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Z dziejów budowy KWK “Jastrzêbie” (cz. 2)

1 stycznia 1961 r. kopalnia przesz³a kolejne zmiany organizacyjne. W zwi¹zku z 
rozpoczêciem nowej inwestycji w rejonie Dubielca powo³ano nowe przedsiêbiorstwo 
o nazwie „Kopalnia Wêgla Kamiennego Jastrzêbie-Moszczenica-Zofiówka w 
budowie”. Nieco póŸniej przedsiêbiorstwo rozros³o siê o kolejne nowe kopalnie w 
budowie: „Boryniê” i „Pniówek”.

W marcu 1961 r. dyrekcja Przedsiêbiorstwa Budowy Kopalñ ROW w Jastrzêbiu 
przes³a³a do Ministerstwa Górnictwa i Energetyki meldunek o gotowoœci 
rozpoczêcia eksploatacji wêgla na szybach III. Za³oga PBK zobowi¹za³a siê, ¿e 
pierwszy urobek z pok³adu 413/2 wyjedzie na powierzchniê 22 lipca, a wiêc w Dniu 
Œwiêta Odrodzenia Polski. 

Warto dodaæ, ¿e pracownicy przedsiêbiorstwa brali udzia³ w popieranym przez 
ówczesne w³adze wspó³zawodnictwie pracy i biciu rekordów produkcyjnych, co 
zaowocowa³o zdobyciem Sztandaru Przechodniego MGiE. Akcja ta by³a 
zainicjowana i koordynowana przez Zwi¹zek M³odzie¿y Socjalistycznej, który od 
grudnia 1960 r. patronowa³ budowie kopalni. W rezultacie liczba uczestników 
wspó³zawodnictwa pracy ros³a z roku na rok. O ile w 1961 r. bra³o w nim udzia³ 27 
brygad (319 osób), to ju¿ rok póŸniej brygad by³o 51 (816 osób). Z myœl¹ o nich 
zorganizowano Wieczorowe Szko³y Aktywu, Technikum Górnicze, Uniwersytet 
Robotniczy, kó³ka zainteresowañ w hotelach robotniczych czy mecze pi³karskie. Aby 
przeciwdzia³aæ licznym wówczas chuligañskim wybrykom starano siê wci¹gaæ 
m³odych w szeregi ORMO lub przynajmniej inicjowaæ czyny spo³eczne, w trakcie 
których wykonywano prace remontowo-porz¹dkowe. Powody do brania udzia³u w 
tego typu inicjatywach by³y jednak bardziej przyziemne - najaktywniejsi mogli liczyæ 
na wymarzone zak³adowe mieszkania.

Sukcesy, wynikaj¹ce ze wspó³zawodnictwa pracy, okupione by³y jednak kilkoma 
tragicznymi wypadkami. Kopalniê zaliczano do III kategorii gazowoœci (na tonê 
wêgla przypada³o 70 m szeœc. metanu). W lipcu 1961 r. mia³y miejsce dwa wybuchy 
metanu. Z tego powodu w lutym 1962 r. ukoñczono wiercenie szybika o œr. 81,3 cm 
s³u¿¹cego do przewietrzania wyrobisk nara¿onych na wysokie stê¿enie metanu.

Tymczasem od stycznia trwa³y roboty przy budowie fundamentów pod skosy wie¿y 
wyci¹gowej szybu I. Monta¿ i operacjê podniesienia 370-tonowej wie¿y, 
skonstruowanej przez Piotrkowsk¹ Fabrykê Maszyn Górniczych „Pioma”, 
zakoñczono w paŸdzierniku. Tym samym przyst¹piono do budowy obiektów maszyn 
wyci¹gowych i nadszybia.

Z dniem 1 stycznia 1962 r. ca³kowit¹ odpowiedzialnoœæ za prowadzenie ruchu 
zak³adu wed³ug zasad techniki górniczej przejê³a kopalnia. Tego samego dnia 
dyrektor Ostaszewski powo³a³ przy kopalni Samodzielny Oddzia³ Wykonawstwa 
Inwestycyjnego (SOWI), który mia³ prowadziæ prace systemem gospodarczym. Z 
uwagi na pewne opóŸnienia w ostatnich miesi¹cach przed oddaniem kopalni do 
u¿ytku praca na placu budowy trwa³a ca³odobowo.

W drugiej po³owie 1962 r. oddano do u¿ytku kolejne wa¿ne obiekty: maszynê 
wyci¹gow¹, halê sprê¿arek, lampiarniê 3720 lamp, 4-segmentow¹ ³aŸniê na 3616 
miejsc, dworzec autobusowy oraz centraln¹ stacjê odmetanowania, urz¹dzenie 
posadzkowe na Szybach III, budynki stra¿y po¿arnej i stra¿y przemys³owej. 
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Widok ogólny placu budowy: ³aŸnie, szyby I i II, miejsce pod cechowniê / Fot. autor 
nieznany (1961) / Arch. rodzina Ostaszewskich

Budowa cechowni, w tle budynek dyrekcji kopalni / Fot. autor nieznany (1962) / Arch. KWK 
“Jas-Mos”
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Uwagê zwraca³a równie¿ nowoczesna cechownia, której Gliwickie Biuro Projektów 
Przemys³u Wêglowego nada³o kszta³t przypominaj¹cy planetarium. Jej kopu³ê, o 
œrednicy 27 metrów i masie 180 ton, budowlañcy z PBPW nr 1 wykonali ze szk³a i 
cementu. Ca³oœæ wype³nia³o 35 tysiêcy szklanych rotalitów wpuszczaj¹cych œwiat³o 
dzienne do wnêtrza rotundy. Gdy kopu³a by³a gotowa, zosta³a uniesiona za pomoc¹ 
14 podnoœników hydraulicznych. Monta¿ zakoñczy³ siê pe³nym sukcesem. 
Wykonanie kopu³y trwa³o 4 dni, zaœ jej podnoszenie - tydzieñ. W otoku rotundy 
umieszczono biura dozoru, natomiast œrodkowy hol móg³ zmieœciæ ponad tysi¹c 
osób. W stalowych s³upach noœnych ulokowano klimatyzacjê. By³a to druga taka 
budowla w Polsce, jednak rozmiarem przewy¿szaj¹ca podobn¹ cechowniê w 
Wa³brzychu.

Bodaj ostatni¹ inwestycj¹ ukoñczon¹ tu¿ przed oddaniem kopalni do u¿ytku by³ 
dworzec kolejowy i bocznica do odstawy urobku do zak³adu przeróbczego KWK „1 
Maja” (w³asny zak³ad przeróbczy KWK „Jastrzêbie” mia³a otrzymaæ w póŸniejszym 
okresie). PóŸn¹ jesieni¹ skupiono siê ju¿ na porz¹dkowaniu terenu kopalni. Roboty 
te wykonali cz³onkowie Zwi¹zku M³odzie¿y Socjalistycznej w ramach czynów 
spo³ecznych.

Niestety w trakcie budowy kopalni nie oby³o siê bez typowego dla owych czasów 
marnotrawstwa. Ju¿ po otwarciu zak³adu „¯ycie Gospodarcze” donosi³o, ¿e podczas 
budowy kopalñ w ROW utopiono w b³ocie ogromne sumy pieniêdzy. Niedostateczne 
rozpoznanie zasobów wêgla (w przypadku KWK „Jastrzêbie” wynosz¹ce ok. 1/4) 
doprowadzi³o do licznych zmian projektowych, opiewaj¹cych na sumê 3,5 mln z³. 
Jeszcze bardziej kosztowne by³o wyburzanie lub demonta¿ niektórych obiektów, 
m.in. budynku maszyny wyci¹gowej, magazynu materia³ów budowlanych, torów

kolejowych z 12 rozjazdami oraz zbiornika wody podsadzkowej. B³êdne decyzje, 
wynikaj¹ce czêsto z niedoskona³oœci planów, wp³ywa³y nie tylko na niepotrzebne 
marnotrawstwo, ale równie¿ na opóŸnienia czasowe.

Ocenia siê, ¿e przy budowie kopalni pracowa³o 3600 osób, z czego 2000 stanowili 
pracownicy kopalni oraz SOWI.

Dzieñ uruchomienia kopalni nieprzypadkowo wyznaczono na 4 grudnia. 
Ówczesna w³adze, dla której pierwsza kopalnia w Jastrzêbiu by³a oczkiem w g³owie, 
pragnê³a wykorzystaæ to wydarzenie do celów propagandowych. Nic zatem 
dziwnego, ¿e w uroczystoœci oddania kopalni do u¿ytku wziê³o udzia³ wielu 
najwy¿szych dostojników: I sekretarz KC PZPR W³adys³aw Gomu³ka, wicepremier 
Piotr Jaroszewicz, minister górnictwa i energetyki in¿. Jan Mitrêga, przewodnicz¹cy 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach R. Nieszporek oraz dyrektor naczelny 
RZPW mgr in¿. Jerzy Kucharczyk.

Co ciekawe kopalnia nie nazywa³a siê jeszcze „Jastrzêbiem”, poniewa¿ w grudniu 
1962 r. powo³ano przedsiêbiorstwo o nazwie „Kopalnia Wêgla Kamiennego 
Jastrzêbie-Moszczenica”. Pierwszym jego dyrektorem zosta³ mgr in¿. W³adys³aw 
Chlebik. Dopiero uruchomienie KWK „Moszczenica” w grudniu 1965 r. umo¿liwi³o 
rozdzielenie obu zak³adów. 1 stycznia 1966 r. powsta³y dwie kopalnie „Jastrzêbie” i 
„Moszczenica” z w³asnym dyrekcjami, obszarami górniczymi i maj¹tkami. 
Dyrektorem KWK „Jastrzêbie” zosta³ wówczas mgr in¿. Zdzis³aw Wójcik. Zak³ad 
liczy³ wówczas 3850 pracowników, a dobowe wydobycie wynosi³o 2682 tony. Po raz 
pierwszy „Jastrzêbie” wyeksportowa³o wêgiel za granicê.

