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Jastrzêbie - miasto zaplanowane

Uchwa³a Prezydium Rz¹du z czerwca 1955 r., otwieraj¹ca drogê do budowy 
kopalñ „Jastrzêbie” i „Moszczenica”, to jeden z najwa¿niejszych dokumentów w 
historii Jastrzêbia-Zdroju. Nie trzeba chyba nikogo przekonywaæ, ¿e bez kopalñ nie 
by³oby miasta. 

Do budowy obu kopalñ przyst¹piono ju¿ w 1955 r. Pierwsze trzy lata sta³y pod 
znakiem prac przygotowawczych oraz g³êbienia szybów. Wiêkszoœæ pracowników 
pochodzi³a z najbli¿szej okolicy. Liczono siê jednak z tym, ¿e w miarê natê¿enia 
robót, a ju¿ w szczególnoœci w chwili rozpoczêcia eksploatacji górniczej, liczba 
robotników ulegnie zwielokrotnieniu. Nowe kopalnie mia³y byæ du¿ymi zak³adami 
zatrudniaj¹cymi po kilka tysiêcy ludzi. W biurach projektantów zaczê³y wiêc rodziæ 
siê pierwsze koncepcje urbanistyczne dla tego rolniczego zak¹tka powiatu 
wodzis³awskiego. Problem ten nie dotyczy³ li tylko najbli¿szego otoczenia obu 
budowanych kopalñ. W sferze projektów by³y bowiem nastêpne zak³ady 
wydobywcze: „Zofiówka”, „Borynia” i „Pniówek”, a zatem plany budowy osiedli 
musia³y uwzglêdniaæ i tereny po³o¿one na wschód od Jastrzêbia. W tym wzglêdzie 
toczono wiêc dyskusje, czy osiedla (lub miasta) zlokalizowaæ w bezpoœrednim 
s¹siedztwie kopalñ, czy te¿ obszar wspomnianych kopalñ przeznaczyæ tylko pod 
eksploatacjê górnicz¹, a na skupiska ludzkie wyznaczyæ tereny po³o¿one poza ni¹.

W 1957 r. zwyciê¿y³a ta druga koncepcja. Przewidywa³a ona budowê dwóch 
osiedli awaryjnych dla kopalñ „Jastrzêbie” (przy szosie po³omskiej) i „Moszczenica” 
(w pobli¿u uzdrowiska). Zak³adano, ¿e powstanie w nich po ok. 1600 izb 
mieszkalnych. Osiedla dla trzech kolejnych kopalñ (bêd¹cych jeszcze w fazie 
projektowania) zlokalizowano w Paw³owicach. Miejscowoœæ ta cechowa³a siê 
p³askim i ³atwym do zabudowy obszarem. Nie bez znaczenia by³ dogodny dojazd do 
Katowic. Wreszcie taka lokalizacja umo¿liwia³a przeznaczenie niemal ca³ego rejonu 
Jastrzêbia pod dzia³alnoœæ górnicz¹.

Wkrótce jednak nast¹pi³y powa¿ne zmiany w tych zamierzeniach. Lokalizacjê 
przysz³ego miasta przesuniêto na zachód, do Bzia Zameckiego. Wed³ug nowych 
planów mia³y tu powstaæ mieszkania dla 20 tys. osób. Wydaje siê, ¿e jedn¹ z 
istotnych przyczyn tej zmiany by³a obawa, ¿e pojawi siê problem z dowozem 
pracowników do kopalñ. Z drugiej jednak strony budowa niedu¿ych, 
kilkutysiêcznych osiedli, w najbli¿szym s¹siedztwie zak³adów, te¿ nie mia³a sensu. 
Zwracano uwagê, ¿e wiêksze uzasadnienie ekonomiczne bêdzie mia³o powstanie 
jednego du¿ego organizmu miejskiego, zbudowanego choæby od podstaw. W toku 
dyskusji ten postulat ostatecznie zwyciê¿y³. Na miejsce przysz³ego miasta 
wyznaczono Jastrzêbie, a konkretnie obszar zwany Jastrzêbiem Œrednim.

Obecnie wiele osób zadaje sobie pytanie, czy autorzy tej koncepcji zdawali sobie 
sprawê, ¿e pod Jastrzêbiem drzemi¹ olbrzymie pok³ady wêgla. Jest ca³kiem 
mo¿liwe, ¿e jastrzêbskie z³o¿a nie by³y w pe³ni rozpoznane. W jednym z numerów 
„¯ycia Gospodarczego” z 1963 r. mo¿na przeczytaæ, ¿e nienale¿yte rozpoznanie 
z³o¿a narazi³o inwestora na liczne zmiany projektowe, co z kolei skutkowa³o 
wyrzuceniem w b³oto milionów z³otych. Zreszt¹ jeden z paragrafów Uchwa³y z 1955 
r. wyraŸnie zezwala³ na budowê kopalñ bez szczegó³owych badañ geologicznych. 
Tak wiêc o milionach ton wêgla pod Jastrzêbiem zdano sobie sprawê dopiero w 
latach 60., gdy eksploatacja wêgla trwa³a w najlepsze.
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Plan ogólny nowego miasta autorstwa Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej 
zosta³ przyjêty w 1960 r. Jego twórcy zaprezentowali zupe³nie nowy model 
urbanistyczny. Wynika³ on w du¿ej mierze z uszanowania warunków terenowych 
panuj¹cych w Jastrzêbiu. Projektanci uznali istniej¹ce pagórki, jary i doliny za 
elementy krajobrazu nie wymagaj¹ce wiêkszej ingerencji w procesie budowy 
miasta. Oœ nowego Jastrzêbia - tzw. arteria œrednicowa - mia³a przebiegaæ d³ugim 
grzbietem ci¹gn¹cym siê od wschodu w kierunku na zachód. Po jej po³udniowej i 
pó³nocnej stronie urbaniœci „zawiesili” kilka osiedli stanowi¹cych samodzielne i 
samowystarczalne dzielnice 60-tysiêcznego oœrodka miejskiego. Ka¿da z nich 
mia³a otrzymaæ odpowiedni¹ liczbê placówek oœwiatowych, pawilonów handlowo-
us³ugowych, domów kultury, oœrodków zdrowia oraz miejsc rekreacji i wypoczynku. 
Zabudowê chciano dopasowaæ do istniej¹cego terenu. Osiedla mia³y byæ 
oddzielone od siebie naturalnymi jarami stanowi¹cymi prawdziwe oazy przyrody w 
górniczym mieœcie. W sumie wiêc nowe miasto mia³o byæ wyrazem symbiozy 
osiedla ludzkiego z natur¹. Jak widaæ autorzy projektu zrezygnowali z stosowanych 
jeszcze niedawno w Nowej Hucie i Tychach zasad neorenesansu czy symetrii. 
Jastrzêbie mia³o nie przyt³aczaæ zabudow¹, ale swoj¹ przestronnoœci¹ i zieleni¹ 
dawaæ wytchnienie górnikom. W pewnym sensie by³a to nowa jakoœæ. Nowe 
Jastrzêbie mia³o byæ kontrastem dla Czarnego Œl¹ska spowitego dymem 
niezliczonych kominów. Ten niezwyk³y projekt zosta³ uhonorowany w 1961 r. 
nagrod¹ II stopnia Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury.

Plan urbanistyczny nowego Jastrzêbia opracowany przez katowicki “Miastoprojekt” /   
Arch. MOK-GHM.
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inne w du¿ej mierze nie zosta³y zrealizowane. Priorytetem by³a bowiem budowa 
mieszkañ, które by³y niezbêdne dla pracowników ekspresowo oddawanych kopalñ. 
W starciu z budownictwem mieszkalnym inne inwestycje nie mia³y szans.

W po³owie lat 70. coraz mocniej zaczêto odczuwaæ skutki nadchodz¹cej recesji. 
Spada³a liczba oddawanych mieszkañ. Co prawda front inwestycyjny poszed³ w 
kierunku nadrabiania zaleg³oœci w zakresie infrastruktury miejskiej, ale i tu widoczne 
by³y poœlizgi. Zachodni¹ czêœæ osiedla V (obecnie os. Staszica) oddano z kilkuletnim 
opóŸnieniem. Jeszcze gorzej by³o z budow¹ osiedla VI, które ukoñczono dopiero w 
latach 80., ale bez niezbêdnej infrastruktury. Szczególnym ciosem dla miasta by³o 
nie podjêcie budowy centrum zlokalizowanego poœrodku osiedla V. A plan „serca” 
miasta by³ ambitny - kaskadowe place, siedziby urzêdów, Pa³ac M³odzie¿y, kino na 
1000 miejsc, hala targowa, centralna biblioteka, szko³a zespolona, Dom Rzemios³a, 
hotel na 400 miejsc i wiele innych obiektów u¿ytecznoœci publicznej. W rejonie 
Kondzio³owca mia³ powstaæ Stadion Miejski na 30 tys. miejsc (póŸniej zbudowano 
go w miejscu, w którym mia³ powstaæ Dzielnicowy Oœrodek Handlowo-Us³ugowy dla 
osiedla IV). Co prawda ówczeœni decydenci zdawali sobie sprawê z problemów, 
jednoczeœnie jednak mówili o osi¹gniêciu przez Jastrzêbie liczby 200-250 tys. 
mieszkañców w 1990 r. Kolejne blokowiska mia³y stan¹æ w Ruptawie i Cisówce. W 
latach 80. nikt rozs¹dny do tych planów ju¿ nie wraca³. W efekcie wzorcowe miasto 
socjalistyczne nigdy nie zosta³o ukoñczone.

