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Powitanie Wojska Polskiego                                         
na ziemi jastrzêbskiej w 1922 r.

Dnia 4-go lipca br. o wczesnej godzinie przy przepiêknej pogodzie ruszy³ nasz 
Dyon Górnoœl¹ski 2 pu³ku Szwole¿erów na czele swego Dowódzcy rotmistrza 
Ma³odeckiego z Strumienia. Nastrój wœród oficerów, ¿o³nierzy nadzwyczaj 
uroczysty, gdy¿ ka¿dy z nas z niecierpliwoœci¹ oczekuje przekroczenia granicy, 
ka¿dy ¿¹dny wra¿eñ tej radosnej chwili po³¹czenia tej czêœci kraju ze wspóln¹ 
Macierz¹.

Cicho, spokojnie ci¹gnie nasz oddzia³ drog¹ na granicê Górnego Œl¹ska. Po 
trzech kilometrach marszu spotykamy pierwsz¹ bramê wjazdow¹, na niej napis 
„witaj ¿o³nierzu polski”, od niej niedaleko wyje¿d¿aj¹ przed nas delegacja 
rowerzystów z Paw³owic  krótkie powitanie, jedziemy dalej; cykliœci towarzysz¹ nam 
a¿ do gminy Bzie, gdzie oczekuje nas pierwsza delegacja obywateli górnoœl¹skich,  
przeœlicznie ozdobiona brama tryumfalna, ubrana festanami, a na niej napis: witamy 
serdecznie. Przemawia do nas dzia³acz tutejszy ks. proboszcz Niedziela w sposób 
tak serdeczny, szczery, ¿e ³zy staj¹ w oczach naszych, wspomina o tych œpi¹cych 
rycerzach Królowej Jadwigi, o których w baœni s³yszeli a dzisiaj ziszcza siê ten sen 
cudny, bo oto wojsko polskie wkracza do prastarej dzielnicy piastowskiej. 
Przemawia nastêpnie przedstawiciel powstañców, wspominaj¹c ciê¿kie dzieje 
powstania i jego znojne trudy - odpowiada Dowódzca Dyonu kawalerji rotm. 
Ma³odecki; w s³owach podnios³ych dziêkuje za okazane serce i za serdeczne 
przyjêcie, zgotowane z takim pietyzmem dla wojska; odda³ równie¿ czeœæ 
powstañcom, którzy tyle ofiar z³o¿yli na o³tarzu ojczyzny. Nastêpnie msza polowa, 
krótkie œniadanie, ¿egnani serdecznie maszerujemy dalej. Po drodze do³¹cza siê 
grupa powstañców na rowerach przeœlicznie ubranych  korowód tych kó³ wywo³uje w 
nas zachwyt - jad¹ d³ugim szeregiem, stanowi¹ nasz¹ awangardê - przybywamy do 
Jastrzêbia. Tutaj wita nas stary górnik Wañczura, który du¿o przykroœci zazna³ od 
Prusaków, mówi do nas ze ³zami w oczach, ciesz¹c siê, ¿e ju¿ teraz spokojnie bêd¹ 
mogli pracowaæ w kopalniach na chwa³ê Swej Ojczyzny. W Oberhof wyje¿d¿aj¹ 
naprzeciw nas 2 szwadrony powstañców z por. Michalskim na czele. Dowódzca 
tych¿e zdaje raport rotm. Ma³odeckiemu - krótka defilada - ruszamy ju¿ dalej razem 
poprzedzeni ochotniczemi oddzia³ami powstañców do wsi Wilchwy (…).

Przedruk fragmentu relacji oficera polskiego w artykule pt. „Wra¿enia przy przyjêciu 
wojsk polskich w Wodzis³awiu” w „Sztandarze Polskim” nr 153 z 11 VI 1922 r.

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

Jastrzêbie-Zdrój pod znakiem bia³ego sportu!

Jastrzêbie sportem stoi. To fakt niezaprzeczalny. Wraz z rozwojem przemys³u 
górniczego rozwija³a siê tak¿e sfera sportowa. Pi³ka no¿na, siatkówka czy hokej to 
dziœ sztandarowe dyscypliny jastrzêbskiego sportu. Jednak zanim w Jastrzêbiu 
rozpoczê³a siê era pi³ki kopanej czy hokeja (jedynie siatkówka mo¿e pochwaliæ siê 
przedwojennymi korzeniami), w jastrzêbskim uzdrowisku podstawow¹ dyscyplin¹ 
sportu uprawian¹ zarówno przez przyjezdnych jak i miejscowych by³ tenis ziemny. 
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Na jednej ze stron „Polski Zachodniej” z 1 sierpnia 1932 r. widnieje napisany t³ustym 
drukiem nag³ówek: „Turniej tennisowy o mistrzostwo Jastrzêbia Zdroju”. Pod nim 
umieszczono informacjê o dacie i zasadach uczestnictwa w zawodach. Imprezê 
przewidziano na kilka dni, a jej pocz¹tek przypada³ na 2 sierpnia. Mo¿liwe, ¿e by³y to 
pierwsze zawody, gdy¿ jeszcze w 1930 r. „Ilustrowany Kurier Codzienny” ubolewa³, 
¿e w Jastrzêbiu brak jest „k¹pieli z pla¿¹ i tenisa ziemnego”. Z drugiej jednak strony w 
reklamach uzdrowiska ju¿ w latach 20. wymieniano dwa place tenisowe. Jeden 
znajdowa³ siê w Parku Zdrojowym i mia³ betonow¹ nawierzchniê. Zainteresowani 
mog¹ jeszcze dzisiaj natrafiæ na pozosta³oœci tego kortu znajduj¹ce siê kilka kroków 
za placem zabaw. Drugi plac z dwoma kortami urz¹dzono za budynkiem 
ówczesnego Urzêdu Gminnego znanego tak¿e jako willa £ucja. To w³aœnie tam 
rozgrywano zawody tenisowe o mistrzostwo Jastrzêbia-Zdroju.

Turniej z roku na rok gromadzi³ coraz wiêksz¹ rzeszê mi³oœników bia³ego sportu. 
Na jastrzêbskie mistrzostwa przyje¿d¿a³a tenisowa elita Œl¹ska z mistrzem Œl¹ska i 
Pomorza, E. Bratkiem, na czele. W zawodach triumfy œwiêci³a tak¿e córka lekarza 
zdrojowego - Halina Typrowiczówna. Impreza cieszy³a siê tak¹ popularnoœci¹, ¿e 
Dyrekcja Okrêgowa Kolei w Katowicach organizowa³a poci¹g specjalny. Naturalnie 
przebywaj¹cy na leczeniu w sanatorium kuracjusze tak¿e oddawali siê sportowej 
pasji. Dla nich organizowano osobny turniej o czym donosi³ dziennik „Polska 
Zachodnia” z sierpnia 1936 r. Pod znamiennym tytu³em „Jastrzêbie Zdrój pod 
znakiem bia³ego sportu!” mo¿emy przeczytaæ: „W przededniu tradycyjnego turnieju 
tenisowego o mistrzostwo Per³y Uzdrowisk Œl¹skich Jastrzêbie-Zdrój, urz¹dzi³ 
miejscowy Klub Tenisowy turniej dla kuracjuszy z udzia³em cz³onków klubu. Turniej 
przeprowadzono przy wspania³ej pogodzie w dniach od 26 do 27 sierpnia. […] Na 
specjalne wyró¿nienie zas³uguje mecz fina³owy Faron - Rudzki, który siê toczy³ ze 
zmiennym szczêœciem do póŸnego wieczora i wskutek ciemnoœci zosta³ przerwany. 
Obecnie z niecierpliwoœci¹ oczekuj¹ kuracjusze na doroczny turniej o mistrz. 
Jastrzêbia Zdroju, który odbêdzie siê w czasie od 14 do 16 sierpnia 1936 roku”. Na 
³amach tej¿e gazety tym razem z 1938 r. znajduje siê kolejna zapowiedŸ: „Œladem lat 
ubieg³ych sekcja tenisowa KS „Jastrzêbianka” organizuje w czasie 13 do 15 sierpnia 
swój tradycyjny turniej tenisowy o mistrzostwo Jastrzêbia Zdroju. Turniej ten cieszy 
siê coraz wiêksz¹ frekwencj¹, gromadz¹c na kortach czo³owych graczy Œl¹ska. Przy 
wydatnej pomocy dyrekcji zdroju, urzêdu gminnego i miejscowego spo³eczeñstwa, 
przeznaczono dla zwyciêzców ca³y szereg nagród. Tytu³ mistrza broniæ bêd¹ w grze 
pojedynczej pañ: Halina Typrowiczówna z Jastrzêbia Zdroju, w grze pojedynczej 
panów: E. Bratek, Katowice. Zg³oszenia przyjmuje do dnia 11 bm. kierownik turnieju 
E. Mocha, Jastrzêbie Zdrój. (Tel. nr 2)”.

Ten sielankowy obraz zosta³ zburzony przez wybuch II wojny œwiatowej. Niestety 
wraz z jej zakoñczeniem nie powróci³a dawna renoma kurortu. Znacjonalizowanie 
uzdrowiska oraz budowa nowych kopalñ i osiedli odstawi³o na dalszy plan tak¿e 
jastrzêbski tenis. Plac tenisowy w Parku Zdrojowym zosta³ zaniedbany i w 
ostatecznoœci zlikwidowany. Ten sam los spotka³ korty za Urzêdem Gminy, w 
miejsce których urz¹dzono targowisko oraz wybudowano remizê stra¿ack¹. 

Na szczêœcie przedwojenne tradycje kontynuuje Jastrzêbskie Towarzystwo 
Tenisowe, które opiekuje siê kortami na terenie by³ego Oœrodka Wypoczynku 
Niedzielnego i osiedla „PrzyjaŸñ”. JTT jest tak¿e organizatorem turnieju o 
mistrzostwo Jastrzêbia-Zdroju. Kilka kortów znajduje siê przy jastrzêbskich
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szko³ach, a w jednej z nich - SP nr 20 -  dzia³a klasa sportowa tenisa ziemnego. To 
pozwala z optymizmem patrzeæ w przysz³oœæ, tym bardziej, ¿e m³odzi adepci tenisa 
maj¹ wzór do naœladowania, jakim jest Agnieszka Radwañska.

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

Garœæ jastrzêbskich wspomnieñ (cz. 2)

Bywaliœmy tak¿e Mszanie i Gogo³owej. Celem d³ugich spacerów by³y równie¿ 
okolice Jastrzêbia Górnego, gdzie najczêœciej ze Zdroju chadza³o siê œcie¿kami, 
wpierw przez Kondzio³owiec, a potem œcie¿kami towarzysz¹cymi polnym drogom, w 
rejon „zamku”, ze stanowi¹c¹ atrakcjê zrujnowan¹ cegielni¹, z pordzewia³ym 
wrakiem parowej lokomobili, zaœ w s¹siedztwie cegielni obowi¹zkowe nawiedzenie 
murowanej kapliczki œw. Jana Nepomucena, w której, na pod³odze pod o³tarzem, 
znajdowa³a siê kamienna tablica z inskrypcj¹. By³em przekonany, ¿e pod sob¹ kry³a 
czyjœ grób, ale jak by³o rzeczywiœcie, nie wiem. Od kapliczki obok cegielni sz³o siê: 
albo w dó³, na po³udnie, do opuszczonej zagrody wodnego m³yna Heinricha, sk¹d 
zapamiêta³em wypisane w oborze du¿ymi literami nazwisko w³aœciciela: Karl 
Heinrich. Wieœæ gminna g³osi³a, ¿e w obejœciu straszy. Innym wariantem „wyprawy” 
by³a dalsza wêdrówka na wschód, do uprzednio ju¿ wspomnianego wiaduktu nad 
torami. Pono przed wojn¹ rzuci³ siê z niego nauczyciel, nieszczêœliwie zakochany w 
dworskiej panience. Œwiadomoœæ tego zawsze powodowa³a, ¿e na wiadukcie 
czu³em siê nieszczególnie. Po przekroczeniu wiaduktu trasa „wyprawy” siê 
rozdwaja³a. Zale¿nie od czasu sz³o siê albo dalej na pó³nocny wschód, by

przekroczywszy szosê do Paw³owic, wyjœæ w s¹siedztwo Górnego Dworu, od 
nazwiska poprzedniego w³aœciciela zwanego te¿ „Szrajowizn¹”. Drug¹ alternatyw¹ 
dalszej wêdrówki by³o Bzie, do którego trzeba by³o pójœæ drog¹ odbijaj¹c¹ ku 
po³udniowemu wschodowi. W Bziu Zameckim celem by³ stary obronny dwór, 
podówczas siedziba gminnej w³adzy. W tym wszak¿e wypadku na powrót do 
Jastrzêbia piechot¹ nie starcza³o czasu, wiêc siê sz³o na dworzec i korzysta³o z 
wieczornego „cieszynioka”, zaœ mama musia³a pilnowaæ czasu, byœmy siê na poci¹g 
nie spóŸnili.