Budowa w³aœciwej kopalni trwa³a a¿ do 1971 r. Zak³ad posiada³ wówczas wszystkie 
za³o¿one w projekcie obiekty: poziomy wydobywcze -120 m i -240 m o zdolnoœci 
wydobywczej 4 tys. ton ka¿dy, szyb I zjazdowo-wydobywczy, szyb II skipowy, szyb III 
wentylacyjno-zjazdowy, szyb V wentylacyjny, szyb VI wentylacyjny (wszystkie szyby 
zg³êbione do poziomu -240 m), urz¹dzenia wentylacyjne, sprê¿arki, ³aŸniê, stacja 
odmetanowania przy szybie III, urz¹dzenie podsadzkowe przy szybie III, zak³ad 
przeróbczy o wydajnoœci 825 t/h. Zadanie zosta³o wykonane przez nastêpuj¹cych 
generalnych wykonawców: Rybnickie Przedsiêbiorstwo Budownictwa Wêglowego, 
Przedsiêbiorstwo Energomonta¿owe PW w Chorzowie, Wodzis³awskie 
Przedsiêbiorstwo Robót In¿ynieryjnych PW przy wspó³udziale: Przedsiêbiorstwa 
Monta¿u Urz¹dzeñ Elektrycznych w Katowicach, Przedsiêbiorstwa Monta¿u 
Urz¹dzeñ Górniczych w Katowicach, Przedsiêbiorstwa Elektromonta¿owego PW 
ELMONT w Chorzowie, Przedsiêbiorstwa Instalacyjnego PW w Bytomiu, 
Przedsiêbiorstwa Budowy Szybów w Bytomiu, Przedsiêbiorstwa Robót Górniczych 
ROW w Jastrzêbiu i Przedsiêbiorstwa Robót Antykorozyjnych w Œwiêtoch³owicach.

•ród³a: Prezydium MRN Jastrzêbie-Zdrój 14/382 sygn. 7, Archiwum Pañstwowe w 
Katowicach Oddzia³ Cieszyn; Kronika Miasta, opr. J. Puczyñski; Kronika KWK „Jastrzêbie”; 
Kronika KWK „Moszczenica”; Jastrzêbie - kopalnia m³odoœci, 1962; Kopalnia „Jastrzêbie”, 
1975; XXV lat Kopalni Wêgla Kamiennego „Jastrzêbie”, Jastrzêbie 1987; XXX-lecie 
dzia³alnoœci Przedsiêbiorstwa Robót Górniczych Rybnickiego Okrêgu Wêglowego w 
Jastrzêbiu Zdroju 1952-1982, [1984]; „Nowiny” 1958-1962; „Panorama” 1962; „¯ycie 
Gospodarcze” 1963-1964.

Marcin Boratyn (kierownik GHM)

Dyrektor kopalni W³odzimierz Ostaszewski w otoczeniu wspó³pracowników - w oczekiwaniu 
na rozpoczêcie uroczystoœci uruchomienia zak³adu z udzia³em W³adys³awa Gomu³ki /     
Fot. autor nieznany (4 XII 1962) / Arch. rodzina Ostaszewskich
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Marcin Boratyn (kierownik GHM)

Dyrektor kopalni W³odzimierz Ostaszewski w otoczeniu wspó³pracowników - w oczekiwaniu 
na rozpoczêcie uroczystoœci uruchomienia zak³adu z udzia³em W³adys³awa Gomu³ki /     
Fot. autor nieznany (4 XII 1962) / Arch. rodzina Ostaszewskich
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Towarzysz Wies³aw w Jastrzêbiu

Bez wzglêdu na panuj¹cy system polityczny wizytacja zak³adu pracy przez osoby z 
pierwszych stron gazet zawsze wzbudza wiele emocji. Dla dyrekcji zapowiedŸ 
odwiedzin jest zawsze pretekstem do zwiêkszenia dyscypliny i polepszenia jakoœci 
pracy, samym zaœ pracownikom stwarza okazjê (czasem jednak tylko iluzjê) do 
pochwalenia siê swoimi osi¹gniêciami lub ujawnienia jakichœ nieprawid³owoœci.

W okresie Polski Ludowej wizyty dygnitarzy partyjnych i pañstwowych w 
zak³adach pracy uros³y do rangi wielkiego wydarzenia. Mia³y œwiadczyæ o 
nieustannej trosce kierownictwa nad losem klasy robotniczej. Wizyty takie nazywano 
gospodarskimi, choæ faktycznie najwa¿niejszy by³ ich wymiar propagandowy.

Dobiegaj¹ca koñca budowa kopalni „Jastrzêbie” by³a na tyle powa¿n¹ inwestycj¹, 
¿e uda³o siê zainteresowaæ ni¹ samego I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej. W owym czasie by³a to najwa¿niejsza osoba w 
pañstwie, poniewa¿ to partia, a nie Rada Pañstwa czy Sejm, by³a „przewodni¹ si³¹ 
narodu”. Dlatego zgoda W³adys³awa Gomu³ki na przyjazd do Jastrzêbia by³a wielkim 
sukcesem osób, które o to zabiega³y (prawdopodobnie byli to minister górnictwa Jan 
Mitrêga i dyrektor Rybnickiego Zjednoczenia Przemys³u Wêglowego Jerzy 
Kucharczyk, a tak¿e dzia³acze partyjni z powiatu lub województwa).

Uroczystoœæ oddania KWK „Jastrzêbie” do wstêpnej eksploatacji odby³a siê na 
Barbórkê 1962 r. Towarzysz Wies³aw pojawi³ siê wraz z wicepremierem Piotrem 
Jaroszewiczem. Witali go nie tylko gospodarze kopalni, ale tak¿e wszechobecne 
has³a typu: „Niech ¿yje Komitet Centralny P.Z.P.R. z tow. Wies³awem na czele” czy 
„Jesteœmy m³od¹ gwardi¹ proletariackich mas”. Pierwsze kroki goœcie skierowali do 
hali sprê¿arek, gdzie obejrzeli wystawê polskiej myœli technicznej. Nastêpnie udano 
siê do budynku maszyny wyci¹gowej, gdzie Gomu³ka w³asnorêcznie uruchomi³ 
mechanizm maszyny, która wywioz³a pierwszy wózek z wêglem. Wa¿nym 
momentem by³o równie¿ z³o¿enie meldunku o gotowoœci zak³adu do wydobycia.

Dalsza czêœæ uroczystoœci mia³a miejsce w futurystycznej cechowni, która z 
pewnoœci¹ musia³a zrobiæ na Towarzyszu Wies³awie du¿e wra¿enie. Pod kopu³¹, 
rozgwie¿d¿on¹ od tysiêcy rotalitów, I sekretarz partii wyg³osi³ p³omienne 
przemówienie o sukcesach gospodarczych Polski Ludowej powo³uj¹c siê tak¿e na 
przyk³ad jastrzêbskiej kopalni. Nastêpnie odznaczy³ zas³u¿onych w dziele budowy 
kopalni, m.in. dyrektora W³odzimierza Ostaszewskiego Krzy¿em Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

Towarzysz Wies³aw ponownie odwiedzi³ nasz¹ ziemiê trzy lata póŸniej. Powód by³ 
równie wa¿ny jak poprzednio - oddanie do u¿ytku kopalni „Moszczenica”. 
Przewidywana obecnoœæ I sekretarza Komitetu Centralnego partii narobi³a w kopalni 
nieco zamieszania. Maj¹ca upiêkszyæ zak³ad rzeŸba „Duet” (zwana dziœ „Tañcz¹c¹ 
Par¹”) wzbudzi³a ogromne kontrowersje. Dyrekcja obawia³a siê, ¿e figura ukazuj¹ca 
parê w doœæ frywolnej pozie zostanie Ÿle odebrana przez Gomu³kê. Nikt nie chcia³ z 
tego powodu ¿adnych po³ajanek lub nawet oskar¿eñ o bezkrytyczne kopiowanie 
kapitalistycznych trendów artystycznych. Dlatego zdecydowano siê na 
„podarowanie” rzeŸby pobliskiemu uzdrowisku.

Dzieñ otwarcia kopalni up³yn¹³ wiêc w spokojniejszej atmosferze. 4 grudnia o 10 
rano pod kopalniê podjecha³y czarne limuzyny, które przywioz³y dygnitarzy 
partyjnych i pañstwowych. Po powitaniach, ze wzglêdu na panuj¹cy mróz, goœci

4 XII 1962 r. W³adys³aw Gomu³ka najpierw uruchomi³ maszynê wyci¹gow¹, a nastêpnie 
przemówi³ w cechowni kopalni “Jastrzêbie” / Arch. rodzina Ostaszewskich

Po uruchomieniu kopalni “Moszczenica” 4 XII 1965 r. W³adys³aw Gomu³ka otrzyma³ 
prezent od górników  / Arch. rodzina Ostaszewskich
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Boretius i w³aœciciel uzdrowiska dr Miko³aj Witczak. Obecni byli tak¿e 
przedstawiciele cz³onków Spó³ki Brackiej, miejscowe duchowieñstwo oraz personel 
uzdrowiska. W czasie ceremonii otwarcia nast¹pi³o poœwiêcenie nowej lecznicy, po 
czym zgromadzeni goœcie zwiedzili pomieszczenia tej okaza³ej budowli.

Sanatorium Spó³ki Brackiej by³o czynne w trakcie trwania sezonu k¹pielowego, a 
wiêc od maja do paŸdziernika. Z tego te¿ powodu przebywaj¹cy na leczeniu górnicy 
nie mogli celebrowaæ górniczego œwiêta w Jastrzêbiu. Zmieni³o siê to dopiero pod 
koniec lat 20., kiedy wyd³u¿ono sezon do po³owy grudnia. W „Polonii” z 1930 r. 
znajduj¹ siê podziêkowania przekazane przez brackich kuracjuszy, w których 
czytamy: „Dla górników przebywaj¹cych w uzdrowisku Spó³ki Brackiej w Jastrzêbiu 
Zdroju urz¹dzono obchód patronki ich œw. Barbary. Na nabo¿eñstwo pensjonariusze 
uzdrowiska wyruszyli pochodem. Mszê œw. z b³ogos³awieñstwem odprawi³ ks. kur. 
Macherski. Po powrocie do uzdrowiska odby³o siê drugie œniadanie, podczas 
którego wyg³oszono kilka deklamacyj. Kilka majêtniejszych osób ugoœci³o 
pensjonariuszów piwem i wódk¹. Górnicy-kuracjusze sk³adaj¹ za naszem 
poœrednictwem wyrazy podziêkowania wszystkim tym, którzy przyczynili siê do 
urz¹dzenia œwiêta”.

Ta krótka notatka uœwiadamia nam, ¿e w Jastrzêbiu odbywa³a siê „Barbórka” z 
wszystkimi jej elementami (pochód, msza i biesiada), zanim na jego terenie 
powsta³a pierwsza kopalnia. Warto o tym pamiêtaæ, tym bardziej, ¿e w tym roku 
minê³o dok³adnie 100 lat od otwarcia sanatorium Spó³ki Brackiej, w którym obecnie 
mieœci siê Zamiejscowy Oœrodek Dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej.

P. S. W ostatnim biuletynie by³a mowa o tenisie. Dziêki pozyskaniu dodatkowych 
informacji wiemy, ¿e w okresie miêdzywojennym by³a mo¿liwoœæ gry w tenisa tak¿e 
w ogrodzie Hotelu Pos³usznego, o czym œpiesznie donoszê.
 