Niebawem katowicki „Miastoprojekt” przyst¹pi³ do opracowania planów 
szczegó³owych pierwszych osiedli na terenie Jastrzêbia Œredniego. Pierwsza w 
kolejnoœci by³a „trójka”. Wed³ug pierwotnych zamierzeñ osiedle mia³o byæ 
pozbawione wysokiej zabudowy. Pewn¹ nowoœæ mia³y stanowiæ placówki handlowe 
usytuowane nie na parterach budynków mieszkalnych, a w osobnych pawilonach. 
Nadano im oryginaln¹ formê w kszta³cie plastrów miodu. Zastosowanie 
prefabrykatów ze szk³a i lekkich betonów chciano wykorzystaæ tak¿e przy budowie 
szkó³ i przedszkoli. Ogó³em osiedle III mia³o sk³adaæ siê z 200 bloków 
zamieszkanych przez 24 tys. ludzi.

Kiedy w 1966 r. przyst¹piono do budowy pierwszych bloków przy ul. Œl¹skiej, plany 
szczegó³owe uleg³y znacz¹cej modernizacji. W tym czasie decydenci zainteresowali 
siê stosowan¹ w NRD technik¹ „wielkiej p³yty”. Pozwala³a ona na monta¿ dowolnej 
wielkoœci bloków na skalê przemys³ow¹. Zdawano sobie sprawê, ¿e ambitny plan 
budowy kolejnych kopalñ za³amie siê, jeœli nowo przyjmowani do pracy górnicy nie 
bêd¹ mieli gdzie mieszkaæ lub - co gorsza - w ogóle nie dadz¹ zwerbowaæ siê do 
pracy. Rz¹d zakupi³ wiêc licencjê i przyst¹pi³ do budowy w Bziu Zameckim pierwszej 
w Polsce Fabryki Domów. Zak³ad oddano do u¿ytku w lipcu 1969 r. Do tego czasu 
„trójka” otrzyma³a niskie bloki wybudowane metod¹ tradycyjn¹ oraz 11-
kondygnacyjne wie¿owce wzniesione metod¹ œlizgu. Od 1970 r. rozpoczê³a siê era 
wielkiej p³yty. Plany osiedla III musia³y ulec zmianie. Ca³a jego zachodnia czêœæ 
powsta³a z prefabrykatów „Fadomu”. Najwiêksze wra¿enie robi³o piêæ 8-klatkowych 
bloków o 11 kondygnacjach usytuowanych na planie wachlarza. Powsta³y równie¿ 
mniejsze „enerdowce” o 5 kondygnacjach. Ogólnie jednak „trójka” otrzyma³a doœæ 
ró¿norodny wygl¹d.

Potêgê wielkiej p³yty najlepiej ukazuj¹ 8-klatkowe bloki przy ul. Wielkopolskiej /                
Fot. Miastoprojekt (1971).

Niestety nie mo¿na tego powiedzieæ o dwóch nastêpnych osiedlach. Zarówno 
„czwórka” jak i „pi¹tka” otrzyma³y jednakow¹ formê. Wszystkie bloki zosta³y 
wzniesione z tych samych prefabrykatów (ró¿ni¹cych siê jedynie kolorystyk¹ 
mozaiki). Przed zupe³n¹ monotoni¹ ratowa³y oba osiedla warunki terenowe. Bloki 
11-kondygnacyjne usytuowano na wy¿szych partiach wzniesieñ, a 5-kondygnacyjne 
poni¿ej wie¿owców. Od strony Bzia i Ruptawy osiedla prezentowa³y siê efektownie, 
jednak przebywanie w nich przyt³acza³o i napawa³o nud¹. Co gorsza, przewidziane 
w planach dzielnicowe oœrodki us³ugowo-handlowe, domy kultury, obiekty sportowe i

Osiedle IV (na zdjêciu bloki przy ul. Turystycznej) w ca³oœci wykonano w technice 
wielkop³ytowej / Fot. autor nieznany / Arch. MOK-GHM.

Jeszcze na pocz¹tku lat 70., mówi¹c o nowym Jastrzêbiu, wszyscy popadali w 
euforiê, stawiali miasto w szeregu najwiêkszych przedsiêwziêæ urbanistycznych na 
œwiecie. Jednak ju¿ w drugiej po³owie dekady w prasie zaczê³y pojawiaæ siê artyku³y 
stwierdzaj¹ce liczne mankamenty. Coraz powszechniej krytykowali miasto sami 
mieszkañcy. Swoje negatywne opinie o osiedlach z wielkiej p³yty wyra¿ali tak¿e 
architekci i urbaniœci. Na pocz¹tku lat 90. architekt miejski S³awomir R¹balski 
wypomnia³ Jastrzêbiu nastêpuj¹ce wady: 



4 5

BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 1 (27) BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 1 (27)

inne w du¿ej mierze nie zosta³y zrealizowane. Priorytetem by³a bowiem budowa 
mieszkañ, które by³y niezbêdne dla pracowników ekspresowo oddawanych kopalñ. 
W starciu z budownictwem mieszkalnym inne inwestycje nie mia³y szans.

W po³owie lat 70. coraz mocniej zaczêto odczuwaæ skutki nadchodz¹cej recesji. 
Spada³a liczba oddawanych mieszkañ. Co prawda front inwestycyjny poszed³ w 
kierunku nadrabiania zaleg³oœci w zakresie infrastruktury miejskiej, ale i tu widoczne 
by³y poœlizgi. Zachodni¹ czêœæ osiedla V (obecnie os. Staszica) oddano z kilkuletnim 
opóŸnieniem. Jeszcze gorzej by³o z budow¹ osiedla VI, które ukoñczono dopiero w 
latach 80., ale bez niezbêdnej infrastruktury. Szczególnym ciosem dla miasta by³o 
nie podjêcie budowy centrum zlokalizowanego poœrodku osiedla V. A plan „serca” 
miasta by³ ambitny - kaskadowe place, siedziby urzêdów, Pa³ac M³odzie¿y, kino na 
1000 miejsc, hala targowa, centralna biblioteka, szko³a zespolona, Dom Rzemios³a, 
hotel na 400 miejsc i wiele innych obiektów u¿ytecznoœci publicznej. W rejonie 
Kondzio³owca mia³ powstaæ Stadion Miejski na 30 tys. miejsc (póŸniej zbudowano 
go w miejscu, w którym mia³ powstaæ Dzielnicowy Oœrodek Handlowo-Us³ugowy dla 
osiedla IV). Co prawda ówczeœni decydenci zdawali sobie sprawê z problemów, 
jednoczeœnie jednak mówili o osi¹gniêciu przez Jastrzêbie liczby 200-250 tys. 
mieszkañców w 1990 r. Kolejne blokowiska mia³y stan¹æ w Ruptawie i Cisówce. W 
latach 80. nikt rozs¹dny do tych planów ju¿ nie wraca³. W efekcie wzorcowe miasto 
socjalistyczne nigdy nie zosta³o ukoñczone.

Niebawem katowicki „Miastoprojekt” przyst¹pi³ do opracowania planów 
szczegó³owych pierwszych osiedli na terenie Jastrzêbia Œredniego. Pierwsza w 
kolejnoœci by³a „trójka”. Wed³ug pierwotnych zamierzeñ osiedle mia³o byæ 
pozbawione wysokiej zabudowy. Pewn¹ nowoœæ mia³y stanowiæ placówki handlowe 
usytuowane nie na parterach budynków mieszkalnych, a w osobnych pawilonach. 
Nadano im oryginaln¹ formê w kszta³cie plastrów miodu. Zastosowanie 
prefabrykatów ze szk³a i lekkich betonów chciano wykorzystaæ tak¿e przy budowie 
szkó³ i przedszkoli. Ogó³em osiedle III mia³o sk³adaæ siê z 200 bloków 
zamieszkanych przez 24 tys. ludzi.