Na pocz¹tku lat 50. mia³em w Zdroju okazjê podziwiaæ pokazy Ochotniczych 
Stra¿y Po¿arnych. Zawy³a syrena na drewnianej wie¿y przy jastrzêbskiej remizie. Po 
chwili na ulicy pojawi³o siê dwu stra¿aków, z toporkami u szerokich pasów, 
wyci¹gniêtym k³usem zasuwaj¹cych do „dworu” - w ludowej rzeczywistoœci 
Pañstwowego Gospodarstwa Rolnego. Chyba równoczeœnie wystartowa³y te¿ inne 
stra¿ackie dru¿yny bior¹ce udzia³ w imprezie, oczekuj¹ce sygna³ów gdzieœ tam na 
jastrzêbskich rubie¿ach. Wkrótce, poœród dopingu licznie na chodnikach zebranej 
widowni, wrócili wys³annicy wiod¹c parê „ognistych” rumaków. Jeszcze parê chwil i z 
remizy, z g³oœnym dzwonieniem, wychyn¹³ stra¿acki wóz, wyposa¿ony w rêczn¹ 
sikawkê oraz bekê wody i szpulê wê¿a na doczepionej dwukó³ce. Dziarscy stra¿acy, 
w b³yszcz¹cych kaskach, granatowych mundurach z wyglansowanymi do po³ysku 
guzikami, przepasani szerokimi pasami, z doczepionymi toporkami, doskonale siê 
prezentowali. Na ich widok zapewne niejedno panieñskie serduszko miêk³o. 
Zaledwie jastrzêbska dru¿yna, poœród têtentu koñskich kopyt, przeraŸliwego 
dzwonienia, w wznieconym tumanie kurzu wyruszy³a do akcji, da³y siê s³yszeæ 
dzwonki nadci¹gaj¹cych okolicznych stra¿y. Wnet wszyscy uczestnicy pokazów 
szczêœliwie dotarli na miejsce - skrzy¿owanie ulic 1 Maja, Koœciuszki i Basenowej - 
nie trac¹c drog¹ niczego z cennych sprzêtów. Sprawnie rozwiniêto wê¿e i przypiêto 
do sikawek b¹dŸ hydrantu. Stra¿acy, po czterech, rzucili siê do pomp. Inni latali z 
drabinami, sikawkami i toporkami. Niebawem wdrapywali siê na wybran¹ szopê. 
Woda tryska³a z pr¹downic, dok³adnie zalewaj¹c szopê, która z tego wysz³a 
dok³adnie wymyta. Przerzucono wê¿e i wodê skierowano na pobliskie drzewa, przy 
okazji zraszaj¹c podekscytowan¹ widowniê. Szum by³ wielki, zaœ najbli¿sza okolica 
rozbrzmiewa³a krzykami komend. Jednak wszystko co piêkne, wnet siê koñczy. 
Wyczerpano przywiezione w bekach zapasy wody. Jeszcze tylko tryska³a z dwu 
wê¿y podpiêtych do hydrantu. Do pe³nego szczêœcia widzów zabrak³o jedynie 
prawdziwego po¿aru. Pokaz zakoñczono. Zmêczeni, lecz szczêœliwi stra¿acy, po 
sklarowaniu sprzêtu, udali siê do restauracji u Endera na zas³u¿ony odpoczynek i 
posi³ek obficie zakrapiany mocniejszymi trunkami. W lokalu oczekiwa³a ich 
doborowa stra¿acka orkiestra. Po obiedzie zagra³a. Przep³ukawszy piwem i okowit¹ 
nadwyrê¿one gardziele, stra¿acy puœcili siê w tany. Chêtnych do tañca pañ i 
panienek nie brakowa³o. Zabawa rozkrêca³a siê proporcjonalnie do objêtoœci 
skonsumowanych trunków. W gronie kolegów staliœmy pod oknem na ty³ach 
restauracji, w s¹siedztwie którego zasiad³a orkiestra, obecnie równie¿ ju¿ cokolwiek 
„wciêta”. Najbli¿ej okna siedzia³ gruby fojerman z wielk¹ tub¹. Mo¿na powiedzieæ, i¿ 
na niej gra³, a je¿eli nawet nie, to przynajmniej bardzo siê stara³ to czyniæ. Nadyma³ 
policzki i tak siê natê¿a³, ¿e mu oczy z orbit niemal wychodzi³y. Twarz czerwona, pot 
sp³ywaj¹cy po karku. A my, wredne bachory, wrzucaliœmy mu w tê tubê, co popad³o. 
Skoñczy³o siê na niewinnej ¿abce, która mia³a pecha przypl¹taæ siê prawie pod

Mecz tenisowy na korcie w Parku Zdrojowym; fot. Kowalczyk (1929); ze zbiorów Jana 
Witaszka.
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Dariusz Mazur (Jastrzêbie-Zdrój)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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okno. Niestety ¿ab¹ przedobrzyliœmy sprawê i trzeba by³o siê szybko ewakuowaæ 
spod okna. Zabawa trwa³a do póŸnego wieczora, zaœ dobry Pan Bóg dba³, ¿eby w 
miêdzyczasie przypadkiem coœ naprawdê siê nie zapali³o psuj¹c tak piêkn¹ imprezê. 
Wreszcie zabawa dobieg³a koñca. Zamkniêto lokal, lecz jeszcze d³ugo poœród nocy, 
tam i z powrotem, pêdzi³y stra¿ackie wozy poœród przeraŸliwego dzwonienia, 
wrzasków i pijackich œpiewów. Ostatecznie jednak têtent koñskich kopyt, okrzyki, 
œpiewy i dŸwiêki dzwonków zaczê³y siê oddalaæ, a¿ wreszcie wszystko ucich³o, a na 
„K¹piel” sp³ynê³a b³ogos³awiona cisza, zaœ na „placu boju” pozosta³y kupki 
koñskiego ³ajna, ktoœ zalany w trupa i przypadkiem zgubiona szpula stra¿ackiego 
wê¿a.

W lipcu 1956 r. zaprzyjaŸni³em siê z trzema miejscowymi ch³opakami: Henrykiem, 
Ryszardem i Erykiem. Dwaj ostatni mieszkali we dworze. Bêd¹c mniej wiêcej w 
podobnym wieku, stanowiliœmy zgran¹ paczkê. W tych czasach nie korzysta³em ju¿ 
z solankowych k¹pieli, zaœ mama kontentowa³a siê raczej krótszymi spacerami. Z 
programu pobytu wykreœlono równie¿ Szerok¹, gdzie zabrak³o krewnych, w zwi¹zku 
z czym, zdecydowanie wiêcej czasu spêdza³em na basenie nale¿¹cym do 
miejscowego Ludowego Zespo³u Sportowego. Heniek, Rysiek i Eryk byli jego 
czynnymi cz³onkami. Przez nich pozna³em prezesa klubu, pana Ogazê, bardzo 
fajnego faceta oraz personel k¹pieliska i odt¹d z bratem mia³em wolny wstêp na

basen. Nie wiem dlaczego, ale w basenie nie powinno byæ ¿ab, co przy bliskim 
s¹siedztwie stawów i potoku Jastrzêbianka, op³ywaj¹cego k¹pielisko z dwu stron, 
by³o rzecz¹ trudn¹ do przeprowadzenia. £owiono wiêc ¿aby, za¿ywaj¹ce k¹pieli w 
basenie ró¿nymi podbierakami, co niestety dawa³o marne efekty.

W tych latach by³o ju¿ wiadome, ¿e wkrótce Jastrzêbie z okolic¹ stan¹ siê terenem 
górniczej eksploatacji, a istnienie uzdrowiska w d³u¿szej perspektywie 
problematyczne. Od kilku ju¿ lat prowadzono przecie¿ intensywne wiercenia 
geologiczne w celu ustalenia zalegaj¹cych pod ziemi¹ zasobów wêgla. 
Gdziekolwiek by siê cz³ek nie ruszy³, zawsze w koñcu spotyka³ jakieœ stanowisko 
wiertnicze, przez miejscowych zwane „burlochem”. Jastrzêbski basen korzysta³ z 
ujêcia wody na Jastrzêbiance, która po przefiltrowaniu, na bie¿¹co uzupe³nia³a 
ubytki. Pewnego jednak razu nurty potoku nabra³y szaro-burej barwy i filtr niezbyt 
móg³ sobie z tym poradziæ. Prezes Ogaza wys³a³ nas na rozpoznanie. Pod¹¿aj¹c w 
górê biegu potoku, w Górnym Jastrzêbiu, uda³o nam siê wykryæ Ÿród³o 
zanieczyszczenia. By³ nim „burloch” zrzucaj¹cy wodê z p³uczki do rowu, którym 
zanieczyszczenia trafia³y do Jastrzêbianki. Interwencja klubu niewiele da³a. Dopiero 
w³¹czenie „czynników wy¿szych” odnios³o po¿¹dany skutek.

Zaczêto te¿ budowê kopalni „Jastrzêbie” i „Moszczenica”. Aby ul¿yæ mamie w 
robocie, chodziliœmy na obiady do przykopalnianej sto³ówki KWK „Jastrzêbie”, gdzie 
obiady by³y tanie, smaczne i obfite. Dla mamy zbieraliœmy posi³ek w aluminiowym 

Drewniany koœció³ w Po³omi, fot. Kowalczyk (1953), ze zbiorów Jana Witaszka
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wsi, zosta³a zmuszonych do ucieczki na wschód.
W szkole w Bziu Górnym, podobnie jak i na terenie ca³ego Górnego Œl¹ska, 

zakazano nauki polskiej historii i geografii, wprowadzono jako obowi¹zkowy jêzyk 
niemiecki. W rok po wybuchu wojny naukê w szkole rozpoczê³y dzieci z Bzia 
Górnego i Zameckiego oraz z Pniówka, zaœ dzieci z Bzia Dolnego zosta³y 
skierowane do szko³y w Golasowicach (Bzie Dolne przy³¹czono do gminy 
Pielgrzymowice). Szko³ê w Bziu Zameckim przekwalifikowano na przedszkole dla 
dzieci z Bzia Zameckiego i Górnego. W szkole ewangelickiej w Bziu Górnym w³adze 
niemieckie utworzy³y urz¹d gminy dla Bzia Zameckiego, Bzia Górnego oraz 
Pniówka.

Po wybuchu wojny pierwszym kierownikiem szko³y w Bziu Górnym zosta³ Berger, 
póŸniej jego miejsce zaj¹³ Alfred Getner. Kadra nauczycielska szkoli³a uczniów w 
jêzyku niemieckim, choæ nieznaczna czêœæ zna³a równie¿ jêzyk polski i by³a bardziej 
wyrozumia³a dla podopiecznych. 16-latkowie byli kierowani do pracy na roli u 
niemieckich w³aœcicieli ziemskich, wywo¿eni w g³¹b Rzeszy na roboty lub wcielani 
do armii okupanta.

Kiedy w styczniu 1945 roku od wschodu zbli¿a³ siê front radziecki, w³adze 
niemieckie przenios³y swoj¹ siedzibê z Pszczyny do Bzia (w³adze administracyjne 
zajê³y szko³ê w Bziu Górnym, zaœ partyjne w Bziu Zameckim). Niemieccy 
nauczyciele, podobnie jak pozosta³a niemiecka ludnoœæ Bzia, masowo rzucili siê do 
ucieczki. Nauka w szkole zosta³a przerwana. 11 marca do Bzia Górnego wkroczy³y 
oddzia³y radzieckie, które dzieñ póŸniej zajê³y Bzie Zameckie, zaœ 13 marca - Bzie 
Dolne. W walkach œmieræ ponios³o 150 ¿o³nierzy radzieckich i 7 mieszkañców Bzia, 
zaœ rannych ¿o³nierzy radzieckich i mieszkañców Bzia kierowano do szpitala 
polowego w szkole w Bziu Górnym. Na boisku szkolnym zorganizowano obóz dla 
jeñców niemieckich. Radzieckie wojska frontowe opuœci³y Bzie dopiero w nocy z 30 
kwietnia na 1 maja. Przez kilka tygodni zaciête walki rujnowa³y gospodarstwa, 
powa¿nie uszkodzony zosta³ równie¿ budynek dworu obronnego w Bziu Zameckim. 
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych Bzie by³o najbardziej zniszczon¹ i spl¹drowan¹ 
wsi¹ w okolicy. W 6 tygodni po przejœciu frontu ewakuowani w okolice Strumienia 
mieszkañcy Bzia wrócili do swoich zniszczonych gospodarstw. Do wsi zaczêli tak¿e 
przybywaæ osadnicy ze wschodniej Polski.

Nauczanie wznowiono w kwietniu 1945 r. Jedynym nauczycielem z okresu 
miêdzywojennego, który wróci³ do Bzia, by³ W³adys³aw Pagie³a. Przez 3 miesi¹ce 
Pagie³a sam prowadzi³ lekcje w sali gospody u Dziwokiego, poniewa¿ w szkole nadal 
znajdowa³ siê szpital polowy. Dodatkowo zorganizowano kurs repolonizacyjny dla 
m³odzie¿y, która skoñczy³a szko³ê niemieck¹. W lipcu, kiedy wojska radzieckie 
opuœci³y szko³ê, rozpoczêto przygotowywanie budynku do prowadzenia zajêæ w 
nowym roku szkolnym 1945/1946, który planowo rozpocz¹³ siê 1 wrzeœnia, zaœ w 
szkole w Bziu Zameckim - 1 paŸdziernika. Dzia³ania wojenne spowodowa³y, ¿e w 
szkole brakowa³o podstawowego wyposa¿enia: ³awek (dzieci siedzia³y na deskach 
podpartych ceg³ami), podrêczników, pomocy naukowych, zbiorów bibliotecznych, 
naukê utrudnia³ te¿ ch³ód, gdy¿ brakowa³o wêgla do palenia w piecach kaflowych. W 
roku 1946 Powiatowy Urz¹d Ziemski w Pszczynie w ramach reformy rolnej przyzna³ 
szkole grunt o powierzchni 2,4 ha. Dziêki usilnym staraniom mieszkañców oraz 
nauczycieli w roku 1948 szko³a zarz¹dza³a ju¿ 3 murowanymi budynkami, w których 
wyposa¿one klasy by³y ogrzewane. By zdobyæ na to œrodki organizowano jase³ka

„trojaku”. Jedynym minusem tego przedsiêwziêcia by³a daleka droga do pokonania, 
ale to nie stanowi³o przeszkody dla wytrawnych ³azików. W miarê up³ywu czasu i 
zaawansowania górniczych inwestycji oraz wzrostu liczby mieszkañców, cichy 
dotychczas i spokojny Zdrój zacz¹³ traciæ dotychczasowe walory, co szczególnie 
dawa³o siê odczuæ w dni wyp³at. Knajpy pêka³y w szwach, zaœ do póŸnej nocy ulice 
rozbrzmiewa³y pijackimi wrzaskami. W takiej sytuacji wychodzenie na ulicê po 
zmroku sta³o siê niezbyt bezpieczne. Szczup³a obsada posterunku milicji na Dolnym 
Jastrzêbiu nie dawa³a rady opanowaæ sytuacji. Zacz¹³ siê zmierzch jastrzêbskiego 
uzdrowiska. Wprawdzie funkcjonowa³o jeszcze kilkanaœcie nastêpnych lat, lecz 
liczba kuracjuszy zeñ korzystaj¹cych stale siê kurczy³a. Znik³y równie¿ bywaj¹ce tu 
corocznie liczne dzieciêce kolonie letnie. Nadal przyje¿d¿a³em ka¿dego lata, ze 
smutkiem konstatuj¹c, i¿ wci¹¿ kurcz¹ siê piêkne sielskie tereny, tyle razy 
przemierzane przeze mnie podczas „wypraw”, a sam Zdrój staje siê coraz mniej 
ciekawym miejscem. Wchodz¹cy w doros³e ¿ycie miejscowi kumple tak¿e ju¿ nie 
mieli zbyt wiele wolnego czasu. Albo pracowali, albo te¿ zdobywali zawody. A¿ 
wreszcie, w 1966 r. spêdzi³em swe ostatnie jastrzêbskie wakacje, tym razem ju¿ z 
¿on¹. Koledzy, po ods³u¿eniu wojska, w wiêkszoœci opuœcili rodzinn¹ miejscowoœæ i 
tak¿e siê po¿enili. Rysiek zamieszka³ w niedalekich Go³kowicach. Graj¹cy na tr¹bce 
Eryk ostatecznie zakotwiczy³ w dalekiej Szwecji (niestety ju¿ zmar³ podczas wizyty w 
Jastrzêbiu prze¿ywszy raptem „Abrachama”). Tylko Heniek pozosta³ na miejscu. Po 
krótkiej pracy w charakterze górnika do³owego, wróci³ do wyuczonego zawodu 
stolarza, przez lata prowadz¹c warsztat i ucz¹c zawodu m³odych adeptów. Wci¹¿ 
utrzymujemy kontakt.