Dariusz Mazur (Jastrzêbie-Zdrój)

poprowadzono do budynku maszyny wyci¹gowej. Tutaj dy¿urny maszynista wyjaœni³ 
I sekretarzowi dzia³anie maszyny. W³adys³aw Gomu³ka zasiad³ za pulpitem i 
w³asnorêcznie uruchomi³ maszynê wyci¹gow¹, która przywioz³a spod ziemi pierwszy 
urobek „Moszczenicy”. Aby siê o tym przekonaæ towarzysz Wies³aw zosta³ 
poprowadzony do nadszybia, gdzie rzeczywiœcie sta³ wózek za³adowany wêglem. 
By³ to szczególnie podnios³y moment, poniewa¿ do Gomu³ki podszed³ G³ówny 
In¿ynier Górniczy mgr in¿. Edward Ogieg³o i z³o¿y³ meldunek o gotowoœci zak³adu do 
wydobycia. W tej chwili orkiestra zagra³a „Hymn górniczy”, a dyrekcja kopalni, dozór i 
górnicy mogli odetchn¹æ z ulg¹ - uruchomienie kopalni przebieg³o bez przeszkód!

W radosnym nastroju przeniesiono siê na cechowniê, gdzie mia³a odbyæ siê 
uroczysta Akademia Barbórkowa. G³os zabrali dyrektor W³adys³aw Chlebik oraz 
minister górnictwa Jan Mitrêga. Wreszcie za mikrofonem stan¹³ najbardziej 
oczekiwany mówca - W³adys³aw Gomu³ka. Jego wyst¹pienie tradycyjnie sprowa-
dza³o siê do oceny sytuacji miêdzynarodowej, ale wiele miejsca poœwieci³ tak¿e roli 
górnictwa wêglowego w gospodarce PRL i pozycji górników jako awangardy klasy 
robotniczej. Po wyst¹pieniu delegacja górników wrêczy³a Gomu³ce upominek w 
postaci modelu planowanej wie¿y skipowej szybu II wykonanego ze szk³a organicz-
nego. Przyszed³ wreszcie czas na podziêkowania dla najbardziej zas³u¿onych. 
Towarzysz Wies³aw wrêczy³ im wysokie odznaczenia pañstwowe. Czêœæ oficjaln¹ 
zakoñczy³o odœpiewanie „Miêdzynarodówki” oraz wystêpy artystyczne. Oko³o 14 
najwa¿niejsi goœcie z Gomu³k¹ na czele udali siê na zas³u¿ony obiad przygotowany w 
Sanatorium nr III (obecnie siedziba AGH), zaœ górnikom i ich rodzinom 
zaproponowano… zwiedzanie powierzchni kopalni. Sam Gomu³ka nie kry³ 
wzruszenia i zadowolenia z przyjêcia. Odjecha³ ¿egnany chóralnym „Sto lat!”

Tak kordialne przyjêcie nie zwabi³o wiêcej Gomu³ki do Jastrzêbia. Jednak tradycja 
odwiedzin kopalñ przez wysokich funkcjonariuszy partyjnych i pañstwowych by³a w 
nastêpnych latach kontynuowana. W 1963 r. kopalniê „Jastrzêbie” wizytowali premier 
Józef Cyrankiewicz i przewodnicz¹cy Rady Pañstwa Aleksander Zawadzki, zaœ w 
1969 r. kopalniê „Zofiówka” otwiera³ Marsza³ek Polski Marian Spychalski. Jednak 
najczêstszym goœciem by³ Edward Gierek, który nie tylko uruchamia³ „Boryniê” i 
„Pniówek”, ale tak¿e kilkakrotnie przeprowadza³ „gospodarskie wizyty”. W latach 80. 
usta³y one zupe³nie, tym bardziej, ¿e Jastrzêbie sta³o siê synonimem buntu wobec 
w³adzy która je wybudowa³a.

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

O Spó³ce Brackiej s³ów kilka

O Spó³ce Brackiej by³a ju¿ mowa w „Biuletynie GHM” nr 4 (14) z grudnia 2009 r. 
Jednak od tego czasu uda³o siê dotrzeæ do nowych informacji, zamieszczonych m. in. 
w czasopismach „Sohrauer Stadtblatt” oraz „Polonia”, które znacz¹co wzbogacaj¹ 
nasz¹ wiedzê na ten temat.

Na podstawie „Sohrauer Stadtblatt” wiemy, ¿e lecznicê Spó³ki Brackiej w Jastrzêbiu 
oddano do u¿ytku w sobotê 25 lipca 1912 r. W uroczystoœci wziêli udzia³: dyrektor 
Górnoœl¹skiej Spó³ki Brackiej z siedzib¹ w Tarnowskich Górach Franz Milde, rybnicki 
landrat (starosta) Hans Richard Eduard Lentz, w³adze zarz¹du lecznicy - dyrektor 
generalny Remy oraz niejaki Wiggert, lekarz powiatowy dr Antoni Sanatorium Spó³ki Brackiej na pocztówce z pocz¹tku lat 20. XX w. / Arch. D. Mazur
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najwa¿niejsi goœcie z Gomu³k¹ na czele udali siê na zas³u¿ony obiad przygotowany w 
Sanatorium nr III (obecnie siedziba AGH), zaœ górnikom i ich rodzinom 
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Marcin Boratyn
----------------------------------------------------------------------------------------------------

O Spó³ce Brackiej s³ów kilka

O Spó³ce Brackiej by³a ju¿ mowa w „Biuletynie GHM” nr 4 (14) z grudnia 2009 r. 
Jednak od tego czasu uda³o siê dotrzeæ do nowych informacji, zamieszczonych m. in. 
w czasopismach „Sohrauer Stadtblatt” oraz „Polonia”, które znacz¹co wzbogacaj¹ 
nasz¹ wiedzê na ten temat.

Na podstawie „Sohrauer Stadtblatt” wiemy, ¿e lecznicê Spó³ki Brackiej w Jastrzêbiu 
oddano do u¿ytku w sobotê 25 lipca 1912 r. W uroczystoœci wziêli udzia³: dyrektor 
Górnoœl¹skiej Spó³ki Brackiej z siedzib¹ w Tarnowskich Górach Franz Milde, rybnicki 
landrat (starosta) Hans Richard Eduard Lentz, w³adze zarz¹du lecznicy - dyrektor 
generalny Remy oraz niejaki Wiggert, lekarz powiatowy dr Antoni Sanatorium Spó³ki Brackiej na pocztówce z pocz¹tku lat 20. XX w. / Arch. D. Mazur
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Zanim stanê³y kopalnie

Ostatnie lata Polski Ludowej przebiega³y pod znakiem depresji ekonomicznej. 
Równoczeœnie trwa³ proces przemian politycznych w Zwi¹zku Radzieckim 
rz¹dzonym przez Michai³a Gorbaczowa. Polskie w³adze zaczê³y zdawaæ sobie 
sprawê z niewydolnoœci sytemu socjalistycznego. Pod koniec lat 80. XX w. zel¿a³ 
terror polityczny. Opozycjonistów nie zamykano ju¿ w wiêzieniach, ale karano 
grzywnami. Spo³eczne wspomnienie stanu wojennego blad³o coraz bardziej, a 
podobnego rozwi¹zania, zastosowanego w razie buntu spo³ecznego w ostatnich 
latach istnienia PRL, nie brano na powa¿nie.

Spo³eczeñstwo Jastrzêbia boryka³o siê wówczas z coraz wiêkszymi trudnoœciami 
w zaopatrzenie w produkty pierwszej potrzeby (nie mówi¹c ju¿ o zaopatrzeniu w tzw. 
produkty luksusowe). Realizowany rz¹dowy plan reformy gospodarczej polega³ na 
ci¹g³ym podnoszeniu cen towarów. Inflacja ros³a w szybkim tempie, realne p³ace 
mala³y. Taki stan rzeczy powodowa³ spo³eczn¹ apatiê. Nastroje spo³eczne by³y 
bardzo z³e. Przesilenie przysz³o w sierpniu 1988 r., kiedy zastrajkowali górnicy, 
jednak pierwsze jego symptomy by³y widoczne ju¿ wczeœniej. Przed górnikami bunt 
podnios³y szwaczki z Domu Mody „Elegancja” oraz kierowcy autobusów z Zak³adzie 
Komunikacyjnym nr 9 WPK.

Dom Mody „Elegancja” w Jastrzêbiu-Zdroju zatrudnia³ oko³o 400 osób. Szyto w 
nim odzie¿ przeznaczon¹ na eksport do Francji. Kobiety szyj¹ce ubrania przerwa³y 
pracê 2 kwietnia 1987 r. Powodem protestu by³o to, ¿e przez poprzednie dwa 
tygodnie pracowa³y bez uzgodnienia stawki za komplet uszytej odzie¿y. 2 kwietnia w 
zak³adzie nie by³o jego dyrektora - Feliksa Gozdza. Poinformowano go o zajœciu, 
odmówi³ jednak przyjazdu do „Elegancji”. Nieobecnoœæ dyrektora spowodowa³a, ¿e 
po³owa z oko³o 180 protestuj¹cych kobiet wróci³a do pracy, reszta nie podjê³a jej do 
wieczora. Feliks Gozdz zjawi³ siê w zak³adzie dopiero o godz. 20.30. Zorganizowa³ 
spotkanie z pracownicami. Na spotkaniu szwaczki zarzuci³y dyrektorowi z³¹ 
organizacjê pracy, skar¿ono siê te¿ na zbyt du¿e zatrudnienie na stanowiskach 
nieprodukcyjnych w stosunku do liczby zatrudnionych szwaczek. W odpowiedzi 
dyrektor zarzuci³ kobietom ma³¹ wydajnoœæ pracy. Zebranie zakoñczy³o siê oko³o 
godz. 22.15. Choæ pracownice nie by³y zadowolone z jego przebiegu, nastêpnego 
dnia nie kontynuowa³y protestu.

Rok póŸniej swoje niezadowolenie z niskich zarobków wyrazili kierowcy Zak³adu 
Komunikacyjnego nr 9 Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa Komunikacyjnego w 
Jastrzêbiu-Zdroju. ZK nr 9 WPK by³ wa¿nym zak³adem komunikacyjnym o 
znaczeniu regionalnym. Powsta³ w 1980 r. z po³¹czenia terenowych oddzia³ów 
autobusowych WPK w Jastrzêbiu, Rybniku, Wodzis³awiu Œl. i Raciborzu. Realizowa³ 
oko³o 80% po³¹czeñ autobusowych w mieœcie oraz w okolicznych gminach. W 1988 
r. ZK nr 9 zatrudnia³ 553 osoby, z czego 154 na stanowiskach kierowców, 145 osób 
stanowi³o zaplecze techniczne, a pozostali pracownicy pracowali w administracji lub 
obs³udze zak³adu.

