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Stare £azienki z 1862 r. i fontanna solankowa na pocztówce z pocz. XX w.
Ze zbiorów Dariusza Mazura



Darków - bliŸniacze uzdrowisko solankowe                
po czeskiej stronie granicy

W maju br. Miejski Oœrodek Kultury-Galeria Historii Miasta wraz z Miejskim 
Domem Kultury w Karwinie zrealizuj¹ projekt pt. „Piknik w kurorcie - 150 lat tradycji 
jodobromowych uzdrowisk w Jastrzêbiu-Zdroju i Karwinie-Darkowie”. Pomys³ ma na 
celu uzmys³owienie mieszkañcom obu miast, ¿e dwa uzdrowiska solankowe, które 
przez dziesi¹tki lat funkcjonowa³y obok siebie, ale na skutek istniej¹cej granicy by³y i 
pozostaj¹ dla s¹siadów prawie zupe³nie nieznane, maj¹ niebywale podobn¹ 
historiê. Choæ jednym z elementów projektu bêdzie wystawa plenerowa poœwiêcona 
dwóm uzdrowiskom, któr¹ obejrz¹ mieszkañcy obu miast, to ju¿ dziœ warto 
zapoznaæ siê z rysem historycznym naszego bliŸniaka zza miedzy.

Co prawda jastrzêbski kurort rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ kilka lat wczeœniej ni¿ 
darkowski, to jednak korzenie czeskiego uzdrowiska s¹ znacznie starsze, bo 
siêgaj¹ce XIII w. Ju¿ bowiem w œredniowieczu miejscowa ludnoœæ korzysta³a ze 
s³onej wody wydobywanej ze studni w karwiñskim lesie. Co wiêcej, przez d³ugie lata 
funkcjonowa³a tu warzelnia soli. Nie mia³o to jednak wiele wspólnego ze 
wspó³czeœnie pojmowanym lecznictwem sanatoryjnym.

Zmiany nast¹pi³y w po³owie XIX w. Podobnie jak w Jastrzêbiu Dolnym tak i w 
Darkowie miejscowy arystokrata prowadzi³ wiercenia za wêglem kamiennym. 
Rezultat by³ taki sam jak u nas. Z odwiertu wyp³ynê³a s³onawa woda, która 
wstrzyma³a dalsze poszukiwania „czarnego z³ota”. By³o to w 1862 r., a wiêc w czasie 
gdy w Jastrzêbiu otwierano drugi sezon leczniczy. Hrabia von Koenigsdorff nawet 
nie przypuszcza³, ¿e za miedz¹ tak szybko wyroœnie mu konkurencja.

Odkrywca darkowskiej solanki, w³aœciciel dóbr baron Jerzy Bees z Chrastiny, nie 
doceni³ zrazu jej znaczenia. Bardziej przewiduj¹cy okaza³ siê frysztacki lekarz Antoni 
Fiedler, który zauwa¿y³, ¿e ludzie k¹pi¹cy siê w wyp³ywaj¹cej wodzie stwierdzaj¹ 
poprawê swojego stanu zdrowia. Przekona³ wiêc barona, aby zrobi³ z wody u¿ytek i 
wybudowa³ ³aŸnie z po¿ytkiem dla okolicznej ludnoœci. W ten sposób powsta³ 
prowizoryczny budynek ³aŸni.

Jak widaæ pocz¹tki darkowskiego uzdrowiska s¹ ³udz¹co podobne do 
jastrzêbskiego: Ÿród³o identycznej solanki odkryto wskutek poszukiwania wêgla i to 
mniej wiêcej w tym samym czasie, przed powstaniem uzdrowiska z wody korzysta³a 
okoliczna ludnoœæ, fundatorem uzdrowiska by³ w³aœciciel dóbr i arystokrata, 
wreszcie na pocz¹tku powsta³y prowizoryczne ³aŸnie - w Darkowie zwane 
Sklenikiem, a u nas Szwajcark¹. Zreszt¹ w okresie póŸniejszym podobieñstw by³o 
jeszcze wiêcej.

Oficjalne otwarcie kurortu w Darkowie przesunê³o siê jednak w czasie i nast¹pi³o 
dopiero w 1867 r. Wczeœniej baron Bees musia³ zleciæ naukow¹ analizê wody, któr¹ 
przeprowadzi³ wiedeñski profesor Redtenbacher. Wynik by³ obiecuj¹cy - solanka w 
niczym nie ustêpuje s³ynnej wodzie z Hall w Górnej Austrii. Bees otrzyma³ zatem 
zielone œwiat³o do podjêcia kilku inwestycji w samorzutnie ju¿ dzia³aj¹cym 
uzdrowisku. Przede wszystkim sfinansowa³ budowê Nowych £aŸni (zwanych dziœ 
Starymi), a tak¿e zadba³ o wzniesienie obiektów noclegowych. W miêdzyczasie, bo 
w 1876 r. powtórnie przeprowadzono analizê wody. Dokona³ jej profesor chemii 
uniwersytetu wiedeñskiego i przewodnicz¹cy Instytutu Patologiczno-Chemicznego
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Podobnie jak w Jastrzêbiu-Zdroju tak¿e w Darkowie kuracjusze mogli korzystaæ             
z drewnianej kolonady, w której znajdowa³o siê Ÿród³o leczniczej solanki; pocztówka       
z pocz¹tków XX w. ze zbiorów W³adys³awa Owczarzego (Karwina)
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dr Ludwig. Wynik badania by³ rewelacyjny - darkowska solanka posiada dwukrotnie 
wiêcej jodu ni¿ Hall! Rezultat by³ niepodwa¿alny, bo pochodzi³ z laboratorium 
wybitnego chemika. Co wiêcej uczony przepowiada³ uzdrowisku œwietlan¹ 
przysz³oœæ. Mniej wiêcej w tym samym czasie ponownej analizy doczeka³a siê 
jastrzêbska solanka (autorem prof. Gscheidlen) i choæ wynik by³ korzystny na tle 
uzdrowisk niemieckich, to nie deklasowa³ konkurencji, tak jak Darków.

Darkowska solanka leczy³a te same schorzenia, co jastrzêbska, a wiêc choroby 
kobiece, reumatyczne, nerwowe, skórne, a tak¿e ró¿nego rodzaju wysiêki. 
Stosowano k¹piele pe³ne i nasiadowe, ok³ady i kuracjê pitn¹.

Znamienne, ¿e pod koniec XIX w. oba kurorty, w Jastrzêbiu-Zdroju i Darkowie, 
sta³y siê w³asnoœci¹ pracuj¹cych tu lekarzy. Darkowskim Witczakiem okaza³ siê dr 
Wilhelm Degré, który w 1895 r. sta³ siê wspó³w³aœcicielem uzdrowiska. 
Przedsiêbiorczy doktor doprowadzi³ kurort do jego z³otego okresu, jednak ju¿ kilka 
lat póŸniej zad³u¿ony po uszy baron Bees odsprzeda³ swoje udzia³y Janowi Larisch-
Mönnichowi, a w 1905 r. Degré na zawsze opuœci³ Darków. W owym czasie tutejsze 
uzdrowisko wzbogaci³o siê o Dom Zdrojowy, drewnian¹ promenadê i solankow¹ 
fontannê. Rozszerzono równie¿ zakres us³ug o lecznictwo dzieciêce œwiadczone 
przez Kinderheim. By³ to podobny kierunek, w jakim sz³o jastrzêbskie uzdrowisko 
dysponuj¹ce lecznicami dla dzieci ¿ydowskich, ewangelickich i katolickich.

Podobnie jak Jastrzêbie-Zdrój zak³ad zdrojowy w Darkowie szczególnie dobrze 
rozwija³ siê w okresie miêdzywojennym. Po 1918 r. znalaz³ siê w granicach 
Czechos³owacji i sta³ siê jednym z bardziej popularnych kurortów tego pañstwa. W 
latach 20. przeprowadzono kilka istotnych inwestycji. Przede wszystkim 
zainstalowano wydajn¹ pompê i wielkie zbiorniki na wodê daj¹c w zasadzie 
nieograniczon¹ iloœæ wody do wszelkich zabiegów leczniczych. Korzystaj¹c z tej 
obfitej iloœci wody, za³o¿ono warzelniê soli, w której uzyskiwano sól jodobromow¹. 
Zalecano j¹ do k¹pieli domowych w zimie, b¹dŸ osobom, dla których 
wielotygodniowy pobyt w kurorcie by³ zbyt du¿ym obci¹¿eniem dla osobistych 
finansów. Darkowsk¹ sól jodow¹ sprzedawano w kilkukilogramowych paczkach za 
poœrednictwem firm Mattoniego z Karlsbadu i Wiednia. Mo¿na j¹ by³o kupiæ w ka¿dej 
aptece czy drogerii.

Po II wojnie œwiatowej Darków stan¹³ przed podobnymi problemami jak 
Jastrzêbie-Zdrój. Oba uzdrowiska upañstwowiono, a w ich najbli¿szym s¹siedztwie 
dominowaæ zaczê³o górnictwo zagra¿aj¹c Ÿród³om solanki, a wiêc i stawiaj¹c pod 
znakiem zapytania dalsze istnienie sanatoriów. O ile jednak jastrzêbskie 
zdrojowisko zosta³o poddane powolnej agonii, to Darkowowi nie pozwolono umrzeæ. 
Cen¹ jednak by³o stworzenie drugiego oœrodka w postaci Sanatorium 
Rehabilitacyjnego w karwiñskiej dzielnicy Granice. Wysokie bloki sanatoryjne nijak 
siê mia³y do przedwojennej zabudowy dawnego Darkowa, ale mog³y zaoferowaæ 
znacznie wiêcej zabiegów i pozwoli³y przetrwaæ uzdrowisku do dnia dzisiejszego. 
Obecnie wiêc Darków to kurort o dwu obliczach. Poni¿ej karwiñskiego zamku, nad 
Olz¹, wci¹¿ mo¿emy zobaczyæ uzdrowisko z prze³omu wieków, ze starymi ³aŸniami i 
obszernym, piêknym parkiem. W samej zaœ Karwinie znajduje siê nowoczesny 
kompleks oferuj¹cy bogaty zakres zabiegów leczniczych.

Mo¿na jedynie ubolewaæ, ¿e nikt z naszych decydentów nie spogl¹da³ wówczas 
na czeski Darków, by za jego przyk³adem zreformowaæ jastrzêbskie uzdrowisko i 
pozwoliæ mu funkcjonowaæ dalej. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e nasze miasto w 

dalszym ci¹gu dysponuje baz¹ historycznych obiektów, do których dzia³alnoœæ 
uzdrowiskowa mo¿e powróciæ. Byæ mo¿e pierwszym do tego krokiem bêdzie 
projektowana fontanna solankowa, która pojawi siê w naszym parku ju¿ w przysz³ym 
roku.

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

Piknik w kurorcie

150 lat tradycji jodobromowych uzdrowisk w Jastrzêbiu-Zdroju i Karwinie-
Darkowie - to tytu³ nowego, transgranicznego projektu realizowanego przez 
pracowników Miejskiego Oœrodka Kultury-Galerii Historii Miasta i czeskiego 
partnera, jakim jest Miejski Dom Kultury z Karwiny. Wspomniany projekt zosta³ 
rekomendowany do dofinansowania z Programu Operacyjnego Wspó³pracy 
Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 za 
poœrednictwem Euroregionalnego Komitetu Steruj¹cego Euroregionu Œl¹sk 
Cieszyñski-Tešinské Slezsko.

