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Ze zbiorów Ryszarda Lechowskiego



Poci¹g popularny

W naszym mieœcie od dawna nie funkcjonuje pasa¿erski transport kolejowy. W 
2001 r. odjecha³ ostatni poci¹g ze stacji w Zdroju w kierunku Górnego. M³odzi 
mieszkañcy miasta nie pamiêtaj¹ czasów, kiedy to g³ównym œrodkiem transportu 
by³a kolej. W okresie PRL-u poci¹giem jastrzêbianie jeŸdzili na zakupy do 
Wodzis³awia, Cieszyna czy Katowic. Z komunikacji kolejowej korzysta³a tak¿e 
m³odzie¿ szkolna, która uczêszcza³a do szkó³ ponadpodstawowych w Cieszynie czy 
¯orach. Niestety wraz z przemianami ustrojowymi po 1989 r. PKP znalaz³y siê w 
trudnym po³o¿eniu i z roku na rok likwidowano kolejne po³¹czenia transportu 
osobowego w ca³ej Polsce. Proces ten dotkn¹³ tak¿e Jastrzêbie. Najpierw 
zlikwidowano po³¹czenie w kierunku Cieszyna i Wodzis³awia, a nastêpnie w 
kierunku Katowic. 

Z pewnoœci¹ wielu jastrzêbian pamiêta czasy œwietnoœci kolei pasa¿erskich, a 
szczególnie niedzielny poci¹g do Wis³y, który cieszy³ siê du¿¹ popularnoœci¹. 
Jednak niewielu zdaje sobie sprawê, ¿e tak¿e Jastrzêbie by³o celem podró¿y dla 
spragnionych wra¿eñ mieszkañców Œl¹ska. W okresie II RP modnym œrodkiem 
transportu sta³y siê tzw. „Poci¹gi popularne”. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 
Komunikacji „Poci¹gi te maj¹ byæ zorganizowane przez Dyrekcjê Okrêgow¹ Kolei, 
b¹dŸ te¿ przez biura podró¿y, towarzystwa turystyczne i krajoznawcze lub inne 
organizacje i instytucje o charakterze spo³ecznym. Poci¹gi popularne mog¹ byæ 
uruchamiane zasadniczo tylko na niedzielê lub œwiêta, przyczem wyjazd winien 
nast¹piæ w godzinach porannych, a powrót do stacji, z której poci¹g wyszed³, tego 
samego dnia wieczorem. Podró¿ni jad¹cy poci¹giem popularnym, mog¹ wzi¹æ do 
przedzia³u 10 kg baga¿u oraz przybory sportowe (namiot, sk³adak, narty, saneczki 
itp.). Kajaki przewozi siê w wagonie baga¿owym za op³at¹ po 1 z³ od sztuki”. Prym w 
organizacji poci¹gów popularnych wiod³a Liga Popierania Turystyki Delegatura w 
Katowicach, która w okresie letnim organizowa³a oko³o 40 poci¹gów miesiêcznie, a 
celem podró¿y by³y takie miejscowoœci jak Kraków, Warszawa, Zakopane, Wis³a, 
Bielsko czy nawet Wilno. Nie dziwi wiêc fakt, ¿e dynamicznie rozwijaj¹ce siê 
Jastrzêbie tak¿e stanowi³o cel podró¿y amatorów weekendowej rozrywki, a poci¹gi 
popularne przyje¿d¿a³y zarówno z Katowic jak i Rybnika. 

Jednak pierwszy poci¹g specjalny przyjecha³ do Jastrzêbia ju¿ w miesi¹c po 
uruchomieniu linii kolejowej Paw³owice-Jastrzêbie. Jak donosi³a ¿orska gazeta 
„Sohrauer Stadtblatt”, „Extra Zug” z Katowic wyjecha³ w niedzielê 6 sierpnia, a na 
jastrzêbskim dworcu podró¿nych przywita³a orkiestra. By³o zwiedzanie kurortu, 
tañce, zabawy dla dzieci oraz pokazy fajerwerków. Co siê tyczy uroczystoœci 
uruchomienia odcinka Paw³owice-Jastrzêbie to mia³a miejsce 1 czerwca 1911 r. Z 
¯or wyjecha³ specjalny poci¹g, którym podró¿owali miejscowi notable z inspektorem 
budowy linii kolejowej Kredelem, burmistrzem Reichem oraz naczelnikiem poczty na 
czele. Poci¹g zatrzymywa³ siê m. in. w Bziu i Jastrzêbiu Górnym, gdzie delegacja 
by³a witana przez córkê w³aœciciela gospody Mariê Bogoczek. Ostatecznie poci¹g 
dotar³ do Jastrzêbia, gdzie przy dŸwiêkach zdrojowej orkiestry goœci przywita³ 
w³aœciciel uzdrowiska Miko³aj Witczak. Niestety wœród przyby³ych nie by³o cesarza 
Niemiec Wilhelma II Hohenzollerna. Ta obowi¹zuj¹ca od lat wersja nie znajduje 
potwierdzenia w relacjach prasowych, co nie znaczy, ¿e „Kaisera” nigdy nie by³o
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w Jastrzêbiu. W grudniu tego samego roku w czasie podró¿y z Pszczyny do w³oskiej 
miejscowoœci Solza, zatrzyma³ siê w Paw³owicach i Jastrzêbiu, gdzie wyg³osi³ 
p³omienne przemówienia przy aplauzie licznie zgromadzonej ludnoœci.

Wracaj¹c do czasów miêdzywojennych to bardzo ciekawe doniesienia na temat 
poci¹gów specjalnych mo¿na znaleŸæ w ówczesnej prasie. W dzienniku “Polska 
Zachodnia” z marca 1933 r. pod znamiennym tytu³em „Popularny poci¹g „Narty - 
Brid¿ - Dancing” wywo³a³ furorê” znajduje siê taka oto informacja: „W niedzielê 26 
bm. wyruszy³ z Katowic do Jastrzêbia Zdroju o godz. 8.45 pierwszy popularny poci¹g 
„Narty - Bryd¿”. Ju¿ oko³o 30 minut przed odjazdem poci¹gu poczêli gromadziæ siê 
zwolennicy tej wycieczki oraz przedstawiciele Dyrekcji Kolei Katowickiej z p. 
naczelnikiem Dudkiem i innymi, i przedstawiciele prasy œl¹skiej. Przed odjazdem 
orkiestra kolejowa odegra³a marsza, poczem nast¹pi³ odjazd. W poci¹gu czêœæ 
goœci zabawia³a siê w bryd¿a, inni zaœ, korzystaj¹c z ostatnich dni karnawa³u tañczyli 
w specjalnym wagonie, przeznaczonym do tego celu. Po przyjeŸdzie do Jastrzêbia 
Zdroju udali siê wszyscy goœcie przy dŸwiêkach orkiestry do restauracji p. E. 
Pos³usznego, gdzie zostali przyjêci i powitani przez naczelnika gminy p. Dyrdê. Po 
skonsumowaniu wspólnego œniadania, nast¹pi³y zawody narciarskie juniorów na 
trasie 3 km urz¹dzone przez tamtejszy urz¹d gminny. Poszczególne wyniki 
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: I miejsce zaj¹³ Manowski z „J. K. N.” w czasie 12.17, 
II m. Antoñczyk Albin 12.27, III m. Pos³uszny 13 minut. Poza konkursem startowa³ 
Cnota, uzyskuj¹c czas 10.28. Po zawodach goœcie udali siê na zwiedzanie ³azienek 
pod przewodnictwem p. dyr. Zak³adu K¹pielowego Dworczyka, nastêpnie udali siê 
do Sanatorium im. Marsza³ka Pi³sudskiego, gdzie wyg³osi³ krótkie przemówienie o 
znaczeniu i dzia³aniu solanek p. dr Bronis³awski, podkreœlaj¹c g³ównie leczenie 

Dworzec kolejowy Jastrzêbie-Zdrój tu¿ przed wybuchem I wojny œwiatowej, fragment 
pocztówki ze zbiorów Dariusza Mazura.
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reumatyzmu i artretyzmu. Nastêpnie ca³a wycieczka powróci³a do Rest. 
Pos³usznego na obiad, gdzie czêstowano goœci solank¹ pod nazw¹ „Jastrzêbianka”. 
Po obiedzie wyruszy³ „kulig” do Ruptawy, przyczem tam w dworze zostali powitani 
przez zarz¹dcê maj¹tku i udali siê na zwiedzanie hodowli byd³a i maj¹tku. Po 
pokrzepieniu siê gor¹cym mlekiem wyruszy³ „kulig” do Jastrzêbia Zdroju. Po 
przybyciu na miejsce udali siê goœcie na skoczniê, gdzie odby³y siê skoki pokazowe 
przez cz³onków tamtejszego klubu narciarskiego. Nastêpnie powrócili do restauracji 
i tu mile bawili siê do czasu odjazdu poci¹gu „Narty - Bryd¿” z Jastrzêbia do Katowic. 
Wycieczka kolejowa, pierwsza tego rodzaju, uda³a siê nadzwyczajnie i s³ysza³o siê 
wszêdzie zdanie: „A to Dyrekcja Kolei Katowickiej coœ porz¹dnego wykombinowa³a”. 

Wraz z rozwojem jastrzêbskiego kurortu wzrasta³a frekwencja nie tylko wœród 
kuracjuszy, ale tak¿e poœród osób poszukuj¹cych jednodniowego odpoczynku czy 
mi³ych wra¿eñ. Szczególnie popularny by³ basen k¹pielowy, którego uroczyste 
otwarcie po³¹czone z pokazami p³ywackimi nast¹pi³o 4 lipca 1937 r. Oczywistym jest, 
¿e i z tej okazji Dyrekcja Okrêgowa Kolei Pañstwowych uruchomi³a poci¹g 
popularny. Jak czytamy w og³oszeniu: „Cena biletu na przejazd z Katowic do 
Jastrzêbia-Zdroju i z powrotem wynosi 2.70 z³. Odjazd z Katowic rano 9 godz. minut 
5, zaœ wieczorem z Jastrzêbia o 23 minut 6”. Nale¿y dodaæ, ¿e otwarcia basenu 
dokona³ osobiœcie Wojewoda Œl¹ski dr Micha³ Gra¿yñski. Tak¿e poci¹g specjalny by³ 
podstawiony dla pracowników huty „Pokój” oraz „Baildon”, którzy przybyli do 
Jastrzêbia 11 czerwca 1939 r. na uroczyste poœwiêcenie domu wypoczynkowego 
(póŸniejszy Hutnik). W latach 30. dynamicznie rozwija³ siê w Jastrzêbiu tenis ziemny, 
któremu zostanie poœwiecony oddzielny artyku³. Jednak nale¿y nadmieniæ, ¿e i z 
tego powodu organizowano poci¹gi popularne pod jednoznacznie brzmi¹cym 
has³em: „Na zawody tenisowe”.

Jastrzêbie-Zdrój by³o modnym i popularnym miejscem. W³odarze jastrzêbskiego 
uzdrowiska dok³adali wszelkich starañ, aby przyci¹gn¹æ nie tylko osoby pragn¹ce 
podreperowaæ swoje zdrowie, ale tak¿e mi³oœników dobrej zabawy i mi³o 
spêdzonego niedzielnego wypoczynku. Dancingi, koncerty, zabawy, kajaki oraz inne 
atrakcje zachêca³y do wizyty w „Perle uzdrowisk œl¹skich”. Tak bogata oferta wraz z 
bezpoœrednim po³¹czeniem kolejowym sprzyja³a realizacji wszelakich oczekiwañ. 
Poci¹g by³ g³ównym œrodkiem transportu jeszcze do lat 90. ubieg³ego wieku. 
Obecnie przewa¿a transport drogowy i tylko nieliczny marz¹ o przywróceniu 
kolejowych przewozów pasa¿erskich w Jastrzêbiu. Wydaje siê jednak, ¿e w tym 
przypadku trafne jest powiedzenie naszych po³udniowych s¹siadów: „to se ne vrati”. 

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

Garœæ jastrzêbskich wspomnieñ (cz. 1)

W drugiej po³owie lat 20. XX w., mój dziadek, Tomasz Kowalczyk, zakupi³ w 
Jastrzêbiu „Villê Karola”, usytuowan¹ nieomal naprzeciw wejœcia do Parku 
Zdrojowego. Do transakcji sk³onili go dr Feliks Bia³y i Miko³aj Witczak jr. Szczêœliwie 
zachowa³a siê ówczesna fotografia ukazuj¹ca j¹ oraz przyleg³y dom p. Malchera. 
Uprzednio „Villa” pe³ni³a funkcjê jednego z jastrzêbskich pensjonatów i z tych 
czasów, jeszcze przez d³ugie lata, zachowa³a siê XIX-wieczna, pneumatyczna 
instalacja przywo³ywania s³u¿by przez pensjonariuszy. Jej centralka wisia³a

W s¹siedztwie drzwi wejœciowych na klatkê schodow¹. Urz¹dzenie nosi³o nazwê: 
„Luftdrucktelegraf”. Aby przywo³aæ s³u¿bê pensjonatu, wystarczy³o w pokoju 
nacisn¹æ guzik, pod którym by³ kauczukowy balonik - pompka. Sprê¿one powietrze 
przemieszcza³o siê do centralki o³owian¹ rurk¹, gdzie opada³a metalowa klapka z 
numerem pokoju i równoczeœnie m³oteczek uderza³ w dzwonek umieszczony na 
skrzynce centralki. I co ciekawe, niektóre z przycisków funkcjonowa³y jeszcze do 
koñca lat 60. ubieg³ego wieku, kiedy to w czasie remontu usuniêto centralkê z klatki 
schodowej. W s¹siednim domu Malcherów by³a podobna instalacja, tylko ju¿ 
elektryczna. Dom zakupiono g³ównie z myœl¹ spêdzania tam przez liczn¹ rodzinê 
Kowalczyków letnich wakacji. Nowy w³aœciciel zrezygnowa³ z prowadzenia 
pensjonatu i na swój u¿ytek zaj¹³ mieszkanie na pierwszym piêtrze. Przyje¿d¿ano do 
Zdroju równie¿ zim¹, jako ¿e pagórkowata okolica sprzyja³a uprawianiu narciarstwa, 
a komplet nart dla m³odych Kowalczyków zawsze by³ na miejscu (w póŸniejszych 
latach preferowano ju¿ narciarskie wyprawy do Wis³y). Prócz rodziny dziadka 
Tomasza, z jastrzêbskiej „przystani” korzystali te¿ inni krewni i znajomi, i tak by³o do 
koñca posiadania domu, chocia¿ po wojnie pozostawiono w³aœcicielowi wpierw dwa, 
a potem ju¿ tylko jeden pokoik, zaœ resztê budynku zajmowali kwaterunkowi 
lokatorzy oraz pañstwowa apteka na parterze, zajmuj¹ca mieszkanie poprzedniego 
aptekarza B³a¿ejewskiego (rodzinie B³a¿ejewskich przydzielono mieszkanie 
Kowalczyka na I piêtrze). W czasach PRL-u domem nadal administrowa³ dziadek, a 
jego przedstawicielem na miejscu by³ p. Franciszek Herman, zajmuj¹cy wraz z ¿on¹ 
pokój i kuchenkê, tak¿e na I piêtrze.