Na pocz¹tku kwietnia 1988 r. kierowcy jastrzêbskiego WPK otrzymali podwy¿ki 
p³ac, nie byli jednak zadowoleni z ich wysokoœci. Niektórym z nich stawkê godzinow¹ 
podniesiono o zaledwie 2 z³. Sta³o siê to zarzewiem protestu. Jego inspiratorami byli: 
A. Malinowski, R. Bielicki, J. PoŸniak, M. Brak, K. Wiœniewski. Antoni Malinowski,

Szwajcarka - pierwszy budynek uzdrowiskowy

Jak powszechnie wiadomo, pierwszym budynkiem uzdrowiskowym by³a 
Szwajcarka. Pytanie tylko która? Wed³ug dra Faupela, w stylu szwajcarskim by³y 
wzniesione zarówno pierwsze ³aŸnie, Dom Zdrojowy  jak i nowe ³aŸnie. Dla niego 
by³o to oczywiste, dla osób zajmuj¹cych siê histori¹ uzdrowiska 100 lat po jego 
powstaniu ju¿ nie do koñca. Z tego te¿ wziê³o siê pojêcie, ¿e pierwszym budynkiem 
by³a Szwajcarka i to ta, która przetrwa³a do lat 70. XX w. To z ni¹ by³o kojarzone 
pomieszczenie z wannami do k¹pieli i pierwsza pijalnia wód. Niestety rzeczywistoœæ 
okaza³a siê zgo³a odmienna. Dziêki publikacjom pierwszych lekarzy uzdrowiska 
(Heer, Faupel, Weissenberg) oraz informacjom zawartym w ówczesnej prasie, 
mo¿emy na nowo odkrywaæ nasz¹ historiê.

Dr Faupel w sprawozdaniu za drugi sezon uzdrowiskowy 1862 r. napisa³: 
„Wymienione ju¿ stare ³azienki zosta³y wybudowane wiosn¹ 1961 r. w stylu 
szwajcarskim z grubo ciosanych bali i zawieraj¹ prócz pijalni, w której pije siê 
solankê wyp³ywaj¹c¹ bezpoœrednio z ziemi, 4 kabiny. Przed domem jest 
przedsionek, a za nim dawniejsza wie¿a wiertnicza. Jeœli chodzi o pierwsz¹ i drug¹ 
kabinê, to w ka¿dej znajduje siê wanna do pe³nej k¹pieli i do k¹pieli nasiadowej, w 
trzeciej - wanna do pe³nej k¹pieli, a w czwartej - wanna do pe³nej k¹pieli wraz z 
irygatorem.” Faupel podaje tak¿e lokalizacjê budynku: „Poni¿ej starych ³azienek 
powsta³y latem 1862 r. nowe. S¹ one wykonane z cegie³: jednopiêtrowe, w 
szwajcarskim stylu i maj¹ dwupiêtrowy wystêp podobny do wie¿y. W budynku 
znajduje siê 11 kabin pierwszej i tyle¿ drugiej klasy, natrysk, kasyno i pokój dla 
Inspekcji Zdrojowej, jak równie¿ gabinet konsultacyjny lekarza”. £aŸnie, które 
Faupel nazywa nowymi, to póŸniejsza rozlewnia wód i dyskoteka przy drodze na 
basen k¹pielowy. Stare ³aŸnie, które znajdowa³y siê pomiêdzy Domem Zdrojowym a 
Nowymi £aŸniami nie przetrwa³y do naszych czasów. Nie zachowa³o siê tak¿e zbyt 
wiele ilustracji przedstawiaj¹cych ten budynek.

Z tego te¿ powodu mo¿e wynikaæ, ¿e przez lata mylnie kojarzono powszechnie 
znan¹ Szwajcarkê, która spe³nia³a rolê pensjonatu i zosta³a uwieczniona na wielu 
zdjêciach, z pierwszymi ³azienkami. Mo¿emy za to obarczyæ odpowiedzialnoœci¹ dra 
Faupela, dla którego ka¿dy budynek to Szwajcarka oraz wszystkie osoby, które pisa-

Pierwsze ³aŸnie uzdrowiskowe na pocztówce 
z pocz¹tku XX w. / Arch. Dariusz Mazur

³y na ten temat z autorem niniejszego 
tekstu w³¹cznie. Niestety przez lata 
nagromadzi³o siê wiele niepraw-
dziwych informacji, które dziêki 
wnikliwej kwerendzie zostan¹ skory-
gowane. Na szczêœcie wspomniane ju¿ 
publikacje ods³aniaj¹ nam prawdziwy 
obraz jastrzêbskiego uzdrowiska. 
Zainteresowanych histori¹ naszego 
m i a s t a  o d s y ³ a m  d o  s t r o n y  
www.jaspedia.pl ,  gdzie mo¿na 
zapoznaæ  s iê  z  na jnowszymi  
ustaleniami.

Dariusz Mazur
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„Solidarnoœæ” próbowa³a zorganizowaæ strajki, jednak wœród za³óg jastrzêbskich 
przedsiêbiorstw zabrak³o chêci do ich podjêcia. Z perspektywy póŸniejszych 
wydarzeñ, pierwsze protesty koñca lat 80. wydaj¹ siê znamienne. Pokazywa³y 
bowiem, ¿e spo³eczeñstwo zaczyna siê „przebudzaæ”. Koniec lat 80. przyniós³ 
mentaln¹ zmianê w spo³eczeñstwie. Du¿y na ni¹ wp³yw mai³a trudna sytuacja 
gospodarcza. Oba protesty skupia³y siê na za³atwieniu partykularnych, pal¹cych dla 
danej za³ogi spraw. Wynika³y one jednak z dysfunkcjonalnoœci ca³ej ówczesnej 
gospodarki. Podwy¿ki cen dotyka³y wszystkich, a rz¹d nie mia³ innego pomys³u na 
zrównanie popytu z poda¿¹. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e problemy w zaopatrzeniu 
gospodarstw domowych istnia³y ju¿ wczeœniej, nie prowadzi³y jednak¿e do 
protestów. W opisywanym okresie zmniejszy³ siê spo³eczny strach przed w³adz¹, 
która, przygotowuj¹c siê do zmian systemowych, sama poluzowa³ nieco „cugle”.

Pewnego kontekstu politycznego mo¿na by siê doszukiwaæ w proteœcie 
kierowców. Jego organizatorów S³u¿ba Bezpieczeñstwa okreœli³a jako „sympatyków 
Solidarnoœci”. Niepokoj¹ce dla niej by³y te¿ kontakty grupy A. Malinowskiego z ks. B. 
Czerneckim w kwietniu 1988 r., gdy podczas „Mszy za Ojczyznê” w koœciele „Na 
górce” modlono siê w intencji kierowców. Kierowcy nie podnosili jednak¿e ¿adnych 
¿¹dañ politycznych, ich dzia³ania skupione by³y na kwestiach p³acowych.

Spo³eczne niezadowolenie powi¹zane z determinacj¹ do zmiany wydatnie 
wzmacnia³o opozycjê. Dawa³o mo¿liwoœæ do przeprowadzenia powa¿nych 
przedsiêwziêæ, poprzez które mo¿na by³o upomnieæ siê o sprawy polityczne, co 
uczyniono w sierpniu 1988 r. organizuj¹c, a nastêpnie prowadz¹c, strajki w 
kopalniach Jastrzêbia. Protesty w „Elegancji” i ZK nr 9 by³y pierwszymi znamionami 
zbli¿aj¹cego siê przesilenia.

•ród³a: 
- S.O.S. krypt. „Stawka”, IPN Ka sygn. 230/2623
- Meldunki dzienne RUSW Jastrzêbie-Zdrój. Rok 1988, IPN Ka sygn. 0130/3, t. 8
- Meldunki dzienne RUSW Jastrzêbie-Zdrój. Rok1987, IPN Ka sygn. 0103/139, t. 26
- www.jaspedia.pl

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

Œwiat³a ma³ego miasteczka

(...) Temu kto od kilku lat nie zagl¹da³ do Jastrzêbia, z miejsca podpada jego 
obecny wygl¹d. Ongiœ spokojny krajobraz, chocia¿ nadal pagórkowaty i malowniczy, 
uleg³ ogromnemu przeobra¿eniu. Dawn¹ senn¹ ciszê uliczek, w¹skich i 
wspinaj¹cych siê w górê, wype³nia dziœ warkot wywrotek, osobówek i autobusów, 
które pêdz¹c z szybkoœci¹ obrzucaj¹ przechodniów strumieniami czarnego b³ota. W 
miejscu bezruchu i sielskiej apatii narodzi³o siê tempo tworzenia nowego.

(...) Wœród osób zabieraj¹cych g³os na temat aktualnych zagadnieñ, s¹ 
wypowiedzi pozytywne i negatywne. Jedni s¹ zachwyceni rozmachem prac, inni 
wytykaj¹ „zgrzyty”. Jedni i drudzy z pewnoœci¹ maj¹ racjê. Bo czy¿ nie mo¿na jej 
przyznaæ cz³owiekowi, który siê skar¿y, ¿e niektórzy kierowcy prowadz¹ swoje 
pojazdy „na œlepo” nie oszczêdzaj¹c ani p³otów, rowów ani s³upów? Albo 
cz³owiekowi, który wyci¹gaj¹c przed siebie rêkê mówi nie bez dumy: „Dawniej ros³y 
tu tylko drzewka, a teraz... proszê spojrzeæ: kopalnie, domy...”

