. Wiele 
te¿ osób lubo ju¿ jesieñ za pasem, przed³u¿a swój pobyt w Jastrzêbiu.

W r. z. illustracya niemiecka da³a krótki opis wód Jastrzêbskich i stosown¹ rycinê , 
warto aby takow¹ zamieœci³ tak¿e i Tygodnik Illustrowany Warszawski.

¯niwa jeszcze w tutejszej okolicy nieskoñczone ale czynnie oko³o nich pracuj¹.

•ród³o: „Gazeta Warszawska” nr 196 z 27 VIII 1864 r. Zachowano oryginaln¹ 
pisowniê.

Przypisy:
1. Mila  miara d³ugoœci równa ok. 7,5 km.
2. Mowa o Piotrowicach (obecnie Petrovicach w Republice Czeskiej).
3. Wspomniane obiekty to kolejno: hotel „Koenigsdorff” (dziœ w jego miejscu restauracja 

„Stary Zdrój”), hotel „Hohenzollern” (obecnie budynek poczty), stare ³aŸnie zwane 
Szwajcark¹ (nieistniej¹ce), willa „Felix” (dziœ w jej miejscu DH „K³os”) oraz prywatne 
pensjonaty Idzikowskiego i Jaroschka przy g³ównej alei uzdrowiska.

4. Ordynowa³o wówczas trzech lekarzy: Heinrich Faupel, Ferdinand Lubowski oraz 
Maximilian Bernhard Freund.

5. Wspomniany Wollmann prowadzi³ równie¿ aptekê.
6. Mowa o Domu Zdrojowym.
7. Annathal (Dolina Anny) znajdowa³a siê na po³udnie od uzdrowiska.
8. Zapewne chodzi o lasek zwany Gajem Wiktora (Victorhain) znajduj¹cy siê miêdzy 

wschodnim krañcem g³ównej alei zdrojowej a maj¹tkiem w Centnerowcu. Na prze³omie 
XVIII i XIX w. folwark wraz z okolic¹ nale¿a³ do rodziny Stengel. W latach 60. XIX stulecia 
jego w³aœcicielem by³ hr. Koenigsdorff.

9. Wspomnian¹ rycinê zamieœciliœmy w nr 19 „Biuletynu GHM”.Reklama kurortu w “Gazecie Warszawskiej” nr 90 z 20 IV 1864 r.
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Jastrzêbski ¿yciorys

Ludwik Pisarski (1901-1977)
Urodzi³ siê 25 sierpnia 1901 r. w Rudu³towicach w powiecie pszczyñskim jako syn 

Franciszka i Marii Wira. Mia³ troje rodzeñstwa: siostry Franciszkê i Martê oraz brata 
Franciszka. Rodzice, poszukuj¹c pracy zarobkowej, jeszcze przed I wojn¹ œwiatow¹ 
przenieœli siê do maj¹tku doktora Miko³aja Witczaka w Jastrzêbiu-Zdroju. Ma³y 
Ludwik do szko³y uczêszcza³ ju¿ w nowym miejscu zamieszkania.

Zapewne w maj¹tku ziemskim pozna³ synów doktora, Miko³aja jr. i Józefa. 
Znajomoœæ ta zaowocowa³a póŸniej wspóln¹ walk¹ o polskoœæ Œl¹ska. Ludwik bra³ 
udzia³ w zrywach zbrojnych przenosz¹c przesy³ki i meldunki powstañcze. W trzecim 
powstaniu przeby³ ca³y szlak bojowy od Jastrzêbia po Górê Œwiêtej Anny.

ze stodo³y do komórki we w³asnym mieszkaniu i w niej przetrzymywa³ go a¿ do 
marca, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e za ów uczynek ca³ej rodzinie grozi œmieræ. W okresie 
nasilonych walk frontowych rodzina Pisarskich wraz z ukrywanym by³ym wiêŸniem 
przenios³a siê do piwnicy klasztoru sióstr boromeuszek i tam przeczeka³a do 
zakoñczenia dzia³añ zbrojnych.
W kwietniu 1945 r. Pisarscy znów zamieszkali w folwarku. Z radoœci¹ witali 
powracaj¹cego z Anglii Miko³aja Witczaka jr. Niestety w³aœciciel uzdrowiska zosta³ 
wkrótce pozbawiony maj¹tku.
Na prze³omie lat 50. i 60. Pisarscy przenieœli siê do mieszkania w willi „Jacek”. 
Ludwik dorabia³ jako gospodarz budynku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. 
Zmar³ w wyniku wylewu 13 lipca 1977 r. Zosta³ pochowany na cmentarzu w Zdroju.
We wrzeœniu 1947 r. zosta³ odznaczony Œl¹skim Krzy¿em Powstañczym. W czerwcu 
1971 r. Rada Pañstwa nada³a mu stopieñ podporucznika. We wrzeœniu 1972 r. 
otrzyma³ Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

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

Jak ukrywaliœmy oœwiêcimiaka

W drugiej po³owie 1944 r. zbli¿aj¹ca siê ofensywa Armii Czerwonej sprawi³a, i¿ 
w³adze SS rozpoczê³y stopniow¹ ewakuacjê wiêŸniów KL Auschwitz. W po³owie 
stycznia 1945 r. wydany zosta³ rozkaz ostatecznej ewakuacji i likwidacji obozu. Od 
stycznia 1945 r. wyprowadzono z KL Auschwitz i jego podobozów oko³o 56 tysiêcy 
wiêŸniów i wiêŸniarek w pieszych kolumnach ewakuacyjnych. Na trasie Jastrzêbie 
Zdrój-Wodzis³aw Œl¹ski we wsi Mszana zginê³o z r¹k hitlerowców oko³o 26 wiêŸniów 
ewakuowanych z obozu oœwiêcimskiego.  Byli równie¿ wiêŸniowie, którzy mieli 
wiêcej szczêœcia, tacy którzy znaleŸli schronienie u mieszkañców okolicznych wsi. 
Przyk³adem jest historia Francuza, któremu uda³o siê znaleŸæ schronienie w domu 
rodziny Chorowskich.