Willa Karola i sklep Roberta Malchera, fot. L. Kowalczyk (1929), ze zbiorów J. Witaszka.
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kolejowych przewozów pasa¿erskich w Jastrzêbiu. Wydaje siê jednak, ¿e w tym 
przypadku trafne jest powiedzenie naszych po³udniowych s¹siadów: „to se ne vrati”. 

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

Garœæ jastrzêbskich wspomnieñ (cz. 1)

W drugiej po³owie lat 20. XX w., mój dziadek, Tomasz Kowalczyk, zakupi³ w 
Jastrzêbiu „Villê Karola”, usytuowan¹ nieomal naprzeciw wejœcia do Parku 
Zdrojowego. Do transakcji sk³onili go dr Feliks Bia³y i Miko³aj Witczak jr. Szczêœliwie 
zachowa³a siê ówczesna fotografia ukazuj¹ca j¹ oraz przyleg³y dom p. Malchera. 
Uprzednio „Villa” pe³ni³a funkcjê jednego z jastrzêbskich pensjonatów i z tych 
czasów, jeszcze przez d³ugie lata, zachowa³a siê XIX-wieczna, pneumatyczna 
instalacja przywo³ywania s³u¿by przez pensjonariuszy. Jej centralka wisia³a

W s¹siedztwie drzwi wejœciowych na klatkê schodow¹. Urz¹dzenie nosi³o nazwê: 
„Luftdrucktelegraf”. Aby przywo³aæ s³u¿bê pensjonatu, wystarczy³o w pokoju 
nacisn¹æ guzik, pod którym by³ kauczukowy balonik - pompka. Sprê¿one powietrze 
przemieszcza³o siê do centralki o³owian¹ rurk¹, gdzie opada³a metalowa klapka z 
numerem pokoju i równoczeœnie m³oteczek uderza³ w dzwonek umieszczony na 
skrzynce centralki. I co ciekawe, niektóre z przycisków funkcjonowa³y jeszcze do 
koñca lat 60. ubieg³ego wieku, kiedy to w czasie remontu usuniêto centralkê z klatki 
schodowej. W s¹siednim domu Malcherów by³a podobna instalacja, tylko ju¿ 
elektryczna. Dom zakupiono g³ównie z myœl¹ spêdzania tam przez liczn¹ rodzinê 
Kowalczyków letnich wakacji. Nowy w³aœciciel zrezygnowa³ z prowadzenia 
pensjonatu i na swój u¿ytek zaj¹³ mieszkanie na pierwszym piêtrze. Przyje¿d¿ano do 
Zdroju równie¿ zim¹, jako ¿e pagórkowata okolica sprzyja³a uprawianiu narciarstwa, 
a komplet nart dla m³odych Kowalczyków zawsze by³ na miejscu (w póŸniejszych 
latach preferowano ju¿ narciarskie wyprawy do Wis³y). Prócz rodziny dziadka 
Tomasza, z jastrzêbskiej „przystani” korzystali te¿ inni krewni i znajomi, i tak by³o do 
koñca posiadania domu, chocia¿ po wojnie pozostawiono w³aœcicielowi wpierw dwa, 
a potem ju¿ tylko jeden pokoik, zaœ resztê budynku zajmowali kwaterunkowi 
lokatorzy oraz pañstwowa apteka na parterze, zajmuj¹ca mieszkanie poprzedniego 
aptekarza B³a¿ejewskiego (rodzinie B³a¿ejewskich przydzielono mieszkanie 
Kowalczyka na I piêtrze). W czasach PRL-u domem nadal administrowa³ dziadek, a 
jego przedstawicielem na miejscu by³ p. Franciszek Herman, zajmuj¹cy wraz z ¿on¹ 
pokój i kuchenkê, tak¿e na I piêtrze.

Willa Karola i sklep Roberta Malchera, fot. L. Kowalczyk (1929), ze zbiorów J. Witaszka.
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Moja przygoda z Jastrzêbiem zaczê³a siê latem 1946 r., gdy w lipcu przyjecha³em 
tutaj z mam¹ i starszymi braæmi. Uzdrowisko by³o zniszczone. Pamiêtam 
zdewastowan¹ pijalniê w Parku Zdrojowym oraz w podobnym stanie dwa 
szwajcarskie domy, stoj¹ce obok, i w jednym z nich wielk¹ dziurê w suficie - pewnie 
po artyleryjskim pocisku. Z Jastrzêbia, polnymi dró¿kami przez Pochwacie i K¹ty, 
powêdrowaliœmy te¿ na trzydniow¹ „wyprawê” do Szerokiej, gdzie mieszka³y dwie 
siostry dziadka Tomasza. Jak na czteroletniego brzd¹ca, piesza wêdrówka do 
Szerokiej by³a nie lada wypraw¹ i chyba z tego powodu zosta³a zaplanowana na trzy 
dni, jako ¿e podró¿ w jedn¹ stronê, z koniecznymi odpoczynkami, zajmowa³a 
wiêkszoœæ dnia. Zapamiêta³em dwa kamienne przydro¿ne krzy¿e poœród pól, 
wypalone zagrody, przy których osta³y siê konne kieraty s³u¿¹ce nam za namiastkê 
karuzeli. O niedawnej wojnie œwiadczy³y równie¿ tu i ówdzie le¿¹ce wypalone wraki 
pojazdów - a to wojskowego ³azika, to znów motocykla z koszem, przy których 
obowi¹zkowo nastêpowa³a d³u¿sza przerwa w podró¿y. W Szerokiej, u ciotek, 
bywa³em ju¿ wczeœniej, jeszcze podczas wojny. I w³aœnie z tego okresu pochodzi 
moje pierwsze zapamiêtane wydarzenie:

Lato 1944 r. U ciotki Anny, wraz z braæmi, bawi³em siê z suk¹ Lor¹ i szczeniêtami. 
Wysoko, na b³êkitnym niebie, bucza³a silnikami ci¹gn¹ca gdzieœ kolejna aliancka 
wyprawa bombowa. Malutkie sylwetki bombowców, co rusz nik³y za puchatymi 
bia³ymi chmurkami. Ciotka wysz³a przed cha³upê i zawo³a³a na mamê, byœmy wracali 
do domu, bo nigdy nic nie wiadomo. Mia³a nosa! Po paru chwilach da³ siê s³yszeæ 
narastaj¹cy œwist. Mama chwyci³a mych braci za rêce i pobieg³a do domu, w tym 
wszystkim zapominaj¹c o mnie. M¹dra Lora tak¿e wyczu³a niebezpieczeñstwo i z 
ma³ymi schroni³a siê w budzie, a ja w œlad za nimi. Huknê³o, zadr¿a³a ziemia - bomba 
eksplodowa³a na ³¹ce niedaleko zagrody Piksów, le¿¹cej ju¿ bli¿ej boryñskiej szosy. 
I tak w mej pamiêci, na ca³e ¿ycie, pozosta³a zabawa ze szczeniêtami, bucz¹ce 
samoloty, œwist spadaj¹cej bomby i jej wybuch oraz to, ¿e z psami siedzia³em w 
budzie. Jak na pierwsze zapamiêtane w ¿yciu zdarzenie, mo¿e niezbyt 
zachêcaj¹ce.

Wracaj¹c zaœ do roku 1946, zapamiêta³em tak¿e sta³¹ troskê mamy i jej 
napomnienia byœmy przypadkiem nie dotykali ¿adnego ¿elastwa, a ju¿ nie daj Bo¿e, 
przynosili go do domu! Chodzi³o o najprzeró¿niejsze wybuchowe diabelstwa, 
którego wówczas jeszcze wiele wszêdzie siê wala³o. Jako przestrogê wskazywa³a 
tragiczny los ch³opaka - syna znajomych dziadka - który z kolegami znalaz³ granat i 
przyniós³szy go do domu, na strychu usi³owa³ rozbroiæ. Wybuch zabi³ ch³opaka, 
koledzy odnieœli rany, zaœ m³odszy brat stoj¹cy z dala w drzwiach, straci³ oko. 
Szcz¹tki zabitego zebrano w koc i pogrzebano na posesji Sióstr Boromeuszek, 
niemal na przeciw domu dziadka. Jego grób jeszcze przez wiele lat stanowi³ dla nas 
memento op³akanych skutków niepos³uszeñstwa rodzicom.

Nastêpnego lata uzdrowisko ju¿ uruchomiono i mama mog³a za¿ywaæ 
solankowych k¹pieli. Z Katowic do Jastrzêbia zazwyczaj podró¿owa³o siê porannym 
poci¹giem - tzw. „cieszyniokiem”, co mia³o ten plus, ¿e na miejsce dociera³o siê 
bezpoœrednio. Inne po³¹czenia mia³y przesiadkê w Orzeszu, wymagaj¹c¹ zmiany 
peronu, co przy posiadaniu wiêkszego baga¿u i krótkiego czasu na dokonanie 
przesiadki stanowi³o spory k³opot. „Cieszyniok” by³ d³ugim sk³adem, roz³¹czanym w 
Paw³owicach na dwie czêœci. Tylna - przez Strumieñ, Chybie, Skoczów pod¹¿a³a do 
Wis³y; przednia - jecha³a do Jastrzêbia i dalej - przez Moszczenicê, Ruptawê,

Pawilon orkiestrowy nad pijalni¹ wód otrzyma³ swój nowy kszta³t w po³owie lat 20. XX w., 
fot. L. Kowalczyk (1929), ze zbiorów J. Witaszka.

Dolina Anny poni¿ej Sanatorium Pi³sudskiego by³a ulubionym miejscem spacerów;        
fot. L. Kowalczyk (1929), ze zbiorów J. Witaszka.
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„kocherkach”. Po obiedzie nastêpowa³ inauguracyjny d³u¿szy spacer ca³ej rodzinki.
Co ranka, z bratem, biega³em do sklepu nabia³owego u Pos³usznego - po mleko, 

æwiartkê œmietany, ser i pyszne mas³o, dostarczane z mleczarni w Paw³owicach. 
Zaraz obok, w pawiloniku, oferowa³a swe pieczywo zlokalizowana obok piekarnia. 
Druga, równie¿ spó³dzielcza, by³a u Gomolów, na tej samej ulicy 1 Maja. W warzywa 
zazwyczaj zaopatrywa³o siê w ogrodnictwie przy miejscowym „pegeerze” b¹dŸ te¿ u 
rolników sprzedaj¹cych swe produkty na „ryneczku”, gdzie sta³ tak¿e kiosk „Ruchu”.

W Jastrzêbiu, ka¿dego lata, spêdza³o siê przynajmniej jeden miesi¹c, za¿ywaj¹c 
przepisanych przez dr Typrowicza solankowych k¹pieli, lecz¹cych nasze stawowe 
reumatyzmy. Korzysta³o siê tak¿e z basenu po³o¿onego w dolinie Jastrzêbianki - tu¿ 
za parkiem, a przede wszystkim wêdruj¹c po okolicy, z nieod³¹czn¹ coroczn¹ wizyt¹ 
w Szerokiej. Pod koniec lat 40. i w pierwszej po³owie lat 50., zakres swobodnego 
przemieszczania by³ znacznie ograniczony, szczególnie w kierunku po³udniowym. 
Ustawione czerwone tablice „Strefa nadgraniczna” oznacza³y zakaz wstêpu w 
rejony za nimi po³o¿one. Na wysokoœci Zdroju (K¹pielu - jak powiadali miejscowi) 
taka tablica sta³a przy stawach w Dolinie Anny na wysokoœci ul. Koœciuszki. Inna 
tkwi³a naprzeciw krzy¿a przy skrzy¿owaniu dróg na granicy Jastrzêbia i 
Moszczenicy. Obok stra¿nicy WOP-u w Ruptawie drogê przegradza³ szlaban. Iœæ 
dalej bez specjalnej przepustki by³o nie sposób. A przecie¿ w³aœnie tam znajdowa³ 
siê piêkny drewniany koœció³ek i obok niego nowo wznoszony - murowany. I jak tu 
by³o mo¿liwe wyrzec siê odwiedzin czegoœ takiego? Przy tym wiadomo, i¿ owoc 
zakazany najlepiej smakuje! Mama zaœ za punkt honoru postawi³a sobie 
doprowadzenie nas tam co roku. Tak wiêc, ignoruj¹c tablicê przy stawach, pod¹¿a³o 
siê polnymi œcie¿kami dalej na po³udnie, by w Dolinie Zofii, w¹sk¹ k³adk¹ obok 
wodnego m³ynka, przekroczyæ Ruptawkê, a potem szerokim ³ukiem omijaj¹c rejon 
przystanku kolejowego Zofiówka i nastêpnie ruptawskiej stra¿nicy WOP-u, ty³ami 
zagród i miedzami przesmykn¹æ siê ku koœcio³om. W mej pamiêci na zawsze utkwi³y 
emocjê zwi¹zane z tak¹ wypraw¹ w zakazane strony, natê¿ona uwaga i czujnoœæ, 
aby przypadkiem nie nadziaæ siê na patrol pograniczników. Jednak¿e zawsze 
szczêœcie nam jakoœ sprzyja³o, chocia¿ przysz³o te¿ parê razy kryæ siê nam w zbo¿u 
b¹dŸ za krzakami. Z takiej „wyprawy”, chyba w 1953 r., zachowa³o siê zdjêcie przy 
ruptawskim koœció³ku. Po likwidacji stra¿nicy granicznej w Ruptawie i zdjêciu 
przegradzaj¹cego drogê szlabanu, „wyprawy” tam sta³y siê ju¿ mniej emocjonuj¹ce, 
chocia¿ tablice informuj¹ce o nadgranicznej strefie jeszcze d³ugo tkwi³y na 
dotychczasowych miejscach.