A ja w swym zawodowym ¿yciu, jakby na przekór wszystkiemu, czêœciowo 
powróci³em do Jastrzêbia, prowadz¹c na jego terenie roboty naprawcze urz¹dzeñ 
melioracyjnych, uszkadzanych na skutek szkód górniczych (g³ównie przez KWK 
„Zofiówka” - wówczas „Manifest Lipcowy”). Uczestniczy³em równie¿ w rekultywacji i 
rolniczym zagospodarowaniu ha³d. Ze smutkiem patrzy³em na zasypywane ha³d¹ 
Pochwacie. By³em równie¿ obecny przy wysadzeniu gro¿¹cego zawaleniem 
wiaduktu w Jastrzêbiu Górnym. Czu³em siê podle - jakbym traci³ kogoœ bliskiego. W 
miêdzyczasie dom w Jastrzêbiu zosta³ sprzedany. Straci³em wiêc bazê, w której 
mo¿na by³oby siê zatrzymaæ. Ale i tak jeszcze parê razy moja ¿ona z dzieæmi 
spêdza³a tutaj wakacje, korzystaj¹c z goœciny Sióstr Boromeuszek. St¹d i moi 
synowie zawsze bardzo ciep³o wspominaj¹ Jastrzêbie i póki nie zlikwidowano 
kolejowego po³¹czenia, co roku tutaj z nimi zagl¹da³em. Mieszkaj¹c nadal w 
Katowicach, obecnie znacznie trudniej mi dotrzeæ do Jastrzêbia ni¿ w ubieg³ym 
wieku, wszak¿e nie tracê nadziei, ¿e jeszcze nieraz tu zawitam. Przecie¿ jest to 
jakby moja druga rodzinna miejscowoœæ.

Jan Witaszek (Katowice)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzieje Szko³y Podstawowej w Bziu Górnym po 1939 r.

Gdy w pi¹tek 1 wrzeœnia 1939 r. wybuch³a II wojna œwiatowa, dzieci z Bzia mia³y 
rozpocz¹æ nowy rok szkolny. Oko³o godziny 13.00 oddzia³y Wehrmachtu wkroczy³y 
na teren Bzia Górnego oraz Zameckiego i zaczê³y ostrzeliwaæ zabudowania 
dworskie. Czêœæ polskich nauczycieli, podobnie jak kolejarze i niektórzy mieszkañcy
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wsi, zosta³a zmuszonych do ucieczki na wschód.
W szkole w Bziu Górnym, podobnie jak i na terenie ca³ego Górnego Œl¹ska, 

zakazano nauki polskiej historii i geografii, wprowadzono jako obowi¹zkowy jêzyk 
niemiecki. W rok po wybuchu wojny naukê w szkole rozpoczê³y dzieci z Bzia 
Górnego i Zameckiego oraz z Pniówka, zaœ dzieci z Bzia Dolnego zosta³y 
skierowane do szko³y w Golasowicach (Bzie Dolne przy³¹czono do gminy 
Pielgrzymowice). Szko³ê w Bziu Zameckim przekwalifikowano na przedszkole dla 
dzieci z Bzia Zameckiego i Górnego. W szkole ewangelickiej w Bziu Górnym w³adze 
niemieckie utworzy³y urz¹d gminy dla Bzia Zameckiego, Bzia Górnego oraz 
Pniówka.

Po wybuchu wojny pierwszym kierownikiem szko³y w Bziu Górnym zosta³ Berger, 
póŸniej jego miejsce zaj¹³ Alfred Getner. Kadra nauczycielska szkoli³a uczniów w 
jêzyku niemieckim, choæ nieznaczna czêœæ zna³a równie¿ jêzyk polski i by³a bardziej 
wyrozumia³a dla podopiecznych. 16-latkowie byli kierowani do pracy na roli u 
niemieckich w³aœcicieli ziemskich, wywo¿eni w g³¹b Rzeszy na roboty lub wcielani 
do armii okupanta.

Kiedy w styczniu 1945 roku od wschodu zbli¿a³ siê front radziecki, w³adze 
niemieckie przenios³y swoj¹ siedzibê z Pszczyny do Bzia (w³adze administracyjne 
zajê³y szko³ê w Bziu Górnym, zaœ partyjne w Bziu Zameckim). Niemieccy 
nauczyciele, podobnie jak pozosta³a niemiecka ludnoœæ Bzia, masowo rzucili siê do 
ucieczki. Nauka w szkole zosta³a przerwana. 11 marca do Bzia Górnego wkroczy³y 
oddzia³y radzieckie, które dzieñ póŸniej zajê³y Bzie Zameckie, zaœ 13 marca - Bzie 
Dolne. W walkach œmieræ ponios³o 150 ¿o³nierzy radzieckich i 7 mieszkañców Bzia, 
zaœ rannych ¿o³nierzy radzieckich i mieszkañców Bzia kierowano do szpitala 
polowego w szkole w Bziu Górnym. Na boisku szkolnym zorganizowano obóz dla 
jeñców niemieckich. Radzieckie wojska frontowe opuœci³y Bzie dopiero w nocy z 30 
kwietnia na 1 maja. Przez kilka tygodni zaciête walki rujnowa³y gospodarstwa, 
powa¿nie uszkodzony zosta³ równie¿ budynek dworu obronnego w Bziu Zameckim. 
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych Bzie by³o najbardziej zniszczon¹ i spl¹drowan¹ 
wsi¹ w okolicy. W 6 tygodni po przejœciu frontu ewakuowani w okolice Strumienia 
mieszkañcy Bzia wrócili do swoich zniszczonych gospodarstw. Do wsi zaczêli tak¿e 
przybywaæ osadnicy ze wschodniej Polski.

Nauczanie wznowiono w kwietniu 1945 r. Jedynym nauczycielem z okresu 
miêdzywojennego, który wróci³ do Bzia, by³ W³adys³aw Pagie³a. Przez 3 miesi¹ce 
Pagie³a sam prowadzi³ lekcje w sali gospody u Dziwokiego, poniewa¿ w szkole nadal 
znajdowa³ siê szpital polowy. Dodatkowo zorganizowano kurs repolonizacyjny dla 
m³odzie¿y, która skoñczy³a szko³ê niemieck¹. W lipcu, kiedy wojska radzieckie 
opuœci³y szko³ê, rozpoczêto przygotowywanie budynku do prowadzenia zajêæ w 
nowym roku szkolnym 1945/1946, który planowo rozpocz¹³ siê 1 wrzeœnia, zaœ w 
szkole w Bziu Zameckim - 1 paŸdziernika. Dzia³ania wojenne spowodowa³y, ¿e w 
szkole brakowa³o podstawowego wyposa¿enia: ³awek (dzieci siedzia³y na deskach 
podpartych ceg³ami), podrêczników, pomocy naukowych, zbiorów bibliotecznych, 
naukê utrudnia³ te¿ ch³ód, gdy¿ brakowa³o wêgla do palenia w piecach kaflowych. W 
roku 1946 Powiatowy Urz¹d Ziemski w Pszczynie w ramach reformy rolnej przyzna³ 
szkole grunt o powierzchni 2,4 ha. Dziêki usilnym staraniom mieszkañców oraz 
nauczycieli w roku 1948 szko³a zarz¹dza³a ju¿ 3 murowanymi budynkami, w których 
wyposa¿one klasy by³y ogrzewane. By zdobyæ na to œrodki organizowano jase³ka

„trojaku”. Jedynym minusem tego przedsiêwziêcia by³a daleka droga do pokonania, 
ale to nie stanowi³o przeszkody dla wytrawnych ³azików. W miarê up³ywu czasu i 
zaawansowania górniczych inwestycji oraz wzrostu liczby mieszkañców, cichy 
dotychczas i spokojny Zdrój zacz¹³ traciæ dotychczasowe walory, co szczególnie 
dawa³o siê odczuæ w dni wyp³at. Knajpy pêka³y w szwach, zaœ do póŸnej nocy ulice 
rozbrzmiewa³y pijackimi wrzaskami. W takiej sytuacji wychodzenie na ulicê po 
zmroku sta³o siê niezbyt bezpieczne. Szczup³a obsada posterunku milicji na Dolnym 
Jastrzêbiu nie dawa³a rady opanowaæ sytuacji. Zacz¹³ siê zmierzch jastrzêbskiego 
uzdrowiska. Wprawdzie funkcjonowa³o jeszcze kilkanaœcie nastêpnych lat, lecz 
liczba kuracjuszy zeñ korzystaj¹cych stale siê kurczy³a. Znik³y równie¿ bywaj¹ce tu 
corocznie liczne dzieciêce kolonie letnie. Nadal przyje¿d¿a³em ka¿dego lata, ze 
smutkiem konstatuj¹c, i¿ wci¹¿ kurcz¹ siê piêkne sielskie tereny, tyle razy 
przemierzane przeze mnie podczas „wypraw”, a sam Zdrój staje siê coraz mniej 
ciekawym miejscem. Wchodz¹cy w doros³e ¿ycie miejscowi kumple tak¿e ju¿ nie 
mieli zbyt wiele wolnego czasu. Albo pracowali, albo te¿ zdobywali zawody. A¿ 
wreszcie, w 1966 r. spêdzi³em swe ostatnie jastrzêbskie wakacje, tym razem ju¿ z 
¿on¹. Koledzy, po ods³u¿eniu wojska, w wiêkszoœci opuœcili rodzinn¹ miejscowoœæ i 
tak¿e siê po¿enili. Rysiek zamieszka³ w niedalekich Go³kowicach. Graj¹cy na tr¹bce 
Eryk ostatecznie zakotwiczy³ w dalekiej Szwecji (niestety ju¿ zmar³ podczas wizyty w 
Jastrzêbiu prze¿ywszy raptem „Abrachama”). Tylko Heniek pozosta³ na miejscu. Po 
krótkiej pracy w charakterze górnika do³owego, wróci³ do wyuczonego zawodu 
stolarza, przez lata prowadz¹c warsztat i ucz¹c zawodu m³odych adeptów. Wci¹¿ 
utrzymujemy kontakt.

A ja w swym zawodowym ¿yciu, jakby na przekór wszystkiemu, czêœciowo 
powróci³em do Jastrzêbia, prowadz¹c na jego terenie roboty naprawcze urz¹dzeñ 
melioracyjnych, uszkadzanych na skutek szkód górniczych (g³ównie przez KWK 
„Zofiówka” - wówczas „Manifest Lipcowy”). Uczestniczy³em równie¿ w rekultywacji i 
rolniczym zagospodarowaniu ha³d. Ze smutkiem patrzy³em na zasypywane ha³d¹ 
Pochwacie. By³em równie¿ obecny przy wysadzeniu gro¿¹cego zawaleniem 
wiaduktu w Jastrzêbiu Górnym. Czu³em siê podle - jakbym traci³ kogoœ bliskiego. W 
miêdzyczasie dom w Jastrzêbiu zosta³ sprzedany. Straci³em wiêc bazê, w której 
mo¿na by³oby siê zatrzymaæ. Ale i tak jeszcze parê razy moja ¿ona z dzieæmi 
spêdza³a tutaj wakacje, korzystaj¹c z goœciny Sióstr Boromeuszek. St¹d i moi 
synowie zawsze bardzo ciep³o wspominaj¹ Jastrzêbie i póki nie zlikwidowano 
kolejowego po³¹czenia, co roku tutaj z nimi zagl¹da³em. Mieszkaj¹c nadal w 
Katowicach, obecnie znacznie trudniej mi dotrzeæ do Jastrzêbia ni¿ w ubieg³ym 
wieku, wszak¿e nie tracê nadziei, ¿e jeszcze nieraz tu zawitam. Przecie¿ jest to 
jakby moja druga rodzinna miejscowoœæ.

Jan Witaszek (Katowice)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzieje Szko³y Podstawowej w Bziu Górnym po 1939 r.