który w ca³ej akcji odegra³ najwiêksz¹ rolê, by³ by³ym przewodnicz¹cym Komisji 
Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” w ZK nr 9. Pozosta³ych prowodyrów protestu 
S³u¿ba Bezpieczeñstwa, która za pomoc¹ tajnych wspó³pracowników na bie¿¹co 
kontrolowa³a sytuacjê w zak³adzie, okreœli³a jako „sympatyków Solidarnoœci”. 
Pocz¹tkowo grupê chc¹cych podj¹æ protest (polegaj¹cy na niepodejmowaniu pracy 
w tzw. „dni wolne”, jeœli stawki osobistego zaszeregowania nie zostan¹ podniesione) 
stanowi³o 16 kierowców. 5 kwietnia spotkali siê oni z dyrektorem ZK nr 9 WPK. Na 
spotkaniu wystosowano takie postulaty jak: podniesienie stawki godzinowej z 113 z³ 
do 130 z³, obliczanie zasi³ku chorobowego od zarobku brutto, zmiana 
harmonogramu jazdy autobusów, zmiana systemu motywacyjnego za 
oszczêdzanie paliwa. W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ dyrekcja zak³adu 
zorganizowa³a spotkanie z wszystkimi kierowcami w nim pracuj¹cymi. Spotkanie 
odby³o siê 9 kwietnia, przebiega³o w dwóch turach, o godz. 9 i 14, by kierowcy z 
ka¿dej zmiany mogli w nim uczestniczyæ. Na spotkaniu przedyskutowano kwestiê 
podwy¿ek. Pracownicy za z³¹ sytuacjê w zak³adzie obwiniali dyrektora, któremu 
zarzucano dzia³anie wbrew za³odze. Poparto postulaty podwy¿ek. Spisane 
ustalenia i postulaty zosta³y wys³ane do naczelnej dyrekcji WPK w Katowicach, 
gdzie mog³y zapaœæ konkretne decyzje. Termin udzielenia odpowiedzi ustalono na 5 
maja. Po spotkaniu nastroje wœród kierowców nieco siê uspokoi³y. Nie trwa³o to 
jednak dugo. Coraz g³oœniej mówiono, ¿e jeœli postulaty nie zostan¹ spe³nione 
kierowcy odmówi¹ pracy w „dni wolne”, za¿¹daj¹ równie¿ spotkania z naczelnym 
dyrektorem z Katowic. W zwi¹zku z tym 13 kwietnia dosz³o do kolejnego spotkania, 
w którym, oprócz 15 kierowców, uczestniczyli: dyrektor zak³adu, sekretarz KZ PZPR 
i przedstawiciel Rady Pracowniczej. Dyrektor poinformowa³ o podjêciu decyzji o 
podwy¿kach p³ac i podwy¿kach za pracê w nadgodzinach. Nie by³o to jednak 
oficjalne stanowisko, decyzja zale¿a³a od w³adz katowickich. Wœród kierowców 
kr¹¿y³y pog³oski mówi¹ce, ¿e ugodowe stanowisko dyrekcji ma na celu uspokojenie 
za³ogi przed zbli¿aj¹cym siê Œwiêtem Pracy. Pod koniec kwietnia ¿aden z kierowców 
nie zapisa³ siê do pracy w „dni wolne” po 6 maja. Do spotkania z Naczelnym 
Dyrektorem WPK Katowice z za³og¹ jastrzêbskiego oddzia³u dosz³o 5 maja. W 
zebraniu bra³a udzia³ ca³a za³oga, zmiana I o godz. 14, zmiana II o godz. 8.40. 
Kierowcy zostali poinformowani o podwy¿ce p³ac do 135 z³ za godzinê, obiecano te¿ 
za³atwiæ inne problemy. Grupa Malinowskiego negowa³a wysokoœæ podwy¿ek, 
jednak wiêkszoœæ kierowców przysta³a na nie.

 „Sympatycy Solidarnoœci” nie poprzestali na tym. Pod koniec maja wystosowali, 
za poœrednictwem przewodnicz¹cego Zwi¹zków Zawodowych, kolejn¹ petycjê do 
katowickiej dyrekcji. Tym razem domagano siê 30% dodatku dla kierowców 
je¿d¿¹cych autobusami przegubowymi. Pod petycj¹ podpisa³o siê 96 kierowców. 
Termin realizacji ustalono na 15 czerwca, w razie jego niedotrzymania „przeguby” 
mia³y nie wyjechaæ na ulice. Stanowisko dyrekcji by³o jednak nieugiête. Podjêto 
równie¿ dzia³ania maj¹ce na celu niedoprowadzenie do zak³óceñ w ruchu 
autobusowym. Przed 16 maja dokonano przegl¹du technicznego autobusów, by 
kierowcy odmawiaj¹c pracy nie mogli powo³ywaæ siê na z³y stan techniczny taboru. 
Funkcjonariusze S³u¿by Bezpieczeñstwa przeprowadzili rozmowê profilaktyczno-
ostrzegawcz¹ z Malinowskim. Po up³ywie terminu ultimatum nie podjêto protestu.

Protesty w Domu Mody „Elegancja” i ZK nr 9 WPK by³y pierwszymi w Jastrzêbiu od 
grudnia 1981 r. (od wprowadzenia stanu wojennego). Wczeœniej podziemna
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(...) Przewodnicz¹cego Prezydium Rady Narodowej Osiedla ob. STANIS£AWA 
SERWOTKÊ zastajemy u siebie, za³atwiaj¹cego masê nale¿¹cych i nienale¿¹cych 
do niego spraw. Na szczêœcie stan taki zmieni siê wkrótce na lepsze. Otrzyma³ 
bowiem trzy dalsze etaty, co przyczyni siê niew¹tpliwie do lepszego zorganizowania 
pracy urzêduj¹cego Prezydium.

Zapoznajmy siê z ogólnym planem uzysku izb mieszkalnych na bie¿¹c¹ 5-latkê, z 
budownictwa rad narodowych. Okazuje siê, ¿e w roku 1961 oddano do u¿ytku 480 
izb. Iloœæ ich roœnie z ka¿dym rokiem. A wiêc w br. - 576, w roku 1963 - 834, w roku 
1964 - 1146, a w roku 1965 - a¿ 1860 izb.

Przy ulicy Cieszyñskiej powstaje du¿e osiedle górnicze, budowane przez Bielskie 
Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego oraz budownictwo resortowe, a œciœlej 
mówi¹c Grupê Robót nr 1 PW.

Dobrze siê sta³o, ¿e na kilka lat przed rozpoczêciem budowy osiedla awaryjnego 
przy ulicy Cieszyñskiej dokonano otwarcia szko³y - Pomnika Tysi¹clecia, nazwanej 
imieniem Józefa Wieczorka. Ju¿ w bie¿¹cym roku szkolnym przyby³o do niej 79 
dzieci, mieszkañców nowego osiedla.

Szko³a ta, której kierownikiem jest znany dzia³acz spo³eczny ob. FRANCISZEK 
SITKO zajmuje siê nie tylko nauczaniem dziatwy szkolnej. Sta³a siê ona kuŸni¹ 
oœwiaty, a zarazem placówk¹ kulturaln¹. Z inicjatywy ZMS przy PBK-ROW oraz 
kierownictwa szko³y uruchomiono tu niedawno Wieczorowe Technikum Górnicze, 
do którego pierwszej i drugiej klasy uczêszcza blisko 80 górników. Czynna jest tu 
równie¿ Szko³a Zawodowa Centrali Rolniczo-Spó³dzielczej, w której kszta³ci siê 
rzemieœlników dla warsztatów produkcyjnych gminnych spó³dzielni, jest tu równie¿ i 
ognisko muzyczne oraz Uniwersytet Wieczorowy dla rodziców.

(…) W jastrzêbskim osiedlu istnia³a do niedawna tylko jedna œwietlica, 
wyposa¿ona w bibliotekê, telewizor, stó³ ping-pongowy, radio i gry towarzyskie. 
Dzia³a³ w niej równie¿ m.in. amatorski zespó³ teatralny, przysposabiany do 
odegrania sztuk przez miejscowych samouków, którzy - jak na swoje wykszta³cenie - 
wykazywali doœæ du¿o inicjatywy. Dziœ to ju¿ nie wystarcza. M³odzie¿y w œwietlicy 
jest coraz wiêcej. Du¿a jej czêœæ koñczy œrednie wykszta³cenie. Trzeba pomyœleæ o 
zawodowym aktorze, który z powodzeniem spe³ni rolê instruktora. Tote¿ z inicjatywy 
dyrektora uzdrowiska, a zarazem radnego ORN - dr JANA ROTTERMUNDA 
nawi¹zano ju¿ kontakty z Pañstwowym Teatrem w Bielsku, który w niedalekiej 
przysz³oœci goœciæ bêdzie co tydzieñ na scenie jastrzêbskiego Miêdzynarodowego 
Klubu Prasy i Ksi¹¿ki (…)

O zaopatrzeniu mieszkañców Jastrzêbia mówi tow. E. CNOTA, który pe³ni funkcjê 
prezesa Spó³dzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Jastrzêbiu Zdroju. Jego zdaniem w 
osiedlu odczuwa siê brak dostatecznej iloœci odpowiednich mebli, pomarañcz, 
cytryn oraz innych owoców z eksportu, obuwia i artyku³ów dziewiarskich, 
dostatecznej iloœci sklepów masarskich itd. W ogóle koordynacja zaopatrzenia jako 
taka pozostawia wiele do ¿yczenia (...).

Rozmawiamy z dyrektorem kopalni „Jas-Mos” - in¿. W£ODZIMIERZEM 
OSTASZEWSKIM. 

- Zgodnie z naszymi planami - stwierdza - w tym roku wybudujemy 
przypuszczalnie 420 izb w stanie gotowym oraz 388 w stanie surowym. Z tego 360 
izb w Jastrzêbiu na osiedlu przy ul. Powstañców.

(...)

Budowa bloków mieszkalnych przy ulicy S³onecznej, w tle budynki przy ulicy 1 Maja /     
Fot. autor nieznany (IX 1961) / Arch. rodzina Ostaszewskich

Minister górnictwa Jan Mitrêga (drugi z lewej) i dyrektor KWK Jastrzêbie-Moszczenica      
w budowie W³odzimierz Ostaszewski (trzeci z lewej) na placu budowy osiedla w Zdroju / 
Fot. autor nieznany (IX 1961) / Arch. rodzina Ostaszewskich
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SERWOTKÊ zastajemy u siebie, za³atwiaj¹cego masê nale¿¹cych i nienale¿¹cych 
do niego spraw. Na szczêœcie stan taki zmieni siê wkrótce na lepsze. Otrzyma³ 
bowiem trzy dalsze etaty, co przyczyni siê niew¹tpliwie do lepszego zorganizowania 
pracy urzêduj¹cego Prezydium.

Zapoznajmy siê z ogólnym planem uzysku izb mieszkalnych na bie¿¹c¹ 5-latkê, z 
budownictwa rad narodowych. Okazuje siê, ¿e w roku 1961 oddano do u¿ytku 480 
izb. Iloœæ ich roœnie z ka¿dym rokiem. A wiêc w br. - 576, w roku 1963 - 834, w roku 
1964 - 1146, a w roku 1965 - a¿ 1860 izb.

Przy ulicy Cieszyñskiej powstaje du¿e osiedle górnicze, budowane przez Bielskie 
Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego oraz budownictwo resortowe, a œciœlej 
mówi¹c Grupê Robót nr 1 PW.

Dobrze siê sta³o, ¿e na kilka lat przed rozpoczêciem budowy osiedla awaryjnego 
przy ulicy Cieszyñskiej dokonano otwarcia szko³y - Pomnika Tysi¹clecia, nazwanej 
imieniem Józefa Wieczorka. Ju¿ w bie¿¹cym roku szkolnym przyby³o do niej 79 
dzieci, mieszkañców nowego osiedla.

Szko³a ta, której kierownikiem jest znany dzia³acz spo³eczny ob. FRANCISZEK 
SITKO zajmuje siê nie tylko nauczaniem dziatwy szkolnej. Sta³a siê ona kuŸni¹ 
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rzemieœlników dla warsztatów produkcyjnych gminnych spó³dzielni, jest tu równie¿ i 
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(…) W jastrzêbskim osiedlu istnia³a do niedawna tylko jedna œwietlica, 
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O zaopatrzeniu mieszkañców Jastrzêbia mówi tow. E. CNOTA, który pe³ni funkcjê 
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osiedlu odczuwa siê brak dostatecznej iloœci odpowiednich mebli, pomarañcz, 
cytryn oraz innych owoców z eksportu, obuwia i artyku³ów dziewiarskich, 
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Rozmawiamy z dyrektorem kopalni „Jas-Mos” - in¿. W£ODZIMIERZEM 
OSTASZEWSKIM. 