Styczeñ 1945 r. by³ wyj¹tkowo ciê¿ki dla mieszkañców Mszany. Zima by³a ostra i 
mroŸna, brakowa³o jedzenia, a okoliczne tereny by³y wyniszczone przez dzia³ania 
wojenne. Rodzina Chorowskich mieszka³a na ulicy Wodzis³awskiej (wówczas 
Plesser Strasse). Z okien domów widaæ by³o id¹cych w kolumnach wiêŸniów, 
wycieñczonych i s³aniaj¹cych siê ze zmêczenia. Co jakiœ czas s³ychaæ by³o strza³y. 
Ka¿dego ranka mieszkañcy zbierali cia³a martwych wiêŸniów na wóz konny i 
wywozili je na okoliczny cmentarz. Trwa³o to kilka dni. SS-mani prowadz¹cy grupy 
zmieniali siê. Pewnego dnia podjechali pod dom Chorowskich, by naprawiæ 
samochód. Marta Chorowska poczêstowa³a ¿o³nierzy herbat¹. Na twarzach SS-
manów widoczny by³ niepokój i strach. Wizyty  niemieckich ¿o³nierzy nie by³y 
rzadkoœci¹ w domu Chorowskich.

U pañstwa Chorowskich mieszka³a rodzina górnika, Szymona Sobali i Marii 
Sobala.

Rodzina Sobalów sk³ada³a siê wówczas z 7 osób. Byli to: Szymon Sobala (ur. 
1904 r.), jego ¿ona Maria (ur. 1914 r.), najstarsza córka Rita (ur. 1933 r.), Alina (ur. 
1934 r.), Norbert (ur. 1936), Józef (ur. 1938 r.) oraz najm³odszy syn Jan ( ur. 1940 r.).

Ludwik Pisarski na zdjêciu legitymacyjnym oraz na fotografii przedstawiaj¹cej 
pracowników jastrzêbskiego uzdrowiska podczas pracy obok Nowych £azienek (Pisarski 
na traktorze); koniec lat 30. Fot. ze zbiorów £ucji Pisarskiej.

Po przy³¹czeniu czêœci Górnego Œl¹ska do Macierzy Pisarski, tak jak ojciec, podj¹³ 
pracê w folwarku zdrojowym. Obdarzony zdolnoœciami manualnymi zajmowa³ siê tu 
obs³ug¹ i napraw¹ urz¹dzeñ mechanicznych. By³ tak¿e szoferem Miko³aja Witczaka 
jr. Ogromne zaufanie, jakim darzy³ Witczak Ludwika, sprawi³o ¿e tu¿ przed 
wybuchem II wojny œwiatowej w³aœciciel uzdrowiska wyznaczy³ go na jednego z 
dwóch pracowników folwarku, którzy mieli, w razie agresji niemieckiej, ewakuowaæ 
maj¹tek z Mendowca. Obawy te potwierdzi³y siê 1 wrzeœnia 1939 r. Pisarski wyruszy³ 
z Jastrzêbia na wschód traktorem z za³adowanymi dwiema przyczepami. Po 
dwutygodniowej tu³aczce dotar³ do Ko³omyi, gdzie musia³ zostawiæ ca³e powierzone 
mu mienie. W œlad za Witczakiem przedar³ siê do Rumunii, by tam oczekiwaæ na 
dalszy rozwój sytuacji. W 1940 r. postanowi³ powróciæ do domu. Jako dobry 
fachowiec zosta³ przyjêty do pracy w folwarku zarz¹dzanym teraz przez Niemca 
Sodemanna.

W styczniu 1945 r. na terenie maj¹tku pojawi³a siê liczna grupa ewakuowanych 
wiêŸniów KL Auschwitz. Mimo œmiertelnego niebezpieczeñstwa Ludwik udzieli³ 
pomocy starszemu i pozbawionemu rêki dziennikarzowi z Grudzi¹dza. Przeniós³ go



1110

BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 4 (22) BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 4 (22)

Jastrzêbski ¿yciorys

Ludwik Pisarski (1901-1977)
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Marcin Boratyn
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ludwik Chorowski, rolnik, przebywa³ na wojnie, w zwi¹zku z czym Marta 
Chorowska prowadzi³a gospodarstwo rolne. Kobieta nie by³a w stanie utrzymaæ 
ca³ego gospodarstwa, jednoczeœnie wychowuj¹c dzieci. Poza rodzin¹ Szymona 
Sobali, mia³a równie¿ do pomocy 15-letni¹ Martê Sobala, nie spokrewnion¹ z 
rodzin¹ Szymona. Marta opiekowa³a siê 4-letnim synkiem i 2 letni¹-córk¹.

Pewnego niedzielnego wieczoru Szymon poszed³ do szopy po wêgiel. 
Wychodz¹c zauwa¿y³ zakrwawionego mê¿czyznê le¿¹cego na zwale wêgla. 
Przestraszony i jednoczeœnie zdezorientowany Szymon zawo³a³: „Wer ist dort?”. 
Zapanowa³a cisza. Zawo³a³ po polsku: „Kto tam jest?”. Wycieñczony  mê¿czyzna 
odezwa³ siê: „Franze!”

Sobala podszed³ do Francuza. Mê¿czyzna poprosi³ o rewolwer - chcia³ siê dobiæ. 
Zabra³ rannego do domu. Nieznajomy z trudem chodzi³, mia³ odmro¿one nogi, by³ 
wyczerpany ponadto mia³ ranê postrza³ow¹ lewego ramienia na wylot.  Mówi³, ¿e 
upad³, a SS-man kopn¹³ go i stoczy³ siê do rowu. Mia³ na sobie dwie skrwawione 
koszule.

Szymon Sobala spêdzi³ przed wojn¹ cztery lata we Francji. Wyjecha³ na roboty, 
gdzie pracowa³ u jednego z bogatszych gospodarzy we wsi. W trakcie swojego 
pobytu zd¹¿y³ poznaæ jêzyk na tyle, by swobodnie porozumieæ siê z by³ym wiêŸniem. 
Dowiedzia³ siê dziêki temu, ¿e ten posiada w swoim ojczystym kraju cukrowniê. We 
Francji by³ powa¿anym i cenionym przedsiêbiorc¹. Johan, bo tak w domu 
Chorowskich nazywano Francuza, mia³ oko³o 50 lat, by³ wysokim, wychudzonym 
mê¿czyzn¹ o ogromnych br¹zowych oczach.