Gdy w pi¹tek 1 wrzeœnia 1939 r. wybuch³a II wojna œwiatowa, dzieci z Bzia mia³y 
rozpocz¹æ nowy rok szkolny. Oko³o godziny 13.00 oddzia³y Wehrmachtu wkroczy³y 
na teren Bzia Górnego oraz Zameckiego i zaczê³y ostrzeliwaæ zabudowania 
dworskie. Czêœæ polskich nauczycieli, podobnie jak kolejarze i niektórzy mieszkañcy
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oraz zabawy, ró¿nego rodzaju zbiórki pieniê¿ne. W 1950 r. zamkniêto szko³ê w Bziu 
Zameckim, dzieci zosta³y przeniesione do Bzia Górnego. Kierownik Pagie³a 
kilkakrotnie wnioskowa³ do w³adz oœwiatowych o przywrócenie szko³y dla dzieci z 
klas I-IV w Bziu Zameckim, gdy¿ niektóre dzieci musia³y codziennie pokonywaæ 
ponad 3 km drogi. Projekt przeszed³ i szko³a w Bziu Zameckim ruszy³a na nowo w 
roku szkolnym 1953/1954. Rok 1959 przyniós³ remont obu szkó³ (szko³a w Bziu 
Górnym zosta³a powiêkszona o 5 sal, pracowniê i mieszkania dla 5 nauczycieli, zaœ 
w szko³a w Bziu Zameckim - uzyska³a 2 nowe sale lekcyjne). Z uwagi na fakt, ¿e 
Szko³a Podstawowa w Bziu Górnym realizowa³a 8-letnie nauczanie, liczba uczniów 
znacznie siê powiêkszy³a. W zwi¹zku z tym w 1965 r. podjêto decyzjê o likwidacji 
przedszkola w Bziu Górnym, znajduj¹cego siê w by³ej szkole ewangelickiej, a 
uzyskane pomieszczenia przeznaczono na dodatkowe sale lekcyjne. 
Przemieszczanie siê miêdzy 3 punktami szkolnymi (szko³a w Bziu Górnym, 
Zameckim i budynek by³ego przedszkola) utrudnia³o codzienn¹ pracê nauczycieli, 
dlatego przy ka¿dej okazji wnioskowano o rozbudowê szko³y w Bziu Górnym i 
budowê nowej w Bziu Zameckim. Starania nie posz³y na marne i 14 maja 1970 roku 
odby³a siê uroczystoœæ wbudowania kamienia wêgielnego pod rozbudowê szko³y w 
Bziu Górnym. Rozpoczê³y siê prace: fundamenty oraz piwnice wybudowali 
mieszkañcy w czynie spo³ecznym, dalsz¹ rozbudowê szko³y prowadzono ze 
œrodków gromady (najni¿sza jednostka podzia³u administracyjnego Polski w latach 
1954-1972) oraz kopalni „Zofiówka”, która objê³a patronat nad t¹ placówk¹.

1 wrzeœnia 1973 r. odby³a siê huczna uroczystoœæ oddania do u¿ytku nowej 
czêœci szko³y. Szko³a powiêkszy³a siê o 6 sal lekcyjnych oraz gabinety i 
klasopracownie, dwie sale do nauczania pocz¹tkowego. W budynku przedszkola

Absolwenci szko³y z 1949/1950 r. z kierownikiem W. Pagie³¹, fot. ze zbiorów prywatnych.

zorganizowano zastêpcz¹ salê gimnastyczn¹, jednak ca³y czas czyniono starania o 
kolejn¹ rozbudowê, w celu wybudowania sali gimnastycznej w szkole.

1 stycznia 1975 r. zawieszono prowadzenie zajêæ z szkole w Bziu Zameckim, zaœ 
w roku 1983 rozebrano budynek po tej najstarszej szkole w Bziu.

Decyzj¹ Zarz¹du i Rady Miasta z 1996 r. w bud¿ecie kolejnego roku zaplanowano 
œrodki na dalsz¹ rozbudowê szko³y w Bziu Górnym, która obejmowa³a kolejne 
segmenty na pó³noc i wschód do istniej¹cej zabudowy. 1 czerwca 1998 r. dokonano 
uroczystego wmurowania Aktu Erekcyjnego pod rozbudowê szko³y. Realizacja 
inwestycji trwa³a pó³tora roku.

Obecnie dziêki staraniom dyrekcji i nauczycieli Jubilatka jest nowoczesn¹, 
bezpieczn¹ i przyjazn¹ dla uczniów szko³¹ z wyposa¿onymi klasopracowniami, 
obszern¹ sal¹ gimnastyczn¹, szkolnym boiskiem oraz placem zabaw. Szko³a jest 
monitorowana i zabezpieczona alarmem. Posiada œwietlicê i bibliotekê szkoln¹, 
które wyposa¿one s¹ m.in. w sprzêt multimedialny.

Anna Lerch (instruktor GHM)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z dziejów budowy KWK „Jastrzêbie” (cz. 1)

Kopalnia Wêgla Kamiennego „Jas-Mos” jest spadkobierczyni¹ powsta³ej 
dok³adnie przed pó³wieczem kopalni „Jastrzêbie”. Zak³ad ten, podobnie jak 
„Moszczenica”, „Zofiówka”, „Borynia” i „Pniówek”, powsta³ w okresie Polski Ludowej 
w ramach budowy Rybnickiego Okrêgu Wêglowego.

Przeprowadzone w latach 1952-1955 wiercenia w po³udniowo-zachodniej 
czêœci powiatu wodzis³awskiego potwierdzi³y obecnoœæ olbrzymich pok³adów 
wysokokalorycznego wêgla koksowego. O podziemnym bogactwie wiedziano ju¿ od 
czasów pruskich. Przed 1914 r. wykonano tu 18 odwiertów, spoœród których tylko 
dwa („Adolf Wilhelm” i „Heymansfreude”) siêgnê³y g³êbokoœci 1100 metrów 
(pozosta³e 100-200 m). Wiercenia prowadzono równie¿ w okresie 
miêdzywojennym, jednak warunki geologiczne (metan, kurzawki) uniemo¿liwia³y 
wówczas bezpieczny fedrunek. Obszar z³o¿a geolodzy nazwali „siod³em 
jastrzêbskim”.

Ju¿ w 1954 r. zosta³ opracowany projekt koncepcyjny kopalni „Jastrzêbie” 
autorstwa Krakowskiego Biura Projektów Górniczych. Jednak pierwsze decyzje na 
szczeblu rz¹dowym zapad³y w nastêpnym roku. Uchwa³a nr 458/55 Prezydium 
Rz¹du z dnia 11 czerwca 1955 r. zobowi¹zywa³a Ministra Górnictwa Wêglowego do 
wybudowania dwóch kopalñ: „Jastrzêbie” i „Moszczenica”. Budowa mia³a rozpocz¹æ 
siê niezw³ocznie, a zakoñczyæ siê w I kwartale 1962 r. W uchwale znalaz³o siê 
równie¿ polecenie powo³ania obu przedsiêbiorstw w budowie. Najciekawszy by³ 
jednak paragraf 3, który nakazywa³ wznoszenie budynków w oparciu o 
dokumentacjê fragmentaryczn¹, bez projektów wstêpnych oraz bez obowi¹zku 
posiadania kosztorysów szczegó³owych. Wreszcie rz¹d obligowa³ ministra do 
podjêcia wszelkich dzia³añ, które zapewni¹ terminowe oddanie kopalni do u¿ytku. 
Dokument podpisa³ ówczesny premier Józef Cyrankiewicz.

W odpowiedzi na uchwa³ê rz¹du niespe³na miesi¹c póŸniej minister górnictwa 
wêglowego in¿. Franciszek Wanio³ka zarz¹dzeniem nr 168 z 5 lipca 1955 r. powo³a³ 
nowy zak³ad o nazwie „Kopalnia Wêgla Kamiennego Jastrzêbie w budowie”.
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oraz zabawy, ró¿nego rodzaju zbiórki pieniê¿ne. W 1950 r. zamkniêto szko³ê w Bziu 
Zameckim, dzieci zosta³y przeniesione do Bzia Górnego. Kierownik Pagie³a 
kilkakrotnie wnioskowa³ do w³adz oœwiatowych o przywrócenie szko³y dla dzieci z 
klas I-IV w Bziu Zameckim, gdy¿ niektóre dzieci musia³y codziennie pokonywaæ 
ponad 3 km drogi. Projekt przeszed³ i szko³a w Bziu Zameckim ruszy³a na nowo w 
roku szkolnym 1953/1954. Rok 1959 przyniós³ remont obu szkó³ (szko³a w Bziu 
Górnym zosta³a powiêkszona o 5 sal, pracowniê i mieszkania dla 5 nauczycieli, zaœ 
w szko³a w Bziu Zameckim - uzyska³a 2 nowe sale lekcyjne). Z uwagi na fakt, ¿e 
Szko³a Podstawowa w Bziu Górnym realizowa³a 8-letnie nauczanie, liczba uczniów 
znacznie siê powiêkszy³a. W zwi¹zku z tym w 1965 r. podjêto decyzjê o likwidacji 
przedszkola w Bziu Górnym, znajduj¹cego siê w by³ej szkole ewangelickiej, a 
uzyskane pomieszczenia przeznaczono na dodatkowe sale lekcyjne. 
Przemieszczanie siê miêdzy 3 punktami szkolnymi (szko³a w Bziu Górnym, 
Zameckim i budynek by³ego przedszkola) utrudnia³o codzienn¹ pracê nauczycieli, 
dlatego przy ka¿dej okazji wnioskowano o rozbudowê szko³y w Bziu Górnym i 
budowê nowej w Bziu Zameckim. Starania nie posz³y na marne i 14 maja 1970 roku 
odby³a siê uroczystoœæ wbudowania kamienia wêgielnego pod rozbudowê szko³y w 
Bziu Górnym. Rozpoczê³y siê prace: fundamenty oraz piwnice wybudowali 
mieszkañcy w czynie spo³ecznym, dalsz¹ rozbudowê szko³y prowadzono ze 
œrodków gromady (najni¿sza jednostka podzia³u administracyjnego Polski w latach 
1954-1972) oraz kopalni „Zofiówka”, która objê³a patronat nad t¹ placówk¹.

1 wrzeœnia 1973 r. odby³a siê huczna uroczystoœæ oddania do u¿ytku nowej 
czêœci szko³y. Szko³a powiêkszy³a siê o 6 sal lekcyjnych oraz gabinety i 
klasopracownie, dwie sale do nauczania pocz¹tkowego. W budynku przedszkola

Absolwenci szko³y z 1949/1950 r. z kierownikiem W. Pagie³¹, fot. ze zbiorów prywatnych.

zorganizowano zastêpcz¹ salê gimnastyczn¹, jednak ca³y czas czyniono starania o 
kolejn¹ rozbudowê, w celu wybudowania sali gimnastycznej w szkole.

1 stycznia 1975 r. zawieszono prowadzenie zajêæ z szkole w Bziu Zameckim, zaœ 
w roku 1983 rozebrano budynek po tej najstarszej szkole w Bziu.

Decyzj¹ Zarz¹du i Rady Miasta z 1996 r. w bud¿ecie kolejnego roku zaplanowano 
œrodki na dalsz¹ rozbudowê szko³y w Bziu Górnym, która obejmowa³a kolejne 
segmenty na pó³noc i wschód do istniej¹cej zabudowy. 1 czerwca 1998 r. dokonano 
uroczystego wmurowania Aktu Erekcyjnego pod rozbudowê szko³y. Realizacja 
inwestycji trwa³a pó³tora roku.

Obecnie dziêki staraniom dyrekcji i nauczycieli Jubilatka jest nowoczesn¹, 
bezpieczn¹ i przyjazn¹ dla uczniów szko³¹ z wyposa¿onymi klasopracowniami, 
obszern¹ sal¹ gimnastyczn¹, szkolnym boiskiem oraz placem zabaw. Szko³a jest 
monitorowana i zabezpieczona alarmem. Posiada œwietlicê i bibliotekê szkoln¹, 
które wyposa¿one s¹ m.in. w sprzêt multimedialny.

Anna Lerch (instruktor GHM)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z dziejów budowy KWK „Jastrzêbie” (cz. 1)

Kopalnia Wêgla Kamiennego „Jas-Mos” jest spadkobierczyni¹ powsta³ej 
dok³adnie przed pó³wieczem kopalni „Jastrzêbie”. Zak³ad ten, podobnie jak 
„Moszczenica”, „Zofiówka”, „Borynia” i „Pniówek”, powsta³ w okresie Polski Ludowej 
w ramach budowy Rybnickiego Okrêgu Wêglowego.

Przeprowadzone w latach 1952-1955 wiercenia w po³udniowo-zachodniej 
czêœci powiatu wodzis³awskiego potwierdzi³y obecnoœæ olbrzymich pok³adów 
wysokokalorycznego wêgla koksowego. O podziemnym bogactwie wiedziano ju¿ od 
czasów pruskich. Przed 1914 r. wykonano tu 18 odwiertów, spoœród których tylko 
dwa („Adolf Wilhelm” i „Heymansfreude”) siêgnê³y g³êbokoœci 1100 metrów 
(pozosta³e 100-200 m). Wiercenia prowadzono równie¿ w okresie 
miêdzywojennym, jednak warunki geologiczne (metan, kurzawki) uniemo¿liwia³y 
wówczas bezpieczny fedrunek. Obszar z³o¿a geolodzy nazwali „siod³em 
jastrzêbskim”.

Ju¿ w 1954 r. zosta³ opracowany projekt koncepcyjny kopalni „Jastrzêbie” 
autorstwa Krakowskiego Biura Projektów Górniczych. Jednak pierwsze decyzje na 
szczeblu rz¹dowym zapad³y w nastêpnym roku. Uchwa³a nr 458/55 Prezydium 
Rz¹du z dnia 11 czerwca 1955 r. zobowi¹zywa³a Ministra Górnictwa Wêglowego do 
wybudowania dwóch kopalñ: „Jastrzêbie” i „Moszczenica”. Budowa mia³a rozpocz¹æ 
siê niezw³ocznie, a zakoñczyæ siê w I kwartale 1962 r. W uchwale znalaz³o siê 
równie¿ polecenie powo³ania obu przedsiêbiorstw w budowie. Najciekawszy by³ 
jednak paragraf 3, który nakazywa³ wznoszenie budynków w oparciu o 
dokumentacjê fragmentaryczn¹, bez projektów wstêpnych oraz bez obowi¹zku 
posiadania kosztorysów szczegó³owych. Wreszcie rz¹d obligowa³ ministra do 
podjêcia wszelkich dzia³añ, które zapewni¹ terminowe oddanie kopalni do u¿ytku. 
Dokument podpisa³ ówczesny premier Józef Cyrankiewicz.