Jego g³ównym za³o¿eniem jest popularyzacja wiedzy na temat dzia³alnoœci 
uzdrowiskowej Jastrzêbia-Zdroju i Karwiny-Darków, a tak¿e poszerzenie wiedzy na 
temat historii miasta partnerskiego i opieka nad wspólnym dziedzictwem kultury. 
Zaanga¿owanie partnera z Karwiny z pewnoœci¹ u³atwi nam dotarcie do Ÿróde³ 
wiedzy na temat czeskiego kurortu oraz przyczyni siê do pozyskania, 
usystematyzowania oraz zachowania wiedzy na ten temat.

Uzdrowisko w Darkowie rozpoczê³o swoj¹ dzia³alnoœæ w 1867 r., czyli 6 lat po 
inauguracyjnym sezonie kuracyjnym w Jastrzêbiu. Wybudowano (podobnie jak u 
nas) okaza³e budynki m.in. Nowe £aŸnie, Dom Zdrojowy, liczne wille, pa³acyk i Kaffe-
Pavilon, a tak¿e fontannê solankow¹ i kolumnadê spacerow¹. Kolejnym elementem 
wi¹¿¹cym nasze uzdrowiska by³ zakres leczonych chorób i schorzeñ, g³ównie 
chorób dzieciêcych, kobiecych oraz uk³adu oddechowego i kostnego. Z leczniczych 
w³aœciwoœci solanki, wypoczynku i rehabilitacji korzystali m.in. Polacy, Niemcy, 
Czesi, Rosjanie i ̄ ydzi.

Darkowskie sanatorium dzieciêce na pocztówce ze zbiorów W³adys³awa Owczarzego
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Piknik w kurorcie

150 lat tradycji jodobromowych uzdrowisk w Jastrzêbiu-Zdroju i Karwinie-
Darkowie - to tytu³ nowego, transgranicznego projektu realizowanego przez 
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Darkowskie sanatorium dzieciêce na pocztówce ze zbiorów W³adys³awa Owczarzego
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•ród³o solankowe w Dolnym Jastrzêbiu

428. 6. Zwracamy uwagê na nowe Ÿród³o solankowe w Jastrzêbiu Dolnym w 
powiecie rybnickim na Górnym Œl¹sku. W 1850 roku podczas poszukiwania wêgla 
kamiennego na tamtejszym terenie wyst¹pi³o Ÿród³o soli z jednoczesnym wyp³ywem 

1gazu palnego. Zawartoœæ soli na g³êbokoœci 400 stóp   wynosi³a 1 / pCt. W 1858 ro-6 

ku wiercono do g³êbokoœci 700 stóp, przy czym zawartoœæ soli w Ÿródle zwiêkszy³a 
siê tylko nieznacznie. Analiza wykaza³a, ¿e nale¿y ono do najsilniejszych bromowo-
jodowych Ÿróde³ leczniczych i jest równe Kreuznach, Krankheil, Wildegg, Hall, 
Iwoniczowi i innym. Uchodzi z niego tak¿e palny gaz wêglowodorowy, który 
odprowadzany rurami jest stosowany jako œrodek œwietlny oraz jako opa³ do 
gotowania. •ród³o wyp³ywa czyste, dostarcza w ci¹gu minuty 3,5 stóp szeœciennych 

0 0o temp. +13 R  przy temperaturze powietrza +15  R. Przy sta³ym oddzia³ywaniu 
powietrza wydziela siê ¿elazo. Smak jest s³ony i lekko gorzkawy z powodu 
nieznacznej iloœci chlorku wapnia i chlorku magnezu. Poniewa¿ solanka ma si³ê 
wznoszenia ponad 50 stóp, dostaje siê bez niczego rurami do kot³a w pobli¿u Ÿród³a 
wiertniczego zamontowanego nad urz¹dzeniem grzewczym w celu dostarczenia 
solanki do wanien, które poza tym s¹ równie¿ wype³niane innymi rurami cynkowymi 
zimn¹ solank¹. To samo dzieje siê, jeœli chodzi o zainstalowane w ka¿dym gabinecie 
k¹pielowym okr¹g³e wanny, do których solanka bulgoc¹c dostaje siê przez otwory z 
sitami w podstawie. Nad ka¿d¹ wann¹ s¹ urz¹dzenia do prysznica i k¹pieli 
deszczowej. Do czystych i jasnych gabinetów k¹pielowych przylega pijalnia, w której 
nieprzerwanie tryska solanka z basenu. Ona zapewnia ochronê podczas 
niekorzystnych warunków atmosferycznych. Pa³ac nie zamieszkany przez 
obecnego w³aœciciela oferuje apartamenty dla 14 goœci k¹pielowych; 20 innych jest 
urz¹dzonych w domach stoj¹cych w pobli¿u, a w przysz³oœci bêd¹ urz¹dzone w 
jeszcze wiêkszej liczbie. Do kurortu mo¿na siê dostaæ kolej¹ przez Racibórz, 
Bogumin i Petrowice, st¹d jeszcze 3/4 mili  drog¹ l¹dow¹ albo przez Rybnik drog¹ 
l¹dow¹, lub przez Rybnik, sk¹d jeszcze 2 1/3 mil drog¹ l¹dow¹. Uzdrowisko, 
podobnie jak inne Ÿród³a solankowe, okazuje siê wielce pomocne w wszelkich 
chorobach skrofulicznych, chorobach skóry, wrzodach, chorobach koœci, 
reumatyzmach i sztywnoœci stawów, przewlek³ych chorobach b³on œluzowych, 
narz¹dów p³ciowych i moczowych, przewlek³ym nie¿ycie œluzówki oskrzeli, 
wzdêciach brzucha, obrzêku i stwardnieniu macicy i jajników. (Preuß. Med. Ztg. N. F. 
IV 30).

•ród³o: Graevell's Notizen für praktische Ärzte…, Berlin 1862.

Przek³ad: Mieczys³aw Kula

Przypisy:
1  Stopa - dawna jednostka miary d³ugoœci; 1 stopa = ok. 28-29 cm.

0 2  R (Réaumur) - jednostka temperatury zastosowana w 1731 r. przez francuskiego fizyka R. 
de Réaumura, 1 R = 0,8 C.

3 Opisane w tekœcie gabinety k¹pielowe i pijalnia wód znajdowa³y siê w Szwajcarce, 
pierwszym obiekcie uzdrowiskowym.

4   Mila - dawna jednostka d³ugoœci, 1 mila pruska = 7532,48 metra.

Z czasem postêpuj¹ca industrializacja przyczyni³a siê do powolnej degradacji 
uzdrowiska Jastrzêbie-Zdrój. Jego oficjalne zamkniêcie nast¹pi³o w 1994 r., a po 
s³ynnym kurorcie pozosta³y jedynie zabytki architektoniczne, pocztówki i fotografie. 
W Karwinie-Darkowie sytuacja wygl¹da dziœ trochê inaczej. Mimo bliskiego 
s¹siedztwa kopalñ wêgla kamiennego, sanatorium dzia³a tam do dziœ jako Kompleks 
Uzdrowiska Darków-Sanatorium Rehabilitacyjne, oferuj¹c nowoczesne formy 
leczenia pacjentów na bazie miejscowego Ÿród³a wody jodobromowej.

"Piknik w kurorcie" realizowany bêdzie przez 8 miesiêcy. W tym czasie zostanie 
zebrana dokumentacja potrzebna do wydania dwóch jubileuszowych albumów 
przedstawiaj¹cych historiê 150-letniego Domu Zdrojowego i £azienek II, które w tym 
roku obchodz¹ 100-lecie istnienia. Przygotowana zostanie równie¿ wystawa 
plenerowa, przybli¿aj¹ca mieszkañcom historiê obu kurortów. Wernisa¿ wystawy 
po³¹czony z promocj¹ albumów przewidziany zosta³ na 12 maja 2012 r. i odbêdzie 
siê w siedzibie Galerii Historii Miasta. Punktem kulminacyjnym projektu bêdzie 
tytu³owy „Piknik w kurorcie”. W niedzielê 13 maja „przeniesiemy siê” do têtni¹cego 
¿yciem sanatorium z czasów jego œwietnoœci. Na terenie Parku Zdrojowego pojawi¹ 
siê kuracjusze w strojach z lat 20. XX w. Bêdziemy œwiadkami scenek rodzajowych z 
¿ycia uzdrowiska odgrywanych przez aktorów z teatru Monitoring i naszych 
wolontariuszy. W ramach projektu nagrany zostanie film niemy, którego premiera z 
muzyk¹ gran¹ „na ¿ywo” odbêdzie siê w Domu Zdrojowym. Równie¿ w Domu 
Zdrojowym w godzinach wieczornych odbêdzie siê dancing, stylem nawi¹zuj¹cy do 
wspomnianego okresu. Nie zabraknie dobrej muzyki rozbrzmiewaj¹cej z muszli 
koncertowej i z terenu ca³ego parku. Na uczestników imprezy czekaæ bêd¹ liczne 
niespodzianki w postaci nagród konkursowych czy upominków.

Do udzia³u w imprezie zaproszeni zostan¹ przedstawiciele polskich i czeskich 
uzdrowisk, którzy bêd¹ mogli zaprezentowaæ swoje oferty.

W lipcu wystawa plenerowa zostanie ustawiona na karwiñskim rynku. Jej 
otwarciu towarzyszyæ bêd¹ happeningi i koncert.

Mamy nadziejê, ¿e przez wspólny polsko-czeski projekt i czynne zaanga¿owanie 
w nim m³odzie¿y przybli¿ymy mieszkañcom miasta i regionu historiê naszych 
uzdrowisk.
                                                                                         
Katarzyna Nowak-Gardecka (Jastrzêbie-Zdrój, instruktorka GHM)

Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)    
i bud¿etu pañstwa za poœrednictwem Euroregionu Œl¹sk Cieszyñski - Tìšínské Slezsko
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przewodnicz¹cego Zarz¹du Okrêgu Nadnoteckiego Zjednoczenia Chrzeœcijañsko-
Spo³ecznego. W 1936 r. zosta³ wybrany na prezesa Towarzystwa Opieki nad 
WiêŸniami. Piastowa³ tak¿e stanowisko komisarza Miejskiej Po¿yczki Obrony 
Przeciwlotniczej, prezesa lokalnego Zwi¹zku Prawników oraz Ko³a Przyjació³ 
Harcerzy. Nale¿a³ do Polskiego Zwi¹zku Zachodniego i z tego zapewne powodu 
jego nazwisko umieszczono na niemieckiej liœcie proskrypcyjnej. Znalaz³ siê wœród 
15 adwokatów rozstrzelanych w Bydgoszczy jesieni¹ 1939 r. W sumie w tym okresie 
zamordowano ponad 1200 osób. Osieroci³ dwoje dzieci - Irenê i Zbigniewa.