Podobnie by³o z wêdrówkami do Moszczenicy, gdzie kawa³ek za buduj¹cym siê 
koœcio³em, istnia³o bajorko z unosz¹cym siê nad nim metanem, który czasami 
udawa³o siê nawet zapaliæ, co wszak¿e z up³ywem lat zanik³o. Maj¹c ograniczone 
mo¿liwoœci swobodnego penetrowania terenów strefy nadgranicznej, nasze kroki 
czêœciej kierowa³y siê w rejony po³o¿one bardziej na zachód, pó³noc b¹dŸ wschód - 
w pierwszym rzêdzie do Po³omi, gdzie równie¿ by³ piêkny stary drewniany koœció³ek i 
obok, wzorem Ruptawy, wznoszony nowy - murowany. Do Po³omi sz³o siê zawsze 
polami, min¹wszy bokiem Bo¿¹ Górê, by po zejœciu w dolinê Szotkówki - gdzieœ w 
rejonie gospodarstwa Bia³eckich - i przekroczeniu rzeczki, wyjœæ na drogê, któr¹ 
zalicza³o siê ostatni etap.

Jan Witaszek (Katowice)

Zebrzydowice - do Cieszyna. Pod wieczór „cieszyniok” wraca³ do Paw³owic i po 
przy³¹czeniu wiœlañskiej czêœci sk³adu, zd¹¿a³ do Katowic. Do lat 60. XX w. czêœæ 
wagonów w okresie letnim stanowi³y „krowioki”- kryte wagony towarowe - 
wyposa¿one w drewniane ³awy. Do „krowioka” bez przeszkód mo¿na by³o zabraæ 
wiêkszy baga¿, a i dla nas m³odych, jazda nim stanowi³a dodatkow¹ atrakcjê. 
Szerokie drzwi z obu stron wagonu zawsze pozostawa³y otwarte, w czasie jazdy 
przegrodzone jedynie barierk¹ z ¿elaznego prêta. Dodatkow¹ atrakcjê stanowi³a 
mo¿liwoœæ siedzenia na pod³odze w drzwiach wagonu, z dyndaj¹cymi na zewn¹trz 
nogami. Oczywiœcie coœ takiego by³o nie do pomyœlenia w czasie wizyty konduktora 
sprawdzaj¹cego bilety. Ten jednak na najbli¿szym postoju przechodzi³ do 
nastêpnego wagonu. Prócz znajomoœci nazw nastêpuj¹cych po sobie przystanków, 
które na sta³e utkwi³y mi w pamiêci, sygna³em zapowiadaj¹cym bliskoœæ Jastrzêbia 
by³ widok wiaduktu drogowego ponad g³êbokim wykopem, którym bieg³y tory i zaraz 
potem, za ³ukiem w lewo, po po³udniowej stronie toru zabudowania folwarku w 
Górnym Jastrzêbiu, którego nazwa zachowa³a pamiêæ o zamku ongiœ tam 
istniej¹cym i w tle folwarku komin zniszczonej cegielni, z odstrzelonym 
wierzcho³kiem i du¿¹ dziur¹ po pocisku (w miarê up³ywu lat ów komin wydawa³ mi siê 
coraz ni¿szy). Potem jeszcze tylko krótki postój na stacji Jastrzêbie Górne i trzeba 
by³o ju¿ zaczynaæ siê zbieraæ do wysiadania. Waliza z tobo³em wêdrowa³a w pobli¿e 
drzwi. Wnet poci¹g hamowa³. Baga¿ l¹dowa³ na peronie i mo¿na by³o siê rozgl¹daæ 
za facetem, który za niewygórowan¹ op³at¹, na rêcznym wózku zawozi³ „bambetle” 
na miejsce. Zazwyczaj zawsze takich kilku oczekiwa³o na podró¿nych przed 
dworcem, zaœ na zakoñczenie wczasów i zwi¹zanej z tym koniecznoœci 
dostarczenia baga¿y na stacjê, mo¿na by³o zawczasu takiego zamówiæ na 
wyznaczon¹ godzinê. Jak g³êboko siêgam pamiêci¹, dzieñ odjazdu by³ dla mnie 
zawsze jednym ze smutniejszych wydarzeñ wakacji.

W drodze z dworca, w kiosku „Ruchu”, prowadzonym przez pañstwo Hermanów, 
odbiera³o siê klucze do naszych pokoików i ju¿ niebawem byliœmy na miejscu. Mama 
z najstarszym bratem zabierali siê za rozpakowywanie baga¿y, zaœ drugi brat, 
Andrzej i ja pêdziliœmy przywitaæ znajomych. Na pierwszy ogieñ szli pañstwo 
Kry³oszañscy zajmuj¹cy izbê na II piêtrze. Nastêpnie, zlatuj¹c po schodach jak 
burza, k³ania³o siê pani aptekarzowej B³a¿ejewskiej, która zwabiona ha³asem na 
klatce schodowej, uchyli³a drzwi mieszkania. Jeszcze tylko pañstwo Olszewscy na 
parterze, a potem szewc G³¹b kwateruj¹cy w parterowym domku na podwórzu. 
Pana G³¹ba bardzo lubiliœmy i czêsto stoj¹c przy oknie b¹dŸ siedz¹c w jego izbie, 
wiod³o siê z nim d³ugie pogwarki. Fajnie by³o s³uchaæ jego gadek, w których 
przekrêca³ fakty i nazwiska. Przy okazji by³a sposobnoœæ przygl¹dn¹æ siê, jakimi 
sposobami naprawiane s¹ buty. W zamian nosiliœmy mu w dwu konwiach wody 
czerpanej z kranu na korytarzu, której - jako kaleka z trudem poruszaj¹cy siê o dwu 
laskach - sam nie by³ w stanie sobie przynieœæ. Po wizycie u G³¹ba, na warsztat sz³a 
pani Gajdzina mieszkaj¹ca w tym samym domku, a potem ju¿ tylko Park Zdrojowy, 
gdzie przecie¿ zaraz na powitanie nale¿a³o odwiedziæ tyle zak¹tków, przy okazji 
sprawdzaj¹c czy tam coœ siê w miêdzyczasie nie zmieni³o. No i rzecz oczywista - 
pijalnia solanki, w czasie ca³ego pobytu odwiedzana zawsze, co dnia dwa razy, gdzie 
serwowaliœmy sobie po szklaneczce solanki rozcieñczonej wod¹ sodow¹ - czyli 
„solanka z gazem”. Pobie¿na lustracja parku z przyleg³oœciami zazwyczaj 
zajmowa³a nam czas do obiadu, który mama gotowa³a na dwu elektrycznych
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Z dziejów OSP Jastrzêbie-Zdrój

Ochotnicze Stra¿e Po¿arne dzia³aj¹ na terenie ziemi jastrzêbskiej od 120 lat. W 
tym kontekœcie mo¿e nieco dziwiæ, ¿e formacja ta powsta³a w uzdrowisku 
stosunkowo póŸno, bo dopiero tu¿ przed wybuchem I wojny œwiatowej.

Wedle tradycji, popartej dokumentami z lat póŸniejszych, OSP w Jastrzêbiu-
Zdroju za³o¿ono w 1912 r., a jej inicjatorem by³ Ernest Tyrka. Dzia³alnoœæ stra¿y nie 
zd¹¿y³a siê jeszcze rozwin¹æ, gdy wybuch³a wojna œwiatowa, a po niej powstania 
œl¹skie. Wielu stra¿aków zrzuci³o wówczas mundur niemiecki i wst¹pi³o w szeregi 
powstañcze, by walczyæ o przy³¹czenie swojej ojcowizny do Polski. W 1922 r. do 
wznowienia dzia³alnoœci OSP przyczyni³ siê nauczyciel Wilhelm Pawelec. 
Naczelnikiem 23-osobowej grupy zosta³ Edward Pos³uszny, a jego zastêpc¹ 
Wilhelm Ostrzo³ek. W po³owie lat 20. jastrzêbskiej stra¿y przewodzili jeszcze 
Wilhelm Kwitek, Jan Dyrda i Jan Mo³drzyk. Wszyscy wymienieni udzielali siê równie¿ 
w innych dziedzinach ¿ycia spo³ecznego, dlatego stra¿acy uczestniczyli w 
uroczystoœciach pañstwowych, a tak¿e w ¿yciu kulturalnym i oœwiatowym. Zachowa³ 
siê np. dokument z 1933 r. bêd¹cy proœb¹ Jastrzêbskiego Klubu Narciarskiego do 
Ochotniczej Stra¿y Ogniowej (!) w Jastrzêbiu-Zdroju o przydzielenie jednego lub 
dwóch stra¿ników „do pomocy na salê p. Pos³usznego, którzy by w czasie zabawy 
czuwali nad bezpieczeñstwem na sali”.

Kolejna wojna œwiatowa przerwa³a ich dzia³alnoœæ. Wznowi³ j¹ w 1945 r. Jan 
Mo³drzyk, jednak odrodzona stra¿, tak jak wszêdzie, boryka³a siê ze zniszczonym 
b¹dŸ rozkradzionym mieniem. W trakcie wojny skonfiskowano now¹ motopompê i 
ekwipunek osobisty. Sikawka rêczna siê osta³a, ale by³a uszkodzona. Zachowa³ siê 
równie¿ w¹¿ t³oczny, ale ssawnego ju¿ nie by³o. By³a i drabina, ale ju¿ po 
zakoñczeniu dzia³añ wojennych pociêli j¹ na kawa³ki polscy WOP-iœci. Faktycznie 
wiêc stra¿ nie mia³a mo¿liwoœci dzia³ania.

Z tego wzglêdu naczelnik Mo³drzyk czyni³ starania o pozyskanie sprzêtu, który 
umo¿liwi³by stra¿akom dzia³alnoœæ statutow¹. Du¿¹ pomoc¹ s³u¿y³ mu w tych 
dzia³aniach nowy prezes OSP, pe³ni¹cy zarazem funkcjê wójta gminy, Maksymilian 
Dymarczyk. Ju¿ w po³owie 1947 r. stra¿acy dysponowali motopomp¹ z wozem i 
sikawk¹ rêczn¹ (obie w reparacji), drabinami, wê¿ami, pr¹downicami, a nawet 3 
starymi he³mami. Do alarmowania s³u¿y³a syrena rêczna zainstalowana w spinalni. 
W razie po¿aru OSP mog³a wówczas liczyæ na konie braci Witczaków i kilku 
gospodarzy. Mo¿liwe jednak by³o zatrzymanie przygodnego samochodu 
ciê¿arowego, na który przerzucano sprzêt i dojechanie nim do miejsca docelowego.

Posiadany sprzêt przechowywano w siedzibie Rady Narodowej. W zwi¹zku z 
tym w 1946 r. przyst¹piono do budowy nowej remizy. Inwestycjê prowadzono w 
czynie spo³ecznym. W efekcie powsta³ obiekt sk³adaj¹cy siê z gara¿u, warsztatu, 
magazynu na sprzêt oraz niewielkiej œwietlicy. Uroczystoœæ poœwiêcenia nowej 
remizy oraz motopompy odby³a siê 11 lipca 1948 r. Choæ by³ to okres pierwszych 
prób laicyzacji, to nie oby³o siê bez Mszy œw. PóŸniej ju¿ stra¿acy bawili siê w 
Kasynie Zdrojowym przy dŸwiêkach orkiestry KWK „Rymer”. Z tego wydarzenia 
zachowa³a siê pami¹tkowa drewniana tablica, do której przybito metalowe tarczki z 
nazwiskami 133 Matek i Ojców Chrzestnych. W tym gronie znaleŸli siê nie tylko 
stra¿acy ochotnicy z s¹siednich miejscowoœci, ale równie¿ wiele wa¿nych

Uroczyste poœwiêcenie motopompy przez ks. prob. Augustyna Machalicê, 11 VII 1948 r.; 
fot. ze zbiorów A. Salamona.

Jastrzêbscy stra¿acy obok Stara 20, trzeci od prawej komendant Jan Mo³drzyk, 1962 r.; 
fot. ze zbiorów A. Salamona.
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Kolejna wojna œwiatowa przerwa³a ich dzia³alnoœæ. Wznowi³ j¹ w 1945 r. Jan 
Mo³drzyk, jednak odrodzona stra¿, tak jak wszêdzie, boryka³a siê ze zniszczonym 
b¹dŸ rozkradzionym mieniem. W trakcie wojny skonfiskowano now¹ motopompê i 
ekwipunek osobisty. Sikawka rêczna siê osta³a, ale by³a uszkodzona. Zachowa³ siê 
równie¿ w¹¿ t³oczny, ale ssawnego ju¿ nie by³o. By³a i drabina, ale ju¿ po 
zakoñczeniu dzia³añ wojennych pociêli j¹ na kawa³ki polscy WOP-iœci. Faktycznie 
wiêc stra¿ nie mia³a mo¿liwoœci dzia³ania.

Z tego wzglêdu naczelnik Mo³drzyk czyni³ starania o pozyskanie sprzêtu, który 
umo¿liwi³by stra¿akom dzia³alnoœæ statutow¹. Du¿¹ pomoc¹ s³u¿y³ mu w tych 
dzia³aniach nowy prezes OSP, pe³ni¹cy zarazem funkcjê wójta gminy, Maksymilian 
Dymarczyk. Ju¿ w po³owie 1947 r. stra¿acy dysponowali motopomp¹ z wozem i 
sikawk¹ rêczn¹ (obie w reparacji), drabinami, wê¿ami, pr¹downicami, a nawet 3 
starymi he³mami. Do alarmowania s³u¿y³a syrena rêczna zainstalowana w spinalni. 
W razie po¿aru OSP mog³a wówczas liczyæ na konie braci Witczaków i kilku 
gospodarzy. Mo¿liwe jednak by³o zatrzymanie przygodnego samochodu 
ciê¿arowego, na który przerzucano sprzêt i dojechanie nim do miejsca docelowego.

Posiadany sprzêt przechowywano w siedzibie Rady Narodowej. W zwi¹zku z 
tym w 1946 r. przyst¹piono do budowy nowej remizy. Inwestycjê prowadzono w 
czynie spo³ecznym. W efekcie powsta³ obiekt sk³adaj¹cy siê z gara¿u, warsztatu, 
magazynu na sprzêt oraz niewielkiej œwietlicy. Uroczystoœæ poœwiêcenia nowej 
remizy oraz motopompy odby³a siê 11 lipca 1948 r. Choæ by³ to okres pierwszych 
prób laicyzacji, to nie oby³o siê bez Mszy œw. PóŸniej ju¿ stra¿acy bawili siê w 
Kasynie Zdrojowym przy dŸwiêkach orkiestry KWK „Rymer”. Z tego wydarzenia 
zachowa³a siê pami¹tkowa drewniana tablica, do której przybito metalowe tarczki z 
nazwiskami 133 Matek i Ojców Chrzestnych. W tym gronie znaleŸli siê nie tylko 
stra¿acy ochotnicy z s¹siednich miejscowoœci, ale równie¿ wiele wa¿nych

Uroczyste poœwiêcenie motopompy przez ks. prob. Augustyna Machalicê, 11 VII 1948 r.; 
fot. ze zbiorów A. Salamona.