W odpowiedzi na uchwa³ê rz¹du niespe³na miesi¹c póŸniej minister górnictwa 
wêglowego in¿. Franciszek Wanio³ka zarz¹dzeniem nr 168 z 5 lipca 1955 r. powo³a³ 
nowy zak³ad o nazwie „Kopalnia Wêgla Kamiennego Jastrzêbie w budowie”.
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Na pocz¹tku 1957 r. nast¹pi³a reorganizacja - w miejsce dotychczasowego 
zak³adu w budowie utworzono Przedsiêbiorstwo Budowy Kopalñ Wilchwy, które 
sta³o siê generalnym wykonawc¹. W tym¿e roku kontynuowano budowê m.in. 
maszyny wyci¹gowej, stacji ratowniczej i budynku administracyjnego na szybach III 
oraz przyst¹piono do g³êbienia szybu II oraz szybika podsadzkowego na szybach III.

W 1958 r. ukoñczono wznoszenie rozdzielni g³ównej i bocznicy kolejowej ze stacji 
Zofiówka, a tak¿e rozpoczêto budowê ³aŸni i obiektu sprê¿arek przy szybach III. W 
lipcu 1958 r. mia³ miejsce pierwszy wypadek œmiertelny na placu budowy - zgin¹³ 
pracownik PBSz przygnieciony kub³em do obudowy szynowej.

W miêdzyczasie znowu nast¹pi³y zmiany organizacyjne. Zarz¹dzeniem Nr 316 z 
31 grudnia 1958 r. minister powo³a³ nowe przedsiêbiorstwo o nazwie „Kopalnia 
Wêgla Kamiennego Jastrzêbie-Moszczenica w budowie”. Przy obydwu kopalniach 
powsta³a dyrekcja zajmuj¹ca siê ca³oœci¹ robót. Na jej czele stan¹³ in¿. W³odzimierz 
Ostaszewski, natomiast w czerwcu 1959 r. Naczelnym In¿ynierem zosta³ mgr in¿. 
Zdzis³aw Wójcik. W tym okresie budowa opiera³a siê na projekcie koncepcyjnym, bo 
generalny by³ w fazie tworzenia.

W 1959 r. oddano do u¿ytku budynek mieszkalny dla dozoru wy¿szego, a tak¿e 
budynek maszyn wyci¹gowych. Jednoczeœnie wznoszono ³aŸnie, warsztaty 
mechaniczne, magazyn, budynek sprê¿arek, lampiarniê, kot³owniê i lunetê 
wentylacyjn¹. Choæ na budowie mo¿na by³o zobaczyæ konie i ³opaty, to stosowano 
równie¿ i nowsze urz¹dzenia. Przyk³adowo nowoczesny budynek ³aŸni wznoszono 
przy u¿yciu zmechanizowanej betoniarki produkuj¹cej 100 m2 betonu w ci¹gu 
zmiany.

W 1960 r. rozpoczêto budowê bocznicy kolejowej ³¹cz¹cej kopalnie „Jastrzêbie” i 
„Moszczenica” z piaskowni¹ w Boguszowicach. Zakoñczono natomiast dr¹¿enie 
szybów I i II, dziêki czemu przeprowadzono zbicie umo¿liwiaj¹ce naturalny obieg 
powietrza miêdzy nimi. Oddano do u¿ytku ch³odniê kominow¹, kot³owniê i stacjê 
ratownicz¹ na szybach III oraz rozdzielniê g³ówn¹. Niestety pojawi³y siê równie¿ 
problemy - nast¹pi³a koniecznoœæ mro¿enia budowanych szybów IV i V.

Budowê wspierali junacy z OHP. M³odzi wykonywali najczêœciej roboty ziemne 
(niwelowanie, plantowanie, budowa dróg i rowów). Brygady OHP rywalizowa³y ze 
sob¹ w ramach wspó³zawodnictwa o tytu³ „Socjalistycznej Brygady Pracy”.

Marcin Boratyn (kierownik Galerii Historii Miasta)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wybory Czerwca'89 w Jastrzêbiu-Zdroju

 Koniec lat 80. XX w. przyniós³ powa¿ne przemiany polityczne w Zwi¹zku 
Radzieckim. Has³em przewodnim polityki prowadzonej przez Michai³a Gorbaczowa 
sta³a siê pierestrojka. Dla Polski istotniejszym jednak by³o odejœcie kierownictwa 
Komunistycznej Partii Zwi¹zku Radzieckiego od doktryny Bre¿niewa, która g³osi³a 
koniecznoœæ interwencji w pañstwach satelickich, jeœli zagro¿one jest w nich trwanie 
ustroju socjalistycznego. Otworzy³o to przywódcom bloku wschodniego drzwi do 
prowadzenia autonomicznej polityki wewnêtrznej.

W tym samym czasie w PRL kryzys gospodarczy siêga³ zenitu. Lata zaniedbañ i 
braku reform doprowadzi³ gospodarkê do sytuacji tak tragicznej, ¿e nawet polskie

Pierwszym jej Dyrektorem zosta³ in¿. Stanis³aw Heyno, natomiast Naczelnym 
In¿ynierem mgr in¿. J. Matysiak. 

Przystêpuj¹c do budowy kopalni inwestor dysponowa³ zaledwie planem 
koncepcyjnym. Niew¹tpliw¹ trudnoœci¹, z jak¹ zmierzyæ siê musieli projektanci z 
Gliwickiego Biura Projektów (pod kierownictwem mgr in¿. Roeslera i mgr in¿. 
Hebenstreita) by³y: kurzawki, nieregularne ukszta³towanie powierzchni karbonu i 
skomplikowana tektonika z³o¿a. W tej sytuacji nie³atwo by³o zaprojektowaæ 
poszczególne poziomy. Na domiar z³ego obszar przysz³ej inwestycji by³ dziewiczy i 
pozbawiony infrastruktury. Obszar górniczy kopalni ustalono na 10,2 km2. Docelowo 
zak³ad mia³ wydobywaæ 4 tys. ton wêgla na dobê.

Do wstêpnych prac budowlanych przyst¹piono niezw³ocznie. Jesieni¹ 
rozpoczêto g³êbienie szybów III i I. Jednoczeœnie budowano drogi dojazdowe, liniê 
elektryczn¹, sieæ wodno-kanalizacyjn¹, oraz ogrodzenie zak³adu. Na placu budowy 
krz¹tali siê robotnicy Przedsiêbiorstwa Budowy Kopalñ w Wilchwach oraz 
Przedsiêbiorstwa Instalacji Przemys³u Wêglowego.

W nastêpnym roku przyst¹piono do budowy bocznicy kolejowej, rozdzielni, 
maszyny wyci¹gowej szybu III, warsztatów i magazynów oraz Domu M³odego 
Górnika. Z uwagi na fakt, ¿e w³adze centralne wywiera³y na budowniczych presjê 
czasow¹, pojawi³ siê pomys³ uruchomienia tymczasowej kopalni „Jas-Mos” 
ulokowanej na szybach III. Dawa³o to mo¿liwoœæ szybszego rozpoczêcia wydobycia 
wêgla. W przysz³oœci szyb mia³ mieæ wy³¹cznie charakter wentylacyjny. Z tego 
powodu g³ówny ciê¿ar robót skupi³ siê w tym rejonie. Wie¿ê szybu wentylacyjnego III 
podnoszono za pomoc¹ nowatorskiej metody s³upa monta¿owego. Operacjê 
wykona³a 12-osobowa brygada PMUG. Metoda pozwoli³a przyspieszyæ tempo robót 
o miesi¹c.

Budowniczy KWK “Jastrzêbie”; fot. ze zbiorów Alfreda Woryny.
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Na pocz¹tku 1957 r. nast¹pi³a reorganizacja - w miejsce dotychczasowego 
zak³adu w budowie utworzono Przedsiêbiorstwo Budowy Kopalñ Wilchwy, które 
sta³o siê generalnym wykonawc¹. W tym¿e roku kontynuowano budowê m.in. 
maszyny wyci¹gowej, stacji ratowniczej i budynku administracyjnego na szybach III 
oraz przyst¹piono do g³êbienia szybu II oraz szybika podsadzkowego na szybach III.

W 1958 r. ukoñczono wznoszenie rozdzielni g³ównej i bocznicy kolejowej ze stacji 
Zofiówka, a tak¿e rozpoczêto budowê ³aŸni i obiektu sprê¿arek przy szybach III. W 
lipcu 1958 r. mia³ miejsce pierwszy wypadek œmiertelny na placu budowy - zgin¹³ 
pracownik PBSz przygnieciony kub³em do obudowy szynowej.

W miêdzyczasie znowu nast¹pi³y zmiany organizacyjne. Zarz¹dzeniem Nr 316 z 
31 grudnia 1958 r. minister powo³a³ nowe przedsiêbiorstwo o nazwie „Kopalnia 
Wêgla Kamiennego Jastrzêbie-Moszczenica w budowie”. Przy obydwu kopalniach 
powsta³a dyrekcja zajmuj¹ca siê ca³oœci¹ robót. Na jej czele stan¹³ in¿. W³odzimierz 
Ostaszewski, natomiast w czerwcu 1959 r. Naczelnym In¿ynierem zosta³ mgr in¿. 
Zdzis³aw Wójcik. W tym okresie budowa opiera³a siê na projekcie koncepcyjnym, bo 
generalny by³ w fazie tworzenia.

W 1959 r. oddano do u¿ytku budynek mieszkalny dla dozoru wy¿szego, a tak¿e 
budynek maszyn wyci¹gowych. Jednoczeœnie wznoszono ³aŸnie, warsztaty 
mechaniczne, magazyn, budynek sprê¿arek, lampiarniê, kot³owniê i lunetê 
wentylacyjn¹. Choæ na budowie mo¿na by³o zobaczyæ konie i ³opaty, to stosowano 
równie¿ i nowsze urz¹dzenia. Przyk³adowo nowoczesny budynek ³aŸni wznoszono 
przy u¿yciu zmechanizowanej betoniarki produkuj¹cej 100 m2 betonu w ci¹gu 
zmiany.

W 1960 r. rozpoczêto budowê bocznicy kolejowej ³¹cz¹cej kopalnie „Jastrzêbie” i 
„Moszczenica” z piaskowni¹ w Boguszowicach. Zakoñczono natomiast dr¹¿enie 
szybów I i II, dziêki czemu przeprowadzono zbicie umo¿liwiaj¹ce naturalny obieg 
powietrza miêdzy nimi. Oddano do u¿ytku ch³odniê kominow¹, kot³owniê i stacjê 
ratownicz¹ na szybach III oraz rozdzielniê g³ówn¹. Niestety pojawi³y siê równie¿ 
problemy - nast¹pi³a koniecznoœæ mro¿enia budowanych szybów IV i V.

Budowê wspierali junacy z OHP. M³odzi wykonywali najczêœciej roboty ziemne 
(niwelowanie, plantowanie, budowa dróg i rowów). Brygady OHP rywalizowa³y ze 
sob¹ w ramach wspó³zawodnictwa o tytu³ „Socjalistycznej Brygady Pracy”.

Marcin Boratyn (kierownik Galerii Historii Miasta)
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Wybory Czerwca'89 w Jastrzêbiu-Zdroju

 Koniec lat 80. XX w. przyniós³ powa¿ne przemiany polityczne w Zwi¹zku 
Radzieckim. Has³em przewodnim polityki prowadzonej przez Michai³a Gorbaczowa 
sta³a siê pierestrojka. Dla Polski istotniejszym jednak by³o odejœcie kierownictwa 
Komunistycznej Partii Zwi¹zku Radzieckiego od doktryny Bre¿niewa, która g³osi³a 
koniecznoœæ interwencji w pañstwach satelickich, jeœli zagro¿one jest w nich trwanie 
ustroju socjalistycznego. Otworzy³o to przywódcom bloku wschodniego drzwi do 
prowadzenia autonomicznej polityki wewnêtrznej.

W tym samym czasie w PRL kryzys gospodarczy siêga³ zenitu. Lata zaniedbañ i 
braku reform doprowadzi³ gospodarkê do sytuacji tak tragicznej, ¿e nawet polskie

Pierwszym jej Dyrektorem zosta³ in¿. Stanis³aw Heyno, natomiast Naczelnym 
In¿ynierem mgr in¿. J. Matysiak. 

Przystêpuj¹c do budowy kopalni inwestor dysponowa³ zaledwie planem 
koncepcyjnym. Niew¹tpliw¹ trudnoœci¹, z jak¹ zmierzyæ siê musieli projektanci z 
Gliwickiego Biura Projektów (pod kierownictwem mgr in¿. Roeslera i mgr in¿. 
Hebenstreita) by³y: kurzawki, nieregularne ukszta³towanie powierzchni karbonu i 
skomplikowana tektonika z³o¿a. W tej sytuacji nie³atwo by³o zaprojektowaæ 
poszczególne poziomy. Na domiar z³ego obszar przysz³ej inwestycji by³ dziewiczy i 
pozbawiony infrastruktury. Obszar górniczy kopalni ustalono na 10,2 km2. Docelowo 
zak³ad mia³ wydobywaæ 4 tys. ton wêgla na dobê.

Do wstêpnych prac budowlanych przyst¹piono niezw³ocznie. Jesieni¹ 
rozpoczêto g³êbienie szybów III i I. Jednoczeœnie budowano drogi dojazdowe, liniê 
elektryczn¹, sieæ wodno-kanalizacyjn¹, oraz ogrodzenie zak³adu. Na placu budowy 
krz¹tali siê robotnicy Przedsiêbiorstwa Budowy Kopalñ w Wilchwach oraz 
Przedsiêbiorstwa Instalacji Przemys³u Wêglowego.

W nastêpnym roku przyst¹piono do budowy bocznicy kolejowej, rozdzielni, 
maszyny wyci¹gowej szybu III, warsztatów i magazynów oraz Domu M³odego 
Górnika. Z uwagi na fakt, ¿e w³adze centralne wywiera³y na budowniczych presjê 
czasow¹, pojawi³ siê pomys³ uruchomienia tymczasowej kopalni „Jas-Mos” 
ulokowanej na szybach III. Dawa³o to mo¿liwoœæ szybszego rozpoczêcia wydobycia 
wêgla. W przysz³oœci szyb mia³ mieæ wy³¹cznie charakter wentylacyjny. Z tego 
powodu g³ówny ciê¿ar robót skupi³ siê w tym rejonie. Wie¿ê szybu wentylacyjnego III 
podnoszono za pomoc¹ nowatorskiej metody s³upa monta¿owego. Operacjê 
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przywództwo zda³o sobie sprawê z koniecznoœci przebudowy ca³ego systemu 
gospodarczego. Efekty zaniedbañ uwidoczni³y siê jaskrawo w 1988 r., w postaci fali 
majowych i sierpniowych strajków.