Kiedy w 1966 r. przyst¹piono do budowy pierwszych bloków przy ul. Œl¹skiej, plany 
szczegó³owe uleg³y znacz¹cej modernizacji. W tym czasie decydenci zainteresowali 
siê stosowan¹ w NRD technik¹ „wielkiej p³yty”. Pozwala³a ona na monta¿ dowolnej 
wielkoœci bloków na skalê przemys³ow¹. Zdawano sobie sprawê, ¿e ambitny plan 
budowy kolejnych kopalñ za³amie siê, jeœli nowo przyjmowani do pracy górnicy nie 
bêd¹ mieli gdzie mieszkaæ lub - co gorsza - w ogóle nie dadz¹ zwerbowaæ siê do 
pracy. Rz¹d zakupi³ wiêc licencjê i przyst¹pi³ do budowy w Bziu Zameckim pierwszej 
w Polsce Fabryki Domów. Zak³ad oddano do u¿ytku w lipcu 1969 r. Do tego czasu 
„trójka” otrzyma³a niskie bloki wybudowane metod¹ tradycyjn¹ oraz 11-
kondygnacyjne wie¿owce wzniesione metod¹ œlizgu. Od 1970 r. rozpoczê³a siê era 
wielkiej p³yty. Plany osiedla III musia³y ulec zmianie. Ca³a jego zachodnia czêœæ 
powsta³a z prefabrykatów „Fadomu”. Najwiêksze wra¿enie robi³o piêæ 8-klatkowych 
bloków o 11 kondygnacjach usytuowanych na planie wachlarza. Powsta³y równie¿ 
mniejsze „enerdowce” o 5 kondygnacjach. Ogólnie jednak „trójka” otrzyma³a doœæ 
ró¿norodny wygl¹d.

Potêgê wielkiej p³yty najlepiej ukazuj¹ 8-klatkowe bloki przy ul. Wielkopolskiej /                
Fot. Miastoprojekt (1971).

Niestety nie mo¿na tego powiedzieæ o dwóch nastêpnych osiedlach. Zarówno 
„czwórka” jak i „pi¹tka” otrzyma³y jednakow¹ formê. Wszystkie bloki zosta³y 
wzniesione z tych samych prefabrykatów (ró¿ni¹cych siê jedynie kolorystyk¹ 
mozaiki). Przed zupe³n¹ monotoni¹ ratowa³y oba osiedla warunki terenowe. Bloki 
11-kondygnacyjne usytuowano na wy¿szych partiach wzniesieñ, a 5-kondygnacyjne 
poni¿ej wie¿owców. Od strony Bzia i Ruptawy osiedla prezentowa³y siê efektownie, 
jednak przebywanie w nich przyt³acza³o i napawa³o nud¹. Co gorsza, przewidziane 
w planach dzielnicowe oœrodki us³ugowo-handlowe, domy kultury, obiekty sportowe i

Osiedle IV (na zdjêciu bloki przy ul. Turystycznej) w ca³oœci wykonano w technice 
wielkop³ytowej / Fot. autor nieznany / Arch. MOK-GHM.

Jeszcze na pocz¹tku lat 70., mówi¹c o nowym Jastrzêbiu, wszyscy popadali w 
euforiê, stawiali miasto w szeregu najwiêkszych przedsiêwziêæ urbanistycznych na 
œwiecie. Jednak ju¿ w drugiej po³owie dekady w prasie zaczê³y pojawiaæ siê artyku³y 
stwierdzaj¹ce liczne mankamenty. Coraz powszechniej krytykowali miasto sami 
mieszkañcy. Swoje negatywne opinie o osiedlach z wielkiej p³yty wyra¿ali tak¿e 
architekci i urbaniœci. Na pocz¹tku lat 90. architekt miejski S³awomir R¹balski 
wypomnia³ Jastrzêbiu nastêpuj¹ce wady: 



6 7

BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 1 (27) BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 1 (27)

- rozproszenie zabudowy i niew³aœciwe wpisanie jej w zró¿nicowany teren, chaos 
przestrzenny,
- dominacja wielkich bloków potêguj¹ca wra¿enie przyt³aczaj¹cego chaosu,
- segregacja funkcji - aby dotrzeæ do obiektów handlowo-us³ugowych trzeba 
przemierzyæ nieciekawe przestrzenie zabudowy mieszkaniowej, brak warunków do 
zagospodarowania parterów na cele handlowo-us³ugowe spowodowa³o wysyp 
kiosków i bud,
- segregacja ruchu ko³owego - g³ówna arteria miasta nie ma obudowy przestrzennej, 
jest nieatrakcyjna dla ruchu pieszego,
- sztucznie wyznaczone granice zabudowy, brak kontynuacji przestrzennej - za 
wysokimi blokami nie ju¿ nic, miasto urywa siê.

Trudno odmówiæ tym argumentom braku racji. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e 
Jastrzêbie by³o urbanistycznym eksperymentem, który nie zosta³ w pe³ni 
zrealizowany. Budowa miasta by³a sterowana odgórnie przez ludzi, którzy nie mieli o 
tym wiêkszego pojêcia, wed³ug czêsto zmieniaj¹cych siê planów. Znamienny jest 
fakt, ¿e dopiero w 1970 r. ustanowiono funkcjê g³ównego architekta miasta. Zosta³ 
nim Zygmunt Winnicki z „Miastoprojektu”, od lat zaanga¿owany w planowanie 
Jastrzêbia. O dziwo wiêksz¹ swobodê dzia³ania mia³, zanim obj¹³ tê funkcjê. Wraz z 
nastaniem epoki wielkiej p³yty musia³ ulegaæ naciskom z góry i zmieniaæ plany 
zgodnie z ¿yczeniem „czynników” zainteresowanych g³ównie mieszkaniami. Sam 
Winnicki ubolewa³ nad tym, ¿e wielka p³yta wp³ynê³a niezbyt korzystnie na kszta³t 
miasta i nada³a mu monotonny charakter. Niewykluczone jednak, ¿e pe³na realizacja 
projektu Winnickiego równie¿ mog³a zakoñczyæ siê podobnym skutkiem, w³aœnie ze 
wzglêdu na grzech pierworodny planu, a by³ nim dezintegracyjny uk³ad miasta.

Dyskusja nad Jastrzêbiem sprowadza siê najczêœciej do jego zupe³nej krytyki. Czy 
jednak ktoœ krytykuje dziœ faraonów za budowê piramid? Raczej dominuj¹ zachwyty 
nad wielkoœci¹, geometri¹, oryginalnoœci¹. Nikogo nie przera¿a fakt, ¿e podczas ich 
budowy ginê³y tysi¹ce ludzi, a same budowle niczemu po¿ytecznemu nie mia³y 
s³u¿yæ. Ka¿da epoka historyczna mo¿e dostarczyæ wielu przyk³adów 
eksperymentów budowlanych, niezwyk³ych przedsiêwziêæ, prób wzniesienia 
czegoœ nowego. PRL zostawi³ nam tylko dwie wielkie wizje miasta - nowohucko-
tysk¹ i jastrzêbsk¹. Nie sposób wymazaæ z naszej historii tego trudnego okresu. 
Ka¿da epoka zostawia po sobie jakieœ piêtno. Dlatego warto zachowaæ to co 
najpe³niej wyra¿a dan¹ epokê. Jastrzêbie z pewnoœci¹ mo¿na zaliczyæ do miejsc-
pomników historii - nie tylko ze wzglêdu na socjalistyczny model urbanistyczny, ale 
tak¿e ze wzglêdu na rolê, jak¹ odegra³a jego spo³ecznoœæ w obaleniu socjalizmu.

Wydaje siê, ¿e obecnie dyskusja nad rozwa¿anymi kwestiami ucich³a. Mieszkañcy 
przyzwyczaili siê do specyfiki swojego miasta. Coraz czêœciej spotyka siê g³osy 
zadowolenia. Ludzi cieszy powszechna zieleñ, bliski kontakt z natur¹, rozleg³a 
przestrzeñ, przejezdne ulice, brak obszarów biedy. Mieszkania w wielkiej p³ycie, 
choæ maj¹ swoje wady, wci¹¿ uwa¿ane s¹ za funkcjonalne. W dobie rozwiniêtej 
motoryzacji nie ma ju¿ problemu z wyjazdem na zakupy czy na wycieczkê. 
Ostatecznie przecie¿ bloki z wielkiej p³yty maj¹ swoj¹ ograniczon¹ ¿ywotnoœæ. 
Przyjdzie czas na wielk¹ rozbiórkê, a wtedy byæ mo¿e pojawi siê szansa na nowe 
zaprojektowanie Jastrzêbia.

Marcin Boratyn (kierownik Galerii Historii Miasta)

Pierwsze pisane wzmianki o ziemi jastrzêbskiej

Pierwsze pisane wzmianki o miejscowoœciach wchodz¹cych w sk³ad 
dzisiejszego miasta Jastrzêbie-Zdrój pochodz¹ ze œredniowiecza. Niestety nikt do 
tej pory dostatecznie nie zbada³ procesów osadniczych. Wprawdzie wybiórczo 
tematyka by³a podejmowana, jednak¿e nie by³a poparta rzeczow¹ analiz¹ Ÿród³ow¹ 
lub te¿ wykorzystana baza Ÿród³owa by³a nader sk¹pa. Dlatego te¿ interesuj¹ce nas 
zagadnienie wymaga³o dog³êbnej, rzetelnej analizy opartej na Ÿród³ach pisanych, 
zwykle œredniowiecznych dokumentach.