- Zgodnie z naszymi planami - stwierdza - w tym roku wybudujemy 
przypuszczalnie 420 izb w stanie gotowym oraz 388 w stanie surowym. Z tego 360 
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(...)

Budowa bloków mieszkalnych przy ulicy S³onecznej, w tle budynki przy ulicy 1 Maja /     
Fot. autor nieznany (IX 1961) / Arch. rodzina Ostaszewskich

Minister górnictwa Jan Mitrêga (drugi z lewej) i dyrektor KWK Jastrzêbie-Moszczenica      
w budowie W³odzimierz Ostaszewski (trzeci z lewej) na placu budowy osiedla w Zdroju / 
Fot. autor nieznany (IX 1961) / Arch. rodzina Ostaszewskich
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siê - bêdzie przeznaczony dla najm³odszych goœci GHM. Trzeci monitor zostanie 
zlokalizowany w osobnej salce pe³ni¹cej rolê minikina - mo¿na tu bêdzie obejrzeæ 
filmy ukazuj¹ce pracê górnika dawniej i dziœ (zrealizowany na poziomie 400 kopalni 
„Jas-Mos”). Wreszcie czwarty monitor (typu totem) zaprezentuje sztukê górnicz¹ 
oraz sylwetki twórców nieprofesjonalnych. Warto dodaæ, ¿e informacje zawarte w 
monitorach zostan¹ podane w trzech jêzykach: polskim, czeskim i angielskim.

Oprócz tego wystawa wzbogaci siê o œcienn¹ gablotê medaliersk¹, w której bêdzie 
mo¿na podziwiaæ pami¹tkowe medale ze Spotkañ Gwarków w jastrzêbskich 
kopalniach. Osobn¹ salê przeznaczono na rzeŸbê w graficie i wêglu - ów najbardziej 
charakterystyczny rodzaj nieprofesjonalnej sztuki górniczej. W ten sposób 
maksymalnie zostan¹ wykorzystane nieu¿ywane dot¹d pomieszczenia s¹siaduj¹ce 
z wyrobiskiem. Z myœl¹ o zwiedzaj¹cych przygotowany zostanie tak¿e folder bêd¹cy 
miniprzewodnikiem po wystawie. Jak wy¿ej wspomniano, zbiory GHM zosta³y 
wzbogacone dziêki hojnoœci najstarszej kopalni w mieœcie - KWK „Jas-Mos”, 
obchodz¹cej w grudniu br. swoje pó³wiecze. Dziêki temu na ekspozycji pojawi³y siê, 
m.in. kompletne ubrania robocze górnika, sztygara i ratownika górniczego, a tak¿e 
niektóre narzêdzia pracy.

Drugim istotnym punktem projektu bêdzie bogato ilustrowany album pt. „Miasta i 
wêgiel. Górnicze tradycje miast partnerskich Hawierzowa i Jastrzêbia-Zdroju”. 
Licz¹ca 96 stron publikacja bêdzie stanowiæ pierwsze pe³ne ujêcie tematu górnictwa 
w obu oœrodkach. W polskiej czêœci mo¿na poznaæ historiê poszczególnych kopalñ 
oraz organizacji górniczych, dzia³alnoœæ kopalñ na polu budownictwa mieszka-
niowego, edukacji, kultury i sportu, jak równie¿ zagadnienia wspó³czesne dotycz¹ce 
funkcjonowania Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej S.A. itd. Niew¹tpliw¹ zalet¹ albumu 
bêd¹ archiwalne, czêsto jeszcze niepublikowane, zdjêcia. Zapoznawszy siê z histo-
ri¹ jastrzêbskiego górnictwa warto siêgn¹æ dalej i poczytaæ o tym hawierzowskim.

Zarówno wystawy jak i publikacja udowodni¹, ¿e oba miasta maj¹ do zaoferowania 
interesuj¹cy fragment swojej historii i wspó³czesnoœci. Ciê¿ka i niebezpieczna praca 
pod ziemi¹, potêga obiektów przemys³owych, degradacja œrodowiska, specyficzne 
zwyczaje i obyczaje górników, ich amatorska twórczoœæ artystyczna, wreszcie 
przemo¿ny wp³yw górnictwa na rozwój miasta stanowi¹cego tygiel kulturowy - to 
tylko niektóre tematy, które mog¹ zainteresowaæ nie tylko mieszkañców Jastrzêbia-
Zdroju i Hawierzowa, ale tak¿e turystów. Trzeba bowiem zrozumieæ, ¿e w dobie 
mody na turystykê industrialn¹ równie¿ nasze miasta maj¹ czym siê pochwaliæ.

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

Jaspedia - nowe Ÿród³o wiedzy o Jastrzêbiu-Zdroju

Od wrzeœnia br. u¿ytkownicy sieci mog¹ korzystaæ z nowego portalu o nazwie 
jaspedia.pl. Jest to pierwsza internetowa encyklopedia o mieœcie stworzona 
spo³ecznie przez pasjonatów historii i tradycji Jastrzêbia-Zdroju.

Has³a zgrupowano w kilku kategoriach:
Architektura - koœcio³y, dwory, wille, sanatoria, hotele, dworce kolejowe, placówki 

handlowe itp. Znajduj¹ siê tu opisy nie tylko obiektów zabytkowych, ale równie¿ 
wspó³czesnych pe³ni¹cych wa¿n¹ rolê publiczn¹. Przyk³adowe has³a: Dworzec

¯egnamy wielki plac budowy. Na przystanku autobusowym kilkanaœcie, mo¿e 
nawet kilkadziesi¹t osób. Tak jest w ci¹gu ca³ego dnia, ka¿dy autobus przywozi do 
Jastrzêbia i odwozi st¹d ludzi do Katowic, Zabrza, Gliwic, Bielska, Rybnika oraz 
innych miast województwa. Reprezentuj¹ oni Biura Projektów, ró¿ne 
przedsiêbiorstwa i instytucje, których fachowcy tworz¹ armiê budowniczych nowego 
miasta (...).

Arkadiusz Seget, Jan S³awik

Przedruk z: „Nowiny” nr 12 z 20 III 1962 r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Historia wêglem pisana

Sukces projektu „Piknik w kurorcie” realizowanego przez Miejski Oœrodek Kultury 
w Jastrzêbiu-Zdroju oraz Miejski Dom Kultury w Karwinie zachêci³ do 
kontynuowania wspó³pracy transgranicznej z czeskimi partnerami. Wiosn¹ 2012 r. 
zawi¹za³a siê wspó³praca miêdzy MOK a magistratem miasta Hawierzowa, w 
efekcie której narodzi³ siê projekt „Historia wêglem pisana - górnicze tradycje 
miast partnerskich Hawierzowa i Jastrzêbia-Zdroju” maj¹cy na celu 
upowszechnienie wiedzy oraz ochronê dziedzictwa przemys³owego.

Czeski Hawierzów to miasto w pewnym sensie przypominaj¹ce Jastrzêbie. 
Powsta³o dopiero po II wojnie œwiatowej, zaœ prawa miejskie uzyska³o w 1955 r. Co 
ciekawe nazwa nowego oœrodka zosta³a wy³oniona w drodze konkursu - zwyciê¿y³ 
w³aœnie Hawierzów (od hawierz - górnik). Zrozumia³e, ¿e w warunkach ustroju 
socjalistycznego miasto otrzyma³o specyficzny plan i architekturê. Czêœæ 
Hawierzowa przypomina podkrakowsk¹ Now¹ Hutê i dziœ znajduje siê pod ochron¹ 
konserwatorsk¹. Nie brakuje równie¿ blokowisk, jednak nie budynki mieszkalne, a 
wszechobecna zieleñ wysuwa siê na pierwszy plan. 80-tysiêczne miasto powsta³o 
jako sypialnia dla górników kopalñ „Franciszek” i „Dukla”. Dziœ oba zak³ady ju¿ nie 
funkcjonuj¹ i Hawierzów przesta³ byæ miastem górniczym. Jednak tamtejsi pasjonaci 
górniczych tradycji nie pozwalaj¹ zapomnieæ o tym, co przez dziesi¹tki lat 
kszta³towa³o to miasto. Dlatego korzystaj¹c ze sposobnoœci pozyskania œrodków 
unijnych podjêli wspó³pracê z jastrzêbskim partnerem celem ocalenia górniczego 
dziedzictwa.

Klamr¹ spajaj¹c¹ wspólny projekt s¹ ekspozycje muzealne oraz publikacja.
Hawierzów nie posiada³ dot¹d w³asnego muzeum, ani nawet ekspozycji 