Jednym z najsilniejszych oœrodków strajków sierpnia 1988 r. by³o Jastrzêbie. 
Najwa¿niejszym postulatem strajkuj¹cych za³óg jastrzêbskich kopalñ by³o ¿¹danie 
relegalizacji „Solidarnoœci”. Strajkowi przywódcy chêtnie odwo³ywali siê do 
solidarnoœciowej tradycji. Strajki 1988 r. by³y jednak cieniem tych z roku 1980. Ich 
skala by³a znacznie mniejsza. By³y inspirowane przez organizacje opozycyjne, m.in. 
strajk w „Manifeœcie Lipcowym” zorganizowali dzia³acze Tajnej Komisji Zak³adowej 
NSZZ „S”. Nie towarzyszy³y im równie¿ tak silna mobilizacja spo³eczna jak w 
czasach pierwszej „Solidarnoœci”, ani tak silne poczucie solidaryzmu, si³y i wiary. 
Strajki te, nie tylko jastrzêbskie, pokaza³y natomiast radykalizacjê nastrojów 
m³odego pokolenia Polaków. Przywódcami protestów czêsto byli ludzie 
nieuczestnicz¹cy bezpoœrednio lub nieodgrywaj¹cy wiêkszej roli w wydarzeniach 
1980 r. Najbardziej zawziêcie trwali w uporze, nie chc¹c zaprzestaæ protestu, m³odzi 
górnicy. To w 1988 r. mia³ miejsce najd³u¿szy strajk w historii PRL- w „Manifeœcie 
Lipcowym”. Trwa³ on od 15 sierpnia do 3 wrzeœnia. Gros z wytrwa³ych do koñca oko³o 
200 osób stanowili m³odzi pracownicy. W KWK „Jastrzêbie” Komitet Strajkowy 
zdecydowa³ siê podpisaæ wewn¹trzzak³adowe porozumienie, koñcz¹c w ten sposób 
strajk 28 sierpnia. Porozumienia nie zaakceptowa³a grupa w wiêkszoœci m³odych 
górników. Dopiero groŸby u¿ycia si³y i mediacje ksiê¿y sk³oni³y ich do zmiany decyzji.

Radykalna postawa m³odego pokolenia by³a dla w³adz zagro¿eniem, zdawano 
sobie sprawê, i¿ pogarszaj¹ca siê sytuacja bytowa mo¿e doprowadziæ do protestów 
w o wiele wiêkszej skali. Urosn¹æ w si³ê mog³y równie¿ dzia³aj¹ce wówczas tzw. 
radykalne organizacje opozycyjne, takie jak Konfederacja Polski Niepodleg³ej, 
Solidarnoœæ Walcz¹ca czy PPS-Rewolucja Demokratyczna. Radykalizm owych 
organizacji polega³ na bezkompromisowym d¹¿eniu do obalenia socrealizmu, nie 
zgadzano siê na ¿adne ustêpstwa wobec w³adz czy prowadzenia z nimi 
jakichkolwiek pertraktacji. W Jastrzêbiu silne wp³ywy mia³a szczególnie KPN.

Sytuacja wewnêtrzna oraz zielone œwiat³o z Moskwy sprawi³y, ¿e kierownictwo 
PZPR zdecydowa³o siê wyci¹gn¹æ rêkê w stronê „Solidarnoœci”, zapraszaj¹c j¹ do 
rozmów okr¹g³osto³owych. Rz¹dz¹cym opozycja by³a potrzebna do firmowania 
trudnych reform gospodarczych. W³¹czenie „Solidarnoœci” do systemu politycznego 
mia³o na celu zrzucenie na ni¹ czêœci odpowiedzialnoœci za bolesne spo³ecznie 
przemiany. „Solidarnoœæ” widzia³a w Okr¹g³ym Stole szansê na legalizacjê oraz 
wzmocnienie nadw¹tlonej wówczas pozycji, jako si³y mog¹cej realnie wp³ywaæ na 
sytuacjê w PRL. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e, ani PZPR nie chcia³a oddaæ w³adzy, ani 
„Solidarnoœæ” nie chcia³a jej przej¹æ, co zdeterminowa³o ostateczne porozumienie 
okr¹g³osto³owe.

Najwa¿niejsze ustalenia Okr¹g³ego Sto³u zak³ada³y przebudowê sytemu 
politycznego. Powo³ano instytucjê wybieranego przez parlament Prezydenta, oraz 
izbê wy¿sz¹ legislatywy- Senat. Rewolucyjny, jak na realia PRL, mia³ byæ system 
wyborczy do parlamentu. Sk³ad Senatu wybierany mia³ byæ w wyborach w pe³ni 
demokratycznych. W stosunku do wyboru pos³ów zastosowano kombinowan¹ 
procedurê, 65% miejsc w Sejmie zagwarantowane by³o dla kandydatów strony 
partyjno-rz¹dowej, pozosta³e 35% miejsc obsadzone mia³o byæ w wolnym 
g³osowaniu. Bilans Okr¹g³ego Sto³u wydawa³ siê korzystny dla obu stron.

 „Solidarnoœæ” mog³a dzia³aæ legalnie i wystawiæ swoich kandydatów w wyborach, a 
PZPR kontynuowaæ rz¹dy ze wzmocnion¹ legitymizacj¹.

Rozmowy okr¹g³osto³owe od pocz¹tku by³y krytykowane przez œrodowiska 
opozycyjne nieuznaj¹ce przywództwa Lecha Wa³êsy. Œrodowiska te chcia³y pe³nej 
demokratyzacji Polski, bez „uk³adania siê” z komunistami. Podjê³y one próbê 
stworzenia wspólnej platformy politycznej. 25 lutego 1989 r. (w czasie trwania 
rozmów Okr¹g³ego Sto³u) zorganizowano w Jastrzêbiu-Zdroju Kongres Opozycji 
Antyustrojowej (KOA). Inicjatorami spotkania, które odby³o siê w Koœciele NMP 
Matki Koœcio³a, byli Rinaldo Betkiewicz i Jaros³aw Podworski z PPS-Rewolucja 
Demokratyczna. Przed rozpoczêciem Kongresu, rano 25 lutego, S³u¿ba 
Bezpieczeñstwa zorganizowa³a szeroko zakrojon¹ akcjê w wyniku, której 
zatrzymano oko³o 120 osób maj¹cych w nim uczestniczyæ. Aresztowania zaczê³y siê 
w Katowicach, sk¹d wyje¿d¿ali uczestnicy Kongresu, a nastêpnie kontynuowano je 
w Jastrzêbiu. Pomimo tego, na miejsce uda³o siê dotrzeæ oko³o 60 osobom 
reprezentuj¹cych, m.in.: KPN, Grupê Robocz¹ Komisji Krajowej NSZZ „S”, PPS-
Rewolucja Demokratyczna, Solidarnoœæ Walcz¹c¹, Ruch „Wolnoœæ i Pokój”. 
Wydano oœwiadczenie, w którym stwierdzano, ¿e KOA jest organizacj¹, której celem 
jest zniesienie w³adzy PZPR oraz doprowadzenie do demokratyzacji Polski i 
wolnych wyborów. Oceniono, ¿e kompromis z w³adz¹ doprowadzi do utrzymania 
istniej¹cego systemu. PóŸniej KOA nawo³ywa³ do bojkotu wyborów czerwcowych. 
Organizacja nie odegra³a jednak wiêkszej roli w procesie przemian ustrojowych.

Stanis³awa Krauz; fot. Józef ¯ak (1989),            
ze zbiorów GHM

Ustalony, 13 kwietnia, termin 
wyborów na 4 i 18 czerwca zostawia³ 
ma³o czasu na przygotowania. Ku 
zdziwieniu w³adz, lepiej przygoto-
wan¹ i zorganizowan¹ do prowa-
dzenia kampanii wyborczej, okaza³a 
siê „Solidarnoœæ”, w której imieniu 
przygotowania do wyborów prowa-
dzi³ Komitet Obywatelski. Jednym z 
najwa¿niejszych zadañ by³ odpo-
wiedni dobór kandydatów do 
parlamentu. Jedn¹ z kandydatek KO 
zosta³a mieszkanka Jastrzêbia- 
Stanis³awa Krauz. By³a ona wielo-
letni¹ dzia³aczk¹ opozycyjn¹. W 
latach pierwszej „Solidarnoœci” 
za³o¿y³a jej komórkê w Urzêdzie 
Miasta (w którym pracowa³a). W 
stanie wojennym, i  po nim, 
wspó³pracowa³a z podziemiem, 
ws³awi³a siê m.in. wyniesieniem 
zarekwirowanego i przechowy-
wanego w Urzêdz ie  Mias ta  
sztandaru MKR Jastrzêbie. Zosta³a 
zwolniona z pracy, po tym jak SB
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znalaz³a w jej domu ulotki antykomunistyczne. Tworz¹c listy wyborcze KO 
preferowano wœród kandydatów dzia³aczy opozycji inteligenckiej, dzia³aczom 
robotniczym (którzy przewa¿ali w Jastrzêbiu) postawiono zadanie odbudowy 
struktur zwi¹zku. Prawdopodobnie to, oraz doœwiadczenie Stanis³awy Krauz w 
pracy w pañstwowych instytucjach, zdecydowa³o o jej wyborze na kandydatkê na 
pos³a.

W wyborach do Sejmu Jastrzêbie-Zdrój tworzy³o okrêg wyborczy razem z 
Raciborzem, Wodzis³awiem Œl. oraz kilkoma okolicznymi gminami. Mieszkañcy 
okrêgu wybierali czterech pos³ów, z czego dwa mandaty by³y obsadzane w wolnym 
g³osowaniu, a pozosta³e dwa by³y zarezerwowane dla kandydatów w³adzy. W 
wyborach do Senatu okrêgiem by³o ca³e woj. katowickie, z którego wybierano trzech 
senatorów. Zastosowano ordynacjê wiêkszoœciow¹- zwyciê¿a³ kandydat, który 
otrzyma³ bezwzglêdn¹ liczbê g³osów, a jeœli ¿aden z kandydatów nie spe³ni³ tego 
wymogu, do drugiej tury przechodzi³o dwóch z najlepszymi wynikami i zwyciê¿a³ ten, 
który otrzyma³ lepszy rezultat.

Wybory poprzedzi³a intensywna kampania wyborcza. Pula 161 mandatów 
obsadzana by³a formalnie przez osoby bezpartyjne, stwarza³o to trudnoœæ przy 
g³osowaniu, gdy¿ na karcie wyborczej obok nazwisk kandydatów nie znajdowa³ siê 
nazwy komitetów wyborczych, z jakich stratowali. Mog³o to przysporzyæ problemów 
szczególnie „Solidarnoœci”, której kandydaci byli mniej znani, dlatego jej dzia³ania 
skupi³y siê na prezentacji swoich ludzi. W Jastrzêbiu mo¿na by³o zobaczyæ plakaty z 
ca³¹ pi¹tk¹ kandydatów opozycji, na których mogli g³osowaæ mieszkañcy miasta. 
Inn¹ trudnoœci¹ by³ system g³osowania polegaj¹cy na skreœlaniu z listy wyborczej 
kandydatów, którym nie udziela siê poparcia. By jej zaradziæ, prowadzono akcje 
ulotkowo-instrukta¿ow¹. Swoje dzia³ania w Jastrzêbiu prowadzi³y te¿ organizacje 
bojkotuj¹ce wybory. W mieœcie by³y rozprowadzane m.in. ulotki sygnowane przez 
PPS-RD i Solidarnoœæ Walcz¹c¹ Jastrzêbie nawo³uj¹ce do nieuczestniczenia w 
wyborach.

Pierwsza tura wyborów, przeprowadzona 4 czerwca 1989 r., przynios³a pe³ne 
zwyciêstwo „Solidarnoœci”. Jej kandydaci zdobyli 160 z 161 mo¿liwych mandatów 
poselskich i 92 z 100 mo¿liwych mandatów senatorskich. Frekwencja wynosi³a 
62,32%. W okrêgu, do którego nale¿a³o Jastrzêbie wyniki przedstawia³y 
nastêpuj¹co:

Mandaty obsadzane w wolnych wyborach.
Mandat nr 159 - oddano 150.003 wa¿nych g³osów, z czego na: S. Krauz- 74,6%, 

M. P³ysa- 10,28%, U. ̄ a³obê- 10,41%,
 Mandat nr 160 - oddano 141.502 wa¿nych g³osów, z czego na: A. Kar³owskiego- 

7,45%, E. Shmidt- 5,89%, H. Sienkiewicza- 76,97%, W. Œwiderskiego- 5,9%.
Mandaty z puli dla kandydatów w³adzy.
Mandat nr 161 - oddano 146.384 wa¿nych g³osów, z czego na: A. Gajdziñskiego- 

18,76%, S. KuŸnika- 16,83%, W. Wolnika- 17,95%,
Mandat nr 162 - oddano 146.109 wa¿nych g³osów, z czego na: W. Kiermaszka- 

25,47%, K. K³osoka- 16,22%, J. Kosmatego- 10,81%.
Zwyciêstwo w pierwszej turze zagwarantowali sobie jedynie kandydaci 

„Solidarnoœci”- S. Krauz i H. Sienkiewicz. Na taki wynik wp³ynê³a nie tylko 
popularnoœæ opozycji, ale i dobrze dobrana strategia. Na dwa mo¿liwe do zdobycia 
mandaty wystawiono dwóch kandydatów, co zapobieg³o rozproszeniu g³osów. By³o 
to wa¿ne wzi¹wszy pod uwagê zastosowanie ordynacji wiêkszoœciowej. Ordynacja 
sprawi³a te¿, ¿e podzia³ mandatów nie w pe³ni odzwierciedla³ rozk³ad oddanych 
g³osów. Prawdziwe preferencje mieszkañców okrêgu pokazuj¹ wyniki wyborów 
mandatów nr 159 i 160. Kandydaci opozycyjni otrzymali kolejno: 74,6% i 76,97% 
g³osów, kandydaci rz¹dowi: 20,69% i 19,14%, ¿adnego kandydata nie popar³o 
4,61% i 3,89% g³osuj¹cych. Wbrew oczekiwaniom w³adz, wybory przyjê³y charakter 
plebiscytu- g³osowano za zmian¹, albo trwaniem status quo. W tych kategoriach 
nale¿y rozpatrywaæ tak szerokie rozbicie preferencji wyborczych. Trzem czwartym 
g³osuj¹cym zastana rzeczywistoœæ nie odpowiada³a, nadzieje na zmianê ulokowali 
w „Solidarnoœci”. Jedna dziesi¹ta mieszkañców jastrzêbskiego okrêgu wyborczego 
opowiedzia³a siê za trwaniem sytemu. Byli to, prawdopodobnie, ró¿ni jego 
beneficjenci- aparatczycy, nomenklatura wraz z rodzinami. Ciekawie reprezentuj¹ 
siê te¿ wyniki g³osowania w czêœci mandatów przeznaczonych dla kandydatów 
w³adzy. „Solidarnoœæ” namawia³a do skreœlenia wszystkich nazwisk z tej puli. Jednak 
ponad po³owa g³osuj¹cych odda³a g³osy na któregoœ z kandydatów. Na ró¿nych 
kandydatów ubiegaj¹cych siê o mandat nr 161 zag³osowa³o ogó³em 53,54%, a o 
mandat nr 162- 52,5%, oddaj¹cych wa¿ne g³osy. Rozproszenie g³osów pomiêdzy 
kilku kandydatów spowodowa³o, ¿e nikt nie zebra³, potrzebnych do zwyciêstwa, 
ponad 50% g³osów. (Nie posiadamy wyników wyborów do Senatu. Równie¿ w nich 
zwyciêzcami byli kandydaci „Solidarnoœci”: A. Che³kowski, A. Wielowieyski i L. 
Piotrowski).