Maria Sobala zabanda¿owa³a mu ramiê, da³a ciep³ej kawy. Mê¿czyznê ukryto w 
stodole w specjalnie wykopanym dole, który wy³o¿ono s³om¹ i sianem. Ka¿dego 
wieczora Szymon przynosi³ mê¿czyznê do domu, by ten móg³ siê po¿ywiæ i zmieniæ 
opatrunki. Marta Chorowska opiekowa³a siê mê¿czyzn¹, leczy³a mu rany specjaln¹ 
maœci¹ Epiten Salbe. JeŸdzi³a po ni¹ do dr Lucjana Mende z Wodzis³awia, zwanego 
przez mieszkañców Mszany Francikiem. Lekarz wiedzia³, które rodziny ukrywaj¹ 
zbiegów, pomaga³ jak tylko móg³. Mia³ równie¿ do pomocy m³od¹ pielêgniarkê o 
imieniu Irma. Johan szybko dochodzi³ do siebie, problemem by³y odmro¿one nogi, 
które puch³y, rany ropia³y, schodzi³y paznokcie. Bywa³o bardzo niebezpiecznie.

U Chorowskich coraz czêœciej pojawiali siê Niemcy. Przyje¿d¿ali do stodo³y i na 
maszynie siekali s³omê na sieczkê dla koni. Ukrywanie Francuza w stodole by³o zbyt 
ryzykowne. Rodzina postanowi³a przenieœæ go do domu, do izby gospodarczej, 
gdzie wczeœniej przechowywane by³o zbo¿e. Mia³ tam ³ó¿ko, stó³ i szafê, okno 
czêœciowo zasta³o zas³oniête workami, by Niemcy przypadkiem nie zechcieli 
wykorzystaæ izby na swoj¹ kwaterê. Marta Chorowska nosi³a klucz ze sob¹. Szymon 
Sobala wyt³umaczy³ Johanowi, by ten w razie wizyty Niemców udawa³ 
g³uchoniemego. Francuz przebywa³ ju¿ u Chorowskich d³u¿szy czas, mia³ d³ug¹ 
siw¹ brodê i wygl¹da³ na starszego ni¿ by³ w rzeczywistoœci. Rodzina, gdy tylko 
Niemcy pytali o Francuza, mówi³a, ¿e jest on g³uchoniemym dziadkiem Szymona, a 
ten bez problemu wczuwa³ siê w rolê.

Dni mija³y, wojska coraz rzadziej pojawia³y siê we wsi. Johan doszed³ do wniosku, 
¿e czas opuœciæ dom Chorowskich i wróciæ do domu. Szymon stara³ siê przekonaæ 
mê¿czyznê, by ten poczeka³, a¿ wszystko siê uspokoi, mówi³ ¿e ci¹gle w dali s³ychaæ 
strza³y. Johan by³ zdecydowany, têskni³ za krajem, za rodzin¹, a jednoczeœnie nie by³ 
pewien czy jeszcze ktoœ na niego czeka. Podziêkowa³ za uratowanie ¿ycia, za

schronienie i opuœci³ przyjazny mu dom. Rodzina Chorowskich i Sobala nigdy wiêcej 
nie s³ysza³a o zbieg³ym Francuzie, mimo i¿ ten obieca³ skontaktowaæ siê z nimi po 
powrocie do ojczyzny. Podejrzewano, i¿ zosta³ z³apany i rozstrzelany b¹dŸ 
napadniêty, ale nigdy nie by³y to wiadomoœci potwierdzone.

Agnieszka Hoenszer (Jastrzêbie-Zdrój-Bzie, studentka historii sztuki)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Co nazywamy zabytkiem?

Ostatnio spotka³em siê z dosyæ intryguj¹c¹ interpretacj¹ terminu zabytek, wed³ug 
której „zabytkiem jest tylko to co zosta³o wpisane do rejestru konserwatora 
zabytków”.

W swoich tekstach poœwiêconych zabytkom Jastrzêbia-Zdroju, nigdy nie 
stosowa³em takiego kryterium, bo nawet do g³owy mi nie przysz³o, ¿e mo¿na w ten 
sposób definiowaæ pojêcie zabytku. 

Nikt nie jest nieomylny wiêc siêgn¹³em do dostêpnych definicji.
Za podstawê interpretowania tego co jest zabytkiem a co nim nie jest, nale¿y 

przeczytaæ Ustawê Sejmow¹ z dnia 23 lipca 2003 r. o Ochronie Zabytków i Opiece 
nad Zabytkami.

W rozdziale 1 artyku³ 3 Ustawy definiuje zabytek jako: 
„nieruchomoœæ lub rzecz ruchom¹, ich czêœæ lub zespo³y bêd¹ce dzie³em 

cz³owieka lub zwi¹zane z jego dzia³alnoœci¹ i stanowi¹ce œwiadectwo minionej epoki 
b¹dŸ zdarzenia, których zachowanie le¿y w interesie spo³ecznym ze wzglêdu na 
posiadan¹ wartoœæ historyczn¹, artystyczn¹ lub naukow¹”.

W rozdziale 2 Ustawy dotycz¹cym „Form i ochrony zabytków” artyku³ 7 mówi, ¿e:
„Formami ochrony zabytków s¹:
- wpis do rejestru zabytków
- uznanie za pomnik historii
- utworzenie parku kulturowego
- ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego”.
Wynika z tego jasno, ¿e wpis do rejestru zabytków jest form¹ i ochron¹ zabytku, 

a nie uznaniem czy coœ jest zabytkiem czy nie.
W artykule 11 rozdzia³u 2 napisano:
„Do rejestru nie wpisuje siê zabytku wpisanego do inwentarza muzeum lub 

wchodz¹cego w sk³ad narodowego zasobu bibliotecznego”. 
Gdyby wiêc przyj¹æ tê „now¹” definicjê zabytku to wed³ug Ustawy Sejmowej 

zasoby muzealne nie by³yby zabytkowe bo „konserwator nie ma ich w rejestrze”.
W artykule 21 napisano, ¿e:
„Ewidencja zabytków jest podstaw¹ do sporz¹dzania programów opieki nad 

zabytkami przez województwa, powiaty i gminy”.
Wed³ug S³ownika Jêzyka Polskiego zabytek to: „ka¿de dzie³o powsta³e w 

przesz³oœci, przedstawiaj¹ce wartoœæ muzealn¹, historyczn¹ i kulturaln¹ (np. 
budowla, obraz, rzeŸba) i podlegaj¹ce ochronie prawnej”.

Popularna Wikipedia t³umaczy has³o „zabytek” nastêpuj¹co:
„Zabytek w jêzyku potocznym jest to ka¿dy wytwór dzia³alnoœci cz³owieka, 

bêd¹cy œwiadectwem minionej epoki (pami¹tk¹ przesz³oœci) posiadaj¹cy wartoœæ
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historyczn¹, artystyczn¹, naukow¹, lub emocjonaln¹, przy czym kryterium czasu 
powstania, choæ najwa¿niejsze nie przes¹dza o zdefiniowaniu zabytku”.