Stanis³aw urodzi³ siê 1 paŸdziernika 1888 r. w Mszanie i tak jak jego starsi bracia, 
po ukoñczeniu gimnazjum w Jaœle, podj¹³ studia do Krakowa. Dyplom doktora 
medycyny uzyska³ w 1914 r. i od razu trafi³ w tryby machiny wojennej. W czasie I 
wojny œwiatowej by³ lekarzem asystentem w 3 pu³ku huzarów armii austro-
wêgierskiej. Za swoj¹ s³u¿bê zosta³ odznaczony „Signum Laudis”. W tych ciê¿kich 
czasach Stanis³aw pozna³ swoj¹ przysz³¹ ¿onê Wiktoriê, z pochodzenia W³oszkê, 
urodzon¹ 12 lipca 1897 r. w Trieœcie. By³a kobiet¹ niezwyk³ej urody, tote¿ nic 
dziwnego, ¿e Stanis³aw poprosi³ j¹ o rêkê, a wraz z zakoñczeniem wojny na œwiat 
przysz³o ich jedyne dziecko - Halina. W 1919 r. ju¿ jako major rezerwy zosta³ 
przydzielony do V Baonu Sanitarnego w Krakowie. W pierwszych latach 
niepodleg³ej Polski Stanis³aw pracowa³ w Zak³adzie dla Umys³owo Chorych w 
Lubliñcu. W 1927 r. przeniós³ siê do Jastrzêbia-Zdroju obejmuj¹c posadê lekarza 
uzdrowiskowego. Jako cz³owiek wra¿liwy na potrzeby spo³eczne nie szczêdzi³ 
grosza dla powodzian w Ma³opolsce, bezrobotnych cz³onków Zwi¹zku Inwalidów 
Wojennych RP czy na budowê „Domu Powstañca Œl¹skiego” w Katowicach. W 1930 
r. zosta³ cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Balneologicznego. W tym samym roku, 
przy g³ównej ulicy uzdrowiska, rozpocz¹³ budowê w³asnego domu. Ukoñczona w 
1931 r. willa „Jastrzêbianka”, poza mieszkaniem dla Typrowiczów, oferowa³a 
kuracjuszom (jak g³osi reklama) „s³oneczne pokoje, wzorowo urz¹dzone”. Swoje 
doœwiadczenia w leczeniu wraz z opisem uzdrowiska opublikowa³ w dwóch 
broszurkach wydanych w 1935 i 1937 r. Jego artyku³y znalaz³y siê tak¿e na ³amach 
prasy fachowej. Dorastaj¹ca córka Halina œwiêci³a triumfy na kortach miejscowego 
klubu tenisowego, zdobywaj¹c puchar w zawodach o mistrzostwo Jastrzêbia-
Zdroju. Niestety ten sielankowy obraz zburzy³ wybuch kolejnej wojny. Okres okupacji 
niemieckiej rodzina doktora spêdzi³a w rodzinnym mieœcie Wiktorii - Trieœcie. 
Szczêœliwie po zakoñczeniu II wojny œwiatowej Stanis³aw i Wiktoria wrócili do 
Jastrzêbia. We W³oszech pozosta³a Halina, która wysz³a za m¹¿ za przedsiêbiorcê 
Erica Bole. Wszystko z wolna wraca³o do normy. Zdrojowisko zosta³o odbudowane, 
a Stanis³aw rozpocz¹³ ponownie swoj¹ lekarsk¹ praktykê. W 1961 r., przy okazji 
obchodów 100-lecia uzdrowiska, zosta³ odznaczony z³ot¹ odznak¹ „Zas³u¿onemu 
dla Rozwoju Województwa Katowickiego”. 11 maja 1970 r. w Wodzis³awiu zmar³a 
Wiktoria. Zosta³a pochowana dopiero 14 czerwca na cmentarzu parafialnym w 
Zdroju. Trzy lata póŸniej 18 sierpnia 1973 r. zmar³ tak¿e Stanis³aw, którego cia³o 
spoczê³o obok ¿ony. Jedyna ich córka Halina zmar³a we W³oszech pod koniec lat 80.

Wawrzyniec przyszed³ na œwiat dwa lata po Stanis³awie. Urodzony 29 stycznia 
1890 r. przeszed³ tê sam¹ œcie¿kê edukacyjn¹ co jego brat W³adys³aw. Po 
ukoñczeniu gimnazjum w Jaœle rozpocz¹³ studia na Uniwersytecie Jagielloñskim w 
Krakowie na wydziale prawa. Wraz z wybuchem I wojny œwiatowej trafi³ do wojska. 
Od sierpnia 1914 r. do listopada 1918 r. s³u¿y³ w 20. galicyjskim pu³ku piechoty. Jako

Rodzina Typrowiczów

Nestorem rodu by³ urodzony 13 sierpnia 1861 r. Wawrzyniec. Jego ¿ona 
Katarzyna urodzi³a siê 24 lutego 1861 r. i pochodzi³a z rodziny Jakiel, z której 
wywodzi³ siê póŸniejszy biskup pomocniczy przemyski Stanis³aw Jakiel. 
Wawrzyniec pe³ni³ funkcjê nadleœniczego w lasach kapitulnych przemyskich, a jego 
wygl¹d charakteryzowa³y wspania³e w¹sy. W swoim ¿yciu Typrowiczowie dorobili 
siê szóstki dzieci oraz domu w miejscowoœci Cergowa. Dom, a w³aœciwie dwór z 
du¿¹ oszklon¹ werand¹, powsta³ w 1929 r. nad rzek¹ Jasio³k¹ sk¹d by³o parê kroków 
do miasta (miejsce urodzenia œw. Jan z Dukli). Wawrzyniec nied³ugo cieszy³ siê 
nowym domem. Zmar³ 21 lutego 1934 r. Dziewiêæ lat póŸniej 21 marca 1943 r. zmar³a 
tak¿e Katarzyna. Oboje zostali pochowani na cmentarzu parafialnym w Dukli, z któr¹ 
ca³e swoje doros³e ¿ycie zwi¹za³ ich najstarszy syn - Antoni.

Antoni Typrowicz; ze zbiorów W. Klein

Antoni urodzi³ siê 8 sierpnia 1881 r. w 
Haczowie i uczêszcza³ do gimnazjum w Jaœle, 
które ukoñczy³ w 1900 r. Jak przysta³o na 
najstarszego syna rozpocz¹³ naukê w 
seminarium. W 1904 r. otrzyma³ œwiêcenia 
kap³añskie, a rok póŸniej zosta³ mianowany 
sta³ym nauczycielem religii katolickiej w 5-
klasowej szkole mieszanej w Dukli. By³ 
cz³onkiem Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokó³”, w którym pe³ni³ funkcjê skarbnika. 
Jako pasjonat fotografii wydawa³ w³asne 
pocztówki. Jego zdjêcia by³y publikowane 
tak¿e na ³amach prasy, chocia¿by w tygodniku 
„Ziemia”. Okres I wojny œwiatowej spêdzi³ w 
Dukli, a w 1922 r. obj¹³ stanowisko burmistrza. 
Jest to o tyle ciekawe, ¿e zosta³ wybrany przez 
spo³ecznoœæ, w której 72% ogó³u stanowili 
¯ydzi. Funkcjê burmistrza sprawowa³ do 1932 
r. Pe³ni³ tak¿e funkcjê naczelnika Ochotniczej 
Stra¿y Po¿arnej. Antoni zmar³ 4 maja 1965 r. i 
zosta³ pochowany na miejscowym cmentarzu. 
Na czeœæ ksiêdza kanonika jedn¹ z ulic w 
Dukli nazwano jego imieniem.

W³adys³aw by³ drugim synem pañstwa Typrowiczów. Urodzi³ siê w 1885 r. i jako 
jeden z nielicznych uczniów w gimnazjum otrzymywa³ najwy¿sze oceny. Pocz¹wszy 
od pierwszej klasy na jego œwiadectwie widnia³ stopieñ pierwszy z odznaczeniem. 
Kiedy wybuch³a I wojna œwiatowa mia³ ju¿ tytu³ doktora praw. Jako porucznik 1 
zapasowego pu³ku piechoty w armii austro-wêgierskiej zosta³ odznaczony Z³otym 
Krzy¿em Zas³ugi z Koron¹. W czerwcu 1919 r. zosta³ awansowany na majora i 
przeniesiony do rezerwy przy Okrêgowym Zak³adzie Gospodarczym VIII w Toruniu. 
Na pocz¹tku lat 20. by³ sêdzi¹ w S¹dzie Powiatowym w Bydgoszczy. Wykonuj¹c 
zawód adwokata wystêpowa³ m. in. w obronie „Dziennika Poznañskiego” przeciwko 
organizacji „Deutschtumsbund” w 1923 r. W latach 30. pe³ni³ funkcjê
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zostaæ ksiêdzem. Rozpocz¹³ nawet naukê w seminarium, jednak jego 
zainteresowanie technik¹, mechanik¹ i wszystkim co mo¿na by³o tylko konstruowaæ 
wziê³o górê. Porzuci³ studia teologiczne i rozpocz¹³ nowy kierunek zgodny z jego 
zami³owaniem. Ojciec przez pewien czas nie móg³ pogodziæ siê z wyborem syna, ale 
có¿ móg³ uczyniæ. Niestety Kazimierzowi nie by³o dane ukoñczyæ studiów. Zmar³ na 
p³uca 31 lipca 1931 r. i zosta³ pochowany w rodzinnej Dukli.

Zofia, jedyna córka Wawrzyñca i Katarzyny, urodzi³a siê 13 kwietnia 1908 r. Jako, 
¿e wszyscy bracia opuœcili rodzinny dom, Zofia pozosta³a przy rodzicach. W 1929 r. 
wysz³a za m¹¿ za kapitana Tadeusza Kleina i razem z nim prowadzi³a rodzinne 
gospodarstwo. Ich syn Edward po studiach osiad³ w rodzinnej Dukli, gdzie pracowa³ 
jako nauczyciel w liceum oraz pe³ni³ funkcjê cz³onka Rady Miejskiej. Zofia zmar³a 17 
sierpnia 1999 r. i, tak jak jej rodzice oraz dwaj bracia, zosta³a pochowana na 
cmentarzu w Dukli.

Dom Typrowiczów w Cergowej zamieszkuje synowa Zofii - W³adys³awa Klein. To 
dziêki jej wspomnieniom by³o mo¿liwe poznanie historii tej zacnej i zas³u¿onej 
rodziny. Podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e pracownikom Muzeum Historycznego w 
Dukli, a w szczególnoœci pani Aleksandrze ¯ó³koœ oraz pozosta³ym osobom, które 
pomaga³y w ustalaniu wa¿nych faktów.

•ród³a:
Polska Zachodnia, Katowice 1926-1939; Nowiny 1957-1970; Dziennik Rozkazów 
Wojskowych nr 9, Warszawa 1919; Towarzystwo Mi³oœników Miasta Bydgoszcz - Kronika 
Bydgoska XIX, Bydgoszcz 1998; 15-lecie niepodleg³oœci cz. II z albumem, Przemyœl 1933; 
Ksiêga Pami¹tkowa 70-lecia Pañstwowego Gimnazjum imienia króla Stanis³awa 
Leszczyñskiego w Jaœle 1868-1938, Jas³o 1938; Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w 
Jaœle, lata 1897, 1898, 1899, 1901, 1902, 1904, 1905, 1907-1908, 1915-1916; Goniec 
Wielkopolski 1930; Kronika Miasta Poznania, Rocznik VII - nr 4, Poznañ 1930; Ksiêga 
adresowa miasta Bydgoszcz 1925, 1928, 1929, 1933; Ksiêga adresowa Polski 1926/27, 
1928, 1929, 1930; Kurier Bydgoski 1935, 1939; Urzêdowy spis lekarzy, Warszawa 1924/25, 
1931; Urzêdowy spis lekarzy i aptek Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1926/27; Rocznik 
Lekarski Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1936, 1938; Rocznik Lekarski 
Rzeczypospolitej Polskiej na rok 1948, Warszawa 1949; Lech - Gazeta GnieŸnieñska 1923, 
1927; Pa³uczanin - Ilustrowany Kurier 1934; J. Kutta, Kartka z dziejów adwokatury bydgoskiej 
1918-2003, Promocje kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz 2004; Rocznik Oficerski 1923, 
Warszawa 1923; S³owo Pomorskie 1923, 1926; Ziemia - Tygodnik Krajoznawczy Illustrowany, 
Warszawa 1912; W. Niemczycka-Babel, Z dziennika podró¿y w czas przesz³y, Lwów 2005 
(www.lwow.com.pl); B. Królikowski, Grzechy Pamiêci, Warszawa 2002.