Jastrzêbscy stra¿acy obok Stara 20, trzeci od prawej komendant Jan Mo³drzyk, 1962 r.; 
fot. ze zbiorów A. Salamona.
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m³odzi pasjonaci, którzy reaktywuj¹ Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ w Jastrzêbiu Zdroju. 
Sta³o siê to w 2005 r., jednak nowa formacja ukierunkowa³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 
stronê ratownictwa wysokoœciowego oraz akcji poszukiwawczych z u¿yciem 
szkolonych psów. Od 2009 r. dzia³a w ramach Specjalistycznej Grupy 
Poszukiwawczo-Ratowniczej PSP w Jastrzêbiu-Zdroju.

9 maja br. jastrzêbscy stra¿acy uroczyœcie obchodzili stulecie powo³ania OSP w 
Jastrzêbiu-Zdroju. Z tej okazji otwarto w Galerii Historii Miasta wystawê czasow¹ 
poœwiêcon¹ dziejom tej jednostki. Na ekspozycji znalaz³y siê niezwykle cenne 
dokumenty z archiwum OSP, które przekazali Alfons Salamon i Tadeusz Gawe³czyk, 
a tak¿e stra¿ackie akcesoria z bogatej kolekcji Jerzego Gruchlika.

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

Plany jastrzêbskiej SB na rok 1988

Miejsk¹ strukturê S³u¿by Bezpieczeñstwa od 1983 r. stanowi³ Rejonowy Urz¹d 
Spraw Wewnêtrznych. Zakresem swojej dzia³alnoœci oprócz Jastrzêbia obejmowa³ 
Paw³owice i Zebrzydowice. Bezpieka systematycznie tworzy³a plan pracy na 
nadchodz¹cy rok. Planowanie pracy narzuca³a obowi¹zuj¹ca wówczas Instrukcja o 
pracy operacyjnej S³u¿by Bezpieczeñstwa resortu spraw wewnêtrznych z 1 lutego 
1970 r. Instrukcja ta determinowa³a równie¿ zagadnienia, wokó³ których dzia³ania 
bezpieki ogniskowa³y siê. Podstaw¹ planu by³a analiza sytuacji na obszarze 
zainteresowania RUSW w roku poprzednim. Taki plan pracy zosta³ stworzony 
równie¿ na rok 1988. Wewnêtrzn¹ strukturê urzêdu tworzy³y piony odpowiadaj¹ce 
za okreœlony obszar dzia³alnoœci. Plan pracy dotyczy³ pionów: II, III, IV, V i VI. By³y to 
piony operacyjne, tzn. ich zadaniem by³o rozpoznawanie i zwalczanie wrogiej 
dzia³alnoœci. W omawianym okresie obszar podlegaj¹cy RUSW Jastrzêbie 
zamieszkiwa³o 130 tys. osób. Wiêkszoœæ z nich zatrudniona by³a w przemyœle 
wêglowym. We wstêpie planu zaznaczono, i¿ wiêkszoœæ z zamieszka³ych tu osób 
jest przyjezdnych, co mia³o wp³yw na wydarzenia lat 1980/81. Przypomniano 
równie¿, ¿e Jastrzêbie by³o prê¿nym oœrodkiem „Solidarnoœci”, a podpisanie 
„Porozumienia jastrzêbskiego” spowodowa³o zainteresowanie nim œrodowisk 
opozycyjnych z ca³ego kraju.

Zadania dla poszczególnych pionów na 1988 r. wynika³y z pracy, jak¹ prowadzi³y 
one w roku 1987. Pion II - odpowiedzialny za zwalczanie zagro¿eñ wywiadowczych 
(szpiegów pañstw kapitalistycznych) - ustali³: w 1987 r. na teren RUSW przyjecha³o 
352 obywateli krajów kapitalistycznych (kk). Do kk wyjecha³o na pobyt czasowy 
3804 osoby. Oko³o 30% rodzin z terenu RUSW utrzymuje kontakty z obywatelami kk, 
z czego 75% z RFN. Pion III - prowadz¹cy dzia³alnoœæ w zakresie ochrony œrodowisk 
m³odzie¿owych i inteligenckich oraz zwalczania agresji ideologicznej, dzia³alnoœci 
opozycyjnej i terroryzmu - zagro¿enie widzia³ w popieraniu przez pracowników 
s³u¿by zdrowia œrodowiska ks. Bernarda Czarneckiego. Zagro¿enia dla m³odzie¿y 
stanowi³y ruchy oazowe. Dzia³alnoœæ ks. Czarneckiego i Tadeusza Jedynaka mia³a 
inspiruj¹cy wp³yw do malowania hase³ i kolporta¿ ulotek antysocjalistycznych. Pion 
IV - maj¹cy za zadanie neutralizacjê kleru i œwieckich stowarzyszeñ katolickich - pod 
swoj¹ kontrol¹ mia³ 19 parafii Koœcio³a rzymsko-katolickiego. Za najbardziej 
szkodliw¹ uznawano dzia³alnoœæ ks. Czarneckiego, organizowane przez niego

osobistoœci obdarzonych w Jastrzêbiu-Zdroju wysokim zaufaniem spo³ecznym, 
m.in. ksiê¿a, lekarze uzdrowiskowi, nauczyciele itp.

Dwa lata póŸniej OSP doczeka³a siê wozu stra¿ackiego wykonanego w czynie 
spo³ecznym z okazji Œwiêta 1 Maja. Zakupiono równie¿ now¹ motopompê, a w 1956 
r. wojewódzka komenda przekaza³a Jastrzêbiu u¿ywan¹ ciê¿arówkê Star 20, któr¹ 
zreszt¹ ze sk³adek spo³eczeñstwa trzeba by³o kapitalnie wyremontowaæ. Nowoœci¹ 
by³a równie¿ syrena elektryczna o zasiêgu 4 km.

W po³owie lat 50. OSP w Jastrzêbiu-Zdroju liczy³a 32 cz³onków. Spoœród nich 
tylko dwóch, komendant Jan Mo³drzyk i jego zastêpca Franciszek Pardubicki, 
nale¿a³o (bo musia³o) do PZPR. Niektórzy, spoœród najm³odszego pokolenia, byli 
cz³onkami ZMP, jednak wiêkszoœæ nie by³a zaanga¿owana politycznie. Tylko 4 
stra¿aków by³o w wieku ponad 30 lat (najstarsi: J, Mo³drzyk, F. Pardubicki i J. Wala 
liczyli oko³o 50 lat). Mimo to podejmowane próby zorganizowania dru¿yny 
m³odzie¿owej koñczy³y siê fiaskiem.

Z zachowanych sprawozdañ wynika, ¿e zdarza³y siê lata bez po¿arów. 
Dzia³alnoœæ stra¿y ogranicza³a siê wówczas do przeprowadzania kontroli w 
budynkach, æwiczeñ sprawnoœciowych, konserwacji sprzêtu oraz uczestnictwa w 
czynach spo³ecznych i pochodach. Cz³onkowie stra¿y chêtnie spotykali siê w 
ciasnej, ale w³asnej œwietlicy, przy której dzia³a³ zespó³ teatralny oraz klub 
fotograficzny, mo¿na by³o obejrzeæ telewizjê b¹dŸ pos³uchaæ muzyki z adapteru. 

Po up³ywie 20 lat od zakoñczenia wojny stra¿acy wci¹¿ borykali siê z wieloma 
problemami. W dalszym ci¹gu remiza nie by³a zaopatrzona w wodê i OSP korzysta³a 
z dobrej woli placówki MO. Z kolei plac przed remiz¹, maj¹cy s³u¿yæ do æwiczeñ, 
zosta³ zamieniony na sk³ad drzewny. Z braku pomieszczenia paliwo przechowywano 
w remizie, co by³o niezgodne z przepisami. Brakowa³o spodni do munduru i czapek. 
Niektóre z tych problemów przesta³y istnieæ po rozbudowie remizy wykonanej si³ami 
w³asnymi. Jednak placu do æwiczeñ stra¿acy nie doczekali siê - gdy zlikwidowano 
sk³ad drzewa, zorganizowano targowisko. Chocia¿ dzia³alnoœæ OSP by³a dla gminy 
niezwykle po¿yteczna, to trudno by³o cokolwiek od gminy uzyskaæ, mimo obietnic 
sk³adanych przez aparat urzêdniczo-partyjny. Najczêœciej wiêc stra¿acy polegali na 
sobie chêtnie bior¹c udzia³ w czynach spo³ecznych.

Pocz¹wszy od lat 70., kiedy budowa nowego miasta nabra³a niespotykanego 
rozpêdu, zaczêto notowaæ coraz wiêksz¹ iloœæ zdarzeñ, które zaczê³y przerastaæ 
skromne si³y ochotniczej stra¿y po¿arnej. Przyk³adowo w 1972 r. by³o dwa razy 
wiêcej po¿arów ni¿ rok wczeœniej. Te smutne statystyki psu³y w³aœnie nowe osiedla: 
po¿ary w piwnicach i zsypach na œmieci oraz w barakach budowlañców. Tymczasem 
OSP dysponowa³a zaledwie trzema motopompami oraz beczkowozem Star 21 i 
¯ukiem do gaszenia po¿arów w mieszkaniach.

W po³owie lat 70. miasto nieuchronnie zbli¿a³o siê do liczby 100 tys. 
mieszkañców. W³adze wojewódzkie podjê³y wiêc decyzjê o utworzeniu Zawodowej 
Stra¿y Po¿arnej w Jastrzêbiu-Zdroju, która zajê³a budynek przy ul. 1 Maja 15. Z tego 
powodu ju¿ w 1977 r. ochotnicy nie wyjechali do ¿adnej akcji gaœniczej, choæ w razie 
potrzeby byli do dyspozycji zawodowców. Ówczesna OSP liczy³a ju¿ tylko 19 
cz³onków czynnych i 9 m³odzie¿owców.

Kres istnienia jednostki nast¹pi³ w 1984 r. Na szczêœcie ówczesny naczelnik 
Alfons Salamon zdeponowa³ u siebie ca³e archiwum OSP, ratuj¹c je przed 
zniszczeniem. Zapewne nie spodziewa³ siê, ¿e 20 lat póŸniej znajd¹ siê w mieœcie
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m³odzi pasjonaci, którzy reaktywuj¹ Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ w Jastrzêbiu Zdroju. 
Sta³o siê to w 2005 r., jednak nowa formacja ukierunkowa³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 
stronê ratownictwa wysokoœciowego oraz akcji poszukiwawczych z u¿yciem 
szkolonych psów. Od 2009 r. dzia³a w ramach Specjalistycznej Grupy 
Poszukiwawczo-Ratowniczej PSP w Jastrzêbiu-Zdroju.

9 maja br. jastrzêbscy stra¿acy uroczyœcie obchodzili stulecie powo³ania OSP w 
Jastrzêbiu-Zdroju. Z tej okazji otwarto w Galerii Historii Miasta wystawê czasow¹ 
poœwiêcon¹ dziejom tej jednostki. Na ekspozycji znalaz³y siê niezwykle cenne 
dokumenty z archiwum OSP, które przekazali Alfons Salamon i Tadeusz Gawe³czyk, 
a tak¿e stra¿ackie akcesoria z bogatej kolekcji Jerzego Gruchlika.

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

Plany jastrzêbskiej SB na rok 1988

Miejsk¹ strukturê S³u¿by Bezpieczeñstwa od 1983 r. stanowi³ Rejonowy Urz¹d 
Spraw Wewnêtrznych. Zakresem swojej dzia³alnoœci oprócz Jastrzêbia obejmowa³ 
Paw³owice i Zebrzydowice. Bezpieka systematycznie tworzy³a plan pracy na 
nadchodz¹cy rok. Planowanie pracy narzuca³a obowi¹zuj¹ca wówczas Instrukcja o 
pracy operacyjnej S³u¿by Bezpieczeñstwa resortu spraw wewnêtrznych z 1 lutego 
1970 r. Instrukcja ta determinowa³a równie¿ zagadnienia, wokó³ których dzia³ania 
bezpieki ogniskowa³y siê. Podstaw¹ planu by³a analiza sytuacji na obszarze 
zainteresowania RUSW w roku poprzednim. Taki plan pracy zosta³ stworzony 
równie¿ na rok 1988. Wewnêtrzn¹ strukturê urzêdu tworzy³y piony odpowiadaj¹ce 
za okreœlony obszar dzia³alnoœci. Plan pracy dotyczy³ pionów: II, III, IV, V i VI. By³y to 
piony operacyjne, tzn. ich zadaniem by³o rozpoznawanie i zwalczanie wrogiej 
dzia³alnoœci. W omawianym okresie obszar podlegaj¹cy RUSW Jastrzêbie 
zamieszkiwa³o 130 tys. osób. Wiêkszoœæ z nich zatrudniona by³a w przemyœle 
wêglowym. We wstêpie planu zaznaczono, i¿ wiêkszoœæ z zamieszka³ych tu osób 
jest przyjezdnych, co mia³o wp³yw na wydarzenia lat 1980/81. Przypomniano 
równie¿, ¿e Jastrzêbie by³o prê¿nym oœrodkiem „Solidarnoœci”, a podpisanie 
„Porozumienia jastrzêbskiego” spowodowa³o zainteresowanie nim œrodowisk 
opozycyjnych z ca³ego kraju.

Zadania dla poszczególnych pionów na 1988 r. wynika³y z pracy, jak¹ prowadzi³y 
one w roku 1987. Pion II - odpowiedzialny za zwalczanie zagro¿eñ wywiadowczych 
(szpiegów pañstw kapitalistycznych) - ustali³: w 1987 r. na teren RUSW przyjecha³o 
352 obywateli krajów kapitalistycznych (kk). Do kk wyjecha³o na pobyt czasowy 
3804 osoby. Oko³o 30% rodzin z terenu RUSW utrzymuje kontakty z obywatelami kk, 
z czego 75% z RFN. Pion III - prowadz¹cy dzia³alnoœæ w zakresie ochrony œrodowisk 
m³odzie¿owych i inteligenckich oraz zwalczania agresji ideologicznej, dzia³alnoœci 
opozycyjnej i terroryzmu - zagro¿enie widzia³ w popieraniu przez pracowników 
s³u¿by zdrowia œrodowiska ks. Bernarda Czarneckiego. Zagro¿enia dla m³odzie¿y 
stanowi³y ruchy oazowe. Dzia³alnoœæ ks. Czarneckiego i Tadeusza Jedynaka mia³a 
inspiruj¹cy wp³yw do malowania hase³ i kolporta¿ ulotek antysocjalistycznych. Pion 
IV - maj¹cy za zadanie neutralizacjê kleru i œwieckich stowarzyszeñ katolickich - pod 
swoj¹ kontrol¹ mia³ 19 parafii Koœcio³a rzymsko-katolickiego. Za najbardziej 
szkodliw¹ uznawano dzia³alnoœæ ks. Czarneckiego, organizowane przez niego

osobistoœci obdarzonych w Jastrzêbiu-Zdroju wysokim zaufaniem spo³ecznym, 
m.in. ksiê¿a, lekarze uzdrowiskowi, nauczyciele itp.