Dalej czytamy, ¿e: „Nauki humanistyczne, a w szczególnoœci historia sztuki nie 
stworzy³y jednej uniwersalnej definicji zabytku przydatnej wszystkim naukom”.

W latach 1961-1973 obowi¹zywa³a 5-stopniowa klasyfikacja zabytków z klas¹ 0 
oraz klasami I-IV. Wed³ug historyków sztuki i architektów wyrz¹dzi³a ona wiele szkód 
w dziedzinie ochrony zabytków. Jeœli zabytku architektury nie przypisano do jednej z 
tych klas, to móg³ byæ bezkarnie niszczony. By³y to czasy, gdy np. burzenie dworów 
ziemiañskich by³o zgodne z panuj¹c¹ ideologi¹ a zabytkow¹ architektur¹ 
przemys³ow¹ konserwatorzy zupe³nie siê nie interesowali.  

Mam nadziejê, ¿e cytowana Ustawa Sejmowa i tych kilka ogólnie dostêpnych 
Ÿróde³ rozwiej¹ w¹tpliwoœci w interpretowaniu terminu zabytek.

Jaros³aw Mro¿kiewicz (Koñczyce Ma³e, nauczyciel, historyk regionu)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pierwszy rok w nowej siedzibie

Na pocz¹tku listopada br. min¹³ rok od wznowienia dzia³alnoœci Galerii Historii 
Miasta w nowej siedzibie. To zatem dobry moment na podsumowanie przedsiêwziêæ 
podjêtych przez muzealn¹ placówkê Miejskiego Oœrodka Kultury.

Wystawy sta³e
W chwili uroczystego otwarcia GHM w nowej siedzibie czynna by³a tylko jedna 

wystawa sta³a - Chata Œl¹ska. Rekonstrukcja starego œl¹skiego domu jest bez 
w¹tpienia najwiêksz¹ atrakcj¹ naszej placówki. Dobrze czuj¹ siê tu zarówno starsi 
wiekiem jak i najm³odsi mieszkañcy Jastrzêbia. Z uznaniem wyra¿a³y siê o niej 
goszcz¹ce w naszym mieœcie delegacje z Turcji, Niemiec, Czech, Ukrainy czy 
Francji. Atutem ekspozycji jest wierne odtworzenie realiów panuj¹cych w dawnym 
gospodarstwie wiejskim - typowym w Jastrzêbiu na prze³omie XIX i XX w. W 
przysz³oœci tak¿e otoczenie domu zostanie uzupe³nione o nowe elementy.

Drug¹ wystaw¹ sta³¹, wykonan¹ na zasadzie rekonstrukcji, jest Wyrobisko 
górnicze. Co prawda trudno w sterylnych warunkach o oddanie pe³ni atmosfery 
panuj¹cej na dole, to wystawa w postaci chodnika podziemnego w drewnianej 
obudowie choæ czêœciowo pozwala poczuæ klimat kopalni. Ekspozycja ta zosta³a 
oddana do u¿ytku we wrzeœniu br. W przysz³oœci zostanie powiêkszona o salê 
rzeŸby w wêglu oraz salê gwarkowsk¹.

Niestety nie uda³o siê otworzyæ dla zwiedzaj¹cych pierwszego piêtra galerii z 
uwagi na plany wymiany pokrycia dachowego na budynku £azienek. Po 
wykonanych pracach niemal ca³e piêtro poœwiêcone bêdzie historii Jastrzêbia - od 
kurortu, poprzez budowê miasta i kopalñ, na „Solidarnoœci” koñcz¹c. Znajdzie siê 
równie¿ miejsce na mieszkanie w „wielkiej p³ycie”.

Wystawy czasowe
W ci¹gu roku zrealizowano piêæ wystaw czasowych. Cztery z nich udostêpniono 

w sali wyk³adowej na parterze, dziêki czemu w przypadku grup zorganizowanych 
mo¿na by³o po³¹czyæ zwiedzanie z pokazem multimedialnym. Jedn¹ wystawê 
zaprezentowano w mniejszej sali znajduj¹cej siê w wie¿y £azienek.

Uroczyste otwarcie GHM w nowej siedzibie, 9 XI 2010 r.

Wernisa¿ wystawy pt. “Górnicze pasje”, 28 IX 2011 r.
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Pierwsz¹ wystaw¹ czasow¹ w nowym obiekcie, udostêpnion¹ w listopadzie i 
grudniu 2010 r., by³a „Polsko-jaruzelska wojna plakatowa” prezentuj¹ca bogaty zbiór 
plakatów i odezw z okresu stanu wojennego drukowanych zarówno przez w³adzê jak 
i struktury podziemnej „Solidarnoœci”. Od stycznia do koñca marca 2011 r. mo¿na 
by³o ogl¹daæ wystawê pt. „Artyœci Dnia Siódmego” ze zbiorów Stanis³awa Gerarda 
Trefonia, znanego kolekcjonera œl¹skiej sztuki nieprofesjonalnej. W okresie od 
kwietnia do wrzeœnia prezentowano wystawê pt. „Belle époque. Jastrzêbski kurort w 
czasach Witczaków” ze zbiorów w³asnych oraz osób prywatnych. By³a to ekspozycja 
wpisuj¹ca siê w obchody 150. rocznicy powstania jastrzêbskiego uzdrowiska. 
Jednoczeœnie w czerwcu otwarto pierwsz¹ wystawê w wie¿y £azienek pt. „Œwiat 
kolei. W 100-lecie kolei na ziemi jastrzêbskiej” ze zbiorów Ireneusza Huculaka 
(ekspozycja trwa³a do koñca sierpnia). We wrzeœniu zaprezentowano wystawê 
rzeŸb w wêglu autorstwa Jaros³awa Namniestnika pt. „Górnicze pasje” 
(wspó³finansowan¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). 
Warto odnotowaæ, ¿e wernisa¿e wspomnianych wystaw czasowych gromadzi³y po 
50-80 osób.