Druga tura wyborów, przeprowadzona 18 czerwca, by³ ju¿ tylko rozgrywk¹ 
pomiêdzy kandydatami w³adzy. Mandat nr 161 obsadzi³ W. Wolnik, zdobywaj¹c 
28.736 spoœród 56.230 oddanych g³osów, a mandat nr 162 W. Kiermaszek, który 
zdoby³ 30.662 spoœród 56.029 wa¿nych g³osów. W okrêgu obsadzano jeszcze jeden 
dodatkowy mandat. Do³o¿enie jeszcze jednego mandatu by³o wymuszone ca³kowit¹ 
pora¿k¹ listy krajowej, z której startowali najwa¿niejsi przedstawiciele w³adzy. Nie 
przewidziano drugiej tury dla listy krajowej, w zwi¹zku z czym postanowiono

Ulo tk i  p ropagu j¹ce  kandyda tów Komi te tu  
Obywatelskiego “S”, w tym m.in. Stanis³awê Krauz;     
ze zbiorów GHM
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znalaz³a w jej domu ulotki antykomunistyczne. Tworz¹c listy wyborcze KO 
preferowano wœród kandydatów dzia³aczy opozycji inteligenckiej, dzia³aczom 
robotniczym (którzy przewa¿ali w Jastrzêbiu) postawiono zadanie odbudowy 
struktur zwi¹zku. Prawdopodobnie to, oraz doœwiadczenie Stanis³awy Krauz w 
pracy w pañstwowych instytucjach, zdecydowa³o o jej wyborze na kandydatkê na 
pos³a.

W wyborach do Sejmu Jastrzêbie-Zdrój tworzy³o okrêg wyborczy razem z 
Raciborzem, Wodzis³awiem Œl. oraz kilkoma okolicznymi gminami. Mieszkañcy 
okrêgu wybierali czterech pos³ów, z czego dwa mandaty by³y obsadzane w wolnym 
g³osowaniu, a pozosta³e dwa by³y zarezerwowane dla kandydatów w³adzy. W 
wyborach do Senatu okrêgiem by³o ca³e woj. katowickie, z którego wybierano trzech 
senatorów. Zastosowano ordynacjê wiêkszoœciow¹- zwyciê¿a³ kandydat, który 
otrzyma³ bezwzglêdn¹ liczbê g³osów, a jeœli ¿aden z kandydatów nie spe³ni³ tego 
wymogu, do drugiej tury przechodzi³o dwóch z najlepszymi wynikami i zwyciê¿a³ ten, 
który otrzyma³ lepszy rezultat.

Wybory poprzedzi³a intensywna kampania wyborcza. Pula 161 mandatów 
obsadzana by³a formalnie przez osoby bezpartyjne, stwarza³o to trudnoœæ przy 
g³osowaniu, gdy¿ na karcie wyborczej obok nazwisk kandydatów nie znajdowa³ siê 
nazwy komitetów wyborczych, z jakich stratowali. Mog³o to przysporzyæ problemów 
szczególnie „Solidarnoœci”, której kandydaci byli mniej znani, dlatego jej dzia³ania 
skupi³y siê na prezentacji swoich ludzi. W Jastrzêbiu mo¿na by³o zobaczyæ plakaty z 
ca³¹ pi¹tk¹ kandydatów opozycji, na których mogli g³osowaæ mieszkañcy miasta. 
Inn¹ trudnoœci¹ by³ system g³osowania polegaj¹cy na skreœlaniu z listy wyborczej 
kandydatów, którym nie udziela siê poparcia. By jej zaradziæ, prowadzono akcje 
ulotkowo-instrukta¿ow¹. Swoje dzia³ania w Jastrzêbiu prowadzi³y te¿ organizacje 
bojkotuj¹ce wybory. W mieœcie by³y rozprowadzane m.in. ulotki sygnowane przez 
PPS-RD i Solidarnoœæ Walcz¹c¹ Jastrzêbie nawo³uj¹ce do nieuczestniczenia w 
wyborach.

Pierwsza tura wyborów, przeprowadzona 4 czerwca 1989 r., przynios³a pe³ne 
zwyciêstwo „Solidarnoœci”. Jej kandydaci zdobyli 160 z 161 mo¿liwych mandatów 
poselskich i 92 z 100 mo¿liwych mandatów senatorskich. Frekwencja wynosi³a 
62,32%. W okrêgu, do którego nale¿a³o Jastrzêbie wyniki przedstawia³y 
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Mandaty obsadzane w wolnych wyborach.
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Mandaty z puli dla kandydatów w³adzy.
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18,76%, S. KuŸnika- 16,83%, W. Wolnika- 17,95%,
Mandat nr 162 - oddano 146.109 wa¿nych g³osów, z czego na: W. Kiermaszka- 

25,47%, K. K³osoka- 16,22%, J. Kosmatego- 10,81%.
Zwyciêstwo w pierwszej turze zagwarantowali sobie jedynie kandydaci 

„Solidarnoœci”- S. Krauz i H. Sienkiewicz. Na taki wynik wp³ynê³a nie tylko 
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sprawi³a te¿, ¿e podzia³ mandatów nie w pe³ni odzwierciedla³ rozk³ad oddanych 
g³osów. Prawdziwe preferencje mieszkañców okrêgu pokazuj¹ wyniki wyborów 
mandatów nr 159 i 160. Kandydaci opozycyjni otrzymali kolejno: 74,6% i 76,97% 
g³osów, kandydaci rz¹dowi: 20,69% i 19,14%, ¿adnego kandydata nie popar³o 
4,61% i 3,89% g³osuj¹cych. Wbrew oczekiwaniom w³adz, wybory przyjê³y charakter 
plebiscytu- g³osowano za zmian¹, albo trwaniem status quo. W tych kategoriach 
nale¿y rozpatrywaæ tak szerokie rozbicie preferencji wyborczych. Trzem czwartym 
g³osuj¹cym zastana rzeczywistoœæ nie odpowiada³a, nadzieje na zmianê ulokowali 
w „Solidarnoœci”. Jedna dziesi¹ta mieszkañców jastrzêbskiego okrêgu wyborczego 
opowiedzia³a siê za trwaniem sytemu. Byli to, prawdopodobnie, ró¿ni jego 
beneficjenci- aparatczycy, nomenklatura wraz z rodzinami. Ciekawie reprezentuj¹ 
siê te¿ wyniki g³osowania w czêœci mandatów przeznaczonych dla kandydatów 
w³adzy. „Solidarnoœæ” namawia³a do skreœlenia wszystkich nazwisk z tej puli. Jednak 
ponad po³owa g³osuj¹cych odda³a g³osy na któregoœ z kandydatów. Na ró¿nych 
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zdoby³ 30.662 spoœród 56.029 wa¿nych g³osów. W okrêgu obsadzano jeszcze jeden 
dodatkowy mandat. Do³o¿enie jeszcze jednego mandatu by³o wymuszone ca³kowit¹ 
pora¿k¹ listy krajowej, z której startowali najwa¿niejsi przedstawiciele w³adzy. Nie 
przewidziano drugiej tury dla listy krajowej, w zwi¹zku z czym postanowiono
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obsadziæ wakuj¹ce miejsca przenosz¹c je na poszczególne okrêgi wyborcze. 
Dodatkowy mandat zdoby³ S. Wiatr zdobywaj¹c 21.113 spoœród 56.143 g³osów 
wa¿nych. Druga tura cieszy³a siê o wiele mniejszym zainteresowaniem spo³ecznym, 
do urn posz³o oko³o 2/3 mniej osób ni¿ 4 czerwca.

Przed wyborami nikt nie przewidywa³ takiego obrotu sprawy. PZPR zlekcewa¿y³a 
„Solidarnoœæ”, naiwnie wierz¹c w swoje si³y. Wyniki by³y szokiem równie¿ dla 
opozycji, sam Wa³êsa nie wystartowa³ w wyborach z obawy przed kompromitacj¹ w 
razie przegranej. Nie przewidziano te¿, ¿e wybory stan¹ siê pocz¹tkiem koñca 
socjalizmu w Polsce. Ca³y kontrakt okr¹g³osto³owy by³ skonstruowany tak, by PZPR 
zachowa³a w³adzê. Konsekwencj¹ tego by³y wybory, które, w swoich za³o¿eniach, 
nie dawa³y mo¿liwoœci wyboru w³adzy, natomiast da³y mo¿liwoœæ realnego i 
prawdziwego „wypowiedzenia siê” spo³eczeñstwa na temat panuj¹cego ustroju i 
sytuacji w kraju. G³os spo³eczny by³ tak mocny, ¿e ani w³adzy „komunistów”, ani 
zbudowanego przez nich systemu nie da³o siê d³u¿ej utrzymaæ.

Pawe³ War³ycho (Jastrzêbie-Zdrój)

•ród³a: „Dziennik Zachodni” nr 133 (13703) z 9 VI 1989 r., „Dziennik Zachodni” nr 143 (13713) 
z 21 VI 1989 r., Meldunki dzienne SB Jastrzêbie-Zdrój rok 1988 IPN Ka 0130/3 t.8, Sowa A. L.,

Od 11 paŸdziernika w sali wystaw czasowych Galerii Historii Miasta bêdzie mo¿na 
zapoznaæ siê z twórczoœci¹ Leszka Grzeszkiewicza - jastrzêbskiego artysty 
nieprofesjonalnego. Choæ s³owo „nieprofesjonalny” mo¿e kojarzyæ siê pejoratywnie, 
odnosi siê ono wy³¹cznie do plastycznych umiejêtnoœci zrodzonych pod wp³ywem 
impulsów wewnêtrznych, w odró¿nieniu do regu³ i zasad którymi kieruj¹ siê 
absolwenci szkó³ artystycznych.

Leszek Grzeszkiewicz urodzi³ siê w 1949 r. niedaleko £êczycy w Hucie 
Bardzyñskiej (woj. ³ódzkie). Jego dzieciñstwo nie nale¿a³o do ³atwych. Od 
najm³odszych lat pomaga³ ojcu w pracy, zw³aszcza wtedy, gdy spali³ siê ich rodzinny 
dom. Po szkole podstawowej przeniós³ siê do Ozorkowa, gdzie mieszkaj¹c w 
internacie zdobywa³ „fach” w szkole o profilu œlusarskim. Pracowa³ w kilku miejscach 
w £odzi, póŸniej na Œl¹sku m.in. w Knurowie i Pszowie, w przedsiêbiorstwie 
specjalizuj¹cym siê w monta¿u urz¹dzeñ górniczych. To w³aœnie pracuj¹c na KWK 
„Anna” w Pszowie zosta³ zauwa¿ony jako dobrze zapowiadaj¹cy siê... sportowiec. 
Za namow¹ swojego majstra trafi³ w 1969 r. do klubu „Naprzód Rydu³towy”. O 
odniesionych sukcesach w biegach mog¹ œwiadczyæ liczne pami¹tki z tego okresu: 
medale i dyplomy. Niestety jego sportow¹ karierê przerwa³a choroba. W roku 1970 
zmieni³ zak³ad pracy podejmuj¹c zatrudnienie w KWK „Zofiówka”. Ostatecznie do 
Jastrzêbia, wraz z rodzin¹, przeprowadzi³ siê rok póŸniej. Na kopalni „Zofiówka” 
pracowa³ do czasu przejœcia na emeryturê, czyli do 1996 r.

Artysta ju¿ od najm³odszych lat przejawia³ zdolnoœci plastyczne. Podpatruj¹c 
uzdolnionego ojca, sam zacz¹³ rzeŸbiæ. Ku zadowoleniu kolegów potrafi³ 
„wyczarowaæ” scyzorykiem wierzbowe gwizdki czy tr¹by z kory wierzbowej. Jednak

 
Historia polityczna Polski 1944-1991, www.encyklopedia-solidarnosci.pl
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pierwsze powa¿ne prace zaczê³y powstawaæ dopiero w latach 70. Du¿¹ 
popularnoœci¹ cieszy³y siê wtedy karykaturalne p³askorzeŸby, które rozdawa³ 
rodzinie i znajomym W latach 90. zosta³ wyznaczony przez dyrekcjê kopalni do 
wykonywania pami¹tek, które wrêczano krajowym i zagranicznym delegacjom. 
Najczêœciej rzeŸbi³ sylwetki górników. Zdarza³o siê, ¿e wci¹gu 8 godzin koñczy³ ca³¹ 
postaæ.