Jednym z podstawowych interesuj¹cych nas Ÿróde³ jest Ksiêga uposa¿eñ 
biskupstwa wroc³awskiego, czyli Liber fundationis episcopatus vratislaviensis. Jest 
to zestawienie miast i wsi lokowanych na prawie niemieckim oraz prawie polskim, 
jednoczeœnie spis miejscowoœci, które winne by³y uiszczaæ dziesiêcinê biskupstwu 
wroc³awskiemu. Dokument powsta³ najpewniej na pograniczu XIII i XIV w., 
przypuszczalnie w okresie pomiêdzy rokiem 1290 a 1305. Poza Ksiêg¹ uposa¿eñ 
biskupstwa wroc³awskiego w niniejszym artykule wykorzystano szereg prac 
syntetycznych i monograficznych zbieraj¹cych liczne, intersuj¹ce nas 
œredniowieczne dokumenty.

Pierwsza wzmianka o wsi Borynia pojawi³a siê w Liber fundationis episcopatus 
vratislaviensis. W czêœci „C” oznaczonej jako „Registrum Wyasdense” po raz 
pierwszy pojawi³a siê nazwa Borynia jako Borina: „Item in Borina debent esse triginta 
novem mansi” (równie¿ Borynia powinna p³aciæ dziesiêcinê z 39 ³anów). Borynia 
zobowi¹zana by³a do p³acenia dziesiêciny z 39 ma³ych ³anów (w œredniowiecznej 
Polsce wystêpowa³y dwa rodzaje ³anów, wielki, czyli frankoñski licz¹cy oko³o 25 
hektarów oraz ma³y, nazywany flamandzkim, che³miñskim lub magdeburskim, 
licz¹cy oko³o 17 hektarów). Niestety autor zestawienia (wys³annik biskupa, pisarz) 
nie przekaza³ informacji odnoœnie rodzaju ³anów. Prawdopodobnie u¿ywaj¹c zapisu 
literowego mia³ na myœli ³an ma³y (np. triginta novem w przypadku Boryni), w miejscu 
gdy u¿ywa³ liczb rzymskich (XXIIII w przypadku Moszczenicy) mia³ na myœli ³an wielki 
(przypuszczenia autora).

W dokumencie z 20 maja 1354 r. Borynia nazywana jest równie¿ Wojciechowem: 
„Um 20 Mai 1354 gab er seine Zustimmung, als Herzog Nicolaus dem Stefan von 
Raschütz das herzogliche Recht in Raschütz und Borin, das auch Woitcesdorf  heiâ, 
für 60 Mark verkaufte […]” (ksi¹¿ê Miko³aj zby³ 20 maja 1354 roku za 60 marek 
Stefanowi z Raszczyc prawa ksi¹¿êce do Raszczyc i Boryni nazywanej równie¿ 
Wojciechowem). Z kolei w dokumencie z 27 czerwca 1427 r. mamy podzia³ na 
Boryniê Górn¹ i Doln¹: „Helena und ihre Söhne verliehen zu Pleâ am 27 Juni 1427 
dem Johann Raschütz Ober und Nieder Borin ersteres in Land […]” (Helena i jej 
synowie nadali Janowi z Raszczyc Górn¹ i Doln¹ Boryniê).

Podobnie jak Borynia w Liber fundationis episcopatus vratislaviensis 
wzmiankowana jest Bo¿a Góra. W czêœci „C” oznaczonej jako „Registrum 
Wyasdense” po raz pierwszy pojawi³a siê nazwa Bo¿a Góra jako Bozagora (Monte 
Oliveti - Góra Oliwna): „Item in Bozagora sive Monte oliveti solvitur decima more 
polonico, valet V 1/2 marcam.”(równie¿ Bo¿a Góra czyli Góra Oliwna zobowi¹zana 
jest p³aciæ dziesiêcinê zgodnie ze zwyczajem polskim o wartoœci 5 1/2 grzywny). 
Wszystko wskazuje na to, ¿e Bo¿a Góra by³a œredniowiecznym miejscem, w którym
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Urkunde des Herzogs Lestko von Ratibor ein Johann “Tymendorf” als Notar austritt 
[…]”. W kolejnym dokumencie, ale bez daty rocznej, wiadomo jedynie, ¿e chodzi o 
lipiec. Wymieniony zosta³ œwiadek Jan z Szerokiej (Hans v. Timendorf). Interesuj¹ca 
nas wzmianka wystêpuje pomiêdzy zestawionymi chronologiczne dokumentami 
wystawionymi miêdzy 27 maja a 19 wrzeœnia 1415 r. St¹d nie ma w¹tpliwoœci, ¿e 
chodzi o rok 1415. Podczas sprawy s¹dowej, która odby³a siê w ¯orach, jednym ze 
œwiadków by³ Jan z Szerokiej (Hans v. Timendorf): „Ohne Jahr im Juli. Sohrau. - 
Benusch von der Pudle, Sandsa im Rathiborer Land des Herzogs Johann und die 
Mannen Ferkatz v. Meserzitz, Mikunday v. Jantzowitz, Wernke Schelingra, Hans v. 
Timendorf, Kosel vom Forberge […] Pet. v. Brodke, bekennen, dass Herzog Joh. mit 
rechtl. Ausspruch erlangt hat die Grenze zwischen Zitna u Markowicz (Rat.) […]”.

Po dokonaniu analizy Ÿróde³ mo¿emy stwierdziæ, i¿ jest wielce 
prawdopodobnym, ¿e opisane powy¿ej wsie istnia³y najpewniej w drugiej po³owie 
wieku XIII. Wskazuje na to chocia¿by forma zapisu w Liber fundationis episcopatus 
vratislaviensis, czyli nazewnictwo w charakterystycznej s³owiañskiej szacie: Borina, 
Bozagora czy Byze. Dlatego te¿, zasadnym jest postawiæ twierdzenie, ¿e spisane w 
tym dokumencie miejscowoœci powsta³y zapewne w wieku XIII.

•ród³a: 
- Codex Diplomaticus Silesiae, t. VI. Breslau 1865.
- Markgraf H., Schulte J.W., Liber fundationis episcopatus vratislaviensis [in:] “Codex 
Diplomaticus Silesiae", t. XIV. Breslau 1889.
- Neuling H., Schlesiens Kirchorte und ihre Kirchlichen Stifungen bis zum Ausgange des 
Mittelalters. Names des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens. Breslau 1902.
- Nowack A., Geschichte der Landpfarreien des Archipresbyterats Sohrau O.-S. Oppeln 1912.
- Weltzel A., Geschichte der Stadt Sohrau in Ober-Schlesien. Aus Urkunden und amtlichen 
Actenstücken bearbeitet. Sohrau 1888.
- Zimmermann F. A., Beyträge zur Beschreibung von Schlesien (II). Brieg 1783.
- Zivier E., Geschichte des Fürstentums Pless (teil. 1). Entstehung der Standesherrschaft 
Pless (bis 1517). Kattowitz O.-S. 1906.
 
Janusz Lubszczyk (historyk, nauczyciel historii, archiwista, Wodzis³aw Œl¹ski)

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

Faupel i Witczak - studenci                          
uniwersytetu w Greifswaldzie

W jastrzêbskim uzdrowisku pracowa³o wielu lekarzy. Niektórzy przebywali tu 
zaledwie rok, inni pracowali do koñca ¿ycia. Do tych drugich nale¿eli Heinrich Faupel 
i Miko³aj Witczak. Innym aspektem, który ³¹czy tych dwóch lekarzy s¹ studia na 
uniwersytecie w Greifswaldzie. Ciekawostk¹ jest tak¿e to, ¿e Heinrich Faupel 
uzyska³ dyplom lekarza w tym samym roku, w którym na œwiat przyszed³ Miko³aj 
Witczak.

Postaæ dra Faupela by³a do tej pory niemal nieznana. Jedyne co by³o wiadomo to 
fakt, ¿e by³ drugim lekarzem, jaki pracowa³ w zdrojowisku (zast¹pi³ w 1862 r. Carla 
Ludwiga Heer'a - lekarza powiatowego z Raciborza). G³ównie dziêki udostêpnionym 
przez archiwum uniwersytetu w Greifswaldzie informacjom wiemy, ¿e Heinrich 
Faupel urodzi³ siê 26 paŸdziernika 1833 r. w Warburgu w rodzinie rzeŸnika Hermana

okoliczni mieszkañcy oddawali czeœæ Bogu. Wskazuje na to nazwa polska. Jest 
zasadnym, by wysuwaæ takie twierdzenie. Kolejnym argumentem jest u¿ywana 
nazwa w formie zlatynizowanej - Monte Oliveti (Góra Oliwna).