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

Witczakowie za wielk¹ wod¹

Stany Zjednoczone Ameryki od zawsze by³y ziemi¹ obiecan¹ dla osób 
poszukuj¹cych lepszego ¿ycia. Koniec XIX i pocz¹tek XX w. to wzmo¿ona 
emigracja, szczególnie mieszkañców Europy. G³ównym powodem by³a mo¿liwoœæ 
znalezienia lepiej p³atnej pracy, co przy zastosowaniu liberalnego prawa 
gospodarczego stwarza³o ogromne mo¿liwoœci zarobkowe. Wed³ug oficjalnych 
danych w latach 1899-1931 ponad 1,5 miliona polskich emigrantów przesz³o przez 
Ellis Island, gdzie dzia³a³o g³ówne centrum przyjmowania imigrantów. Wœród

podporucznik zosta³ odznaczony „Signum Laudis”. Po przewrocie wojskowym na 
froncie w³oskim w listopadzie 1918 r. zosta³ zastêpc¹ dowódcy w 1. pu³ku strzelców 
podhalañskich w Nowym S¹czu. W 1919 r. zosta³ awansowany do stopnia majora i 
przeniesiony do rezerwy z przydzia³em do V Dyonu Taborów w Krakowie. W latach 
1921-1923 odby³ studia doktoranckie i jako doktor praw rozpocz¹³ praktykê 
notarialn¹. W grudniu 1927 r. zosta³ starost¹ w Nowym S¹czu i pe³ni³ tê funkcje do 
paŸdziernika 1929 r. Potem przyszed³ awans na stanowisko wicewojewody 
poznañskiego, które piastowa³ od listopada 1929 r. do marca 1931 r. W latach 1931-
1934 by³ notariuszem w Przemyœlu, a nastêpnie osiad³ we Lwowie, gdzie przed 
wybuchem II wojny œwiatowej by³ prezesem tamtejszej Izby Notarialnej. Pe³ni³ tak¿e 
funkcjê prezesa Oddzia³u Zwi¹zku Legionistów Polskich w Przemyœlu w latach 
1932-1933. W II RP zosta³ odznaczony Orderem Odrodzenia Polski, Krzy¿em 
Walecznych, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi i Medalem Niepodleg³oœci. Podczas kampanii 
wrzeœniowej 1939 r. by³ zmobilizowany jako zastêpca dowódcy taborów dywizyjnych 
w Janowie pod Lwowem. Po wejœciu bolszewików zosta³ aresztowany przez NKWD i 
osadzony w obozie w Starobielsku. Wiosn¹ 1940 r. podzieli³ los polskich oficerów i 
zgodnie z rozkazem Stalina zosta³ zamordowany, a nastêpnie pochowany w 
zbiorowej mogile na terenie podmiejskiego lasku Piatichatki. Jego ¿ona Maria oraz 
dwójka synów - W³adys³aw i Tadeusz - zostali wywiezieni do Semipa³atyñska. 
Jedynie najstarszemu synowi - Jerzemu - uda³o siê unikn¹æ wywózki. M³odszy 
W³adys³aw trafi³ do 2. Korpusu Andersa. Po wojnie ukoñczy³ studia i po wielu latach 
pracy w Anglii i Holandii znalaz³ siê w USA, gdzie zmar³ w 2011 r.

Kazimierz by³ pi¹tym synem. Urodzi³ siê 23 lipca 1903 r. i jak wszyscy rozpocz¹³ 
naukê w gimnazjum w Jaœle. Mia³ pójœæ w œlady najstarszego brata Antoniego i tak¿e

Wawrzyniec Typrowicz (drugi z lewej) i Katarzyna Typrowicz (czwarta z lewej), a tak¿e 
ksi¹dz (czwarty z prawej w drugim rzêdzie) wœród goœci Wandy z Zamoyskich Tarnowskiej 
w Dukli; ze zbiorów W³adys³awy Klein.
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Dariusz Mazur (Jastrzêbie-Zdrój)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Witczakowie za wielk¹ wod¹

Stany Zjednoczone Ameryki od zawsze by³y ziemi¹ obiecan¹ dla osób 
poszukuj¹cych lepszego ¿ycia. Koniec XIX i pocz¹tek XX w. to wzmo¿ona 
emigracja, szczególnie mieszkañców Europy. G³ównym powodem by³a mo¿liwoœæ 
znalezienia lepiej p³atnej pracy, co przy zastosowaniu liberalnego prawa 
gospodarczego stwarza³o ogromne mo¿liwoœci zarobkowe. Wed³ug oficjalnych 
danych w latach 1899-1931 ponad 1,5 miliona polskich emigrantów przesz³o przez 
Ellis Island, gdzie dzia³a³o g³ówne centrum przyjmowania imigrantów. Wœród

podporucznik zosta³ odznaczony „Signum Laudis”. Po przewrocie wojskowym na 
froncie w³oskim w listopadzie 1918 r. zosta³ zastêpc¹ dowódcy w 1. pu³ku strzelców 
podhalañskich w Nowym S¹czu. W 1919 r. zosta³ awansowany do stopnia majora i 
przeniesiony do rezerwy z przydzia³em do V Dyonu Taborów w Krakowie. W latach 
1921-1923 odby³ studia doktoranckie i jako doktor praw rozpocz¹³ praktykê 
notarialn¹. W grudniu 1927 r. zosta³ starost¹ w Nowym S¹czu i pe³ni³ tê funkcje do 
paŸdziernika 1929 r. Potem przyszed³ awans na stanowisko wicewojewody 
poznañskiego, które piastowa³ od listopada 1929 r. do marca 1931 r. W latach 1931-
1934 by³ notariuszem w Przemyœlu, a nastêpnie osiad³ we Lwowie, gdzie przed 
wybuchem II wojny œwiatowej by³ prezesem tamtejszej Izby Notarialnej. Pe³ni³ tak¿e 
funkcjê prezesa Oddzia³u Zwi¹zku Legionistów Polskich w Przemyœlu w latach 
1932-1933. W II RP zosta³ odznaczony Orderem Odrodzenia Polski, Krzy¿em 
Walecznych, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi i Medalem Niepodleg³oœci. Podczas kampanii 
wrzeœniowej 1939 r. by³ zmobilizowany jako zastêpca dowódcy taborów dywizyjnych 
w Janowie pod Lwowem. Po wejœciu bolszewików zosta³ aresztowany przez NKWD i 
osadzony w obozie w Starobielsku. Wiosn¹ 1940 r. podzieli³ los polskich oficerów i 
zgodnie z rozkazem Stalina zosta³ zamordowany, a nastêpnie pochowany w 
zbiorowej mogile na terenie podmiejskiego lasku Piatichatki. Jego ¿ona Maria oraz 
dwójka synów - W³adys³aw i Tadeusz - zostali wywiezieni do Semipa³atyñska. 
Jedynie najstarszemu synowi - Jerzemu - uda³o siê unikn¹æ wywózki. M³odszy 
W³adys³aw trafi³ do 2. Korpusu Andersa. Po wojnie ukoñczy³ studia i po wielu latach 
pracy w Anglii i Holandii znalaz³ siê w USA, gdzie zmar³ w 2011 r.

Kazimierz by³ pi¹tym synem. Urodzi³ siê 23 lipca 1903 r. i jak wszyscy rozpocz¹³ 
naukê w gimnazjum w Jaœle. Mia³ pójœæ w œlady najstarszego brata Antoniego i tak¿e

Wawrzyniec Typrowicz (drugi z lewej) i Katarzyna Typrowicz (czwarta z lewej), a tak¿e 
ksi¹dz (czwarty z prawej w drugim rzêdzie) wœród goœci Wandy z Zamoyskich Tarnowskiej 
w Dukli; ze zbiorów W³adys³awy Klein.
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przyby³ych znaleŸli siê tak¿e bracia dr. Miko³aja Witczaka - Konstanty i Antoni.
Pierwszy do USA przyby³ Antoni. By³ najm³odszy z rodzeñstwa i przyszed³ na 

œwiat 8 stycznia 1873 r. W 1900 r. postanowi³ opuœciæ rodzinne strony i 

Kaiser 
Wilhelm II” i 2 sierpnia 1904 r. przyby³ do wybrze¿y Ameryki. Jego ¿ona Zofia 
do³¹czy³a do niego dopiero 12 grudnia tego samego roku, podró¿uj¹c tak¿e z Bremy 
statkiem „Hannover”. W 1910 r. zamieszkiwali w miejscowoœci Lackawanna w 
hrabstwie Erie stanu Nowy Jork. Nie wiadomo czy Zofia zmar³a, czy te¿ ma³¿eñstwo 
Witczaków rozpad³o siê, ale w 1914 r. Konstanty o¿eni³ siê po raz drugi. Jego 
wybrank¹ zosta³a Leokadia Kropczyñska urodzona 3 grudnia 1895 r. w 
miejscowoœci Holland w stanie Nowy Jork. W roku nastêpnym na œwiat przysz³o ich 
pierwsze dziecko - Stephinia. Niestety po niespe³na dwóch miesi¹cach ich córka 
zmar³a. Ten sam los spotka³ ich drugie dziecko - Marie. Dopiero trzecie dziecko 
mog³o cieszyæ siê urokami ¿ycia. Urodzony 16 marca 1917 r. Frank do¿y³ wieku 75 
lat, opuszczaj¹c ziemski padó³ 1 lutego 1992 r. Jego m³odszym rodzeñstwem byli 
kolejno: Walter (ur. 7 wrzeœnia 1919 r. - zm. 6 lipca 1985 r.), Joseph (ur. 21 listopada 
1920 r. - 12 wrzeœnia 1921 r.) oraz Raymond Daniel (ur. 26 paŸdziernika 1928 r. - 31 
maja 1933 r.). Tak¿e w przypadku Konstantego nie wiadomo jak¹ profesj¹ para³ siê w 
czasie pobytu za wielk¹ wod¹. Byæ mo¿e jako mieszkaniec Lackawanna pracowa³ w 
miejscowej hucie? Konstanty zmar³ 23 stycznia 1949 r. w Buffalo. Tam te¿ zmar³a 
jego ¿ona Leokadia 10 lutego 1964 r.