Po przejœciu na emeryturê, pocz¹tkowo dla „zabicia czasu”, zacz¹³ rzeŸbiæ w 
swoim gara¿u. Ulubionym materia³em artysty by³o i jest drewno. Jak sam mówi, nie 
gardzi ¿adnym gatunkiem, poniewa¿ ka¿dy kawa³ek mo¿na wykorzystaæ. W jego 
gara¿u, który czasowo pe³ni rolê ma³ej galerii, mo¿na znaleŸæ prace wykonane z 
akacji, brzozy, lipy, jaœminu, olchy, sosny, jarzêbiny, mirabelki i topoli. Do pracy 
wykorzystuje tradycyjne narzêdzia, które kupuje lub sam wykonuje: liczne d³uta, 
siepak - nó¿ ogrodniczy, drewniane m³otki oraz papier œcierny do wykañczania prac.

W roku 2011 artysta zg³osi³ siê do projektu „Górnicze pasje” realizowanego przez 
Galeriê Historii Miasta. Projekt zak³ada³ dotarcie do osób zawodowo zwi¹zanych z 
bran¿¹ górnicz¹ (obecnych i emerytowanych), zajmuj¹cych siê szeroko rozumian¹ 
twórczoœci¹ plastyczn¹. G³ównym wyznacznikiem by³a promocja tej niszowej sztuki 
wœród mieszkañców naszego miasta i regionu.

Z tego spotkania zrodzi³ siê pomys³ na wystawê, na której zaprezentowane 
zostan¹ rzeŸby wykonane w drewnie o ró¿norodnej tematyce. Najliczniejsz¹ grupê 
stanowiæ bêd¹ prace abstrakcyjne, ukazuj¹ce fascynacjê artysty œwiatem 
demonicznym. Pojawi siê: „Rogata dusza”, „Demonid³o”, „Wêze³ gordyjski” i wiele 
innych. Jednak uwagê zwiedzaj¹cych wystawê z pewnoœci¹ przykuje rzeŸba o 
imponuj¹cych rozmiarach zatytu³owana „Magnes”. Sama koncepcja na jej

Leszek Grzeszkiewicz przy pracy; fot. Katarzyna Nowak-Gardecka (2012)
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powstanie zrodzi³a siê 10 lat 
temu, wtedy te¿ powsta³ pierwszy 
jej element. Koñcowy efekt 
bêdzie mo¿na podziwiaæ na 
wystawie.

Pasje tworzenia artysta 
czerpie z zachowanego w 
pamiêci œwiata podziemnego, 
który pozna³ pracuj¹c na kopalni, 
ze zwyk³ej codziennoœci oraz 
otaczaj¹cego œwiata. Ka¿de 
s p o t k a n i e ,  k s i ¹ ¿ k a  c z y  
niepozorny element krajobrazu 
mo¿e staæ siê natchnieniem do 
pracy.

RzeŸbiars two to  chyba 
najwiêksza pasja artysty, inne to 
literatura historyczna, historia 
Europy i historia Koœcio³a.

Wernisa¿ wystawy odbêdzie 
siê 11 paŸdziernika o godzinie 
17.00 w siedzibie Galerii 
Historii Miasta. 

Serdecznie zapraszamy!

Katarzyna Nowak-Gardecka 
(instruktor GHM)

Ziemia dukielska przez swoje newralgiczne po³o¿enie w pobli¿u Prze³êczy 
Dukielskiej, najni¿szej, najwiêkszej i najdogodniejszej dla komunikacji prze³êczy 
karpackiej ³¹cz¹cej ziemie polskie z wêgierskimi (obecnie s³owackimi), od 
najdawniejszych czasów by³a obszarem ruchu wojsk oraz polem rozmaitych dzia³añ 
wojennych, zw³aszcza I i II wojny œwiatowej - st¹d w zniszczonych jeszcze obiektach 
pa³acowych w 1964 r. zorganizowana zosta³a wystawa nawi¹zuj¹ca do ostatniej 
wojny, która sta³a siê zal¹¿kiem Muzeum. Obecnie zakres tematyczny wystaw 
sta³ych uwzglêdnia dzieje Dukli i dukielskiego zespo³u pa³acowo-parkowego oraz 
walki w Karpatach w okresie I i II wojny œwiatowej.

Pierwsza z wystaw zatytu³owana Z dziejów Dukli i dukielskiego zespo³u 
pa³acowo-parkowego porusza wa¿ne w¹tki historyczne, jakie sk³adaj¹ siê na ¿ycie 
miasta i pa³acu. Przekazy ikonograficzne i archiwalia pochodz¹ce z XVIII-XX 
stulecia dokumentuj¹ ¿ycie miasta oraz przemiany w jego wygl¹dzie 
architektoniczno-urbanistycznym. Do najwczeœniejszych dziejów Dukli nawi¹zuje 
cenny ornat z herbem Tr¹by z ok. 1540 r. (pochodzi z koœcio³a p. w. Marii Magdaleny 
w Dukli), zapewne ufundowany przez Jordanów, ówczesnych w³aœcicieli 
miasteczka, którzy pieczêtowali siê takim herbem. W obrêbie archiwaliów na uwagê 
zas³uguje Kopia atestacyay do win... datowana w 1757 r. w Dukli, œciœle zwi¹zana z 
funkcjonowaniem komory celnej w Dukli na wêgierskim winnym szlaku handlowym 
prowadz¹cym przez miasto. Warto zwróciæ uwagê na pas i ksi¹¿eczkê s³u¿by 
dukielskiego pocztyliona z 1840 r., a tak¿e mapê katastraln¹ Dukli z 1904 r. (stan z 
1851 r.). Wiele pami¹tek wi¹¿e siê z kultem œw. Jana z Dukli i ostatnim historycznym 
wydarzeniem, jakim by³a kanonizacja Jana Duklana przez Jana Paw³a II w 1997 r. 
Historiê zespo³u pa³acowo-parkowego ilustruj¹ wizerunki w³aœcicieli dóbr 
dukielskich, rezydentów i goœci pa³acu, ryciny, plany przebudowy i rozbudowy 
obiektu, archiwalne dokumenty, stylowe meble i inne elementy wystroju wnêtrz oraz 
pami¹tki nawi¹zuj¹ce do tradycji ¿ycia kulturalnego i artystycznego w dukielskim 
pa³acu. Na wyró¿nienie zas³uguj¹ rysunki z pejza¿ami wykonane ok. 1799 r. przez

Siedziba muzeum w Dukli; fot. Aleksandra ¯ó³koœ

Muzea w Polsce i za granic¹

Muzeum Historyczne - Pa³ac w Dukli
Siedzib¹ Muzeum jest zabytkowy zespó³ pa³acowo-parkowy z II po³. XVIII w. 

Kompleks ten nale¿y do cennych przyk³adów architektury pa³acowej w stylu 
francuskim, w typie entre cour et jardin z epoki baroku i rokoka, przy którego 
realizacji wykorzystano elementy wczeœniejszej budowli typu palazzo in fortezza. 
Powsta³ w krêgu oddzia³ywania mecenatu artystycznego Mniszchów. Za Jerzego 
Augusta Mniszcha, marsza³ka nadwornego koronnego, kasztelana krakowskiego i 
jego ¿ony Marii Amalii z Brühlów rezydencja znana by³a z galerii malarstwa 
europejskiego, pokaŸnej biblioteki, pami¹tek historycznych, teatru i wykwintnego 
ogrodu. Kwit³o tutaj ¿ycie muzyczne i teatralne. Przez salony dukielskiego pa³acu 
przewinê³o siê wiele historycznych postaci. Nale¿a³ do licz¹cych siê oœrodków 
kultury w XVIII-wiecznej Polsce. PóŸniejsi w³aœciciele podtrzymywali tradycje 
kulturalne zapocz¹tkowane przez Mniszchów, ale ju¿ nie z takim rozmachem. W 
okresie ostatnich dzia³añ wojennych obiekt uleg³ zniszczeniu, a wyposa¿enie 
rozproszeniu.

Leszek Grzeszkiewicz przy pracy; fot. Katarzyna 
Nowak-Gardecka (2012)
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Jastrzêbie-Zdrój w starej reklamie

Reklama jastrzêbskiego kurortu w “Gazecie Warszawskiej”
Od góry: nr 117 z 1871 r., nr 136 z 1874 r., nr 103 z 1875 r. i nr 148 z 1876 r.

Helenê Stadnick¹ (w³aœcicielkê Dukli w I po³owie XIX w.), akwaforty ze scenami 
rodzajowymi Daniela Chodowieckiego i litografie z widokami miast Napoleona Ordy. 
Dawn¹ kolekcjê porcelany obcych wytwórni i szk³a luksusowego reprezentuje m. in.: 
fragment kompletu toaletowego z wytwórni w Brezowej (Pirkenhammer) w 
Czechach. Zgromadzone na wystawie obiekty œwiadcz¹ o bogatej historii miasta i 
sygnalizuj¹ zjawiska artystyczne wystêpuj¹ce w rezydencji dukielskiej.

Druga z wystaw Walki w Karpatach w okresie I i II wojny œwiatowej obejmuje kilka 
bloków tematycznych. Z czasów I wojny œwiatowej na wystawie prezentowane s¹ 
cenne i rzadkie przyk³ady broni bia³ej i palnej, m. in. ckm Schwarzlose wz. 12/24 z 
jedyn¹ wystêpuj¹c¹ w muzeach polskich p³yt¹ ochronn¹ wz. 15. W obrêbie 
problematyki II wojny œwiatowej oprócz cennych zespo³ów archiwalnych i 
dokumentalnych fotografii wyeksponowane s¹ przyk³ady uzbrojenia i wyposa¿enia 
Wojska Polskiego w 1939 r., a wœród nich: podstawowy karabin polskiej armii 
Mauser kal. 7,92 mm; karabin Lebel kal. 8 mm u¿ywany przez Obronê Narodow¹, 
szable wz. 21 i wz. 34, siod³o polskiej kawalerii, a tak¿e mundur ostatniego obroñcy 
Dukli w 1939 r. - sier¿anta Kupliñskiego. Prezentowane s¹ tutaj równie¿ przyk³ady 
uzbrojenia i wyposa¿enia wojsk sowieckich, czechos³owackich, niemieckich i 
wêgierskich, jakie stosowano w operacji karpacko-dukielskiej, najwiêkszej bitwie 
górskiej podczas II wojny œwiatowej. Najwiêksz¹ czêœæ ekspozycji stanowi 
uzbrojenie strzeleckie produkcji sowieckiej (ponad 70%) - m. in.: wielkokalibrowy 
karabin maszynowy DSzK kal.12,7 mm, ciê¿ki karabin maszynowy SG - 43 
(Goriunowa) kal. 7,62 mm i rusznica przeciwpancerna PTRS kal. 14,5 mm. Na 
wystawie znajduje siê równie¿ wyposa¿enie ³¹cznoœci i ca³y zestaw indywidualnej 
broni strzeleckiej: pistolety maszynowe PPSz i PPS, karabiny Mosina (w tym 
równie¿ w wersji snajperskiej), pistolety TT i inne.

Zlokalizowany na dziedziñcu pa³acowym skansen broni prezentuje ró¿ne wzory 
broni ciê¿kiej u¿ywanej w walkach o Prze³êcz Dukielsk¹, m. in.: czo³g T-34, wyrzutniê 
rakietow¹ BM-13 „Katiusza”, dzia³o pancerne ISU-152 - jedno z kilku zachowanych 
w Polsce, dzia³a i moŸdzierze oraz niemieck¹ haubicê, kal. 105 mm.

Muzeum prowadzi dzia³alnoœæ badawcz¹, wydawnicz¹ i oœwiatow¹ (wystawy 
czasowe, lekcje muzealne, prelekcje, sesje, konferencje naukowe i popularno-
naukowe oraz inne formy edukacyjne), zgodnie z profilem Muzeum. Wspó³dzia³a 
tak¿e w upowszechnianiu nauki i sztuki z instytucjami, organizacjami i 
stowarzyszeniami o podobnych celach. 

Muzeum Historyczne - Pa³ac w Dukli
38-450 Dukla, Trakt Wêgierski 5 
Tel.: 13 433 00  85; fax: 13 433 02 36
e-mail: muzeum@dukla.pl 
Internet: 

Godziny otwarcia:
Sezon zimowy (paŸdziernik-kwiecieñ) 10.00-15.00
Sezon letni (maj-wrzesieñ) 10.00-17.30

Aleksandra ̄ ó³koœ (kustosz Muzeum Historycznego - Pa³acu w Dukli)

www.muzeumdukla.pl
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Jastrzêbie-Zdrój na starej pocztówce

Jastrzêbie-Zdrój. Nowe £azienki
Pocztówka z prze³omu lat 20. i 30. XX w. przedstawia Nowe £azienki 
wybudowane w 1912 r. z inicjatywy dr. Miko³aja Witczaka. Obiekt wzorowano na 
³aŸniach z niemieckiego Lueneburga. Posiada³ kabiny z wannami do k¹pieli 
solankowych, borowinowych i kwasowêglowych oraz le¿alnie i gabinet 
inhalacyjny. Po II wojnie œwiatowej budynek nadal spe³nia³ swoj¹ funkcjê jako 
Zak³ad Przyrodoleczniczy. Po likwidacji uzdrowiska obiekt opustosza³. Na 
pocz¹tku XXI w. przeprowadzono jego gruntown¹ modernizacjê na potrzeby 
Uniwersytetu Œl¹skiego. W 2010 r. budynek przeszed³ kolejn¹ adaptacjê, tym 
razem na potrzeby Galerii Historii Miasta. Jak widaæ w ci¹gu stu lat fasada obiektu 
w zasadzie nie uleg³a zmianie. Ró¿nicê stanowi jedynie wspó³czesne blaszane 
pokrycie dachu.
Awers: Kolorystyka karty: kolor; krawêdzie i naro¿niki: proste. Rewers: Nadruk 
strony adresowej: czarny. Karta adresowana i zapisana w j. polskim. Znaczek i 
stempel: “JASTRZÊBIE ZDRÓJ / 3 VI 31”. Wymiary: 8,9 x 13,7 cm. Pocztówka ze 
zbiorów GHM. 

Miejski Oœrodek Kultury - Galeria Historii Miasta

ul. Witczaka 4

44-330 Jastrzêbie-Zdrój

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

e-mail: ghm@mokjastrzebie.pl

www.mokjastrzebie.pl
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