Dwa lata póŸniej OSP doczeka³a siê wozu stra¿ackiego wykonanego w czynie 
spo³ecznym z okazji Œwiêta 1 Maja. Zakupiono równie¿ now¹ motopompê, a w 1956 
r. wojewódzka komenda przekaza³a Jastrzêbiu u¿ywan¹ ciê¿arówkê Star 20, któr¹ 
zreszt¹ ze sk³adek spo³eczeñstwa trzeba by³o kapitalnie wyremontowaæ. Nowoœci¹ 
by³a równie¿ syrena elektryczna o zasiêgu 4 km.

W po³owie lat 50. OSP w Jastrzêbiu-Zdroju liczy³a 32 cz³onków. Spoœród nich 
tylko dwóch, komendant Jan Mo³drzyk i jego zastêpca Franciszek Pardubicki, 
nale¿a³o (bo musia³o) do PZPR. Niektórzy, spoœród najm³odszego pokolenia, byli 
cz³onkami ZMP, jednak wiêkszoœæ nie by³a zaanga¿owana politycznie. Tylko 4 
stra¿aków by³o w wieku ponad 30 lat (najstarsi: J, Mo³drzyk, F. Pardubicki i J. Wala 
liczyli oko³o 50 lat). Mimo to podejmowane próby zorganizowania dru¿yny 
m³odzie¿owej koñczy³y siê fiaskiem.

Z zachowanych sprawozdañ wynika, ¿e zdarza³y siê lata bez po¿arów. 
Dzia³alnoœæ stra¿y ogranicza³a siê wówczas do przeprowadzania kontroli w 
budynkach, æwiczeñ sprawnoœciowych, konserwacji sprzêtu oraz uczestnictwa w 
czynach spo³ecznych i pochodach. Cz³onkowie stra¿y chêtnie spotykali siê w 
ciasnej, ale w³asnej œwietlicy, przy której dzia³a³ zespó³ teatralny oraz klub 
fotograficzny, mo¿na by³o obejrzeæ telewizjê b¹dŸ pos³uchaæ muzyki z adapteru. 

Po up³ywie 20 lat od zakoñczenia wojny stra¿acy wci¹¿ borykali siê z wieloma 
problemami. W dalszym ci¹gu remiza nie by³a zaopatrzona w wodê i OSP korzysta³a 
z dobrej woli placówki MO. Z kolei plac przed remiz¹, maj¹cy s³u¿yæ do æwiczeñ, 
zosta³ zamieniony na sk³ad drzewny. Z braku pomieszczenia paliwo przechowywano 
w remizie, co by³o niezgodne z przepisami. Brakowa³o spodni do munduru i czapek. 
Niektóre z tych problemów przesta³y istnieæ po rozbudowie remizy wykonanej si³ami 
w³asnymi. Jednak placu do æwiczeñ stra¿acy nie doczekali siê - gdy zlikwidowano 
sk³ad drzewa, zorganizowano targowisko. Chocia¿ dzia³alnoœæ OSP by³a dla gminy 
niezwykle po¿yteczna, to trudno by³o cokolwiek od gminy uzyskaæ, mimo obietnic 
sk³adanych przez aparat urzêdniczo-partyjny. Najczêœciej wiêc stra¿acy polegali na 
sobie chêtnie bior¹c udzia³ w czynach spo³ecznych.

Pocz¹wszy od lat 70., kiedy budowa nowego miasta nabra³a niespotykanego 
rozpêdu, zaczêto notowaæ coraz wiêksz¹ iloœæ zdarzeñ, które zaczê³y przerastaæ 
skromne si³y ochotniczej stra¿y po¿arnej. Przyk³adowo w 1972 r. by³o dwa razy 
wiêcej po¿arów ni¿ rok wczeœniej. Te smutne statystyki psu³y w³aœnie nowe osiedla: 
po¿ary w piwnicach i zsypach na œmieci oraz w barakach budowlañców. Tymczasem 
OSP dysponowa³a zaledwie trzema motopompami oraz beczkowozem Star 21 i 
¯ukiem do gaszenia po¿arów w mieszkaniach.

W po³owie lat 70. miasto nieuchronnie zbli¿a³o siê do liczby 100 tys. 
mieszkañców. W³adze wojewódzkie podjê³y wiêc decyzjê o utworzeniu Zawodowej 
Stra¿y Po¿arnej w Jastrzêbiu-Zdroju, która zajê³a budynek przy ul. 1 Maja 15. Z tego 
powodu ju¿ w 1977 r. ochotnicy nie wyjechali do ¿adnej akcji gaœniczej, choæ w razie 
potrzeby byli do dyspozycji zawodowców. Ówczesna OSP liczy³a ju¿ tylko 19 
cz³onków czynnych i 9 m³odzie¿owców.

Kres istnienia jednostki nast¹pi³ w 1984 r. Na szczêœcie ówczesny naczelnik 
Alfons Salamon zdeponowa³ u siebie ca³e archiwum OSP, ratuj¹c je przed 
zniszczeniem. Zapewne nie spodziewa³ siê, ¿e 20 lat póŸniej znajd¹ siê w mieœcie
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„Msze za Ojczyznê” oraz kontakty z opozycj¹. Pion V - ochraniaj¹cy gospodarkê 
narodow¹ - nie odnotowa³ powa¿niejszych przypadków wrogiej dzia³alnoœci. 
Niepokoj¹ce by³o pojawianie siê w zak³adach pracy drugoobiegowych ulotek 
antysocjalistycznych oraz utworzenie w KWK „Manifest Lipcowy” Tajnej Komisji 
Zak³adowej NSZZ „S”. Pion VI - maj¹cy pod swoj¹ opiek¹ produkcjê rolno-
spo¿ywcz¹ - nie prowadzi³ ¿adnych spraw o charakterze politycznym. Odnotowano 
za to przejawy niegospodarnoœci na terenie Zebrzydowic (tam g³ównie pion VI 
prowadzi³ swoj¹ dzia³alnoœæ).

Na podstawie powy¿szych danych mo¿na by³o stworzyæ prognozê zagro¿eñ oraz 
zaplanowaæ dzia³ania profilaktyczne i operacyjne maj¹ce te zagro¿enia likwidowaæ.

Pion kontrwywiadowczy (II) w zmo¿onym ruchu osobowym z krajami 
kapitalistycznymi widzia³ prawdopodobieñstwo zagro¿enia propagandowego 
wykorzystania dobrobytu na Zachodzie. Bano siê te¿ wywiadowczej penetracji 
obywateli kk, jak i pozyskania szpiegów wœród obywateli PRL. Ze strony RFN 
obawiano siê dzia³alnoœci rewizjonistycznej (zmiany zachodniej granicy Polski). 
Mo¿na siê zgodziæ, ¿e zachodni dobrobyt w porównaniu z PRL-owsk¹ wieczn¹ 
recesj¹ musia³ mieæ negatywny wp³yw na wizerunek w³adz. Czêste kontakty z 
obywatelami RFN, szczególnie autochtonicznej ludnoœci Œl¹ska, wynika³ z 
powi¹zañ rodzinnych. W ówczesnej rzeczywistoœci ma³o prawdopodobne by³o 
podejmowanie dzia³añ rewizjonistycznych przez zachodnie Niemcy. Uwypuklenie 
tego zagro¿enia wynika raczej z realizacji wspomnianej Instrukcji o pracy SB, w 
której mo¿na przeczytaæ: „Polska (…) jest nadal sta³ym obiektem zainteresowañ, 
ataku i dywersji ze strony oœrodków imperialistycznych (…), a zw³aszcza NRF” i 
dalej: „W ostatnich latach g³ównym narzêdziem dzia³alnoœci dywersyjnej 
imperializmu jest rewizjonizm, syjonizm i trockizm (…)”. W 1988 r. 
kontrwywiadowcza praca II pionu mia³a skupiæ siê na dwóch polach: 

a) na rozpoznawaniu i zwalczaniu dzia³alnoœci zachodnich s³u¿b specjalnych. W 
tym celu miano zebraæ informacje o osobach i obiektach bêd¹cych w 
zainteresowaniu obcych wywiadów oraz zaktualizowaæ bazê osób 
wspó³pracuj¹cych z nimi. Postanowiono równie¿ rozpocz¹æ pracê operacyjn¹ w 
stosunku do Polaków odmawiaj¹cych powrotu do kraju z kk oraz cudzoziemców z kk 
rezyduj¹cych w PRL. Do pracy mieli byæ wykorzystani Tajni Wspó³pracownicy (TW). 
Planowano uaktywnienie pracy kontrwywiadowczej na odcinku niemieckim; 

b) na doskonaleniu dzia³ania w zakresie operacyjnego ujawnienia i 
przeciwdzia³ania ujemnym zjawiskom maj¹cym zwi¹zek z ruchem osobowym. 
Miano tego dokonaæ za pomoc¹ sieci TW, rozmów profilaktycznych z 
wyje¿d¿aj¹cymi oraz kontroli podejrzanych cudzoziemców.

W stosunku do obszaru dzia³ania pionu III (zwalczanie wewnêtrznej opozycji) 
prognozowano na rok 1988 r. niebezpieczeñstwa wynikaj¹ce z aktywnoœci 
podziemnych dzia³aczy „S”. Spodziewano siê próby utworzenia Miejskiej Rady „S”, a 
tak¿e nasilenia dzia³alnoœci opozycyjnej przed wyborami i wa¿nymi dla opozycji 
œwiêtami. W roku 1988 mia³y odbyæ siê wybory do Rad Narodowych, prognozowano 
ich bojkot, a nawet terror polityczny w czasie ich trwania. Przewidywano te¿ 
w³¹czanie siê wrogów do Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego i komisji 
wyborczych (sabota¿). Widziano prawdopodobieñstwo dotarcia komunikatów 
opozycyjnych do szkó³. Innym „niebezpieczeñstwem” dla m³odzie¿y mia³o byæ 
odci¹ganie jej przez Koœció³ od organizacji socjalistycznych. W œrodowiskach

inteligenckich spodziewano siê niezadowolenia w s³u¿bie zdrowia, ze wzglêdu na 
p³ace, oraz wykorzystywania mów adwokatów do inspirowania wrogiej dzia³alnoœci. 
By zapobiec tym zagro¿eniom planowano u¿ycie szeregu metod w³aœciwych dla SB. 
W stosunku do komórek opozycyjnych postulowano ich rozpracowywanie, a w 
konsekwencji likwidacjê. Œrodki kontroli zamierzano zastosowaæ równie¿ w 
stosunku do osób podejrzanych o terroryzm. Dla „ochrony m³odzie¿y” planowano 
przeprowadzenie motywacyjnych rozmów z dyrektorami szkó³, by zmusiæ ich do 
dzia³ania na rzecz m³odych oraz rozpoznaæ si³ê wp³ywu opozycji i Koœcio³a na 
œrodowiska m³odzie¿owe (poprzez pozyskanie Osobowych •róde³ Informacji). 
S³u¿ba zdrowia mia³a zostaæ objêta wzmo¿on¹ dzia³alnoœci¹. Plan zak³ada³ tak¿e 
zabezpieczenie œwi¹t pañstwowych i „solidarnoœciowych” oraz wyborów.

Jak faktycznie wygl¹da³y metody pracy SB mo¿na siê przekonaæ po instrukcji 
dalszego prowadzenia istniej¹cych ju¿ spraw pionu III. W sprawie SOS „Ksiêgowa” 
postanowiono doprowadziæ do zwolnienia z pracy figurantki (osoby w zasiêgu 
zainteresowania SB) wykorzystuj¹c wyrok Kolegium Karno-Administracyjnego przy 
Prezydencie Miasta Jastrzêbia Zdroju. Figurantk¹ tej sprawy by³a Stanis³awa Krauz, 
jastrzêbska opozycjonistka i pracownica Urzêdu Miasta. SOS „Ksiêgowa” za³o¿ono, 
gdy w jej mieszkaniu SB znalaz³a prasê podziemn¹. Stanis³awê Krauz faktycznie 
zwolniono z pracy, formalnie za ponad roczne przebywanie na zwolnieniu lekarskim, 
zgodnie z wyrokiem Kolegium.

Pion IV przewidywane zagro¿enia ze strony jastrzêbskiego duchowieñstwa 
umiejscawia³ w dwóch aspektach. W pierwszym - polegaj¹cym na zwiêkszeniu 
wp³ywu Koœcio³a na ró¿ne œrodowiska i grupy poprzez naukê wyg³aszan¹ z ambon. 
Szczególne zagro¿enie widziano w wyg³aszaniu „negatywnych treœci politycznych” 
na mszach. W drugim - polegaj¹cym na pomocy lokalowej i materialnej 
organizacjom opozycyjnym. Obawiano siê te¿ poszerzenia bazy materialnej 
Koœcio³a. Plan dzia³añ na rok 1988 oscylowa³ równie¿ wokó³ tych dwóch aspektów. 
W celu rozluŸnienia wiêzi ksiê¿y z wiernymi zamierzano podj¹æ dzia³ania 
dezintegracyjne wewn¹trz samego Koœcio³a. Praca operacyjna podjêta mia³a byæ w 
celu przeciwdzia³ania oddzia³ywaniu kleru na m³odzie¿. Treœci kazañ mia³y byæ 
kontrolowane. Czynnoœci funkcjonariuszy IV pionu prowadz¹ce do kontroli i 
rozpracowania powi¹zañ Koœcio³a z opozycj¹ skupia³y siê wokó³ ks. Czarneckiego i 
parafii NMP Matki Koœcio³a. W celu uzyskania informacji planowano dotrzeæ do 
struktur koœcio³a „na górce”. Wobec jej proboszcza miano prowadziæ dzia³anie 
operacyjne. Wszelkie udostêpnianie opozycji pomieszczeñ czy materia³ów 
nakazano dokumentowaæ.