Inne wydarzenia
Bez w¹tpienia najistotniejszym, a zarazem bezprecedensowym wydarzeniem 

by³a uroczysta sesja Rady Miasta zorganizowana 11 maja w GHM z okazji 150-lecia 
powstania uzdrowiska. W jej trakcie radni podjêli uchwa³ê oddaj¹c¹ czeœæ 
wszystkim osobom zas³u¿onym dla powstania i rozwoju jastrzêbskiego uzdrowiska. 
Innym zdarzeniem wpisuj¹cym siê we wspomniany jubileusz by³a promocja (5 maja) 
wydanego przez MOK pierwszego polskiego wydania ksi¹¿ki dr. Weissenberga pt. 
„Jodobromowe uzdrowisko solankowe Jastrzêbie-Zdrój na Górnym Œl¹sku”. By³a to 
pierwsza tego typu publikacja wydana w naszym mieœcie i od razu spotka³a siê z 
du¿ym zainteresowaniem mieszkañców (konieczny by³ dodruk).

Imprezami towarzysz¹cymi wystawom czasowym by³y spotkania z Stanis³awem 
G. Trefoniem i Erwinem Sówk¹ oraz prof. dr hab. Iren¹ Bukowsk¹-Floreñsk¹, a tak¿e 
projekcje filmów „Angelus” i „Górnicze pasje”.

Jak co roku zorganizowano kolejne edycje Ogólnomiejskiego Konkursu 
Genealogii Rodzinnych „Jastrzêbski Album” oraz Konkursu Plastycznego dla 
przedszkolaków „Moje Miasto”. Galeria w³¹czy³a siê równie¿ we wspó³organizacjê 
innych konkursów o tematyce historycznej.

Frekwencja
Przeniesienie siedziby GHM do Parku Zdrojowego znacz¹co wp³ynê³o na 

kszta³towanie siê frekwencji. Dotychczas zdecydowan¹ wiêkszoœæ zwiedzaj¹cych 
stanowi³y grupy zorganizowane. Obecnie statystyka ta stanê³a do góry nogami. Co 
prawda liczba grup pozosta³a na niezmiennym poziomie, to iloœæ goœci 
indywidualnych bi³a prawdziwe rekordy. By³o to szczególnie widoczne w okresie 
letnim, kiedy w ka¿d¹ niedzielê przychodzi³o 200-300 osób, a i w tygodniu nie 
brakowa³o chêtnych do zwiedzania. Niektórzy mieszkañcy przyprowadzali do galerii 
krewnych i znajomych goszcz¹cych w Jastrzêbiu pokazuj¹c GHM jako jedn¹ z 
atrakcji turystycznych naszego miasta.

Miêdzy 9 listopada a 31 grudnia 2010 r. GHM odwiedzi³y 362 osoby, z czego 239 
indywidualnie, zaœ 123 w grupach (5 grup). Pocz¹wszy od 2011 r. frekwencja ros³a, 
co ilustruje poni¿sza tabela:

Indywidualnie W grupach Razem Grupy

Styczeñ 115 240 355 8
Luty 71 224 295 12
Marzec 117 522 639 19
Kwiecieñ 236 580 816 28
Maj 736 432 1168 20
Czerwiec 270 505 775 28
Lipiec 574 17 591 1
Sierpieñ 1096 0 1096 0
Wrzesieñ 212 315 527 15
PaŸdziernik 244 572 816 31
Razem 4275 3407 7682 162

Zbiory
Mo¿liwoœæ powiêkszania zbiorów pojawi³a siê w chwili ostatecznej wyprowadzki 

Domu Zdrojowego do swojej wyremontowanej siedziby. Opuszczone podziemia 
£azienek zape³ni³y siê eksponatami, które od dwóch lat przebywa³y w wynajêtych 
magazynach. Wiêksza liczba zwiedzaj¹cych przyczyni³a siê do lepszego kontaktu z 
mieszkañcami miasta, którzy posiadaj¹ w swoich zbiorach ciekawe zabytki. Czêœæ z 
nich trafi³a do naszych zbiorów w postaci darowizn czy depozytów. Znalaz³y siê 
wœród nich m.in. materia³y dotycz¹ce dzia³alnoœci „Solidarnoœci”, pami¹tki z 
uzdrowiska, rzeŸby w wêglu, elementy wyposa¿enia dawnego gospodarstwa 
wiejskiego, fotografie. Najg³oœniejszymi nabytkami galerii sta³y siê jednak dwie 
wanny z by³ego uzdrowiska. Pierwsz¹, marmurow¹, wyci¹gniêto z Parku 
Zdrojowego 16 listopada 2010 r. Ten 600-kilogramowy obiekt z 1862 r. Poddano

Uczestnicy lekcji muzealnej w Chacie Œl¹skiej
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wœród nich m.in. materia³y dotycz¹ce dzia³alnoœci „Solidarnoœci”, pami¹tki z 
uzdrowiska, rzeŸby w wêglu, elementy wyposa¿enia dawnego gospodarstwa 
wiejskiego, fotografie. Najg³oœniejszymi nabytkami galerii sta³y siê jednak dwie 
wanny z by³ego uzdrowiska. Pierwsz¹, marmurow¹, wyci¹gniêto z Parku 
Zdrojowego 16 listopada 2010 r. Ten 600-kilogramowy obiekt z 1862 r. Poddano

Uczestnicy lekcji muzealnej w Chacie Œl¹skiej
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renowacji (uzupe³nienie ubytków, szlifowanie, ¿ywicowanie, konserwacja) i w 
paŸdzierniku br. przetransportowano do GHM. Obecnie znajduje siê w holu g³ównym 
i stanowi najcenniejszy eksponat GHM. We wrzeœniu br. uzyskano równie¿ zgodê 
w³aœciciela posesji, na której znajdowa³y siê 4 wanny betonowe, na zabranie jednej z 
nich z przeznaczeniem dla GHM. Tak¿e i ona zostanie poddana renowacji.

Marcin Boratyn

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

Sylwetki jastrzêbskich twórców

Bogdan Krauze - artysta niepokorny

Urodzi³ siê w Jawiszowie ko³o Kamiennej Góry 9 stycznia 1959 r. Do Jastrzêbia 
wraz z rodzicami przeniós³ siê w 1962 r. Z wykszta³cenia jest œlusarzem. Pracowa³ 
m.in. w Wodzis³awskim Przedsiêbiorstwie Robót In¿ynieryjnych, w dziale Spraw 
Obronnych na KWK „Moszczenica”, w Niemczech i Belgii jako pracownik 
budowlany. Przez rok pomaga³ w pracowni rzeŸbiarskiej Jaros³awa Namniestnika, 
gdzie zetkn¹³ siê z nowym dla siebie materia³em - grafitem. Tam zacz¹³ wykonywaæ 
proste formy o charakterze pami¹tkarskim: kufle, puchary i wazony, na które 
wówczas by³ du¿y popyt. W latach 80. dzia³a³ w jastrzêbskiej „Solidarnoœci”, jednak - 
jak sam mówi - jest to ju¿ zamkniêty rozdzia³ w jego ¿yciu. Obecnie zawodowo 
zwi¹zany jest z kopalni¹ „Jas-Mos”.