Obecnie w USA ¿yje mnóstwo osób o nazwisku Witczak, a wœród nich 
potomkowie braci dr. Miko³aja. Mo¿emy tylko dywagowaæ, jak potoczy³yby siê losy 
Witczaków z Jastrzêbia, gdyby doktor zrealizowa³ swój zamiar wyjazdu do USA. 
Sprzedaj¹c w 1917 r. jastrzêbski kurort myœla³ o do³¹czeniu do swoich krewnych za

pop³yn¹³ do 
swojego kuzyna w Buffalo w stanie Nowy Jork. Jako pasa¿er statku „Noordland”, 
który wyp³yn¹³ z portu w Antwerpii, przyby³ do Ameryki 16 sierpnia 1900 r. Szeœæ lat 
póŸniej o¿eni³ siê z urodzon¹ 21 wrzeœnia 1887 r. w USA Stanis³aw¹ Szczeciñsk¹ 
(Stella Wilk). W swoim po¿yciu doczekali siê pi¹tki dzieci: Eleonora (ur. 2 wrzeœnia 
1925 r. - zm. 20 grudnia 1988 r.), Cecylia (ur. 28 lipca 1921 r. - zm. 23 listopada 2004 
r.), Thaddeus (ur. 16 luty 1911 r. - zm. w paŸdzierniku 1986 r.), Matthew (ur. 11 maja 
1908 r. - zm. w lutym 1973 r.) oraz Wanda (ur. 13 grudnia 1919 r. - zm. 3 lutego 2012 
r.). Nie wiadomo czym zajmowa³ siê Antoni i z czego utrzymywa³ rodzinê. Mo¿liwe, 
¿e pracowa³ w przemyœle hutniczym lub portowym. Jedyne co uda³o siê ustaliæ to fakt 
przynale¿noœci do Stowarzyszenia Polskich Soko³ów (Polish Falcons of America). 
Antoni zmar³ 22 listopada 1956 r. Jego ¿ona zmar³a 7 listopada 1976 r. w 
miejscowoœci Cheektowaga, gdzie Polacy stanowi¹ obecnie prawie 40% ogó³u 
mieszkañców. W tym œrodowisku aktywnie dzia³a³a córka Antoniego - Wanda. Tak 
jak ojciec nale¿a³a do Polskich Soko³ów. By³a jego cz³onkiem przez 84 lata, a za 
zas³ugi otrzyma³a Z³ot¹ Legiê Honorow¹. Nale¿a³a tak¿e do Polish National Alliance, 
Polish Union of America, Polish Arts Club, Polish Business Women's Association 
oraz St. Josaphat's Senior Organization. Jej zaanga¿owanie dobitnie œwiadczy o sile 
polskiego ducha wœród cz³onków rodziny Witczaków. W 1984 r. odwiedzi³a rodzinn¹ 
miejscowoœæ swojego ojca goszcz¹c u pañstwa Regulskich w BieŸdziadowie.

W œlad za Antonim pod¹¿y³ jego starszy brat. Konstanty urodzi³ siê 2 grudnia 
1871 r. i pracuj¹c jako m³ynarz-piekarz mieszka³ w Jarocinie. Jego pierwsz¹ ¿on¹ 
by³a urodzona w 1874 r. Zofia. Pobrali siê w 1899 r., a piêæ lat póŸniej wyemigrowali 
do USA. Pierwszy wyp³yn¹³ Konstanty. W Bremie zaokrêtowa³ siê na statku „

Jak SB pracowa³o w kopalniach Jastrzêbia, 
czyli sprawy obiektowe „Marta” i „Pniówek”

Jastrzêbskie kopalnie by³y strategicznymi obiektami dla PRL-owskiej 
gospodarki. Wydarzenia sierpnia 1980 r. i grudnia 1981 r. spowodowa³y wzrost 
zainteresowania S³u¿by Bezpieczeñstwa tymi przedsiêbiorstwami. W pierwszej 
po³owie 1982 r. Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Katowicach objê³a 
kopalnie „Manifest Lipcowy” i „XXX-lecia PRL” prac¹ operacyjn¹. Za³o¿ono tzw. 
sprawy obiektowe: dla „Manifestu” o kryptonimie „Marta”, dla „XXX-lecia” o 
kryptonimie „Pniówek”.

W 1982 r. wojewódzkie organizacje SB stanowi³y jeden z pionów Wojewódzkich 
Komend Milicji. Pion SB dzieli³ siê na wydzia³y zajmuj¹ce siê okreœlonym obszarem

oceanem. Postêpuj¹ca choroba oraz œmieræ 20 lutego 1918 r. przekreœli³a te plany. 
Ciekawe co by by³o, gdyby doktorowi uda³o siê zrealizowaæ swe postanowienie. Czy 
jego synowie pod¹¿yliby za nim? Czy zamiast walczyæ o polskoœæ i niepodleg³oœæ 
Œl¹ska oraz o odzyskanie jastrzêbskiego uzdrowiska, udaliby siê szlakiem swoich 
amerykañskich krewnych? Jakie losy wtedy czeka³yby nasz¹ miejscowoœæ? To 
jednak jest ju¿ temat na powieœæ z gatunku historical-fiction.

Na zakoñczenie po raz kolejny sk³adam szczere podziêkowania potomkowi 
W³adys³awa Witczaka, panu W³adys³awowi Regulskiemu z BieŸdziadowa, którego 
upór i zaanga¿owanie w odkrywanie rodzinnej historii pozwala nam na bli¿sze 
poznanie losów rodziny Witczaków.

Dariusz Mazur

Antoni Witczak w mundurze sokolskim ok. 1910 r. (po lewej) oraz fotografia œlubna 
Konstantego i Zofii Witczaków z 1899 r. (po prawej). Ze zbiorów W. Regulskiego.
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dzia³alnoœci. Wydzia³ V odpowiada³ za bezpieczeñstwo operacyjne gospodarki. W 
woj. katowickim wydzia³ ten by³ mocno rozbudowany. Podzielono go na wydzia³y V-1 
i V-2. Wyodrêbniony wydzia³ V-2 zajmowa³ siê zabezpieczeniem przemys³u 
wêglowego. To on wszcz¹³ sprawy obiektowe „Marta” i „Pniówek”.

Sprawy obiektowe by³y jedn¹ z form pracy operacyjnej SB. Charakteryzowa³y siê 
tym, ¿e dotyczy³y kontroli: organizacji, instytucji lub wydarzeñ oraz osób nale¿¹cych 
do kontrolowanej organizacji czy uczestnicz¹cych w kontrolowanym wydarzeniu. 
Sprawy te zak³adano w celach profilaktycznych. Zbierano istotne informacje, które 
póŸniej wykorzystywano w celu zapobie¿enia niepo¿¹danym zjawiskom.

Sprawê „Pniówek” za³o¿ono 22 maja 1982 r. Naczelnik Wydzia³u V-2 
katowickiego SB pp³k. mgr W. Fabian uzasadnia³ j¹ mo¿liwoœci¹ reaktywowania 
zlikwidowanej „Solidarnoœci”. Powo³ywa³ siê przy tym na dotychczasow¹ dzia³alnoœæ 
zwi¹zkowego aktywu. Za³o¿ona nieco wczeœniej, bo 15 kwietnia 1982 r., sprawa 
obiektowa „Marta” równie¿ mia³a na celu niedopuszczenie do odbudowy 
zdelegalizowanego zwi¹zku. Ponadto, w przypadku „Manifestu Lipcowego”, 
obawiano siê wybuchu strajku. Podkreœlano si³ê poprzednich protestów, a za³ogê 
kopalni scharakteryzowano jako szczególnie podatn¹ na wszelkiego rodzaju akcje 
protestacyjne.

Oba obiekty zosta³y szczegó³owo opisane. Podano wszelkie wa¿ne parametry 
zak³adów. Opisano rozmieszczenie szybów oraz innych kopalnianych zabudowañ, 
organizacjê pracy oraz stan zatrudnienia. W 1982 r. w „Manifeœcie” pracowa³o 9110 
osób (w tym 5100 miejscowego pochodzenia). Do 1989 r. liczba ta nieznacznie 
wzros³a i wynosi³a 9148 osób. W kopalni „XXX-lecia PRL” w 1982 r. pracowa³o 8267 
osób, z czego 71 % „na dole”. W wypadku KWK „Manifest Lipcowy” uwzglêdniono 
równie¿ informacje o zabezpieczeniu obiektu oraz przydatne w razie ewentualnych 
niepokojów. Stra¿ przemys³owa liczy³a tam 34 osoby rozlokowane na 6 sta³ych i 3 
ruchomych posterunkach. Zak³adowa Jednostka ORMO liczy³a 85 cz³onków. 
Zaznaczono, ¿e kopalnia wspó³pracuje z MON, a na jej terenie jest l¹dowisko 
helikopterów. Ponadto do³¹czono mapê i plan zak³adu.

Dane by³y aktualizowane a¿ do 1989 r. Zajmowali siê tym funkcjonariusze 
Rejonowego Urzêdu Spraw Wewnêtrznych w Jastrzêbiu. W 1983 r. gen. Czes³aw 
Kiszczak przeprowadzi³ reformê struktur SB. Powo³ano do ¿ycia m.in.: Wojewódzkie 
i Rejonowe Urzêdy Spraw Wewnêtrznych. Sprawy „Marta” i „Pniówek” prowadzili 
funkcjonariusze jastrzêbskiego RUSW (kpt. M. Ry³ko i kpt. W. Podsiad³o).

Celami sprawy obiektowej „Pniówek” by³y: operacyjna kontrola œrodowisk 
opozycyjnych, ze szczególnym uwzglêdnieniem by³ych dzia³aczy „Solidarnoœci”; 
operacyjna kontrola dzia³alnoœci i zamiarów zwi¹zków zawodowych i samorz¹dów 
robotniczych oraz ujawnienie nieprawid³owoœci i zapobieganie marnotrawstwu. W 
sprawie „Marta” zalecano nastêpuj¹ce dzia³ania: ujawnianie, kontrolowanie i 
likwidowanie elementu niepo¿¹danego wœród za³ogi; prowadzenie rozpoznania 
poprzez osobowe Ÿród³a informacji; kompromitowanie ujawnionych wichrzycieli 
maj¹cych pos³uch wœród za³ogi; ujmowanie i kontrolowanie, przy wspó³pracy z MO, 
elementu chuligañskiego; ujawnianie i kontrolowanie przypadków destrukcyjnego 
wp³ywu kleru na za³ogê; ujawnianie, rozpoznawanie i kontrolowanie dzia³añ 
ugrupowañ opozycyjnych.

Operacyjna realizacja postawionych celów i zadañ musia³a byæ oparta na sieci 
osobowych Ÿróde³ informacji (OZI), co by³o typowe dla spraw obiektowych.

Jeden z dokumentów SOS krypt. “Rada”; z archiwum IPN O/Katowice
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dzia³alnoœci. Wydzia³ V odpowiada³ za bezpieczeñstwo operacyjne gospodarki. W 
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funkcjonariusze jastrzêbskiego RUSW (kpt. M. Ry³ko i kpt. W. Podsiad³o).

Celami sprawy obiektowej „Pniówek” by³y: operacyjna kontrola œrodowisk 
opozycyjnych, ze szczególnym uwzglêdnieniem by³ych dzia³aczy „Solidarnoœci”; 
operacyjna kontrola dzia³alnoœci i zamiarów zwi¹zków zawodowych i samorz¹dów 
robotniczych oraz ujawnienie nieprawid³owoœci i zapobieganie marnotrawstwu. W 
sprawie „Marta” zalecano nastêpuj¹ce dzia³ania: ujawnianie, kontrolowanie i 
likwidowanie elementu niepo¿¹danego wœród za³ogi; prowadzenie rozpoznania 
poprzez osobowe Ÿród³a informacji; kompromitowanie ujawnionych wichrzycieli 
maj¹cych pos³uch wœród za³ogi; ujmowanie i kontrolowanie, przy wspó³pracy z MO, 
elementu chuligañskiego; ujawnianie i kontrolowanie przypadków destrukcyjnego 
wp³ywu kleru na za³ogê; ujawnianie, rozpoznawanie i kontrolowanie dzia³añ 
ugrupowañ opozycyjnych.

Operacyjna realizacja postawionych celów i zadañ musia³a byæ oparta na sieci 
osobowych Ÿróde³ informacji (OZI), co by³o typowe dla spraw obiektowych.