W analizie zagro¿eñ œwietnie widaæ konflikt aksjologiczny na linii pañstwo - 
Koœció³. Wartoœci i nauka Koœcio³a sta³y w sprzecznoœci do ideologii 
marksistowskiej. Nie bez przyczyny obawiano siê wyp³ywu Koœcio³a na m³odzie¿. 
Ju¿ Platon pisa³, ¿e pañstwo musi wychowywaæ swoich obywateli tak, by wiernie mu 
s³u¿yli. Po¿¹dane by³o ¿eby m³odzi anga¿owali siê w organizacje socjalistyczne, 
gdzie byli odpowiednio indoktrynowani. To samo dotyczy³o doros³ych. Nieoceniona 
pomoc ks. Czarneckiego udzielana jastrzêbskiej opozycji by³a dobrze znana SB, a 
wzglêdna autonomia Koœcio³a w póŸnym PRL powodowa³a, ¿e nie tak ³atwo by³o 
podejmowaæ kroki zmierzaj¹ce do likwidacji tego typu praktyk.

Zak³ady pracy Jastrzêbia, ochraniane przez pion V, w 1988 r. nara¿one mia³y byæ 
przede wszystkim na konflikty i nastroje niezadowolenia wœród ich za³óg, na co
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„Msze za Ojczyznê” oraz kontakty z opozycj¹. Pion V - ochraniaj¹cy gospodarkê 
narodow¹ - nie odnotowa³ powa¿niejszych przypadków wrogiej dzia³alnoœci. 
Niepokoj¹ce by³o pojawianie siê w zak³adach pracy drugoobiegowych ulotek 
antysocjalistycznych oraz utworzenie w KWK „Manifest Lipcowy” Tajnej Komisji 
Zak³adowej NSZZ „S”. Pion VI - maj¹cy pod swoj¹ opiek¹ produkcjê rolno-
spo¿ywcz¹ - nie prowadzi³ ¿adnych spraw o charakterze politycznym. Odnotowano 
za to przejawy niegospodarnoœci na terenie Zebrzydowic (tam g³ównie pion VI 
prowadzi³ swoj¹ dzia³alnoœæ).

Na podstawie powy¿szych danych mo¿na by³o stworzyæ prognozê zagro¿eñ oraz 
zaplanowaæ dzia³ania profilaktyczne i operacyjne maj¹ce te zagro¿enia likwidowaæ.

Pion kontrwywiadowczy (II) w zmo¿onym ruchu osobowym z krajami 
kapitalistycznymi widzia³ prawdopodobieñstwo zagro¿enia propagandowego 
wykorzystania dobrobytu na Zachodzie. Bano siê te¿ wywiadowczej penetracji 
obywateli kk, jak i pozyskania szpiegów wœród obywateli PRL. Ze strony RFN 
obawiano siê dzia³alnoœci rewizjonistycznej (zmiany zachodniej granicy Polski). 
Mo¿na siê zgodziæ, ¿e zachodni dobrobyt w porównaniu z PRL-owsk¹ wieczn¹ 
recesj¹ musia³ mieæ negatywny wp³yw na wizerunek w³adz. Czêste kontakty z 
obywatelami RFN, szczególnie autochtonicznej ludnoœci Œl¹ska, wynika³ z 
powi¹zañ rodzinnych. W ówczesnej rzeczywistoœci ma³o prawdopodobne by³o 
podejmowanie dzia³añ rewizjonistycznych przez zachodnie Niemcy. Uwypuklenie 
tego zagro¿enia wynika raczej z realizacji wspomnianej Instrukcji o pracy SB, w 
której mo¿na przeczytaæ: „Polska (…) jest nadal sta³ym obiektem zainteresowañ, 
ataku i dywersji ze strony oœrodków imperialistycznych (…), a zw³aszcza NRF” i 
dalej: „W ostatnich latach g³ównym narzêdziem dzia³alnoœci dywersyjnej 
imperializmu jest rewizjonizm, syjonizm i trockizm (…)”. W 1988 r. 
kontrwywiadowcza praca II pionu mia³a skupiæ siê na dwóch polach: 

a) na rozpoznawaniu i zwalczaniu dzia³alnoœci zachodnich s³u¿b specjalnych. W 
tym celu miano zebraæ informacje o osobach i obiektach bêd¹cych w 
zainteresowaniu obcych wywiadów oraz zaktualizowaæ bazê osób 
wspó³pracuj¹cych z nimi. Postanowiono równie¿ rozpocz¹æ pracê operacyjn¹ w 
stosunku do Polaków odmawiaj¹cych powrotu do kraju z kk oraz cudzoziemców z kk 
rezyduj¹cych w PRL. Do pracy mieli byæ wykorzystani Tajni Wspó³pracownicy (TW). 
Planowano uaktywnienie pracy kontrwywiadowczej na odcinku niemieckim; 

b) na doskonaleniu dzia³ania w zakresie operacyjnego ujawnienia i 
przeciwdzia³ania ujemnym zjawiskom maj¹cym zwi¹zek z ruchem osobowym. 
Miano tego dokonaæ za pomoc¹ sieci TW, rozmów profilaktycznych z 
wyje¿d¿aj¹cymi oraz kontroli podejrzanych cudzoziemców.

W stosunku do obszaru dzia³ania pionu III (zwalczanie wewnêtrznej opozycji) 
prognozowano na rok 1988 r. niebezpieczeñstwa wynikaj¹ce z aktywnoœci 
podziemnych dzia³aczy „S”. Spodziewano siê próby utworzenia Miejskiej Rady „S”, a 
tak¿e nasilenia dzia³alnoœci opozycyjnej przed wyborami i wa¿nymi dla opozycji 
œwiêtami. W roku 1988 mia³y odbyæ siê wybory do Rad Narodowych, prognozowano 
ich bojkot, a nawet terror polityczny w czasie ich trwania. Przewidywano te¿ 
w³¹czanie siê wrogów do Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego i komisji 
wyborczych (sabota¿). Widziano prawdopodobieñstwo dotarcia komunikatów 
opozycyjnych do szkó³. Innym „niebezpieczeñstwem” dla m³odzie¿y mia³o byæ 
odci¹ganie jej przez Koœció³ od organizacji socjalistycznych. W œrodowiskach

inteligenckich spodziewano siê niezadowolenia w s³u¿bie zdrowia, ze wzglêdu na 
p³ace, oraz wykorzystywania mów adwokatów do inspirowania wrogiej dzia³alnoœci. 
By zapobiec tym zagro¿eniom planowano u¿ycie szeregu metod w³aœciwych dla SB. 
W stosunku do komórek opozycyjnych postulowano ich rozpracowywanie, a w 
konsekwencji likwidacjê. Œrodki kontroli zamierzano zastosowaæ równie¿ w 
stosunku do osób podejrzanych o terroryzm. Dla „ochrony m³odzie¿y” planowano 
przeprowadzenie motywacyjnych rozmów z dyrektorami szkó³, by zmusiæ ich do 
dzia³ania na rzecz m³odych oraz rozpoznaæ si³ê wp³ywu opozycji i Koœcio³a na 
œrodowiska m³odzie¿owe (poprzez pozyskanie Osobowych •róde³ Informacji). 
S³u¿ba zdrowia mia³a zostaæ objêta wzmo¿on¹ dzia³alnoœci¹. Plan zak³ada³ tak¿e 
zabezpieczenie œwi¹t pañstwowych i „solidarnoœciowych” oraz wyborów.

Jak faktycznie wygl¹da³y metody pracy SB mo¿na siê przekonaæ po instrukcji 
dalszego prowadzenia istniej¹cych ju¿ spraw pionu III. W sprawie SOS „Ksiêgowa” 
postanowiono doprowadziæ do zwolnienia z pracy figurantki (osoby w zasiêgu 
zainteresowania SB) wykorzystuj¹c wyrok Kolegium Karno-Administracyjnego przy 
Prezydencie Miasta Jastrzêbia Zdroju. Figurantk¹ tej sprawy by³a Stanis³awa Krauz, 
jastrzêbska opozycjonistka i pracownica Urzêdu Miasta. SOS „Ksiêgowa” za³o¿ono, 
gdy w jej mieszkaniu SB znalaz³a prasê podziemn¹. Stanis³awê Krauz faktycznie 
zwolniono z pracy, formalnie za ponad roczne przebywanie na zwolnieniu lekarskim, 
zgodnie z wyrokiem Kolegium.

Pion IV przewidywane zagro¿enia ze strony jastrzêbskiego duchowieñstwa 
umiejscawia³ w dwóch aspektach. W pierwszym - polegaj¹cym na zwiêkszeniu 
wp³ywu Koœcio³a na ró¿ne œrodowiska i grupy poprzez naukê wyg³aszan¹ z ambon. 
Szczególne zagro¿enie widziano w wyg³aszaniu „negatywnych treœci politycznych” 
na mszach. W drugim - polegaj¹cym na pomocy lokalowej i materialnej 
organizacjom opozycyjnym. Obawiano siê te¿ poszerzenia bazy materialnej 
Koœcio³a. Plan dzia³añ na rok 1988 oscylowa³ równie¿ wokó³ tych dwóch aspektów. 
W celu rozluŸnienia wiêzi ksiê¿y z wiernymi zamierzano podj¹æ dzia³ania 
dezintegracyjne wewn¹trz samego Koœcio³a. Praca operacyjna podjêta mia³a byæ w 
celu przeciwdzia³ania oddzia³ywaniu kleru na m³odzie¿. Treœci kazañ mia³y byæ 
kontrolowane. Czynnoœci funkcjonariuszy IV pionu prowadz¹ce do kontroli i 
rozpracowania powi¹zañ Koœcio³a z opozycj¹ skupia³y siê wokó³ ks. Czarneckiego i 
parafii NMP Matki Koœcio³a. W celu uzyskania informacji planowano dotrzeæ do 
struktur koœcio³a „na górce”. Wobec jej proboszcza miano prowadziæ dzia³anie 
operacyjne. Wszelkie udostêpnianie opozycji pomieszczeñ czy materia³ów 
nakazano dokumentowaæ.

W analizie zagro¿eñ œwietnie widaæ konflikt aksjologiczny na linii pañstwo - 
Koœció³. Wartoœci i nauka Koœcio³a sta³y w sprzecznoœci do ideologii 
marksistowskiej. Nie bez przyczyny obawiano siê wyp³ywu Koœcio³a na m³odzie¿. 
Ju¿ Platon pisa³, ¿e pañstwo musi wychowywaæ swoich obywateli tak, by wiernie mu 
s³u¿yli. Po¿¹dane by³o ¿eby m³odzi anga¿owali siê w organizacje socjalistyczne, 
gdzie byli odpowiednio indoktrynowani. To samo dotyczy³o doros³ych. Nieoceniona 
pomoc ks. Czarneckiego udzielana jastrzêbskiej opozycji by³a dobrze znana SB, a 
wzglêdna autonomia Koœcio³a w póŸnym PRL powodowa³a, ¿e nie tak ³atwo by³o 
podejmowaæ kroki zmierzaj¹ce do likwidacji tego typu praktyk.

Zak³ady pracy Jastrzêbia, ochraniane przez pion V, w 1988 r. nara¿one mia³y byæ 
przede wszystkim na konflikty i nastroje niezadowolenia wœród ich za³óg, na co
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wp³yw mog³y mieæ podwy¿ki cen. Zagro¿eniem by³o odrodzenie siê struktur „S” w 
„Manifeœcie Lipcowym”. Niebezpieczeñstwo widziano te¿ w mo¿liwoœci dotarcia 
opozycji i kleru do górników oraz charakterystycznych dla gospodarki 
komunistycznej niegospodarnoœci, marnotrawstwa i braku dyscypliny. Praca nad 
zwalczeniem tych zagro¿eñ mia³a byæ prowadzona g³ównie z wykorzystaniem OZI, 
którzy mieli informowaæ o nastrojach spo³ecznych w kopalniach, reakcjach na II etap 
reformy gospodarczej (podwy¿ki cen), przejawach niegospodarnoœci oraz 
kontrolowaæ kadrê kierownicz¹ i nowoprzyjêtych. Œrodki operacyjne miano 
zastosowaæ wobec osób podejmuj¹cych wrog¹ dzia³alnoœæ polityczn¹, 
mieszkañców domów górnika i dysponentów tajemnicy s³u¿bowej. Ochron¹ miano 
obj¹æ zwi¹zki zawodowe i samorz¹dy robotnicze.

Jak wiadomo pomimo dzia³añ ubecji nie uda³o siê zapobiec sierpniowej fali 
strajków 1988 r. Nie powiod³y siê te¿ próby likwidacji TKZ NSZZ „S” w „Manifeœcie”, 
która te strajki wszczê³a, choæ w planie pracy nakazano przekszta³ciæ sprawê „Rada” 
(sprawdzaj¹c¹ TKZ) w Sprawê Operacyjnego Rozpracowania.

W pionie VI (rolno-spo¿ywczym) niepokoj¹ce by³y marnotrawstwo i 
niegospodarnoœæ, które mog³y powodowaæ braki w zaopatrzeniu, za którymi z kolei 
móg³ iœæ wybuch spo³ecznego niezadowolenia. ¯eby temu zapobiec postulowano 
wszczêcie dzia³añ rozpoznawczo-represyjnych maj¹cych zapobiec marnotrawstwu. 
Trudno przypuszczaæ, by zebrzydowickie gospodarstwa mia³y tak du¿e znaczenie, 
¿e ich kondycja wp³ywa³a na braki w zaopatrzeniu. By³a to raczej realizacja 
centralnych instrukcji.

W realizacji postanowieñ RUSW Jastrzêbie mia³y wspó³pracowaæ MO i WOP. Na 
rok 1988 planowano pozyskanie: 31 TW, rezydenta, konsultanta i 3 lokali 
kontaktowych. W planie pracy zajêto siê równie¿ sprawami organizacyjnymi RUSW. 
G³ównym problemem by³ krótki sta¿ pracy funkcjonariuszy. M³odsi funkcjonariusze 
mieli zostaæ objêci opiek¹ starszych, dodatkowo miano organizowaæ comiesiêczne 
szkolenia. Zdecydowano o podjêciu dzia³añ maj¹cych na celu podniesienie morale 
politycznego kadry. Chciano doprowadziæ do pe³nego upartyjnienia stanu 
osobowego. Praca ka¿dego funkcjonariusza mia³a byæ cotygodniowo rozliczana.

Najbardziej sprecyzowane i jednoznaczne s¹ plany pracy pionów III, IV i V. Praca 
funkcjonariuszy tych pionów odbywa³a siê w Jastrzêbiu. Ich dzia³ania czêsto 
przenika³y siê wzajemnie. Dobrym tego przyk³adem jest postaæ ks. Czarneckiego, 
którego osob¹ (bezpoœrednio lub poœrednio) zainteresowane by³y wszystkie trzy 
piony. Z analizy powy¿szych danych wynika, i¿ w opisywanym okresie to on by³ 
g³ównym wrogiem jastrzêbskiej bezpieki. Rzuca siê w oczy dwutorowoœæ dzia³añ 
podejmowanych wobec opozycji. Po pierwsze, starano siê rozpracowaæ same 
organizacje opozycyjne, a po drugie - zminimalizowaæ efekty ich pracy, ograniczyæ 
oddzia³ywanie. Dotyczy³o to g³ównie ograniczenia rozprzestrzeniania siê 
konkurencyjnych idea³ów i niepodlegaj¹cych cenzurze informacji. Dlatego te¿ 
starano siê ograniczyæ wp³yw Koœcio³a katolickiego. Œcis³a kontrola kopalñ by³ 
oczywista, gdy¿ to w ich za³ogach tkwi³ najwiêkszy potencja³ do wybuchu  strajku.