W przypadku Bzia posiadamy prócz naszego podstawowego Ÿród³a dodatkowy 
dokument z koñca paŸdziernika Roku Pañskiego 1293. W dokumencie wydanym 
przez W³adys³awa ksiêcia opolskiego a odnowionym przez jego syna Przemys³awa 
ksiêcia raciborskiego czytamy: ”[…] Rattibor den 8 Nov. 1293 dem Besitzer des in 
der Standesherrschaft Pless gelegenen Guthes Pawlowitz, Wojani, […]; wie er denn 
auch gedachtem Wojani úber die bereits gehabte 50 Fránkische Morgen Landes 
noch 30 Fránkische Morgen zwischen Goldmannsdorf und Golassowitz […]”. W tym 
zapisie Bzie wystêpuje pod nazw¹ Goldmannsdorf, a w oryginalnym dokumencie 
Bzie wystêpuje jako Byze: "[...] triginta mansos franconicos inter Byze et 
Goleszowich [...]". W³aœciciel Paw³owic Wojan, w Raciborzu 25 paŸdziernika 1293 r. 
(VIII calend. Novembris) do posiadanych ju¿ 50 frankoñskich morgów, otrzyma³ 
dodatkowo 30 morgów po³o¿onych pomiêdzy Bziem i Golasowicami. Kolejna 
wzmianka o Bziu pojawi³a siê w Liber fundationis episcopatus vratislaviensis. W 
czêœci „C” oznaczonej jako „Registrum Wyasdense” pojawi³a siê nazwa Bzie w 
zlatynizowanej formie Goltimanni: „Item in Goltimanni villa debent esse LXIII mansi” 
(równie¿ wieœ Bzie winna p³aciæ dziesiêcinê z 63 ³anów). Z kolei w dokumencie z 22 
listopada 1409 r. Bzie wystêpuje pod nazw¹ Goldmirsdorf: „Um 22 November 1409 
treffen wir den Herzog in Rybnik, wo er bekannt macht, das Frau Weronika Woinia 
und ihre Schwester Margareth von Goldmirsdorf (so hieâ damals Goldmannsdorf) 
ihr väterliches Erbe daselbst á 30 Mark prager Groschen poln. Zahl den Gebrüdern 
Goslav und Mikunden von Jajkowic verkanft haben und gestattet er ihnen, das Dorf 
in Lehnrecht zu besitzen […]” (siostry Weronika i Ma³gorzata Woiani sprzeda³y za 30 
marek praskich gorszy ojcowiznê - Bzie, braciom z Jejkowic, Gos³awowi i 
Mikundejowi).

Pierwsza wzmianka o Moszczenicy pojawi³a siê w Liber fundationis episcopatus 
vratislaviensis. W czêœci „C” oznaczonej jako „Registrum Wyasdense” po raz 
pierwszy pojawi³a siê nazwa Moszczenica jako Moschenicza: „Item in Moschenicza 
debent esse XXIIII mansi” (równie¿ Moszczenica powinna p³aciæ dziesiêcinê z 24 
³anów). 

Do tej pory negowano istnienie Ruptawy w tym czasie. Ponadto twierdzono, ¿e 
wieœ nie wystêpowa³a w Ksiêdze uposa¿eñ biskupstwa wroc³awskiego. Jednak¿e 
ksiêga wzmiankuje wieœ. Zapis w tym dokumencie jednoznacznie wskazuje na 
istnienie wsi w tym okresie. W czêœci „C” oznaczonej jako „Registrum Wyasdense” 
po raz pierwszy pojawi³a siê nazwa Ruptawa jako Ruptava. W Liber fundationis 
episcopatus vratislaviensis czytamy: „Item in Ruptava (!) debent esse triginta mansi” 
(równie¿ Ruptawa powinna p³aciæ dziesiêcinê z 30 ³anów).

Pierwsza wzmianka o Szerokiej równie¿ pojawi³a siê w Liber fundationis 
episcopatus vratislaviensis W czêœci „C” oznaczonej jako „Registrum Wyasdense” 
po raz pierwszy pojawi³a siê nazwa Szeroka jako Syroka: „Item in Syroka et in 
Gogolow debent esse LIIII mansi” (równie¿ Szeroka i Gogo³owa winne p³aciæ 
dziesiêcinê z 54 ³anów). W dokumencie ksiêcia raciborskiego Leszka z 6 grudnia 
1321 r. Szeroka pojawi³a siê w niemieckiej szacie Timmendorf: "[...] vom 6 Dezember 
1321 auftretende Notar “Johann von Tymendorf” nicht Pfarrer von Timmendorf 
gewesen sein sollte […]” oraz „[…] im Jahre 1321, am 6. Dezember in einer
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Faupela i jego ¿ony Elisabeth z d. Oebecke. Uczêszcza³ do progimnazjum w 
Warburgu, a nastêpnie do gimnazjum w Padeborn i Arnsbergu, gdzie w roczniku na 
rok szkolny 1852-1853 zapisano, ¿e by³ wyznania katolickiego i zamierza³ studiowaæ 
teologiê w Löwen. Ostatecznie podj¹³ studia medyczne w Monachium. Nastêpnie 
przeniós³ siê do Geifswaldu, gdzie jako student zosta³ zarejestrowany 14 maja 1855 
r. Jego dysertacja zatytu³owana „De strepituum origine, qui audiuntur in auscultando 
gravid utero, imprimis de strepitus placentaris origine ac natura” spotka³a siê z 
uznaniem i 16 wrzeœnia 1857 r. uzyska³ dyplom lekarza.

W latach 1862-1878 pracowa³ w Jastrzêbiu. W tym czasie wyda³ trzy publikacje, w 
których zawar³ swoje doœwiadczenia w leczeniu jastrzêbsk¹ solank¹ oraz bezcenne 
informacje na temat naszej miejscowoœci (w polskim t³umaczeniu zosta³y 
zamieszczone w ksi¹¿ce „Jastrzêbski kurort w publikacjach lekarzy niemieckich 
drugiej po³owy XIX wieku”). Niestety w 1879 r. na ³amach styczniowego wydania 
„Berliner Klinische Wochenschrift”, Adolf Methner (zarz¹dca maj¹tku oraz w³aœciciel 
willi „Carolinen-Hof) zamieœci³ og³oszenie o nastêpuj¹cej treœci: „W zwi¹zku ze 
œmierci¹ lekarza praktycznego pana Heinricha Faupela, zwolni³o siê miejsce w 
k¹pielach w Königsdorff-Jastrzemb. Roczny dochód zmar³ego wynosi³ co najmniej 
9000 marek. Oferty i zapytania kierowaæ do ni¿ej podpisanego”. Dok³adna data, jak i 
miejsce pochówku pozostaj¹ na razie nieznane.

uczêszcza³ do gimnazjum œw. Marii Magdaleny w Poznaniu (ukoñczenie tej uczelni 
by³o równoznaczne z ukoñczeniem studiów klasycznych), a nastêpnie studiowa³ w 
Greifswaldzie oraz Berlinie. Zarówno w Greifswaldzie jak i Berlinie nale¿a³ do 
Towarzystwa Naukowego Akademików Polaków, gdzie pe³ni³ funkcjê bibliotekarza 
(Greifswald) oraz prezesa (Berlin). W Greifswaldzie studiowa³ w latach 1880-1882 
po czym przeniós³ siê do Berlina. W czerwcu 1884 r. powróci³ na uniwersytet w 
Greifswaldzie na jeden semestr. Niestety nie uda³o siê odszukaæ w archiwum 
uniwersytetu dokumentu stwierdzaj¹cego otrzymanie dyplomu. Uda³o siê jedynie 
dotrzeæ do informacji zamieszczonej w „Goñcu Wielkopolskim” z marca 1885 r., 
której treœæ brzmi nastêpuj¹co: „Z Gryfiji donosz¹ nam, ¿e w dniu 14go bm. rodak 
nasz p. Miko³aj Witczak z Micha³owa z³o¿y³ krajowy egzamin na lekarza 
praktycznego”. Jeœli tak by³o, to dlaczego w archiwum nie znajduje siê potwierdzenie 
zdanego egzaminu? Prawdopodobnie ponownie zmieni³ uczelniê i mo¿liwe, ¿e 
promocjê na lekarza uzyska³ w³aœnie w Würzburgu (wyniki prowadzonej w 
uniwersyteckim archiwum kwerendy zostan¹ przedstawione w póŸniejszym 
terminie). Kiedy przyjecha³ do Jastrzêbia nie jest do koñca jasne. Niektóre publikacje 
podaj¹ rok 1886, inne 1888. Jednak przyjaciel dra Witczaka - Feliks Bia³y z Rybnika - 
w swoich wspomnieniach na ³amach „Polski Zachodniej” napisa³: „Œp. Dr. Witczak 
osiad³ w roku 1886 w Jastrzêbiu. Po krótkim pobycie zaofiarowano m³odemu, 
energicznemu lekarzowi kupno Zdroju, zaniedbanego, nieop³acaj¹cego siê, którego 
z powodów tych nikt inny kupiæ nie chcia³. Œp. Dr. Witczak dufny w swe si³y i maj¹cy 
wrodzony g³ód ziemi, jako syn gospodarza polskiego, odwa¿y³ siê na kupno”.