Jeden z dokumentów SOS krypt. “Rada”; z archiwum IPN O/Katowice
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W kopalni „Manifest Lipcowy” ubecja mia³a rozlokowanych 41 tajnych 
wspó³pracowników (TW) i jeden kontakt operacyjny (KO). TW byli zatrudnieni na 
ró¿nych stanowiskach: górników, w administracji, w dozorze, wœród pracowników 
powierzchni, w BHP. Pozwala³o to na szeroki zakres kontroli. W „XXX-leciu” do 
dyspozycji by³o 8 TW. Jak nadmieniono, sprawy obiektowe mia³y charakter 
informacyjno-prewencyjny, dla rozpracowania niepo¿¹danych zjawisk zak³adano 
nowe sprawy. Wyniki pracy operacyjnej SB mog³y trafiæ do teczki obiektowej jako 
kolejne Ÿród³o informacji.

W 1985 r. do pracy operacyjnej w KWK „XXX-lecia PRL” wykorzystywano piêciu 
TW. Jedna ze spraw dotyczy³a awarii kombajnu œcianowego, w którego zbiorniku na 
olej znalaz³a siê woda. Inna sprawa dotyczy³a zderzenia 5 wêglarek z lokomotyw¹. 
Kolejna - próby kradzie¿y materia³ów wybuchowych. Sprawy by³y prowadzone w 
osobnym postêpowaniu, jako „sprawy operacyjnego sprawdzenia” (tego typu praca 
na celu mia³a potwierdzenie lub wykluczenie podejrzenia „wrogiej dzia³alnoœci”). 
Tylko z pozoru nie mia³y nic wspólnego z dzia³alnoœci¹ „antypañstwow¹”. W ka¿dej z 
nich SB bada³a w¹tek polityczny. W dwóch pierwszych sprawdzano mo¿liwoœæ 
sabota¿u. Bezpodstawnie, bo obie okaza³y siê nastêpstwem awarii. Nie wyjaœniono 
próby kradzie¿y materia³ów wybuchowych. Co prawda górnika strza³owego 
odpowiedzialnego za materia³ zwolniono, ale nie ustalono, kto i dlaczego próbowa³ 
wynieœæ materia³.

W KWK „Manifest Lipcowy” zinstytucjonalizowana dzia³alnoœæ opozycyjna 
zaczê³a siê odradzaæ w 1987 r. Wtedy powsta³a Tajna Komisja Zak³adowa NSZZ „S”. 
Informacje o tym szybko dotar³y do SB. Zastêpca szefa RUSW Jastrzêbie kpt. W. 
Podsiad³o zwróci³ siê do MSW o tzw. karty osobowe 26 osób, które - z jakiegoœ 
powodu - interesowa³y SB (niekoniecznie by³y zwi¹zane z TKZ „S”). W kartach 
osobowych znajdowa³y siê dane osobowe, informacje o wykszta³ceniu i 
pochodzeniu. Informacje te do³¹czono do sprawy „Marta”. Osoby te mia³y zostaæ 
rozpracowane. 23 z nich by³y pracownikami „Manifestu”. Rozpracowanie odbywa³o 
siê w odrêbnym postêpowaniu. Zak³adano tzw. sprawy operacyjnego 
rozpracowania (SOR), których celem by³o poznanie sposobu i kierunku dzia³ania 
danej osoby czy grupy oraz uzyskanie dowodów wrogiej dzia³alnoœci lub 
zapobiegniêcie jej skutkom. Przyk³adem osoby poddanej takim dzia³aniom jest 
Zbigniew Jaskólski. Ju¿ od 1985 r. rozpracowywany by³ przez bezpiekê w zwi¹zku z 
kolporta¿em drugoobiegowego periodyku „Manifeœciak”. Prowadzono w stosunku 
do niego SOR „Informator”. Jego kartê osobow¹ w³¹czono do sprawy „Marta”. 
Nastêpnie rozpracowywany by³ w ramach SOR „Komisja” w zwi¹zku z jego 
dzia³alnoœci¹ w TKZ „S”. W obie sprawy zaanga¿owani byli TW pracuj¹cy w 
„Manifeœcie”, m.in.: TW „Lucek” (sekcja ratownicza),TW „Tadek” (zwi¹zki 
zawodowe), TW „Latawiec” (³azienny), TW „Go³¹bek” (œlusarz), TW „Basia” 
(œlusarz), TW „Su³tan”. Jaskólskiego rozpracowywa³o oko³o 20 TW i KO. Czêsto byli 
to ludzie, z którymi pracowa³ na co dzieñ.

Oprócz niedopuszczenia do odrodzenia w zak³adzie komórek opozycyjnych, 
sprawa operacyjna „Marta” by³a wszczêta w celu zapobie¿enia strajkom. Zawarto w 
niej równie¿ szereg instrukcji postêpowania na wypadek wybuchu protestu. W razie 
strajku zalecano podjêcie nastêpuj¹cych dzia³añ: a) poinformowanie instytucji 
partyjnych o zdarzeniu celem podjêcia skutecznych kroków jego neutralizacji; b) 
wykorzystanie osobowych Ÿróde³ informacji do neutralizacji wp³ywu inspiratorów

strajku; c) wykorzystanie wytypowanej grupy pracowników do destrukcyjnego 
oddzia³ywania na za³ogê i inspiratorów konfliktu; d) zabezpieczenie œrodków 
masowego przekazu przed inspiratorami; e) zablokowanie drogi dojazdowej do 
zak³adu oraz f) usuniêcie z jego terenu broni i amunicji bêd¹cych na stanie stra¿y 
zak³adowej.

Osobna instrukcja dotyczy³a dzia³añ, jakie podj¹æ mia³a SB. Po pierwsze 
zalecano uruchomiæ ³¹cznoœæ z OZI i wprowadziæ ich na teren zak³adu. W celu 
nierozprzestrzenienia siê protestu miano zabezpieczyæ œrodki ³¹cznoœci, które, w 
razie potrzeby, mo¿na by³o uszkodziæ. Z tych samych powodów zalecano nie 
wpuszczanie do zak³adu studentów i obcokrajowców. Proponowano uruchomiæ 
punkt obserwacyjny na zapleczu dyspozytora kopalni. Szczególnym 
zainteresowaniem SB „cieszyli siê” inspiratorzy strajku. Poprzez OZI miano 
prowadziæ dzia³alnoœæ destrukcyjno-dezinformuj¹c¹ wp³ywaj¹c¹ na ich plany. 
Rodziny inspiratorów mia³y byæ wykorzystywane do ich neutralizacji, której dokonaæ 
chciano przez ukazanie rodzinom nieodpowiedzialnoœci inspiratorów oraz 
konsekwencji, jakie im gro¿¹.

Jak wa¿ne dla w³adz by³o zachowanie monopolu informacyjnego, œwiadczy fakt, 
wytypowania pracowni poligraficznej i zak³adowego radiowêz³a, znajduj¹cych siê w 
„Manifeœcie”, jako punktów newralgicznych. Do ich zabezpieczenia wprowadzono 
osobne procedury. Pracowniê poligraficzn¹ zabezpieczali TW „Alek” i KO „I. G.” W 
razie strajku i groŸby dostania siê urz¹dzenia poligraficznego w rêce cz³onków 
Komitetu Strajkowego, OZI mogli uszkodziæ urz¹dzenie. Ponadto, obowi¹zywa³ 
zakaz pobierania kluczy do pracowni w czasie trwania jakichkolwiek niepokojów. 
Radiowêze³ zabezpiecza³ TW „Kowalski”, który mia³ go wy³¹czyæ za ka¿dym razem, 
gdy otrzyma³ telefon z informacj¹ - „proszê wy³¹czyæ”; osoba informuj¹ca mia³a 
przedstawiæ siê: „Michoñ”. Gdyby ta procedura zawiod³a, w gabinecie dyrektora 
zak³adu znajdowa³ siê przycisk odcinaj¹cy zasilanie radiowêz³a.

Procedury zabezpieczenia punktów newralgicznych wprowadzono w lipcu 1988 
r. Wczeœniej, bo w maju tego roku, dziêki pracy operacyjnej SB, uda³o siê zapobiec 
próbie zorganizowania strajku. Druga próba, przeprowadzona w sierpniu przez TKZ 
„S”, powiod³a siê. Strajki te przyspieszy³y przemiany demokratyczne zachodz¹ce w 
PRL. Sprawy obiektowe „Marta” i „Pniówek” zakoñczono w styczniu 1990 r.

Opisane sprawy wszczêto w stanie wojennym. Aparat represji interesowa³ siê 
jednak jastrzêbskimi zak³adami pracy du¿o wczeœniej. Teczkê obiektow¹ „Manifestu 
Lipcowego” KM MO w Jastrzêbiu-Zdroju prowadzi³a jeszcze przed 1980 r. Jej 
funkcjonariusze byli czêstymi „goœæmi” w kopalni. Od TW i cz³onków ORMO 
zdobywano informacje na temat sytuacji w zak³adzie. Sprawy „Marta” i „Pniówek” 
by³y jednak prowadzone zgodnie z wzorcem sprawy obiektowej i œwietnie pokazuj¹ 
specyfikê tej formy pracy operacyjnej SB.

•ród³a:
- Sprawa Obiektowa „Marta” IPN Ka/030/424; Sprawa Obiektowa „Pniówek” IPN Ka/030/475.
- F. Musia³, Podrêcznik bezpieki, Kraków 2007.
- P. Piotrowski, Aparat bezpieczeñstwa w Polsce. Kadra Kierownicza, Warszawa 2008.
- Wywiad z Z. Jaskólskim przeprowadzony przez A. Kamiñskiego; opublikowany w: 
www.jasnet.pl

Pawe³ War³ycho (Jastrzêbie-Zdrój)
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W kopalni „Manifest Lipcowy” ubecja mia³a rozlokowanych 41 tajnych 
wspó³pracowników (TW) i jeden kontakt operacyjny (KO). TW byli zatrudnieni na 
ró¿nych stanowiskach: górników, w administracji, w dozorze, wœród pracowników 
powierzchni, w BHP. Pozwala³o to na szeroki zakres kontroli. W „XXX-leciu” do 
dyspozycji by³o 8 TW. Jak nadmieniono, sprawy obiektowe mia³y charakter 
informacyjno-prewencyjny, dla rozpracowania niepo¿¹danych zjawisk zak³adano 
nowe sprawy. Wyniki pracy operacyjnej SB mog³y trafiæ do teczki obiektowej jako 
kolejne Ÿród³o informacji.

W 1985 r. do pracy operacyjnej w KWK „XXX-lecia PRL” wykorzystywano piêciu 
TW. Jedna ze spraw dotyczy³a awarii kombajnu œcianowego, w którego zbiorniku na 
olej znalaz³a siê woda. Inna sprawa dotyczy³a zderzenia 5 wêglarek z lokomotyw¹. 
Kolejna - próby kradzie¿y materia³ów wybuchowych. Sprawy by³y prowadzone w 
osobnym postêpowaniu, jako „sprawy operacyjnego sprawdzenia” (tego typu praca 
na celu mia³a potwierdzenie lub wykluczenie podejrzenia „wrogiej dzia³alnoœci”). 
Tylko z pozoru nie mia³y nic wspólnego z dzia³alnoœci¹ „antypañstwow¹”. W ka¿dej z 
nich SB bada³a w¹tek polityczny. W dwóch pierwszych sprawdzano mo¿liwoœæ 
sabota¿u. Bezpodstawnie, bo obie okaza³y siê nastêpstwem awarii. Nie wyjaœniono 
próby kradzie¿y materia³ów wybuchowych. Co prawda górnika strza³owego 
odpowiedzialnego za materia³ zwolniono, ale nie ustalono, kto i dlaczego próbowa³ 
wynieœæ materia³.