•ród³a: Plan pracy RUSW Jastrzêbie Zdrój na rok 1988, IPN Ka 00136/2; SOS „Ksiêgowa”, 
IPN Ka 230/2628; Instrukcja o pracy operacyjnej S³u¿by Bezpieczeñstwa resortu spraw 
wewnêtrznych z 1 lutego 1970 r.

Pawe³ War³ycho (Jastrzêbie-Zdrój)

Jubileusz Szko³y Podstawowej w Bziu Górnym

W zwi¹zku z setnym jubileuszem Szko³y Podstawowej nr 15 im. Marii 
Konopnickiej w Jastrzêbiu-Bziu rok szkolny 2011/2012 zosta³ og³oszony rokiem 
stulecia szko³y. Nauczyciele „piêtnastki” przygotowali projekt edukacyjny dla 
obecnych uczniów, ale tak¿e absolwentów i spo³ecznoœci lokalnej. Jednym z 
wa¿niejszych etapów realizacji uroczystego projektu jest wydanie publikacji o historii 
szko³y. Autorkami ksi¹¿ki pt. „Szko³a Podstawowa nr 15 im. Marii Konopnickiej w 
Jastrzêbiu-Zdroju. Monografia 1912-2012 wydana z okazji 100-lecia szko³y” s¹: pani 
dyrektor SP 15 - mgr Krystyna Matera oraz pani wicedyrektor - mgr Urszula 
Niemczyk. Poni¿szy tekst prezentuje opracowanie pierwszego rozdzia³u tej¿e 
publikacji, który opisuje dzieje szko³y katolickiej w Bziu Górnym od jej za³o¿enia do 
wybuchu wojny w roku 1939.

Uroczyste otwarcie nowej, murowanej szko³y mia³o miejsce 1 kwietnia 1912 r. 
Jak podaje powiatowa gazeta periodyczna z Pszczyny „Plesser Kreissblatt”, 
ca³kowity koszt budowy wynosi³ 46 340 marek i 24 fenigi, z czego rz¹d pruski 
sfinansowa³ 19 tysiêcy marek zaœ pozosta³e œrodki zgromadzili mieszkañcy Bzia 
oraz poszczególne gminy, zaci¹gaj¹c kredyty (Bzie Górne przekaza³o 8 tys. marek, 
Bzie Zameckie - 6 tys. marek, Bzie Dolne - 2 tys. marek, Pniówek - 2 tys. marek). 
W³aœciciel Bzia Zameckiego przekaza³ na ten cel 3 tys. marek, zaœ Bzia Górnego 4 
tys. marek. Pierwszym kierownikiem szko³y w latach 1912-1919 by³ Wahner, z 
pochodzenia Niemiec z Æwiklic ko³o Pszczyny. S³abo zna³ jêzyk polski, w zwi¹zku z 
czym nauczycielem w tym czasie by³ Szeer, zaledwie 19-letni absolwent seminarium 
nauczycielskiego z Przyszowic ko³o Gliwic. Drugim nauczycielem zosta³ Klichta, 
który uczy³ od 1914 r. Jak wspomina absolwentka szko³y z 1925 r., pani Angela 
ZieleŸnik z domu Olejnik, rok szkolny rozpoczyna³ siê 1 kwietnia. W szkole by³y 3 
klasy, do których nale¿a³y dzieci katolickie z Bzia Górnego, Pniówka i Skrbeni (do 
1926 r., kiedy ta czêœæ Bzia zosta³a w³¹czona do Bzia Zameckiego). Do I klasy 
uczêszcza³y dwa roczniki, podzielone w szkolnej salce na dwa rzêdy, gdzie ch³opcy 
siedzieli z przodu, a z ty³u dziewczêta. Do II klasy nale¿a³y dwa kolejne roczniki, zaœ 
do III - a¿ cztery, ze wzglêdu na niewielk¹ iloœæ dzieci. Lekcja trwa³a 60 minut, po niej 
nastêpowa³a 5-minutowa przerwa, jedna przerwa œniadaniowa by³a 10-minutowa. 
Na krótkich przerwach dzieci gra³y w pi³kê lub skaka³y na skakankach, uplecionych z 
trawy. Na Wielkanoc  dzieci mia³y 2 tygodnie przerwy œwi¹tecznej, od 14 lipca do 15 
sierpnia trwa³a przerwa letnia, kiedy dzieci pomaga³y przy ¿niwach, od  20  wrzeœnia 
do 20 paŸdziernika mia³a miejsce 2-tygodniowa przerwa jesienna zwi¹zana z 
wykopkami i na Bo¿e Narodzenie uczniom przys³ugiwa³y 2-tygodnie wolnego.

Od lutego 1919 r. w budynku szko³y stacjonowa³ oddzia³ wojska niemieckiego - 
Grenzschutz, dlatego dzieci uczêszcza³y do szko³y ewangelickiej (budynek 
dzisiejszego Oddzia³u Przedszkolnego przy ZS nr 13) lub do szko³y w Bziu 
Zameckim (nieistniej¹cy budynek przy koœciele zwany kiedyœ Organistówk¹ - ze 
wzglêdu na mieszkaj¹cego w szkole organistê-koœcielnego, który jednoczeœnie by³ 
nauczycielem).  W 1921 r. w Bziu odby³ siê plebiscyt, zaœ lokal wyborczy mieœci³ siê 
w opisywanej szkole katolickiej w Bziu Górnym. 80% mieszkañców g³osowa³o za 
Polsk¹. W latach 1920-1921, kiedy trwa³a walka z Niemcami o przy³¹czenie Œl¹ska 
do Polski, w szkole nauczano w jêzyku niemieckim i polskim (w 1920 r. - w jêzyku 
niemieckim naucza³ Krymer, zaœ polskim Borzucki, w 1921 - Szejga i Przystañski).
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wp³yw mog³y mieæ podwy¿ki cen. Zagro¿eniem by³o odrodzenie siê struktur „S” w 
„Manifeœcie Lipcowym”. Niebezpieczeñstwo widziano te¿ w mo¿liwoœci dotarcia 
opozycji i kleru do górników oraz charakterystycznych dla gospodarki 
komunistycznej niegospodarnoœci, marnotrawstwa i braku dyscypliny. Praca nad 
zwalczeniem tych zagro¿eñ mia³a byæ prowadzona g³ównie z wykorzystaniem OZI, 
którzy mieli informowaæ o nastrojach spo³ecznych w kopalniach, reakcjach na II etap 
reformy gospodarczej (podwy¿ki cen), przejawach niegospodarnoœci oraz 
kontrolowaæ kadrê kierownicz¹ i nowoprzyjêtych. Œrodki operacyjne miano 
zastosowaæ wobec osób podejmuj¹cych wrog¹ dzia³alnoœæ polityczn¹, 
mieszkañców domów górnika i dysponentów tajemnicy s³u¿bowej. Ochron¹ miano 
obj¹æ zwi¹zki zawodowe i samorz¹dy robotnicze.

Jak wiadomo pomimo dzia³añ ubecji nie uda³o siê zapobiec sierpniowej fali 
strajków 1988 r. Nie powiod³y siê te¿ próby likwidacji TKZ NSZZ „S” w „Manifeœcie”, 
która te strajki wszczê³a, choæ w planie pracy nakazano przekszta³ciæ sprawê „Rada” 
(sprawdzaj¹c¹ TKZ) w Sprawê Operacyjnego Rozpracowania.

W pionie VI (rolno-spo¿ywczym) niepokoj¹ce by³y marnotrawstwo i 
niegospodarnoœæ, które mog³y powodowaæ braki w zaopatrzeniu, za którymi z kolei 
móg³ iœæ wybuch spo³ecznego niezadowolenia. ¯eby temu zapobiec postulowano 
wszczêcie dzia³añ rozpoznawczo-represyjnych maj¹cych zapobiec marnotrawstwu. 
Trudno przypuszczaæ, by zebrzydowickie gospodarstwa mia³y tak du¿e znaczenie, 
¿e ich kondycja wp³ywa³a na braki w zaopatrzeniu. By³a to raczej realizacja 
centralnych instrukcji.

W realizacji postanowieñ RUSW Jastrzêbie mia³y wspó³pracowaæ MO i WOP. Na 
rok 1988 planowano pozyskanie: 31 TW, rezydenta, konsultanta i 3 lokali 
kontaktowych. W planie pracy zajêto siê równie¿ sprawami organizacyjnymi RUSW. 
G³ównym problemem by³ krótki sta¿ pracy funkcjonariuszy. M³odsi funkcjonariusze 
mieli zostaæ objêci opiek¹ starszych, dodatkowo miano organizowaæ comiesiêczne 
szkolenia. Zdecydowano o podjêciu dzia³añ maj¹cych na celu podniesienie morale 
politycznego kadry. Chciano doprowadziæ do pe³nego upartyjnienia stanu 
osobowego. Praca ka¿dego funkcjonariusza mia³a byæ cotygodniowo rozliczana.

Najbardziej sprecyzowane i jednoznaczne s¹ plany pracy pionów III, IV i V. Praca 
funkcjonariuszy tych pionów odbywa³a siê w Jastrzêbiu. Ich dzia³ania czêsto 
przenika³y siê wzajemnie. Dobrym tego przyk³adem jest postaæ ks. Czarneckiego, 
którego osob¹ (bezpoœrednio lub poœrednio) zainteresowane by³y wszystkie trzy 
piony. Z analizy powy¿szych danych wynika, i¿ w opisywanym okresie to on by³ 
g³ównym wrogiem jastrzêbskiej bezpieki. Rzuca siê w oczy dwutorowoœæ dzia³añ 
podejmowanych wobec opozycji. Po pierwsze, starano siê rozpracowaæ same 
organizacje opozycyjne, a po drugie - zminimalizowaæ efekty ich pracy, ograniczyæ 
oddzia³ywanie. Dotyczy³o to g³ównie ograniczenia rozprzestrzeniania siê 
konkurencyjnych idea³ów i niepodlegaj¹cych cenzurze informacji. Dlatego te¿ 
starano siê ograniczyæ wp³yw Koœcio³a katolickiego. Œcis³a kontrola kopalñ by³ 
oczywista, gdy¿ to w ich za³ogach tkwi³ najwiêkszy potencja³ do wybuchu  strajku.
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Jak podaje powiatowa gazeta periodyczna z Pszczyny „Plesser Kreissblatt”, 
ca³kowity koszt budowy wynosi³ 46 340 marek i 24 fenigi, z czego rz¹d pruski 
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wzglêdu na mieszkaj¹cego w szkole organistê-koœcielnego, który jednoczeœnie by³ 
nauczycielem).  W 1921 r. w Bziu odby³ siê plebiscyt, zaœ lokal wyborczy mieœci³ siê 
w opisywanej szkole katolickiej w Bziu Górnym. 80% mieszkañców g³osowa³o za 
Polsk¹. W latach 1920-1921, kiedy trwa³a walka z Niemcami o przy³¹czenie Œl¹ska 
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W roku 1923 do Bzia przyby³ polski nauczyciel W³adys³aw Wieczorek, 
pochodz¹cy z okolic Wodzis³awia, który nauczaj¹c w obu katolickich szko³ach w 
Bziu zaskarbi³ sobie szacunek i przychylnoœæ tutejszych mieszkañców. W 1930 r. do 
szko³y uczêszcza³o 160 uczniów, a placówk¹ kierowa³ Ignacy Buœ, pochodz¹cy z 
Krakowa. Buœ nie cieszy³ siê jednak powa¿aniem uczniów i ju¿ rok póŸniej zosta³ 
przeniesiony do innej placówki. Jego nastêpc¹ zosta³ Józef Matusiak, który 
jednoczeœnie prowadzi³ zajêcia z rysunku i robót rêcznych. By³ to cz³owiek bardzo 
aktywny i pracowity - przyczyni³ siê do zbudowania sieci elektrycznej w Bziu w 1933 
r., za jego kadencji dokonano remontu szko³y, oddano czwart¹ salê lekcyjn¹, 
urz¹dzono gabinet pomocy naukowych i wzbogacono zbiory biblioteki szkolnej. W 
czerwcu 1934 r. wojewoda œl¹ski przeznaczy³ 500 z³ dotacji na remont szko³y w Bziu 
Górnym.

Co roku w czerwcu odbywa³o siê w Bziu „Œwiêto Pieœni”, w którym bra³y udzia³ 
zespo³y muzyczne ze szkó³ w Paw³owicach, Warszowicach i Jastrzêbiu Górnym. Nie 
lada atrakcj¹ by³y te¿ zawody sportowe oraz wycieczki do Wis³y i Ustronia. Na 
zakoñczenie roku szkolnego tradycyjnie organizowano „Œwiêto Szko³y Polskiej” z 
wystêpami i inscenizacjami uczniów z Bzia Górnego i Zameckiego. Wybuch drugiej 
wojny œwiatowej zmusi³ polskich nauczycieli do opuszczenia Bzia, a tutejsze szko³y 
zosta³y obsadzone nauczycielami niemieckimi.

Anna Lerch (instruktorka GHM)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Piknik w kurorcie ju¿ za nami

12 maja w siedzibie Galerii Historii Miasta odby³a siê promocja dwóch 
jubileuszowych albumów: "Dom Zdrojowy" i "£azienki", wydanych w ramach 
projektu "Piknik w kurorcie - 150 lat tradycji jodobromowych uzdrowisk w Jastrzêbiu-
Zdroju i Karwinie-Darkowie". Te bogato ilustrowane publikacje przybli¿aj¹ historiê 
jednych z najbardziej rozpoznawalnych budynków w mieœcie, od czasu ich

powstania do wspó³czesnoœci. Licznie zgromadzone audytorium wys³ucha³o
wyk³adu Marcina Boratyna - kierownika Galerii Historii Miasta, który nakreœli³ idee 
samego projektu, nawi¹zuj¹c tym samym do dzia³alnoœci czeskiego uzdrowiska w 
Karwinie-Darkowie. Otwarta zosta³a równie¿ wystawa plenerowa ukazuj¹ca 
poszczególne etapy funkcjonowania polskiego i czeskiego kurortu. Ka¿dy uczestnik 
promocji otrzyma³ komplet albumów.