Od najm³odszych lat przejawia³ zainteresowanie malarstwem, zw³aszcza 
pracami takich artystów jak Matejko czy Leonardo da Vinci. Sam zacz¹³ rysowaæ 
bardzo wczeœnie, g³ównie kopiuj¹c prace innych. Najczêœciej æwiczy³ w domu czy 
podczas lekcji, zape³niaj¹c zeszyty ró¿nymi postaciami i portretami. Niestety z 
pierwszego okresu twórczoœci nie zachowa³o siê nic do dnia dzisiejszego.

Na pocz¹tku lat 90. wraz z grup¹ znajomych m.in. Dorot¹ Miroñczuk, 
Grzegorzem Mioduszewskim, Ryszardem Ziêb¹ i Robertem Barej¹ wspó³tworzy³ 
Alternatywny Klub Artystyczny „HETA WIO”, który wkrótce przekszta³ci³ siê w 
M³odzie¿owy Dom Pracy Twórczej (MDPT) z siedzib¹ w Domu Zdrojowym. Ta 
prywatna inicjatywa przyci¹ga³a artystów, pasjonatów i uzdolnion¹ jastrzêbsk¹ 
m³odzie¿. By³o to miejsce pe³ne interesuj¹cych wydarzeñ kulturalnych, gdzie 
dzia³a³y ko³a zainteresowañ, w tym plastyczne i muzyczne. To w³aœnie MDPT 
zainicjowa³o cykliczn¹ imprezê „Jastrzêbskie œpiewanie”, kontynuowane do dnia 
dzisiejszego przez Miejski Oœrodek Kultury. Pierwsza ods³ona mia³a miejsce w 
dniach 26-27 listopada 1993 r. Goœæmi specjalnymi byli: Janusz Skrzek i Grzegorz 
Turnau. Poza nimi na deskach Domu Zdrojowego wyst¹pi³y tak¿e zespo³y: „The 
Hand Made” i „Wybryk natury". W czêœci konkursowej Grand Prix zdoby³ zespó³ 
„Moja Andromeda” z ¯or. Do cenionych imprez tego okresu nale¿a³o równie¿ 
„Bluesypisko”, które przyci¹ga³o licznych fanów tego rodzaju muzyki.

Ten czas spêdzony na spo³ecznej pracy w MDPT by³ dla Bogdana Krauze 
czasem wzmo¿onej pracy artystycznej. Za namow¹ kolegi sam zacz¹³ malowaæ 
obrazy, g³ównie martw¹ naturê, portrety czy wiejskie pejza¿e. Jednak ten 
artystyczny etap zakoñczy³ siê ju¿ po kilku latach. Ostatni¹ prac¹ olejn¹ by³ obraz 
„Pi³sudski na koniu” Kossaka namalowany pod koniec lat 90.

Najbardziej cenionym przez artystê materia³em jest jednak drewno, w którym 
rzeŸbi od lat 80., chocia¿ jak sam twierdzi, jest bardziej wymagaj¹ce ni¿ p³ótno czy 
grafit. Mistrzem rzeŸbiarskim jest dla niego Micha³ Anio³. Sam artysta pocz¹tkowo 
wykonywa³ proste, indywidualne projekty np. maski, które cieszy³y siê du¿¹ 
popularnoœci¹. Z czasem te nieskomplikowane formy zaczê³y artystycznie 
ewaluowaæ. Obecnie artysta specjalizuje siê w rzeŸbach wielkogabarytowych, 
najchêtniej uwieczniaj¹c sylwetki ludzi. Aktualnie pracuje nad drewnian¹ rzeŸb¹ 
ratownika górniczego, która zostanie przekazana jako dar od górników w dniu ich 
œwiêta do Parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Jastrzêbiu-Zdroju. Bêdzie to 
ju¿ trzecia rzeŸba zamykaj¹ca cykl.

Innym materia³em, w którym Bogdan Krauze rzeŸbi od wielu lat jest wspomniany 
wczeœniej grafit. Tematyka prac wykonanych w tym materiale oscyluje g³ównie wokó³ 
pracy górnika, wierzeñ i legend zwi¹zanych z tym zawodem, a tak¿e sfery sakralnej. 
Czêsto pojawiaj¹ siê zatem wizerunki Skarbnika i œwiêtej Barbary.

Chocia¿ - jak sam twierdzi - nie przywi¹zuje siê do wykonanych przez siebie prac, 
z kilkoma spoœród niezliczonej iloœci rzeŸb trudno mu by³o siê rozstaæ. Jedn¹ z nich 
jest praca wykonana w graficie, która przedstawia postaæ XIX-wiecznego gwarka. 
Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e wyrzeŸbiona zosta³a z 22 elementów. Inn¹ rzeŸb¹ jest 
drewniana postaæ Temidy.

W 1996 r. Krauze bra³ udzia³ w konkursie plastycznym og³oszonym z okazji I 
Jastrzêbskiego Festiwalu Kultury. Artysta za swoj¹ grafitow¹ rzeŸbê otrzyma³ 
wyró¿nienie. Bra³ równie¿ udzia³ w grupowej wystawie zorganizowanej przez

Bogdan Krauze w swojej pracowni (fot. Z lewej) oraz “Górnicy” d³uta artysty; fot. Katarzyna 
Nowak-Gardecka i Anna Lerch (2011)
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Bogdan Krauze w swojej pracowni (fot. Z lewej) oraz “Górnicy” d³uta artysty; fot. Katarzyna 
Nowak-Gardecka i Anna Lerch (2011)
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W Karpatach robi siê sery ze s³odkiego mleka owczego, zakwaszane podpuszczk¹. 
Tak powstaje bundz, czyli miêkki ser o ³agodnym smaku. Odciœniêta serwatka to 
¿êtyca, która by³a stosowana w XIX w. jako œrodek lecz¹cy drogi oddechowe. Bundz 
kruszy siê i pozostawia w cieple na ok. 2 tygodnie. Kolejnym etapem jest ubijanie 
masy w drewnianych naczyniach. Tak powstaje bryndza podhalañska, która jest 
pierwszym polskim produktem spo¿ywczym zarejestrowanym jako regionalny przez 
Komisjê Europejsk¹. Na terenach górskich wyrabia siê tak¿e sery parzone - oscypki 
(oszczypki). Jest to twardy wêdzony gatunek sera z solonego mleka owczego, z 
typowymi dla regionu zdobieniami brzegów. Owo zdobienie odciskane jest w 
rozszczepionej drewnianej foremce o kszta³cie wrzeciona, zwanej oscypiork¹. 
W³aœnie od scypania (rozszczepiania) tych foremek wziê³a siê najprawdopodobniej 
nazwa sera. 