ukazuj¹cej przesz³oœæ górniczego miasta. Dlatego poczyni³ starania o wykonanie 
sali wystawowej, wyposa¿onej zarówno w oryginalne eksponaty jak i w najnowsze 
osi¹gniêcia techniki multimedialnej. W innej sytuacji jest MOK, który od 10 lat 
dysponuje w³asn¹ placówk¹ muzealn¹ (Galeria Historii Miasta). Posiada ona 
wystawê sta³¹ zaaran¿owan¹ w postaci wyrobiska kopalnianego. W ramach 
projektu zostanie ona jednak doposa¿ona w kolejne eksponaty (darczyñc¹ kopalnia 
„Jas-Mos”) oraz w 4 monitory dotykowe. Pierwszy z nich pozwoli na przegl¹danie 
zdjêæ archiwalnych ukazuj¹cych budowê, najwa¿niejsze wydarzenia i obiekty piêciu 
jastrzêbskich kopalñ, jak równie¿ fotografie prezentuj¹ce pracê górnika na dole. 
Drugi monitor bêdzie zawieraæ gry i quizy o tematyce górniczej i - jak ³atwo domyœleæ
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osi¹gniêcia techniki multimedialnej. W innej sytuacji jest MOK, który od 10 lat 
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jastrzêbskich kopalñ, jak równie¿ fotografie prezentuj¹ce pracê górnika na dole. 
Drugi monitor bêdzie zawieraæ gry i quizy o tematyce górniczej i - jak ³atwo domyœleæ
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kolejowy w Moszczenicy, Ewangelicki Koœció³ Jezusowy w Ruptawie, Skocznia 
narciarska w Parku Zdrojowym.
Instytucje - urzêdy, placówki oœwiatowe i kulturalne, organizacje, przedsiêbiorstwa 
itp. Znajduj¹ siê tu opisy funkcjonowania wszelkich form zorganizowanego dzia³ania 
ludzi na rzecz swojej spo³ecznoœci. Przyk³adowe has³a: Jastrzêbskie Towarzystwo 
Spo³eczno-Kulturalne, Regionalny Klub Morsów, Rybnickie Zjednoczenie 
Przemys³u Wêglowego.
Miejsca - przestrzenie publiczne, miejsca przyrodniczo-krajobrazowe, pomniki i 
mogi³y itp. Znajduj¹ siê tu opisy wa¿nych dla spo³ecznoœci miejsc w mieœcie. 
Przyk³adowe has³a: Pla¿a w uzdrowisku, Pomnik Ofiar Marszu Œmierci w Zdroju, 
Dolina Anny.
Postacie - przedstawiciele w³adz, w³aœciciele ziemscy, dzia³acze spo³eczni, 
powstañcy œl¹scy, ¿o³nierze, nauczyciele, sportowcy, duchowni, artyœci itp. Wœród 
hase³ znajdziemy bardziej i mniej znane osoby, które swoim ¿yciem wpisa³y siê w 
historiê naszej ziemi. Przyk³adowe has³a: Czarny Jastrz¹b, Tadeusz Jedynak, 
Miko³aj Witczak.
Publikacje i media - ksi¹¿ki, czasopisma, broszury, p³yty itp. Wszystko co napisano 
i nagrano o Jastrzêbiu. Przyk³adowe has³a: Akt nadania praw miejskich, Jastrzêbie 
Zdrój w zabytkach sztuki, P³yta „Nasze œl¹ski przoci…”.
Sztuka - malarstwo, rzeŸba, film, fotografia itp. Wszelkie formy dzia³alnoœci 
artystycznej osób mieszkaj¹cych w Jastrzêbiu-Zdroju lub st¹d wywodz¹cych swoje 
korzenie. Przyk³adowe has³a: Galeria „Ciasna”, Jaros³aw Namniestnik, Tañcz¹ca 
Para.
Wydarzenia - decyzje urzêdowe, strajki, otwarcia, koncerty, wizyty itp. Istotne i mniej 
wa¿ne fakty, które zaistnia³y w ¿yciu jastrzêbian. Przyk³adowe has³a: Obchody 100-
lecia uzdrowiska Jastrzêbie, Strajk w KWK „Moszczenica” 17-27 sierpnia 1988 r., 
Wybory czerwcowe 1989 roku.
Inne - wszystko to co nie zakwalifikowa³o siê do poprzednich kategorii. Przyk³adowe 
has³a: Centnerowiec (Zentnerhof), Sprawa Sienkiewicza, Statek „Kopalnia 
Jastrzêbie”.
Po œl¹sku - g³ównie œl¹skie przepisy kulinarne. Przyk³adowe has³a: Hauskyjza, 
Moczka, Szpajza.

Jaspedia ma wiele atutów. Tworz¹ j¹ osoby o du¿ej wiedzy merytorycznej i tylko 
one mog¹ tworzyæ i edytowaæ teksty. Dziêki temu wykluczono ingerencjê osób 
postronnych. W ka¿dej chwili istnieje jednak mo¿liwoœæ poprawienia lub 
uzupe³nienia pojêæ. Ka¿dy u¿ytkownik mo¿e w ³atwy sposób skontaktowaæ siê z 
redakcj¹ i podzieliæ siê swoimi uwagami. Has³a s¹ skonstruowane w sposób 
konkretny i obiektywny, ponadto zawieraj¹ odnoœniki Ÿród³owe, a niektóre równie¿ 
zdjêcia czy ilustracje.
Mo¿na s¹dziæ, ¿e Jaspedia bêdzie dogodnym i wartoœciowym Ÿród³em wiedzy dla 

historyków, dziennikarzy, uczniów, nauczycieli, a tak¿e wszystkich 
zainteresowanych przesz³oœci¹ i wspó³czesnoœci¹ naszego miasta. 

Marcin Boratyn

Sylwetki jastrzêbskich twórców

Maksymilian Lipus
Urodzi³ siê w 1945 r. w Moszczenicy. Do szko³y œredniej uczêszcza³ w Wodzis³awiu 

Œl¹skim, po maturze kontynuuj¹c naukê w Pañstwowej Szkole Górniczej. Pracowa³ 
na kopalni „Moszczenica", a póŸniej - a¿ do przejœcia na emeryturê w 1991 r. - na 
„Zofiówce".

Zainteresowania i talent malarski przej¹³ po uzdolnionym ojcu. Pierwsze jego 
prace, które powstawa³y w czasach m³odoœci inspirowane by³y m.in. malarstwem 
Iwana Szyszkina - rosyjskiego malarza i pejza¿ysty. Jak sam wspomina po latach - 
pocz¹tki dzia³alnoœci artystycznej by³y bardzo trudne i nie chodzi wy³¹cznie o brak 
plastycznego wykszta³cenia - ale przede wszystkim o powszechny brak materia³ów 
malarskich.

W 1988 r. przyst¹pi³ do amatorskiej grupy malarskiej „Sokó³” dzia³aj¹cej przy 
kopalni „Zofiówka". Po rozwi¹zaniu ko³a nale¿a³ do grupy plastyków „Zdrzade³ko” 
przy Domu Kultury w Pszczynie, a tak¿e do Jastrzêbskiego Towarzystwa 
Spo³eczno-Kulturalnego. Z czasem, z grup¹ innych artystów zasili³ szeregi 
reaktywowanego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury maj¹cego 
siedzibê w Katakumbach Koœcio³a pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w 
Jastrzêbiu-Zdroju. Po kilkunastu latach nast¹pi³o rozwi¹zanie grupy, podyktowane 
ma³¹ iloœci¹ cz³onków.

Artysta maluje g³ównie obrazy olejne, a ich tematyka oscyluje wokó³ scen 
rodzajowych, wiejskich klimatów i pejza¿y. Podobnie jak jego ojciec maluje 
zwierzêta, unikaj¹c malarstwa figuralnego. W dorobku artysty jest te¿ kilka prac 
odnosz¹cych siê do jego pracy zawodowej, choæ jak twierdzi nie podejmuje tego 
tematu zbyt czêsto. Namalowa³ te¿ kilka obrazów zainspirowanych mroczn¹ i 
fatalistyczn¹ twórczoœci¹ Beksiñskiego i Mroza.

Maksymilian Lipus bra³ udzia³ w licznych wystawach i plenerach m.in. w Istebnej, 
Pogorzelicy, Gocza³kowicach czy Jastrzêbiu, gdzie spotyka³ innych artystów, 
daj¹cych mu inspiracjê do dalszej pracy.

Zosta³ wyró¿niony na miêdzynarodowym konkursie „EKO 91" we Wroc³awiu za 
obraz „Ska¿one niebo", a tak¿e na miêdzynarodowym konkursie plastycznym "One 
World of Art".

Przynale¿noœæ do ró¿nych kó³ wzbudzi³a u artysty zainteresowania literackie, 
potrzebê pos³ugiwania siê s³owem dla wyra¿enia emocji w ró¿nych ¿yciowych 
sytuacjach. Sam tak definiuje swoj¹ pasjê: „Znalaz³em upodobanie do pisania 
gwar¹, a œciœlej mówi¹c dialektem œl¹skim, jêzykiem jakim pos³ugiwali siê nasi 
przodkowie i nadal u¿ywaj¹ go nieliczni ju¿ spadkobiercy rodzimi, s¹siedzi i 
niektórzy przyjaciele. Jest to upodobanie doœæ pracoch³onne i wymaga niema³ego 
zaanga¿owania umys³u, by przypomnieæ sobie s³owa, których na co dzieñ siê nie 
u¿ywa, a czasem przesta³o siê u¿ywaæ, bo zmieni³ siê tryb ¿ycia, metody 
gospodarowania, a sprzêt u¿ywany czterdzieœci czy piêædziesi¹t lat temu zosta³ 
zast¹piony nowoczesnym. Poci¹gnê³o to za sob¹ koniecznoœæ wprowadzania 
nowego s³ownictwa i tu tkwi ca³y problem wymierania dotychczasowych s³ów czy 
okreœleñ, bo na ich miejsce wchodzi mnóstwo nowych nazw, co dyktowane jest 
rozwojem gospodarczym, automatyzacj¹ i innymi czynnikami".
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Starka zrobi nóm makówek i moczki nawarzi,
mo¿nek coœ dobrego nóm siê w nich wydarzi.
Na dziecióntko dostanymy szkloków i po strucli,
a w Wilijo zaœpiywómy, starka nas przytuli.

W blasku piyknych ma³ych œwiyczek blyszczóm siê nóm go³ki,
starzik szuko pod choinkóm flaszeczka gorzo³ki.
My se strucla zostawili na pypcia po œwiyntach,
zjymy se jóm, jak wrócymy po jeŸdzie w zumiyntach.
Chocio¿ dycko coœ zbrojymy, Jezusek wyboczy,
nawet jeœli pozjodómy posypka z ko³oczy.
Nocóm pójdymy na jutrznia jak dycko co roku,
gwiozdki bydóm nóm œwiyci³y, raŸniej bydzie w mroku.

Zaœpiywómy z anio³kami drónc siê wniebog³osy
wespó³ w chórze z osio³kami, by nie p³ako³ bosy.
Narobiymy du¿o butlu, by wszyjscy wiedzieli,
¿e te g³osy p³ynóm z luftu, œpiywajóm Anieli.
Radoœæ nasza, radoœæ wielka, przepe³nia œwiat ca³y,
raduje siê dusza wszelka, ¿e Jezusek ma³y,
choæ na sianie ma pos³anie nie p³acze, nie kwili,
bo radosne dziœ œpiywanie spanie mu umili.

Katarzyna Nowak-Gardecka (Galeria Historii Miasta)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kuchnia po naszymu, czyli jaka? (11)

Na Œl¹sku do dziœ przetrwa³ bo¿onarodzeniowy zwyczaj wypiekania i ozdabiania 
drobnych ciasteczek. Na kilka dni przed Wigili¹, pomimo ferworu przedœwi¹tecznych 
przygotowañ, rodzina spotyka siê w kuchni, by wspólnie rychtowaæ kilka rodzajów 
kruchych ciastek. Ongiœ przepisy na s³odkie ciasteczka przekazywane by³y ustnie z 
pokolenia na pokolenie. Omy, czyli najstarsze kobiety w rodzinie, darzone 
ogromnym szacunkiem, uczy³y swoje córki, synowe i wnuczki jak przygotowywaæ te 
drobne s³odkoœci. Kokoski, makaroniki, ³orzechowe rogaliki, ciasteczka ze 
szmalcem, czorne pierniki - najdawniejsze przepisy przetrwa³y tylko dziêki 
domownikom, którzy przechowywali w pamiêci niepowtarzalny smak i kszta³t 
wypieków. Z czasem przepisy na ulubione potrawy spisywano w zeszytach i na 
luŸnych kartkach. 