Dzieñ póŸniej - 13 maja "przenieœliœmy siê" do lat 20. i 30. XX wieku, czyli z³otych 
czasów funkcjonowania kurortu. Po uroczystym otwarciu imprezy na scenie pojawi³ 
siê zespó³ "Old Jazz Fun" w sk³adzie: Agata Moroñ - wokal, Jerzy Skalski - tr¹bka, 
Leszek Nowotarski - saksofon sopranowy i tenorowy, Jakub Moroñ - puzon, S³awek 
Pogoda - gitara, Ronald Tuczykont - kontrabas, Dominik Ros³on - perkusja. Zespó³ 
perfekcyjnie zaprezentowa³ najwiêksze przeboje okresu miêdzywojennego.

W podobnym klimacie utrzymany by³ równie¿ wystêp Kasi Jeleñ, absolwentki 
szko³y muzycznej na flecie poprzecznym, studentki historii sztuki i aktorki 
amatorskiego teatru Preventorium z Bêdzina. Artystce towarzyszyli: Micha³ G³¹b - 
pianista, saksofonista, dyrygent chóru Gospel i M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej, a 
tak¿e nauczyciel muzyki oraz Maciej Dana - student IV roku Akademii Muzycznej 
(klarnet).

O godzinie 18.00 wszyscy chêtni zebrali siê w Domu Zdrojowym na 
premierowym pokazie filmu niemego "Kurort mi³oœci". Film wyre¿yserowa³ Mariusz 
Cholajda, natomiast scenariusz opracowali aktorzy Teatru Monitoring. W filmie 
wyst¹pili: Monika Malicka, Patrycja Sitkiewicz, Martyna Woch, Magdalena Dró¿d¿, 
Agata Nicia, Dawid Mieszczak, Rados³aw Pawêski, Adrian Zawiœlak oraz Eliasz 
Cholajda. Dodatkow¹ atrakcj¹ pokazu by³a muzyka grana "na ¿ywo" przez 
wspomnianych wczeœniej artystów: Micha³a G³¹ba i Macieja Dana.

Na zakoñczenie organizatorzy przygotowali niespodziankê w postaci dancingu 
utrzymanego w klimacie i stylistyce okresu miêdzywojennego. Do tañca przygrywa³ 
zespó³ "Old Jazz Fun".

Warto nadmieniæ, ze podczas trwania ca³ej imprezy na terenie parku mo¿na by³o 
spotkaæ kuracjuszy w strojach z epoki, którzy wzbudzali ogromne zainteresowanie. 
Ponadto by³a mo¿liwoœæ otrzymania unikalnych pami¹tek z imprezy, przejechania 
siê automobilami czy sfotografowania siê przy pami¹tkowych makietach. Na terenie 
parku i w Galerii Historii Miasta wyst¹pili: Anna Velasquez, graj¹ca na altówce 
absolwentka Szko³y Muzycznej I i II stopnia oraz Krzysztof Guñka - student III roku 
Akademii Muzycznej w Krakowie, który zagra³ na saksofonie.

Chocia¿ w Jastrzêbiu-Zdroju "Piknik w kurorcie" ju¿ za nami, to wszystkich 
zainteresowanych zapraszamy 20 lipca na rynek w Karwinie. Tam te¿ bêdzie mo¿na 
spotkaæ kuracjuszy w strojach z epoki i pos³uchaæ jazzu. Happening rozpocznie siê o 
godzinie 17.15.

Bardzo dziêkujemy za pomoc przy organizacji imprezy naszym wolontariuszom, 
Mariuszowi Cholajdzie, aktorom Teatru Monitoring i wszystkim osobom, które 
przyczyni³y siê do sukcesu "Pikniku w kurorcie".  

Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) i bud¿etu pañstwa za poœrednictwem Euroregionu Œl¹sk 

Cieszyñski - Tìšínské Slezsko

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

Piknik w kurorcie ju¿ za nami
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Zdroju i Karwinie-Darkowie". Te bogato ilustrowane publikacje przybli¿aj¹ historiê 
jednych z najbardziej rozpoznawalnych budynków w mieœcie, od czasu ich

powstania do wspó³czesnoœci. Licznie zgromadzone audytorium wys³ucha³o
wyk³adu Marcina Boratyna - kierownika Galerii Historii Miasta, który nakreœli³ idee 
samego projektu, nawi¹zuj¹c tym samym do dzia³alnoœci czeskiego uzdrowiska w 
Karwinie-Darkowie. Otwarta zosta³a równie¿ wystawa plenerowa ukazuj¹ca 
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czasów funkcjonowania kurortu. Po uroczystym otwarciu imprezy na scenie pojawi³ 
siê zespó³ "Old Jazz Fun" w sk³adzie: Agata Moroñ - wokal, Jerzy Skalski - tr¹bka, 
Leszek Nowotarski - saksofon sopranowy i tenorowy, Jakub Moroñ - puzon, S³awek 
Pogoda - gitara, Ronald Tuczykont - kontrabas, Dominik Ros³on - perkusja. Zespó³ 
perfekcyjnie zaprezentowa³ najwiêksze przeboje okresu miêdzywojennego.

W podobnym klimacie utrzymany by³ równie¿ wystêp Kasi Jeleñ, absolwentki 
szko³y muzycznej na flecie poprzecznym, studentki historii sztuki i aktorki 
amatorskiego teatru Preventorium z Bêdzina. Artystce towarzyszyli: Micha³ G³¹b - 
pianista, saksofonista, dyrygent chóru Gospel i M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej, a 
tak¿e nauczyciel muzyki oraz Maciej Dana - student IV roku Akademii Muzycznej 
(klarnet).

O godzinie 18.00 wszyscy chêtni zebrali siê w Domu Zdrojowym na 
premierowym pokazie filmu niemego "Kurort mi³oœci". Film wyre¿yserowa³ Mariusz 
Cholajda, natomiast scenariusz opracowali aktorzy Teatru Monitoring. W filmie 
wyst¹pili: Monika Malicka, Patrycja Sitkiewicz, Martyna Woch, Magdalena Dró¿d¿, 
Agata Nicia, Dawid Mieszczak, Rados³aw Pawêski, Adrian Zawiœlak oraz Eliasz 
Cholajda. Dodatkow¹ atrakcj¹ pokazu by³a muzyka grana "na ¿ywo" przez 
wspomnianych wczeœniej artystów: Micha³a G³¹ba i Macieja Dana.

Na zakoñczenie organizatorzy przygotowali niespodziankê w postaci dancingu 
utrzymanego w klimacie i stylistyce okresu miêdzywojennego. Do tañca przygrywa³ 
zespó³ "Old Jazz Fun".

Warto nadmieniæ, ze podczas trwania ca³ej imprezy na terenie parku mo¿na by³o 
spotkaæ kuracjuszy w strojach z epoki, którzy wzbudzali ogromne zainteresowanie. 
Ponadto by³a mo¿liwoœæ otrzymania unikalnych pami¹tek z imprezy, przejechania 
siê automobilami czy sfotografowania siê przy pami¹tkowych makietach. Na terenie 
parku i w Galerii Historii Miasta wyst¹pili: Anna Velasquez, graj¹ca na altówce 
absolwentka Szko³y Muzycznej I i II stopnia oraz Krzysztof Guñka - student III roku 
Akademii Muzycznej w Krakowie, który zagra³ na saksofonie.

Chocia¿ w Jastrzêbiu-Zdroju "Piknik w kurorcie" ju¿ za nami, to wszystkich 
zainteresowanych zapraszamy 20 lipca na rynek w Karwinie. Tam te¿ bêdzie mo¿na 
spotkaæ kuracjuszy w strojach z epoki i pos³uchaæ jazzu. Happening rozpocznie siê o 
godzinie 17.15.

Bardzo dziêkujemy za pomoc przy organizacji imprezy naszym wolontariuszom, 
Mariuszowi Cholajdzie, aktorom Teatru Monitoring i wszystkim osobom, które 
przyczyni³y siê do sukcesu "Pikniku w kurorcie".  

Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) i bud¿etu pañstwa za poœrednictwem Euroregionu Œl¹sk 

Cieszyñski - Tìšínské Slezsko

Katarzyna Nowak-Gardecka (instruktorka GHM)
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Krewny Witczaków w Jastrzêbiu

W niedzielê 22 kwietnia nasz¹ miejscowoœæ odwiedzi³ wnuk W³adys³awa 
Witczaka - brata dr Miko³aja Witczaka - W³adys³aw Regulski wraz z rodzin¹. To dziêki 
niemu powsta³y dwa artyku³y opisuj¹ce losy Witczaków, z których pierwszy zosta³ 
opublikowany w marcowym wydaniu miesiêcznika „Jastrz¹b”, natomiast drugi 
znalaz³ siê na ³amach (tak¿e marcowego) “Biuletynu Galerii Historii Miasta”. 
Zg³êbiaj¹c historiê tej zas³u¿onej dla Jastrzêbia-Zdroju rodziny, pan Regulski w 
pierwszej kolejnoœci uda³ siê do Jastrzêbia Górnego, aby zapaliæ znicz przy grobie 
rodziny Witczaków. W tym miejscu zwróci³ uwagê na tablicê nagrobn¹, która

Nasi wolontariusze podczas “Pikniku w kurorcie”; 13 V 2012 r.; Fot. M. Wójcik (u góry),     
K. Nowak-Gardecka (po lewej) i D. Mazur (po prawej)

Wystawa plenerowa i koncert jazzowy na placu zdrojowym, fot. J. Lis.
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w bardzo ma³ym stopniu informuje kto w tym miejscu jest pochowany. Nastêpnie 
uda³ siê na cmentarz w Zdroju, gdzie zostali pochowani Jarmi³a i Miko³aj Witczak. W 
drodze z Górnego do Zdroju nie omieszka³ zobaczyæ dawnego dworu Witczaków na 
Mendowcu. Niestety jak powszechnie wiadomo budynek znajduje siê w op³akanym 
stanie, jednak sama lokalizacja zrobi³a na goœciach du¿e wra¿enie. Usytuowanie na 
wzniesieniu oraz przylegaj¹cy parkiem znalaz³o w ich oczach uznanie. Ostatnim 
miejscem zwiedzania by³o centrum Zdroju, wraz z Parkiem Zdrojowym i 
zabudowaniami dawnych obiektów pouzdrowiskowych. Najwiêksze wra¿enie 
wywar³ na goœciach ³adny i zadbany Park Zdrojowy. Nasi goœcie z BieŸdziadowa 
zwrócili tak¿e uwagê na spokojny charakter dawnej miejscowoœci uzdrowiskowej. 
Zabytkowe budynki by³ych pensjonatów i hoteli oraz zabudowania parkowe wywar³y 
pozytywne wra¿enie. Wizyta trwa³a ponad dwie godziny, a pan Regulski ju¿ 
zapowiedzia³ kolejn¹ wizytê, do której szykuj¹ siê tak¿e pozostali cz³onkowie jego 
rodziny, którzy tym razem nie mogli przyjechaæ. Na zakoñczenie pobytu w Jastrzêbiu 
nasi goœcie otrzymali materia³y zwi¹zane z histori¹ Jastrzêbia i rodzin¹ Witczaków. 
Ksi¹¿ki, albumy, pocztówki czy archiwalne wydania gazety „Jastrz¹b” z pewnoœci¹ 
przys³u¿¹ siê do lepszego poznania jastrzêbskiej przesz³oœci.

Dariusz Mazur

--------------------------------------------------------------------------
Kuchnia po naszymu, czyli jaka? - errata do czêœci 10

Z uwagi na to, ¿e do przepisu na parówki zamieszczonego w ostatnim numerze 
Biuletynu wkrad³ siê b³¹d, raz jeszcze podajê przepis  tym razem rychtyczny.

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 dok³adnie 
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 œciyrkom i 
³odstowiomy do ciep³ego na kole piytnoœcie minut. Jak ciasto uroœnie ze dwa razy, 
bierymy wielko ³y¿ka, kiero trza zatonkaæ w monce i nabiyromy na nia ciasta  tela co 
ma³o mandarynka. Kluzki kulomy delikatnie w rynkach i uk³odomy na wysypanej 
monkom stolnicy. Terozki muszom wyrosn¹æ a¿e bydom bachrate a w tynczas 
mogymy ju¿ szykowaæ szyroki garniec z wodom, pe³ny do po³owy. Na wiyrchu 
³obwi¹zujymy garniec czystym, leko zmoczonym p³ótnym, pomogaj¹c se sznurkiym, 
coby by³o doœæ sztram. Jak woda zewre k³adymy na p³ótnie siedym parówek, jedna 
kole drugij i przikrywomy blaszanom miskom. Warzimy na fest ³ogniu kole piytnoœcie 
minut. Gorki parówki nojlepij szmakujom z przibronoconym mas³ym, posute cukrym, 
a do picio musi byæ kompot z borówek. 

Anna Lerch

Jastrzêbie-Zdrój w starej reklamie

Reklama koncertu w Domu Zdrojowym zamieszczona w “Rybniker Kreis-Blatt” nr 28   
z 11 VII 1885 r.
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Jastrzêbie-Zdrój na starej pocztówce

Jastrzêbie-Zdrój. Dolina Miko³aja
Pocztówka z lat 20. przedstawia dolinê w Parku Zdrojowym. Ju¿ w okresie 
przed I wojn¹ œwiatow¹ nosi³a imiê Miko³aja (Nikolausthale), co 
prawdopodobnie ³¹czyæ mo¿na z imieniem lekarza uzdrowiskowego a 
zarazem w³aœciciela kurortu dr. Miko³aja Witczaka. Wij¹ca siê zygzakiem 
urocza dolina by³a ulubionym miejscem spacerów kuracjuszy. Z czasem 
pojawi³y siê w niej mostki nad niedu¿ym strumykiem oraz skocznia 
narciarska. Pod koniec lat 70. wykonano tu betonowe mostki z 
metalowymi porêczami. Obecnie dolina pozostaje zaniedbana.
Awers: Kolorystyka karty: kolor; krawêdzie i naro¿niki: proste. Rewers: 
Nadruk strony adresowej: czarny. Po prawej w poprzek napis: “Nak³adem 
Paw³a Endera, Jastrzêbie Zdrój”. Karta adresowana i zapisana w j. polskim. 
Dwa znaczki i dwa identyczne stemple: “WODZIS£AW K/RYBNIKA 
[JAST]RZÊBIE No 604  / 25.VI.26 21”. Wymiary: 8,7 x 13,5 cm. Pocztówka ze 
zbiorów GHM. 
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tel./fax: 32 471 17 57, kom. 501 476 574
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