W KWK „Manifest Lipcowy” zinstytucjonalizowana dzia³alnoœæ opozycyjna 
zaczê³a siê odradzaæ w 1987 r. Wtedy powsta³a Tajna Komisja Zak³adowa NSZZ „S”. 
Informacje o tym szybko dotar³y do SB. Zastêpca szefa RUSW Jastrzêbie kpt. W. 
Podsiad³o zwróci³ siê do MSW o tzw. karty osobowe 26 osób, które - z jakiegoœ 
powodu - interesowa³y SB (niekoniecznie by³y zwi¹zane z TKZ „S”). W kartach 
osobowych znajdowa³y siê dane osobowe, informacje o wykszta³ceniu i 
pochodzeniu. Informacje te do³¹czono do sprawy „Marta”. Osoby te mia³y zostaæ 
rozpracowane. 23 z nich by³y pracownikami „Manifestu”. Rozpracowanie odbywa³o 
siê w odrêbnym postêpowaniu. Zak³adano tzw. sprawy operacyjnego 
rozpracowania (SOR), których celem by³o poznanie sposobu i kierunku dzia³ania 
danej osoby czy grupy oraz uzyskanie dowodów wrogiej dzia³alnoœci lub 
zapobiegniêcie jej skutkom. Przyk³adem osoby poddanej takim dzia³aniom jest 
Zbigniew Jaskólski. Ju¿ od 1985 r. rozpracowywany by³ przez bezpiekê w zwi¹zku z 
kolporta¿em drugoobiegowego periodyku „Manifeœciak”. Prowadzono w stosunku 
do niego SOR „Informator”. Jego kartê osobow¹ w³¹czono do sprawy „Marta”. 
Nastêpnie rozpracowywany by³ w ramach SOR „Komisja” w zwi¹zku z jego 
dzia³alnoœci¹ w TKZ „S”. W obie sprawy zaanga¿owani byli TW pracuj¹cy w 
„Manifeœcie”, m.in.: TW „Lucek” (sekcja ratownicza),TW „Tadek” (zwi¹zki 
zawodowe), TW „Latawiec” (³azienny), TW „Go³¹bek” (œlusarz), TW „Basia” 
(œlusarz), TW „Su³tan”. Jaskólskiego rozpracowywa³o oko³o 20 TW i KO. Czêsto byli 
to ludzie, z którymi pracowa³ na co dzieñ.

Oprócz niedopuszczenia do odrodzenia w zak³adzie komórek opozycyjnych, 
sprawa operacyjna „Marta” by³a wszczêta w celu zapobie¿enia strajkom. Zawarto w 
niej równie¿ szereg instrukcji postêpowania na wypadek wybuchu protestu. W razie 
strajku zalecano podjêcie nastêpuj¹cych dzia³añ: a) poinformowanie instytucji 
partyjnych o zdarzeniu celem podjêcia skutecznych kroków jego neutralizacji; b) 
wykorzystanie osobowych Ÿróde³ informacji do neutralizacji wp³ywu inspiratorów

strajku; c) wykorzystanie wytypowanej grupy pracowników do destrukcyjnego 
oddzia³ywania na za³ogê i inspiratorów konfliktu; d) zabezpieczenie œrodków 
masowego przekazu przed inspiratorami; e) zablokowanie drogi dojazdowej do 
zak³adu oraz f) usuniêcie z jego terenu broni i amunicji bêd¹cych na stanie stra¿y 
zak³adowej.

Osobna instrukcja dotyczy³a dzia³añ, jakie podj¹æ mia³a SB. Po pierwsze 
zalecano uruchomiæ ³¹cznoœæ z OZI i wprowadziæ ich na teren zak³adu. W celu 
nierozprzestrzenienia siê protestu miano zabezpieczyæ œrodki ³¹cznoœci, które, w 
razie potrzeby, mo¿na by³o uszkodziæ. Z tych samych powodów zalecano nie 
wpuszczanie do zak³adu studentów i obcokrajowców. Proponowano uruchomiæ 
punkt obserwacyjny na zapleczu dyspozytora kopalni. Szczególnym 
zainteresowaniem SB „cieszyli siê” inspiratorzy strajku. Poprzez OZI miano 
prowadziæ dzia³alnoœæ destrukcyjno-dezinformuj¹c¹ wp³ywaj¹c¹ na ich plany. 
Rodziny inspiratorów mia³y byæ wykorzystywane do ich neutralizacji, której dokonaæ 
chciano przez ukazanie rodzinom nieodpowiedzialnoœci inspiratorów oraz 
konsekwencji, jakie im gro¿¹.

Jak wa¿ne dla w³adz by³o zachowanie monopolu informacyjnego, œwiadczy fakt, 
wytypowania pracowni poligraficznej i zak³adowego radiowêz³a, znajduj¹cych siê w 
„Manifeœcie”, jako punktów newralgicznych. Do ich zabezpieczenia wprowadzono 
osobne procedury. Pracowniê poligraficzn¹ zabezpieczali TW „Alek” i KO „I. G.” W 
razie strajku i groŸby dostania siê urz¹dzenia poligraficznego w rêce cz³onków 
Komitetu Strajkowego, OZI mogli uszkodziæ urz¹dzenie. Ponadto, obowi¹zywa³ 
zakaz pobierania kluczy do pracowni w czasie trwania jakichkolwiek niepokojów. 
Radiowêze³ zabezpiecza³ TW „Kowalski”, który mia³ go wy³¹czyæ za ka¿dym razem, 
gdy otrzyma³ telefon z informacj¹ - „proszê wy³¹czyæ”; osoba informuj¹ca mia³a 
przedstawiæ siê: „Michoñ”. Gdyby ta procedura zawiod³a, w gabinecie dyrektora 
zak³adu znajdowa³ siê przycisk odcinaj¹cy zasilanie radiowêz³a.
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•ród³a:
- Sprawa Obiektowa „Marta” IPN Ka/030/424; Sprawa Obiektowa „Pniówek” IPN Ka/030/475.
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Pawe³ War³ycho (Jastrzêbie-Zdrój)
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Kuchnia po naszymu, czyli jaka? (10)

Wœród potraw chêtnie spo¿ywanych na Œl¹sku s¹ te, charakterystyczne tylko dla 
naszego regionu, ale równie¿ takie, które choæ nie s¹ typowo œl¹skie, to na dobre 
zadomowi³y siê w naszym jad³ospisie. Jednym z takich dañ s¹ kluski na parze, 
nazywane równie¿ na Œl¹sku parówkami. S¹ one znane w³aœciwie na terenie ca³ej 
Polski, gdzie przybieraj¹ ró¿ne nazwy, jak np.: pyzy na parze, parowce, buchty, 
pampuchy. Z lat dzieciñstwa pamiêtam, ¿e zawsze kiedy odwiedza³a nas babcia i 
pada³o pytanie: „Co jutro warzymy na ³obiod?” odpowiedŸ by³a oczywista - 
„Parówki!”. I tak zosta³o do dziœ. Babcia przez lata, a nawet ca³e dziesiêciolecia 
robienia parówek dosz³a do mistrzowskiej wprawy w ich przyrz¹dzaniu. Jeszcze 
chyba nigdy nie zdarzy³o siê, ¿eby parówki siê nie uda³y. Postanowi³am wiêc przej¹æ 
tê umiejêtnoœæ, choæ jak siê okaza³o jest czasoch³onna i wcale nie taka prosta. 
Najwiêkszym problemem by³o ustalenie proporcji sk³adników, poniewa¿ „babcia 
dowo wszyskigo na ³oko”, a iloœæ m¹ki, dro¿d¿y, mleka czy czas oczekiwania a¿ 
ciasto wyroœnie zale¿y od wielkoœci jajka, jakoœci m¹ki i dro¿d¿y, ale przede 
wszystkim temperatury (latem ciasto dro¿d¿owe szybciej wyrasta).

Parówki
Podgrzoæ leko ma³o szolka mlyka, dociepn¹æ kostka œwiy¿ych dro¿d¿y, dwie ³y¿ki 
cukru i wymiyszaæ. Przesioæ pó³ kila monki do miski i wloæ zaczyn z dro¿d¿y. 
Wymiyszaæ i ³odstawiæ do ciep³ego a¿ sie poruszo. Skoro dro¿d¿e ruszom, dowomy 
pó³ kila przesiotej monki, dwie ³y¿ki krupczatki, pó³tora szolki letnigo mlyka, jedno 
abo dwa ¿ó³tka, ma³o ³y¿yczka soli i dwie ³y¿ki cukru. Wszyski sk³adniki fajnie 
wyrobiomy rynkom. Jak ciasto je za rzodki trza dosuæ monki, jak za gynste - 
dolywomy mlyka. Wyrobiomy, a¿ zacznie fajnie ³od³aziæ ³od rynki, im d³u¿yj tym lepij. 
Z ciasta robiymy kulka, posypujymy troszka monkom, przikrywomy blaszanom

miskom. Warzymy na fest ³ogniu kole piytnoœcie minut. Gorki parówki nojlepij 
szmakujom z przibronoconym mas³ym, posute cukrym, a do picio musi byæ kompot z 
borówek.

Jak to na Œl¹sku, nic nie mo¿e siê zmarnowaæ, wiêc jeœli zostaj¹ niezjedzone 
parówki, babcia przyrumienia je w piekarniku. Smakuj¹ wówczas jak pyszne 
œwie¿utkie dro¿d¿ówki. Polecam! 

S³owniczek wyrazów gwarowych:
Bachraty - pêkaty, wybrzuszony
Borówki - jagody
Jakosik - jakoœ, w jakiœ sposób
Posute - posypane
Przesioto - przesiana
Przibronociæ - przyrumieniæ
Skoro - kiedy
Szolka - kubek
Sztram - ciasno
Szykowaæ - przygotowywaæ
Terozki - teraz
Warziæ - gotowaæ
Zatonkaæ - zanurzyæ

Anna Lerch (instruktorka GHM)

---------------------------------------------------------------------------
Konwersja kopalni wêgla kamiennego Zollverein w 

Essen, Zag³êbie Ruhry, 2002-2010

Kopalnia Zollverein w Essen czêsto jest okreœlana mianem „najpiêkniejszej 
kopalni œwiata”. Piêæ lat po jej zamkniêciu, dziêki staraniom w³adz regionalnych oraz 
niemieckiego Ministerstwa Kultury i Sportu, obiekt ten w 2001 r. wpisany zosta³ na 
listê zabytków UNESCO. Doceniono niezwyk³¹ rolê kopalni w historii Zag³êbia 
Ruhry, która kszta³towa³a lokaln¹ tradycjê i to¿samoœæ spo³eczeñstwa.

Kopalnia wêgla Zollverein, gdzie ju¿ w 1932 r. wydobywano rekordow¹ iloœæ 
surowca 12.000 ton dziennie, obecnie, 16 lat po jej zamkniêciu w 1986 i po 10-letnich 
pracach maj¹cych na celu rewitalizacjê kompleksu, sta³a siê wa¿nym centrum 
kulturowo-rekreacyjnym w ca³ym regionie Nadrenii i Pó³nocnej Westfalii.

Pocz¹tki kopalni siêgaj¹ czasów Rewolucji Przemys³owej, kiedy to odkryto 
bogate z³o¿a minera³u w regionie Ruhry, w konsekwencji czego teren ten sta³ siê 
wyj¹tkowo atrakcyjny dla inwestorów. W 1847 r. jeden z pionierów przemys³u 
wêglowego Franz Haniel (1779-1868) naby³ 13 s¹siaduj¹cych ze sob¹ dzia³ek, 
gdzie wybudowa³ pierwszy szyb kopalni Zollverein, zapo¿yczaj¹c nazwê od 
stowarzyszenia celnego Konfederacji Niemieckiej Deutscher Zollverein, bêd¹cej 
wówczas synonimem postêpu i dobrobytu.