Typowo œl¹skim mlecznym specja³em jest hauskyjza, znana na naszym regionie 
stosunkowo nied³ugo. Jak sama nazwa wskazuje, zwyczaj wyrabiania tego rodzaju 
sera przywêdrowa³ do nas z Niemiec (niem. Hauskäse - domowy ser). Œl¹zacy nie 
byli rozmi³owani w serach, znaj¹c tylko bjo³y syr (twaróg), który wyrabiano od 
niepamiêtnych czasów. Dopiero koñcem XIX w., kiedy niemieccy i austriaccy 
osadnicy zaczêli otwieraæ sklepy spo¿ywcze na Œl¹sku, mieszkañcy naszego 
regionu zetknêli siê z ró¿nego rodzaju serami - topionym (szmyrkyjza), ¿ó³tym do 
krojenia (kyjza do krocio) czy w³aœnie sma¿onym serem z kminkiem (hauskyjza). 
Œl¹zacy szczególnie przywi¹zali siê do tego ostatniego rodzaju nabia³u. Hauskyjza 
przyjê³a siê u nas nie tylko ze wzglêdu na fakt, ¿e ³atwo da³o siê j¹ zrobiæ w domu, ale 
te¿ przez wrodzon¹ sk³onnoœæ Œl¹zaków do oszczêdzania - hauskyjza robi siê ze 
starego, dojrza³ego twarogu.

Hauskyjza
Kilo t³ustego bjo³ygo syra trza pokruszyæ do miski, do tego dociepaæ kminek i sól 

do szmaku i wymiyszaæ. Syr dowomy w ciep³e miyjsce, nojlepij na byfyj abo szrank i 
przikrywomy kuchynnym ryncznikiem. Kole tydnia syr musi pole¿eæ w cieple. Bez tyn 
czas muszymy go nojmij roz dziynnie przemiyszaæ. Za pora dni je ju¿ zdrza³y, po 
wiyrchu leko skwitnia³y i ma¿glaty. Im bardzij syr bydzie rozle¿a³y, tym bardzij 
smrodlawy. Po tydniu muszymy ju¿ drap rychtowaæ hauskyjza. Syr przeciepujymy do 
gorczka, dodowomy s³uszno ³y¿ka mas³a i na ma³ym ³ogniu podgrzywomy. Trza go 
co³ki czas miyszaæ i daæ pozór - nie œmi zawreæ, bo wyndom krupki. Jak syr ju¿ sie 
rozpuœci i troszka podsma¿i to trza go œciepaæ z ³ognia i wartko rozmiyszaæ w nim 
jedne rozbelontane jajco. 

I ju¿ momy gotowo hauskyjza, kiero trza przeloæ do ma³ego boncloczka i poczkaæ 
a¿ troszka stwarnie. Hauskyjza nojlepij szmakuje pomazano na sznitce œwiy¿ego 
chleba. Jak kiery nie lubi kminku to idzie ty¿ dodaæ wysuszono bazylia abo inksze 
zieliny. Rychtig elegancko szmakuje hauskyjza na czornym chlebie. W niekierych 
sklepach idzie kupiæ „ser domowy z kminkiem”, ale ko¿dy kiery jod i wonio³ hauskyjza 
zrobiono w cha³pie pado, ¿e to ni ma to!

Przegl¹daj¹c Listê Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi mo¿na zauwa¿yæ, ¿e „naszo hauskyjza” wystêpuje w ró¿nych wariantach, 
równie¿ w innych regionach Polski. W województwie opolskim znana jest jako Ser 
domowy sma¿ony z kminkiem, z czosnkiem, bez przypraw (od 2005 r. na Liœcie

Uniwersytet Œl¹ski z Cieszyna.
Od 2011 r. czynnie w³¹czy³ siê w polsko-czeski projekt „Gin¹ca twórczoœæ 

plastyczna œrodowisk górniczych”, realizowany przez Miejski Oœrodek Kultury-
Galeriê Historii Miasta i Miejski Dom Kultury z Karwiny.

W ka¿dej wolnej chwili oddaje siê swoim pasjom: nurkuje, jeŸdzi na nartach, 
wêdkuje. Uwielbia góry i piesze wêdrówki. Kolekcjonuje antyki i obrazy.

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

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

Kuchnia po naszymu, czyli jaka? (9)

Na prze³omie XIX i XX w. na wsi polskiej nabia³, obok produktów roœlinnych i 
zbo¿owych, by³ jedynym produktem pochodzenia zwierzêcego odgrywaj¹cym du¿¹ 
rolê w po¿ywieniu wiejskim. Najwiêksze znaczenie mia³a konsumpcja mleka 
krowiego i jego przetworów - g³ównie serów. Mleko kozie spo¿ywa³a jedynie ludnoœæ 
najubo¿sza, zaœ owcze - ludnoœæ pasterska, która przerabia³a je na sery 
podpuszczkowe.

W ca³ej Polsce wytwarzano twarogi. Technika wyrobu tego sera nie zmieni³a siê 
znacz¹co od stuleci i polega na podgrzewaniu kwaœnego mleka krowiego, a 
nastêpnie wyciskaniu go za pomoc¹ drewnianej prasy lub przez p³ótno. 

Bogdan Krauze, Zegar (2002); fot. Anna Lerch.
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te¿ przez wrodzon¹ sk³onnoœæ Œl¹zaków do oszczêdzania - hauskyjza robi siê ze 
starego, dojrza³ego twarogu.