Miko³aj Witczak przyby³ do Jastrzêbia w najtrudniejszym momencie historii 
uzdrowiska. Pomimo czynionych starañ przez kolejnych w³aœcicieli kurort 
podupada³, a jego zad³u¿enie ros³o. Jak napisa³ syn doktora (tak¿e Miko³aj) w swoich 
pamiêtnikach opublikowanych w ksi¹¿ce Jaros³awa Mro¿kiewicza „Zapomniany 
¿yciorys œl¹skiego powstañca”: „Rzeczon¹ majêtnoœæ naby³ mój ojciec na kredyt, a 
mianowicie przej¹³ wszystkie hipoteki i zap³aci³ powa¿n¹ sumê, któr¹ uzyska³ jako 
po¿yczkê w Poznañskiem”. Jeœli m³ody Miko³aj nie pomyli³ siê, to informacja o 
po¿yczce od sióstr Boromeuszek, któr¹ powiela siê od lat, jest nieprawdziwa. Nale¿y 
dodaæ, ¿e ojciec doktora Franciszek Witczak by³ wspó³za³o¿ycielem i wiceprezesem 
Banku Ludowego w ¯erkowie. Tak wiêc wielce prawdopodobne, ¿e to w³aœnie tam 
znalaz³ pomoc w sfinansowaniu transakcji kupna zdrojowiska, a nie w Trzebnicy, 
gdzie znajdowa³ siê Dom Generalny sióstr Boromeuszek. 

W listopadzie 1917 r. sprzeda³ kurort niemiecko-austriackiemu Towarzystwu 
Zdrojowemu (Bädergesellschaft) z Berlina z zamiarem emigracji do USA, gdzie 
mieszkali jego dwaj bracia. Niestety postêpuj¹ca choroba przekreœli³a te plany. 
Zmar³ 20 lutego 1918 r. w Jastrzêbiu i zosta³ pochowany w grobowcu przy koœciele 
pw. œw. Katarzyny w Jastrzêbiu Górnym.

Informacje te uœwiadamiaj¹ nam jak wiele faktów z naszej historii pozosta³o do 
odkrycia. Nale¿y tak¿e zweryfikowaæ czêœæ powielanych od lat nieprawdziwych 
wiadomoœci. Zarazem powiêkszaj¹ce siê archiwum danych na temat ludzi, 
wydarzeñ i dzia³alnoœci jastrzêbskiego uzdrowiska pozwala coraz œmielej snuæ 
plany o wydaniu obszernej i rzetelnej monografii na temat kurortu. Byæ mo¿e w 
niedalekiej przysz³oœæ znajdzie siê osoba lub instytucja chêtna to sfinansowaæ.

Dariusz Mazur (Jastrzêbie-Zdrój)

Oceny Miko³aja Witczaka; Universität Archiv 
Greifswald, Med. Fak. I-209.

Drugim lekarzem jastrzêb-
skiego uzdrowiska, który stu-
diowa³ w Greifswaldzie by³ Miko³aj 
Witczak. O doktorze Witczaku 
wiedzieliœmy do tej pory bardzo 
du¿o. Jednak przypadaj¹ca w tym 
roku 95. rocznica jego œmierci jest 
dobr¹ okazj¹, aby przypomnieæ tê 
zas³u¿on¹ dla Jastrzêbia postaæ 
oraz poruszyæ pewne kwestie, 
które nale¿y poddaæ weryfikacji.

Miko³aj Witczak urodzi³ siê 1 
grudnia 1857 r. w BieŸdziadowie 
(w kolonii Micha³owo) w powiecie 
wrzesiñskim w Wielkopolsce 
(obecnie gmina ¯erków pow. 
jarociñski). By³ najstarszym z 
oœmiorga dzieci Franciszka i 
Józefy. Jego droga edukacyjna, 
która do tej pory by³a podawana, 
nie ma pokrycia w najnowszych 
ustaleniach. W s³owniku medy-
cyny i farmacji Górnego Œl¹ska 
podano, ¿e uczêszcza³ do gim-
nazjum we Wroc³awiu oraz stu-
diowa³ w Berlinie oraz Würzburgu, 
gdzie otrzyma³ dyplom. Jednak 
jak siê okaza³o, przez 11 lat
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Faupela i jego ¿ony Elisabeth z d. Oebecke. Uczêszcza³ do progimnazjum w 
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informacje na temat naszej miejscowoœci (w polskim t³umaczeniu zosta³y 
zamieszczone w ksi¹¿ce „Jastrzêbski kurort w publikacjach lekarzy niemieckich 
drugiej po³owy XIX wieku”). Niestety w 1879 r. na ³amach styczniowego wydania 
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k¹pielach w Königsdorff-Jastrzemb. Roczny dochód zmar³ego wynosi³ co najmniej 
9000 marek. Oferty i zapytania kierowaæ do ni¿ej podpisanego”. Dok³adna data, jak i 
miejsce pochówku pozostaj¹ na razie nieznane.

uczêszcza³ do gimnazjum œw. Marii Magdaleny w Poznaniu (ukoñczenie tej uczelni 
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po czym przeniós³ siê do Berlina. W czerwcu 1884 r. powróci³ na uniwersytet w 
Greifswaldzie na jeden semestr. Niestety nie uda³o siê odszukaæ w archiwum 
uniwersytetu dokumentu stwierdzaj¹cego otrzymanie dyplomu. Uda³o siê jedynie 
dotrzeæ do informacji zamieszczonej w „Goñcu Wielkopolskim” z marca 1885 r., 
której treœæ brzmi nastêpuj¹co: „Z Gryfiji donosz¹ nam, ¿e w dniu 14go bm. rodak 
nasz p. Miko³aj Witczak z Micha³owa z³o¿y³ krajowy egzamin na lekarza 
praktycznego”. Jeœli tak by³o, to dlaczego w archiwum nie znajduje siê potwierdzenie 
zdanego egzaminu? Prawdopodobnie ponownie zmieni³ uczelniê i mo¿liwe, ¿e 
promocjê na lekarza uzyska³ w³aœnie w Würzburgu (wyniki prowadzonej w 
uniwersyteckim archiwum kwerendy zostan¹ przedstawione w póŸniejszym 
terminie). Kiedy przyjecha³ do Jastrzêbia nie jest do koñca jasne. Niektóre publikacje 
podaj¹ rok 1886, inne 1888. Jednak przyjaciel dra Witczaka - Feliks Bia³y z Rybnika - 
w swoich wspomnieniach na ³amach „Polski Zachodniej” napisa³: „Œp. Dr. Witczak 
osiad³ w roku 1886 w Jastrzêbiu. Po krótkim pobycie zaofiarowano m³odemu, 
energicznemu lekarzowi kupno Zdroju, zaniedbanego, nieop³acaj¹cego siê, którego 
z powodów tych nikt inny kupiæ nie chcia³. Œp. Dr. Witczak dufny w swe si³y i maj¹cy 
wrodzony g³ód ziemi, jako syn gospodarza polskiego, odwa¿y³ siê na kupno”.

Miko³aj Witczak przyby³ do Jastrzêbia w najtrudniejszym momencie historii 
uzdrowiska. Pomimo czynionych starañ przez kolejnych w³aœcicieli kurort 
podupada³, a jego zad³u¿enie ros³o. Jak napisa³ syn doktora (tak¿e Miko³aj) w swoich 
pamiêtnikach opublikowanych w ksi¹¿ce Jaros³awa Mro¿kiewicza „Zapomniany 
¿yciorys œl¹skiego powstañca”: „Rzeczon¹ majêtnoœæ naby³ mój ojciec na kredyt, a 
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po¿yczkê w Poznañskiem”. Jeœli m³ody Miko³aj nie pomyli³ siê, to informacja o 
po¿yczce od sióstr Boromeuszek, któr¹ powiela siê od lat, jest nieprawdziwa. Nale¿y 
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Banku Ludowego w ¯erkowie. Tak wiêc wielce prawdopodobne, ¿e to w³aœnie tam 
znalaz³ pomoc w sfinansowaniu transakcji kupna zdrojowiska, a nie w Trzebnicy, 
gdzie znajdowa³ siê Dom Generalny sióstr Boromeuszek. 
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Witczak vs „Polonia”,                                                 
czyli jak to by³o z doktorem Krzykawskim

W listopadzie 1917 r. dr Miko³aj Witczak sprzeda³ uzdrowisko niemiecko-
austriackiemu Towarzystwu Zdrojowemu z Berlina. Trzy miesi¹ce póŸniej zmar³, a 
jego ¿ona zamieszka³a w Raciborzu. Uzdrowisko w dzier¿awie obj¹³ dr Alfons 
Krzykawski z Radzionkowa. Umowa zosta³a zawarta na 10 lat tj. na lata 1918-1928. 
Jednak zakoñczenie I wojny œwiatowej, ruchy narodowo-wyzwoleñcze na Górnym 
Œl¹sku oraz pewnoœæ przy³¹czenia Jastrzêbia do Polski, sk³oni³y Towarzystwo 
Zdrojowe do odsprzedania maj¹tku synom dra Witczaka. Rodzina Witczaków 
ponownie sta³a siê w³aœcicielem dóbr w Jastrzêbiu, ale na drodze do przejêcia 
maj¹tku sta³ dr Krzykawski.