Ale o prawdziwym rozwoju kopalni mo¿na mówiæ w latach 30. W roku 1927 
zlecono dwom architektom, Martinowi Kremmerowi oraz Fritzowi Schuppowi, 
projekt przebudowy kopalni oraz konstrukcji nowego szybu. Szyb XII wybudowany 
zosta³ zgodnie z zasad¹ optymalnej racjonalizacji procesu wydobycia i obróbkiParówki, fot. Anna Lerch.
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wêgla, który pozwala³ na maksymaln¹ produkcjê tego minera³u. Forma kopalni 
nawi¹zuje do panuj¹cego w powojennych Niemczech stylu Neue Sachlichkeit, czyli 
„Nowej Rzeczywistoœci”, stylu, który za najwa¿niejsz¹ regu³ê obiera funkcjonalizm, 
tak istotny w architekturze Bauhausu. Architekturê kopalni charakteryzuje wiêc 
czystoœæ geometrycznych form oraz symetria i logika rozplanowania 
przestrzennego kompleksu. Ascetyzm formalny dodatkowo podkreœlony zosta³ 
u¿ytymi materia³ami takimi jak ceg³a, stal i szk³o. W 1932 r. rusza produkcja, która 
okazuje siê bezkonkurencyjna pod wzglêdem mo¿liwoœci wydobycia wêgla. W 
latach 1957-61 w pobli¿u Zollverein wzniesiona zosta³a koksownia, której 
architektura wiernie naœladuje funkcjonalistyczny styl Szybu XII. 

Lata 80. okaza³y siê bezlitosne dla przemys³u wêglowego w Niemczech. Nap³yw 
tañszego surowca z importu sprawi³, ¿e produkcja wêgla sta³a siê nierentowna. 
Dlatego w 1986 r. podjêta zostaje decyzja o wstrzymaniu dzia³alnoœci kopalni. 
Jednoczeœnie wszczête zostaj¹ starania o zachowanie obiektu zagro¿onego 
wyburzeniem. W³adze regionalne odkupuj¹ kompleks, który bezzw³ocznie wpisany 
zostaje na listê zabytków miasta Essen. Trafne decyzje oraz starannie opracowany 
masterplan sprawiaj¹, ¿e kopalnia staje siê dla regionu prawdziw¹ ¿y³¹ z³ota. 
Zabudowania kopalniane oraz przylegaj¹cy teren przeznaczone na cele kulturalne i 
rekreacyjne wype³niaj¹ w ten sposób lukê w zdominowanym przez przemys³ 
terytorium.

Nadanie nowych funkcji wymaga³o jednak dostosowania obiektu do wymagañ 
stawianych przez placówkê kulturaln¹ przyci¹gaj¹c¹ rzesze zwiedzaj¹cych. 
Opracowanie projektu rewitalizacji przyznany zosta³ holenderskiemu architektowi 
Remowi Koolhaasowi i jego pracowni Office for Metropolitan Architecture. 
Najistotniejszym punktem planu sta³o siê zachowanie w ca³oœci struktur oraz jak 
najwiêkszej iloœci maszyn, tak aby zachowaæ aurê miejsca oraz to co najistotniejsze 
dla zabytków, czyli ich autentycznoœæ.

Najwa¿niejsz¹ faz¹ prac remontowych sta³a siê restrukturyzacja budynku, w 
którym dochodzi³o do mechanicznej obróbki wêgla przeznaczonego na siedzibê 
Muzeum Ruhry. P³uczka, czyli tak zwany Kohlenwäsche, stanowi najwiêksz¹ 
strukturê w obrêbie ca³ego kompleksu: 90 metrów d³ugoœci, 30 szerokoœci i 40 
wysokoœci. Jego prost¹ bry³ê urozmaicaj¹ jedynie korytarze z taœmami 
transportuj¹cymi wêgiel na najwy¿szy poziom budynku, gdzie niegdyœ rozpoczyna³ 
siê proces obróbki surowca. Proces ten odbywa³ siê na czterech poziomach, dlatego 
budynek p³uczki podzielony jest na cztery piêtra na poziomie 24, 17, 12 i 6 metrów. 
Na parterze oczyszczony wêgiel ³adowany by³ do wagonów i st¹d transportowany do 
pobliskiej koksowni.

Doskona³ym pomys³em okaza³a siê propozycja Koolhaasa, aby jako trasê 
zwiedzania dla publicznoœci odtworzyæ tê pokonywan¹ niegdyœ przez minera³. 
Projektuje wiêc korytarz z ruchomymi schodami d³ugoœci 58 metrów, który formalnie 
nawi¹zuje do tych zawieraj¹cych taœmy transportowe. Dodatkowo nadaje im 
futurystyczny charakter poprzez ok³adzinê w pomarañczowych panelach. W ten 
sposób zwiedzaj¹cy zamiast od parteru rozpoczyna zwiedzanie od ostatniego piêtra 
i st¹d mo¿e obserwowaæ zachowane w 80 % maszyny sortowni i p³uczki. Takie 
rozwi¹zanie pozwala wiêc œledziæ proces obróbki wêgla od jego pocz¹tkowej a¿ po 
koñcow¹ fazê. Dodatkowo w obszernych salach wygospodarowana zosta³a 
przestrzeñ ekspozycyjna muzeum, które prezentuje nie tylko historiê miejsca, ale i

Muzeum i lodowisko na terenie zrekultywowanej kopalni Zollverein
Fot. Thomas Willemsen (u góry) i Matthias Duschner (na dole).
Fotografie udostêpnione dziêki uprzejmoœci biura prasowego Zeche Zollverein
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Muzeum i lodowisko na terenie zrekultywowanej kopalni Zollverein
Fot. Thomas Willemsen (u góry) i Matthias Duschner (na dole).
Fotografie udostêpnione dziêki uprzejmoœci biura prasowego Zeche Zollverein
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dzieje regionu pocz¹wszy od prehistorii. Wszystko to w otoczeniu fascynuj¹cych 
maszyn, które same w sobie s¹ najwiêksz¹ atrakcj¹ turystyczn¹. Na dachu obiektu 
stworzono taras widokowy, z którego rozci¹ga siê widok na pobliskie miejscowoœci.

Na terenie kopalni odbywa siê równie¿ zwiedzanie kompleksu prowadzone przez 
by³ych górników, którzy opowiadaj¹c o swojej pracy przeplataj¹ fachowe objaœnienia 
barwnymi anegdotami. Oprowadzanie po by³ej kopalni wzbogacone zosta³y o 
projekcie filmów dokumentalnych obrazuj¹cych procesy zachodz¹ce podczas 
obróbki wêgla oraz pracê robotników na g³êbokoœci 1000 metrów.

Masterplan obj¹³ równie¿ tereny przyleg³e do kompleksu. Przewidziane zosta³y 
nowe drogi dojazdowe z wygodnym po³¹czeniem z poblisk¹ autostrad¹. Szyny, 
które niegdyœ s³u¿y³y do transportu surowca okaza³y siê doskona³¹ infrastruktur¹, 
która pozwala na komunikacjê w obrêbie kompleksu i stanowi nie lada atrakcjê dla 
turystów.

W pobli¿u kopalni wzniesiona zosta³a siedziba Szko³y Zarz¹dzania i Designu 
uznawana za prawdziwe dzie³o sztuki w historii architektury wspó³czesnej. 
Regularna bry³a prostopad³oœcianu o wymiarach 30x30x30 m, którego fasady 
urozmaicone zosta³y nieregularnie rozrzuconymi kwadratowymi oknami ró¿nej 
wielkoœci, zaprojektowana zosta³a przez japoñskie studio architektoniczne SANAA 
prowadzone przez Kazuyo Sejima i Ruye Nishizawa.

Teren pobliskich ha³d zosta³ oczyszczony i zrewaloryzowany. Planuje siê 
urz¹dzenie tutaj parku dla zwiedzaj¹cych oraz mieszkañców pobliskich 
miejscowoœci. Przewidziane zosta³y zagrody dla zwierz¹t domowych oraz scie¿ki 
rowerowe. Teren o powierzchni 14.000 m2 bêdzie goœciæ ponadto wydarzenia 
kulturalne takie jak koncerty, kongresy oraz happeningi. 

Inwestycja okaza³a siê dla regionu zagro¿onego stagnacj¹ na rynku pracy w 
wyniku zamkniêcia zak³adów przemys³owych prawdziw¹ ¿y³¹ z³ota. Rokrocznie 
Zeche Zollverein odwiedza ponad milion turystów, a od pocz¹tku restrukturyzacji 
stworzono oko³o tysi¹ca miejsc pracy. Przemyœlany masterplan restrukturyzacji i 
rozwoju regionalnego z³o¿y³y siê na ogromny sukces miejsca wyró¿nionego 
wieloma nagrodami za ca³okszta³t inwestycji, która umiejêtnie ³¹czy tradycjê i 
to¿samoœæ lokaln¹ oraz wymagania id¹ce ze strony rozwoju gospodarczego i 
tworzenia nowych miejsc pracy. 

www.zollverein.de
Rezerwacja zwiedzania z przewodnikiem: tel. +49 201 24 68 10; 
e-mail: besucherzentrum@zollverein.de
Godziny otwarcia:
Sezon zimowy (1 X-31 III): pn-pt 10-18
Sezon letni (1 IV-30 IX): pn-pt 10-20
Nieczynne 24 i 31 XII
Ceny biletów:
Ca³y: 6 euro
Ulgowy: 4 euro
Dzieci i m³odzie¿ do 17 lat: 2 euro
Bilet rodzinny 1 (dwoje doros³ych i dzieci poni¿ej 18 lat): 12 euro
Bilet rodzinny 2 (jeden doros³y i dzieci poni¿ej 18 lat): 6 euro

Katarzyna Boratyn (Wenecja, historyk sztuki)

Jastrzêbie-Zdrój w starej reklamie

Reklamy zamieszczone we lwowskim dzienniku “Gazeta Narodowa” 
Od góry: nr 120 z 1870 r., nr 128 z 1872 r., nr 101 z 1877 r. i nr 99 z 1878 r.
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Jastrzêbie-Zdrój na starej pocztówce

Bad Jastrzemb
Pocztówka z drugiej dekady XX w. przedstawia 6 obiektów. W górnym rzêdzie 
od lewej: Dom Anio³ów Stró¿ów, Zak³ad Marii i Dom œw. Józefa wchodz¹ce w 
sk³ad zak³adu leczniczego dla dzieci katolickich. W dolnym rzêdzie od lewej: 
kolonada miêdzy Zak³adem Marii a g³ówn¹ alej¹ parkow¹, zak³ad k¹pielowy 
nieopodal Starych £azienek oraz Stare £azienki z 1862 r. O ile obiekty w 
górnym rzêdzie przetrwa³y w niezmienionym kszta³cie do dziœ, to budynki 
przedstawione na dole albo nie istniej¹ (kolonada i zak³ad k¹pielowy) albo s¹ 
w stanie zupe³nej ruiny (dawne ³aŸnie).
Awers: Kolorystyka karty: czarno-bia³a (napisy: br¹z); krawêdzie i naro¿niki: 
proste. Rewers: Nadruk strony adresowej: br¹zowy. Po prawej w poprzek 
napis: “Franz Riegner, Postkartenfabrik, Oberstephansdorf, Bez. Breslau”. 
Na dole po prawej cyfry: 4320 i 71 049a. Karta zapisana w j. niemieckim. Brak 
znaczka i stempla. Wymiary: 8,7 x 13,5 cm. Pocztówka ze zbiorów GHM. 
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ul. Witczaka 4
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