Wspólne pieczenie jest nie tylko doskona³¹ zabaw¹, ale równie¿ okazj¹ do 
wspólnego prze¿ywania œwi¹t Bo¿ego Narodzenia w gronie najbli¿szych osób. Do 
pracy w³¹czaj¹ siê babcie, mamy, córki i wnuczki oraz... panowie, którzy czuj¹c siê 
niezbêdni, anga¿uj¹ siê do ³uskania orzechów i mielenia maku.

Czorne pierniki œwionteczne
Wilijo kojarzy siê z zapachem œwiy¿ego chojo z lasa i piernika, który ju¿ od póŸnego 

œredniowiecza robi w Europie wielk¹ karierê. Cynamon, ga³ka muszkato³owa, any¿, 
goŸdziki, imbir, kardamon - wiele nieznanych dot¹d przypraw korzennych przywieŸli

Maksymilian Lipus

Œwiynta idóm
Œwiynta idóm, ju¿ sóm blisko, ³okna ju¿ pucujóm
i wieszajóm w nich gardiny, do œwiónt siê szykujóm.
Czy te¿ spadnie troszka œniegu, mrozy chycóm mocne,
niebo bydzie rozchmurzóne, gwiozdy blysnóm zocne?

Maksymilian Lipus podczas wystawy w Masnówce / Fot. Katarzyna Nowak-Gardecka (2009)

Jest autorem kilku opowiadañ, a tak¿e kilkunastu wierszy - zwykle 
humorystycznych. Opracowa³ te¿ zbiór dziesiêciu opowiadañ, gdzie wszystkie 
dialogi s¹ prowadzone dialektem, natomiast narracja pisana jest jêzykiem 
literackim. Opowiadania tworz¹ spójn¹, choæ nie zawsze chronologiczn¹ ca³oœæ, a 
ich g³ównymi bohaterami s¹ zwykli mieszkañcy wsi przygranicznej. Akcja tych 
opowiadañ rozgrywa siê w latach przedwojennych i przepe³niona jest humorem. 
Gus³a, zabobony, ¿arty wziête z opowiadañ zas³yszanych na spotkaniach wiejskich 
kobiet przy darciu pierza to g³ówne tematy rozwiniête w opowiadaniach. Do ka¿dego 
opowiadania artysta wykona³ grafikê. Obecnie pracuje nad ilustruj¹cymi je obrazami 
olejnymi.

Na polu literackim zosta³ uhonorowany wyró¿nieniem przyznanym przez Dom 
Kultury w Strumieniu za wiersz poœwiêcony pamiêci ludowej poetki Michalskiej, jak 
równie¿ drugim miejscem w ogólnopolskim konkursie literackim organizowanym 
przez wydawnictwo „Tad-Ad".
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kruchych ciastek. Ongiœ przepisy na s³odkie ciasteczka przekazywane by³y ustnie z 
pokolenia na pokolenie. Omy, czyli najstarsze kobiety w rodzinie, darzone 
ogromnym szacunkiem, uczy³y swoje córki, synowe i wnuczki jak przygotowywaæ te 
drobne s³odkoœci. Kokoski, makaroniki, ³orzechowe rogaliki, ciasteczka ze 
szmalcem, czorne pierniki - najdawniejsze przepisy przetrwa³y tylko dziêki 
domownikom, którzy przechowywali w pamiêci niepowtarzalny smak i kszta³t 
wypieków. Z czasem przepisy na ulubione potrawy spisywano w zeszytach i na 
luŸnych kartkach. 

Wspólne pieczenie jest nie tylko doskona³¹ zabaw¹, ale równie¿ okazj¹ do 
wspólnego prze¿ywania œwi¹t Bo¿ego Narodzenia w gronie najbli¿szych osób. Do 
pracy w³¹czaj¹ siê babcie, mamy, córki i wnuczki oraz... panowie, którzy czuj¹c siê 
niezbêdni, anga¿uj¹ siê do ³uskania orzechów i mielenia maku.

Czorne pierniki œwionteczne
Wilijo kojarzy siê z zapachem œwiy¿ego chojo z lasa i piernika, który ju¿ od póŸnego 

œredniowiecza robi w Europie wielk¹ karierê. Cynamon, ga³ka muszkato³owa, any¿, 
goŸdziki, imbir, kardamon - wiele nieznanych dot¹d przypraw korzennych przywieŸli

Maksymilian Lipus

Œwiynta idóm
Œwiynta idóm, ju¿ sóm blisko, ³okna ju¿ pucujóm
i wieszajóm w nich gardiny, do œwiónt siê szykujóm.
Czy te¿ spadnie troszka œniegu, mrozy chycóm mocne,
niebo bydzie rozchmurzóne, gwiozdy blysnóm zocne?

Maksymilian Lipus podczas wystawy w Masnówce / Fot. Katarzyna Nowak-Gardecka (2009)

Jest autorem kilku opowiadañ, a tak¿e kilkunastu wierszy - zwykle 
humorystycznych. Opracowa³ te¿ zbiór dziesiêciu opowiadañ, gdzie wszystkie 
dialogi s¹ prowadzone dialektem, natomiast narracja pisana jest jêzykiem 
literackim. Opowiadania tworz¹ spójn¹, choæ nie zawsze chronologiczn¹ ca³oœæ, a 
ich g³ównymi bohaterami s¹ zwykli mieszkañcy wsi przygranicznej. Akcja tych 
opowiadañ rozgrywa siê w latach przedwojennych i przepe³niona jest humorem. 
Gus³a, zabobony, ¿arty wziête z opowiadañ zas³yszanych na spotkaniach wiejskich 
kobiet przy darciu pierza to g³ówne tematy rozwiniête w opowiadaniach. Do ka¿dego 
opowiadania artysta wykona³ grafikê. Obecnie pracuje nad ilustruj¹cymi je obrazami 
olejnymi.

Na polu literackim zosta³ uhonorowany wyró¿nieniem przyznanym przez Dom 
Kultury w Strumieniu za wiersz poœwiêcony pamiêci ludowej poetki Michalskiej, jak 
równie¿ drugim miejscem w ogólnopolskim konkursie literackim organizowanym 
przez wydawnictwo „Tad-Ad".
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na stary kontynent z krajów Bliskiego Wschodu uczestnicy wypraw krzy¿owych. To 
w³aœnie korzenne przyprawy decyduj¹ o niezwyk³ym aromacie ciasta piernikowego, 
ale tak¿e konserwuj¹ je, pozwalaj¹c wyd³u¿yæ termin spo¿ycia nawet do pó³ roku od 
upieczenia. 

Jak nakazuje tradycja œwi¹teczny piernik trzeba upiec ju¿ oko³o trzy tygodnie przed 
œwiêtami, w okolicach Barbórki, aby ciasto „wyle¿a³o siê” i zmiêk³o.

Najprzód trza pó³ kila miodu, tela samo cukru i trzista gramów margariny abo mas³a 
rozpuœciæ w tyglu i ³oziymbiæ. W misce wymiyszaæ pó³tora kila monki, dwie kopowiate 
³y¿kyczki natronu, po ³y¿ce: zemletych rzebyczków, skurzicy, ga³ki muszkatowej i 
kaka³a, piynæ ziorek nowego korzynio. Do tego wloæ szejœ fajnie ubitych jajec i 
³och³udzony miód z margarinom i cukrym. Wszysko trza porzondnie wyrobiæ i 
przeloæ na wyszmarowano mas³ym blacha. Poczkaæ pó³ godziny i piyc kole godziny 
na 180 stopni. Trza pamiyntaæ, ¿e piernik fest uroœnie w piykaroku. Upieczone, 
zimne ciasto zostowiomy w rynczniku na trzi tydnie w zimnym. Upiyczony piernik trza 
przekroæ wzd³u¿ i poszmarowaæ œliwkowom mermeladom (pó³tora kila). Polywa 
nojlepij zrobiæ samymu z kaka³a i mas³a, poloæ wiyrch piernika i ustroiæ ³orzechami, 
rozynkami i mandlami. Pocionæ w drobne kostki na roz do gymby.

Od XV w. s³ynnym oœrodkiem œl¹skiego piernikarstwa by³ Racibórz. Do dziœ w 
zbiorach etnograficznych tamtejszego muzeum, zobaczyæ mo¿na bogato rzeŸbione 
drewniane formy do wypiekania pierników. Klocki piernikarskie przybiera³y rozmaite 
formy: scen z raju, serc, postaci królów i rycerzy, sylwetek zwierz¹t i inne. W 
Raciborzu odbywa³y siê dwa doroczne tradycyjne targi piernikarskie: 6 grudnia, na 
œw. Miko³aja - patrona jednej z raciborskiej parafii i 15 marca w dniu œw. Klemensa 
patrona piernikarzy.

Œwionteczne ciasteczka / Fot. Anna Lerch

S³owniczek wyrazów 
gwarowych:

Choji - œwierkowe ga³êzie
Mandle - migda³y
Natron - soda oczyszczona
Nowe korzyni - ziele 
angielskie
Oma, óma - babcia
Rychtowaæ - 
przygotowywaæ
Rzebyczki - goŸdziki
Skurzica - cynamon
Wilijo - Wigilia Bo¿ego 
Narodzenia
Ziorko - ziarenko

Anna Lerch  
(Galeria Historii Miasta)
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Jastrzêbie-Zdrój na starej pocztówce

Bad Koenigsdorff-Jastrzemb. Hotel zur Heimkehr 
Pocztówka z okresu okupacji przedstawia hotel-restauracjê prowadzony przez 
rodzinê Pos³usznych. Obiekt powsta³ ju¿ w okresie pruskim i funkcjonowa³ pod 
nazw¹ Margarethe-Hoff - mieœci³a siê w nim piekarnia Carla Maissa. W II RP 
obiekt przejê³a rodzina Pos³usznych. Budynkowi dodano nowe skrzyd³o, a ca³oœæ 
otrzyma³a imiê pisarki Marii Konopnickiej. Restauracja z powodzeniem walczy³a o 
palmê pierwszeñstwa w jastrzêbskim kurorcie. Podczas II wojny œwiatowej obiekt 
przemianowano na Hotel zur Heimkehr (co t³umaczyæ mo¿na jako Powrót do 
domu). Niestety w 1945 r. niemal ca³y budynek uleg³ spaleniu. Dziœ w jego miejscu 
znajduje siê biurowiec Miejskiego Zarz¹du Nieruchomoœci.
Awers: Kolorystyka karty: czarno-bia³a; krawêdzie i naro¿niki: proste. Rewers: 
Nadruk strony adresowej: czarny. W poprzek napis “Verlag Photo-Jergas A.B.B. 
Nr. 10560”. Karta adresowana i zapisana w j. Niemieckim (data 10 V 1942). 
Znaczek i nieczytelny stempel. Wymiary: 9,3 x 13,8 cm. Pocztówka ze zbiorów 
GHM. 
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