W publikacji „Parafia Radzionkowska - jej dawniejsze i dzisiejsze stosunki” z 
1926 r. ks. Józef Knosa³a zapisa³: „Dr. med. Alfons Krzykawski, syn kupca 
Stanis³awa Krzykawskiego z Radzionkowa, studiowa³ medycynê, zosta³ lekarzem 
g³ównym i dzier¿awc¹ k¹pieli w Jastrzêbiu, zosta³ podczas powstania zmuszony do 
ucieczki st¹d i jest obecnie lekarzem w Gliwicach”. Sposób, w jakim Krzykawski 
opuœci³ Jastrzêbie, by³o tematem procesu jaki wytoczy³ Józef Witczak redaktorowi 
„Polonii”. Sprawa ta by³a szczegó³owo opisywana m. in. na ³amach „Polski 
Zachodniej” oraz „Polonii”. Dla niewtajemniczonych nale¿y dodaæ, ¿e „Polska 
Zachodnia” by³a sanacyjnym organem prasowym, a wiêc po stronie Witczaków, a 
„Polonia” nale¿a³a do Wojciecha Korfantego - zagorza³ego wroga sanacji. Walka 
prasowa nasili³a siê wraz z rozwojem kariery politycznej Józefa Witczaka i jego 
startem w wyborach do Sejmu Œl¹skiego w 1930 r.

Witczakom zarzucano wiele rzeczy. Z³e traktowanie podleg³ych pracowników, 
niemieckie pochodzenie (matka Józefa i Miko³aja by³a Niemk¹) oraz niejasne 
interesy. Jednak najwiêkszym zarzutem by³o namawianie do zabójstwa dra 
Krzykawskiego w okresie powstañ œl¹skich. Artyku³ zatytu³owany „Kandydat 
sanacyjny sêdzia Józef Witczak, namawiaj¹cy do morderstwa” ukaza³ siê w „Polonii” 
w 1930 r. tu¿ przed wyborami do Sejmu Œl¹skiego. Oto fragment: ”Przyby³o do 
Jastrzêbia 4 ludzi, których Witczacy ulokowali u naczelnika gminy Józefa Waniury. 
Tê czwórkê pp. Józef i Miko³aj Witczacy namawiali, by zamordowali dr. 
Krzykawskiego. Czwórka ta jednak odmówi³a, wezwania nie spe³ni³a, oœwiadczaj¹c, 
¿e wykonuje tylko rozkazy swej w³adzy. Krótko potem czwórka zosta³a z Jastrzêbia 
odwo³ana. Pp. Witczakowie namawiali wtedy pewnego mieszkañca Jastrzêbia do 
zg³adzenia dr. Krzykawskiego. Dr Krzykawski zosta³ jednak przestrze¿ony i mia³ siê 
na bacznoœci. Gdy udawa³ siê w towarzystwie dr. Letochy, dziœ mieszkaj¹cego w 
Przyszowicach, na dworzec, zostali napadniêci przez bandê zbójów i strasznie 
pobici. Tak samo pobito brata dr. Krzykawskiego. P. dr Krzykawski schroni³ siê na 
probostwo w Ruptawie i tam siê leczy³, brat jego zaœ le¿a³ u sióstr w Jastrzêbiu-
Zdroju. P. dr Krzykawski pod terrorem musia³ uciekaæ z Jastrzêbia, a Witczakowie 
wziêli maj¹tek w posiadanie. Przysz³o do procesu o bezprawne zajêcie maj¹tku, 
który z polecenia dr. Krzykawskiego prowadzi³ adwokat dr Rohowsky z Miko³owa. 
Proces zakoñczy³ siê ugod¹, bo Witczakowie zap³acili 6000 z³. p. dr. Krzykawskiemu 
za odst¹pienie od dzier¿awy”.

Dokument szefa ¿andarmerii powstañczej ppor. Ko³odzieja dotycz¹cy próby 
zabójstwa dr. Krzykawskiego zamieszczony w “Polonii” nr 2324 z 26 III 1931 r.
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S¹d II instancji podtrzyma³ jednak wczeœniejszy wyrok i sprawa trafi³a do S¹du 
Najwy¿szego, który utrzyma³ wyrok w mocy i ostatecznie redaktor Palêdzki zosta³ 
skazany na 6 tygodni wiêzienia.

To jednak nie zakoñczy³o sprawy, gdy¿ Józef Witczak wytoczy³ proces kolejnemu 
redaktorowi odpowiedzialnemu „Polonii” Stanis³awowi Skrzypczakowi, który 
kontynuowa³ temat namawiania do zabójstwa dra Krzykawskiego. I tym razem 
dziennikarz zosta³ skazany. Na mocy amnestii kara 5 miesiêcy wiêzienia zosta³a 
darowana. Tak¿e inni redaktorzy gazet („Oberschlesischer Kurier”, „Kattowitzer 
Zeitung”, „Kurier Œl¹ski”), którzy podnosili ten temat trafiali na salê s¹dow¹ i byli 
skazywani na karê wiêzienia lub grzywny.

To tyle na podstawie informacji zawartych w relacjach prasowych. Ocenê tych 
wydarzeñ pozostawiam czytelnikom. Osoby nieprzychylne Witczakom stwierdz¹, ¿e 
by³o coœ na rzeczy. S¹d jednak nie da³ wiary przedstawionym dowodom. Zwolennicy 
w³aœcicieli uzdrowiska stwierdz¹, ¿e wyrok s¹du rozstrzygn¹³ sprawê. Trudno jednak 
przegraæ proces maj¹c za œwiadka m. in. wojewodê œl¹skiego Micha³a 
Gra¿yñskiego. To jak by³o naprawdê?

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

Narodziny miasta

(...) Malowniczemu krajobrazowi okolic Jastrzêbi, bogato urzeŸbionych jarami i 
ozdobionych grupami drzew œródpolnych nie odebra³y uroku kopalnie i nie odbiera 
jak na razie powstaj¹ce tu ogromne miasto. Jest to najwiêksza budowa w Polsce, ale 
dodajmy, ¿e jeszcze nigdy nie budowano u nas tak szybko. Domy niemal jak klocki 
wstawia siê w tutejszy krajobraz. Nikt tu nie u¿ywa s³owa „budowaæ”, bo tu siê nie 
buduje, ale montuje domy z wykoñczonych do szczegó³u elementów dostarczonych 
z pobliskich fabryk domów. W ka¿dym miesi¹cu setki mieszkañców przekraczaj¹ 
progi nowych mieszkañ. A za dziesiêæ lat w Jastrzêbiach, w których jeszcze 
niedawno urzêdowa³o Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, bêdzie mieszka³o 
100 tysiêcy osób. Taka robota wymaga rozmachu, a jest on widoczny ju¿ w samej 
architekturze. Bloki o d³ugoœci 220 m od strony pó³nocnej otwieraj¹ siê wachlarzem, 
daj¹ wspania³¹ perspektywê. Nierównoœci terenu narzuci³y nowemu miastu 
asymetrycznoœæ i w pionie i w poziomie, nie ma tu monotonnego rytmu 
uszeregowanych bloków charakterystycznych dla wspó³czesnego budownictwa. I ta 
przestrzeñ i to œwiat³o! Tak, to bêdzie najpiêkniejsze miasto Polski, szklane domy z 
katowickiego „Miastoprojektu” (...).

Zgrupowanie nowych kopalñ i innych obiektów górniczych na niewielkim 
obszarze zapocz¹tkowuje proces intensywnej urbanizacji ze wszystkimi 
konsekwencjami. Centralne po³o¿enie Jastrzêbi w stosunku do nowych kopalñ 
zdecydowa³o o b³yskawicznym bezprecedensowym awansie wioski do rozmiarów 
ogromnego i najnowoczeœniejszego miasta w kraju.

(...) W 1967 roku ze œrodków resortu górnictwa zakupiono w NRD dwie fabryki.
Pierwsza stanê³a w pobli¿u Jastrzêbia w Bziu Zameckim, druga bli¿ej Rybnika - w 

¯orach. Ju¿ samo tempo, w jakim je postawiono, by³o zapowiedzi¹ pocieszaj¹cych 
zmian. W 23 miesi¹ce fabryki by³y gotowe do rozpoczêcia produkcji. Bzie Zameckie i

Józef Witczak oskar¿y³ „Poloniê” o znies³awienie i skierowa³ sprawê do s¹du. 
Oskar¿onym zosta³ autor artyku³u redaktor Boles³aw Palêdzki. Na œwiadków obrony 
wezwano m. in. dra Krzykawskiego znajduj¹cego siê w Berlinie, który odpisa³, ¿e „po 
doœwiadczeniach jakie mia³ w roku 1921 do Polski nie przyjedzie” (do Jastrzêbia 
powróci³ na pocz¹tku II wojny œwiatowej i pracowa³ jako lekarz w uzdrowisku). 
Kolejnym ze œwiadków by³ ks. Macherski z Jastrzêbia-Zdroju, który zezna³, ¿e „dr 
Krzykawski zwróci³ siê do niego z zawiadomieniem, ¿e bracia Witczakowie przys³ali 
4 ludzi, by z nim „zrobiæ porz¹dek”, o czem zawiadomi³ go jeden z tych ludzi, radz¹c 
mu, by ucieka³, gdy¿ w przeciwnym razie zostanie zamordowany”. Ks. Macherski 
doda³, ¿e zawiadomi³ Witczaków, i¿ o ich planach jest poinformowany. Po 
zeznaniach pozosta³ych œwiadków s¹d orzek³ karê dla redaktora odpowiedzialnego 
„Polonii” Miko³aja Weso³owskiego w wysokoœci 3 tygodni wiêzienia z zamian¹ na 210 
z³ grzywny. Skazany zosta³ tak¿e autor artyku³u na 6 tygodni wiêzienia. Obaj odwo³ali 
siê od wyroku I instancji. Podczas rozprawy apelacyjnej dr ¯ó³kiewicz z Katowic, 
który broni³ autora artyku³u, przedstawi³ nowy dowód w postaci dokumentu szefa 
¿andarmerii powstañczej z Rybnika ppor. Ko³odzieja adresowanego do 
podw³adnego por. Dziurosza z ¯or, w którym m. in. napisa³: „Nie mo¿e pan pod 
¿adnem wzglêdem dopuœciæ do wykonania t. z. wyroków œmierci. Szczególnem 
poleceniem œp. kpt. Larisza by³o czuwaæ nad p. dr. Krzykawskim, atoli bardzo zale¿y 
p. Witczakowi jun. nad jego koñcem za³atwiæ sprawy osobiste. Robiê pana osobiœcie 
odpowiedzialnem za jego zdrowie”.