Hauskyjza
Kilo t³ustego bjo³ygo syra trza pokruszyæ do miski, do tego dociepaæ kminek i sól 

do szmaku i wymiyszaæ. Syr dowomy w ciep³e miyjsce, nojlepij na byfyj abo szrank i 
przikrywomy kuchynnym ryncznikiem. Kole tydnia syr musi pole¿eæ w cieple. Bez tyn 
czas muszymy go nojmij roz dziynnie przemiyszaæ. Za pora dni je ju¿ zdrza³y, po 
wiyrchu leko skwitnia³y i ma¿glaty. Im bardzij syr bydzie rozle¿a³y, tym bardzij 
smrodlawy. Po tydniu muszymy ju¿ drap rychtowaæ hauskyjza. Syr przeciepujymy do 
gorczka, dodowomy s³uszno ³y¿ka mas³a i na ma³ym ³ogniu podgrzywomy. Trza go 
co³ki czas miyszaæ i daæ pozór - nie œmi zawreæ, bo wyndom krupki. Jak syr ju¿ sie 
rozpuœci i troszka podsma¿i to trza go œciepaæ z ³ognia i wartko rozmiyszaæ w nim 
jedne rozbelontane jajco. 

I ju¿ momy gotowo hauskyjza, kiero trza przeloæ do ma³ego boncloczka i poczkaæ 
a¿ troszka stwarnie. Hauskyjza nojlepij szmakuje pomazano na sznitce œwiy¿ego 
chleba. Jak kiery nie lubi kminku to idzie ty¿ dodaæ wysuszono bazylia abo inksze 
zieliny. Rychtig elegancko szmakuje hauskyjza na czornym chlebie. W niekierych 
sklepach idzie kupiæ „ser domowy z kminkiem”, ale ko¿dy kiery jod i wonio³ hauskyjza 
zrobiono w cha³pie pado, ¿e to ni ma to!

Przegl¹daj¹c Listê Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi mo¿na zauwa¿yæ, ¿e „naszo hauskyjza” wystêpuje w ró¿nych wariantach, 
równie¿ w innych regionach Polski. W województwie opolskim znana jest jako Ser 
domowy sma¿ony z kminkiem, z czosnkiem, bez przypraw (od 2005 r. na Liœcie

Uniwersytet Œl¹ski z Cieszyna.
Od 2011 r. czynnie w³¹czy³ siê w polsko-czeski projekt „Gin¹ca twórczoœæ 

plastyczna œrodowisk górniczych”, realizowany przez Miejski Oœrodek Kultury-
Galeriê Historii Miasta i Miejski Dom Kultury z Karwiny.

W ka¿dej wolnej chwili oddaje siê swoim pasjom: nurkuje, jeŸdzi na nartach, 
wêdkuje. Uwielbia góry i piesze wêdrówki. Kolekcjonuje antyki i obrazy.

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

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

Kuchnia po naszymu, czyli jaka? (9)

Na prze³omie XIX i XX w. na wsi polskiej nabia³, obok produktów roœlinnych i 
zbo¿owych, by³ jedynym produktem pochodzenia zwierzêcego odgrywaj¹cym du¿¹ 
rolê w po¿ywieniu wiejskim. Najwiêksze znaczenie mia³a konsumpcja mleka 
krowiego i jego przetworów - g³ównie serów. Mleko kozie spo¿ywa³a jedynie ludnoœæ 
najubo¿sza, zaœ owcze - ludnoœæ pasterska, która przerabia³a je na sery 
podpuszczkowe.

W ca³ej Polsce wytwarzano twarogi. Technika wyrobu tego sera nie zmieni³a siê 
znacz¹co od stuleci i polega na podgrzewaniu kwaœnego mleka krowiego, a 
nastêpnie wyciskaniu go za pomoc¹ drewnianej prasy lub przez p³ótno. 

Bogdan Krauze, Zegar (2002); fot. Anna Lerch.
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Produktów Tradycyjnych), a tak¿e Domowy ser parzony z kminkiem (od 2006 r.), w 
województwie pomorskim spotykamy Ser topiony na parze z kminkiem (od 2011 r.), 
w Wielkopolsce - Wielkopolski ser sma¿ony (od 2005 r.) oraz na Œl¹sku Cieszyñskim 
- Ser domowy-zale¿ok (od 2008 r.). Jak da siê ³atwo zauwa¿yæ, obszar 
wystêpowania tego rodzaju sera pokrywa siê z terytorialnymi wp³ywami niemieckimi 
i austriackimi z prze³omu XIX/XX w. 

S³owniczek wyrazów gwarowych:
bjo³y syr - twaróg
byfyj - kredens kuchenny
czorny chlyb - chleb ¿ytni
drap - szybko
daæ pozór - uwa¿aæ, pilnowaæ
gorczek - garnuszek
inkszy - inny
krupki - grudki
nie œmi - nie mo¿e
ma¿glaty - rozp³ywajcy
rozbelontane - rozmieszane
rychtig - naprawdê; prawid³owo, poprawnie
rychtowaæ - przygotowaæ, zrobiæ
skwitnia³y - spleœnia³y
smrodlawy - œmierdz¹cy
sznitka, sznita - kromka chleba
szrank - szafa
wartko - szybko
zdrza³y - dojrza³y

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

Jastrzêbie-Zdrój w starej reklamie

Hauskyzja. Fot. Anna Lerch (2011).

Reklamy zamieszczone w krakowskim  dzienniku “Czas”: nr 103 z 4 V 1873 r. (u góry)  
i nr 120 z 25 V 1878 r. (na dole).
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Jastrzêbie-Zdrój na starej pocztówce

Jastrzêbie-Zdrój. Willa Betania
Pocztówka z lat 20. XX w. przedstawia jeden z najstarszych budynków przy ul. 
1 Maja (dawniej Paulastrasse). Powsta³ ok. 1863 r. jako hotel “Hohenzollern” 
(a wiêc s³awi¹cy prusk¹ dynastiê królewsk¹). Na pocz¹tku XX w. obiekt nosi³ 
nazwê “Fremdenheim”. W okresie miêdzywojennym przez krótki czas willê 
nazywano “Betani¹”, przesz³a jednak w rêce Zak³adu Ubezpieczeñ. W 
czasach PRL nast¹pi³a kolejna zmiana nazewnictwa. Budynek sta³ siê 
Sanatorium nr 1 o nazwie  “Mieszko”. Obecnie jest u¿ytkowany przez pocztê. 
Mimo up³ywu prawie 150 lat budynek pozosta³ w niemal niezmienionym 
kszta³cie.
Awers: Kolorystyka karty: sepia; krawêdzie i naro¿niki: proste. Na dolnym 
marginesie opis. Rewers: Nadruk strony adresowej: czarny. Karta 
niezapisana. Wymiary: 9,05 x 14,0 cm. Pocztówka ze zbiorów GHM. Nr inw. 
GHM/F/19.

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@mokjastrzebie.pl

www.mokjastrzebie.pl

Redakcja: Marcin Boratyn
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