Ponownie przes³uchani œwiadkowie: Alfons ¯y³ka, Stanis³aw Kaczor i Wiktor 
Waloszek (czwartym by³ Cyganek) zaprzeczyli jakoby otrzymali polecenie od braci 
Witczaków zabicia dra Krzykawskiego. Stwierdzili równie¿, ¿e nie podpisywali 
¿adnych raportów w tej sprawie, a tak¿e, ¿e w 1930 r. zostali zabrani do „Polonii”, 
gdzie wmawiano im jakoby byli cz³onkami bojówki „P” i mieli zaj¹æ siê Krzykawskim. 
Jednoczeœnie oœwiadczyli, ¿e pos³a Witczaka widz¹ z tak bliska po raz pierwszy. 
Podczas rozprawy przes³uchani w roli œwiadków zostali m. in.: wojewoda Micha³ 
Gra¿yñski, major Jan Ludyga-Laskowski, kpt. rez. Robert Oszek, kpt. Alfons 
Zgrzebniok z Min. Spraw Wojskowych, pose³ Karol Grzesik i pose³ Rudolf Kornke. 
Odczytano tak¿e list dra Krzykawskiego, który potwierdzi³ wszystkie informacje 
podane przez „Poloniê”. Strona oskar¿yciela stara³a siê podwa¿yæ autentycznoœæ 
rozkazu Ko³odzieja t³umacz¹c, ¿e w czasie powstañ szereg aktów, g³ównie 
poœwiadczenia z otrzymanych pieniêdzy, by³y podpisywanych in blanco, co mog³o 
zostaæ wykorzystane do uknucia intrygi przeciwko Witczakowi. Pod znakiem 
zapytania stawiano tak¿e wiarygodnoœæ jej autora (rzekomo zdegradowany w 1919 
r. za kradzie¿, dezercjê i szpiegostwo na rzecz Niemiec). Autor notatki Franciszek 
Ko³odziej z³o¿y³ oœwiadczenie, w którym potwierdzi³ autentycznoœæ pisma: 
„Stwierdzam niniejszym w miejsce przysiêgi, ¿e powy¿sza fotograficzna kopia 
dokumentu jest zgodna z orygina³em z dnia 20 maja 1921 roku przeze mnie 
osobiœcie pisanym i podpisanem. Treœæ zawarta w tem dokumencie podtrzymujê 
jako zgodn¹ z prawd¹ […] Do wydania tego rozkazu do œp. por. Dziurosza w dniu 20. 
5. 1921 r. mia³em zupe³nie uzasadnione podstawy i czyni³em to na podstawie 
wydanego przed œmierci¹ œp. kpt. Larisza przez niego rozkazu. 24. 3. 1921 roku”. 
Odpar³ zarazem zarzuty stawiane pod jego adresem. W marcu 1920 r. S¹d 
Wojskowy z Równa oczyœci³ go z zarzutu kradzie¿y. Przed³o¿y³ równie¿ pozytywn¹ 
opiniê o nim samym wystawion¹ przez Ludwika Piechoczka w 1922 r.
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S¹d II instancji podtrzyma³ jednak wczeœniejszy wyrok i sprawa trafi³a do S¹du 
Najwy¿szego, który utrzyma³ wyrok w mocy i ostatecznie redaktor Palêdzki zosta³ 
skazany na 6 tygodni wiêzienia.
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kontynuowa³ temat namawiania do zabójstwa dra Krzykawskiego. I tym razem 
dziennikarz zosta³ skazany. Na mocy amnestii kara 5 miesiêcy wiêzienia zosta³a 
darowana. Tak¿e inni redaktorzy gazet („Oberschlesischer Kurier”, „Kattowitzer 
Zeitung”, „Kurier Œl¹ski”), którzy podnosili ten temat trafiali na salê s¹dow¹ i byli 
skazywani na karê wiêzienia lub grzywny.

To tyle na podstawie informacji zawartych w relacjach prasowych. Ocenê tych 
wydarzeñ pozostawiam czytelnikom. Osoby nieprzychylne Witczakom stwierdz¹, ¿e 
by³o coœ na rzeczy. S¹d jednak nie da³ wiary przedstawionym dowodom. Zwolennicy 
w³aœcicieli uzdrowiska stwierdz¹, ¿e wyrok s¹du rozstrzygn¹³ sprawê. Trudno jednak 
przegraæ proces maj¹c za œwiadka m. in. wojewodê œl¹skiego Micha³a 
Gra¿yñskiego. To jak by³o naprawdê?

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

Narodziny miasta
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¯ory przejd¹ do historii polskiego budownictwa, oznaczaj¹ bowiem przekroczenie 
nowego progu technologicznego.

Jesteœmy w ¿orskim Fadomie, oprowadza nas mgr in¿. Edwin Brawañski, 
kierownik dzia³u kontroli technicznej. A wiêc tutaj powstaj¹ kompletne bloki, tyle ¿e w 
kawa³kach. Nad naszymi g³owami przelatuj¹ prefabrykaty przenoszone przez dŸwigi 
suwnicowe. W odpowiedniej kolejnoœci poszczególne elementy uk³ada siê na 
paletach. Tak¹ porcjê na palecie przewozi siê na plac budowy, sk¹d z kolei 
ciê¿arówka zabiera pust¹ paletê. Prefabrykaty to klocki wykoñczone do szczegó³u. 
W oknach szyby i parapety, œciany od wewn¹trz idealnie g³adkie, tylko je malowaæ 
lub tapetowaæ. W fabryce nak³ada siê równie¿ elewacjê zewnêtrzn¹. I to jest te¿ 
now¹ jakoœci¹. W Jastrzêbiu koñczy siê epoka tynków malowanych w pastelowe 
kolory, które po pierwszym deszczu zamieniaj¹ siê z ¿a³osne „pikasy”. Tutaj 
dominuje glazura, szk³o.

Fabryka wykonuje elementy do trzech typów budynków. Blok o piêciu 
kondygnacjach montuje siê przez 6 tygodni. Drugi typ budynku, gigant 
jedenastopiêtrowy o d³ugoœci 220 m i 350 mieszkaniach, powstaje przez 5 miesiêcy.

Produkcja prefabrykatów wydaje siê nader prosta. Do form wlewa siê beton 
aglopurytowy, który siê wytwarza m.in. ze spiekanych ³upków przywêglowych (...). 
Wprowadzenie nowej technologii w budownictwie spowodowa³o obalenie legendy o 
mocy przerobowej. System ten spowodowa³ ogromne oszczêdnoœci kadrowe, 
niewyobra¿alne do niedawna skrócenie cyklów budowy i znaczne podwy¿szenie 
standardu jakoœciowego. Nie bez znaczenia s¹ równie¿ oszczêdnoœci wynikaj¹ce z 
faktu wyeliminowania koniecznoœci sk³adowania prefabrykatów. Montowanie 
odbywa siê bowiem prosto z palet.

Poranne wietrzenie ko³der i poduch na 
balkonach w bloku przy ul. Ma³opolskiej /  
Fot. Stefan Stafin (1972)

Na przystanku autobusowym przy ul. 
Œl¹skiej / Fot. z arch. Mieczys³awa            
i Krystyny Waœko

Budowa szko³y podstawowej na ul. Wielkopolskiej / Fot. Stefan StafinOsiedle III w po³owie lat 70. / Fot. z arch. Wojciecha Chmielowca
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(...) Rodzina Janusza Trójcy, to prócz niego ¿ona i dziecko. Mieszkaj¹ w bloku z 
fabryki w ¯orach, zajmuj¹ mieszkanie M4 o powierzchni 59 m2, sk³adaj¹ce siê z 3 
pokoi i kuchni. Du¿a lod¿ia uzupe³nia powierzchniê mieszkaln¹. Piêkne mieszkanie, 
funkcjonalne, obszerne (...).

Kuchnia wyposa¿ona jest w ³adne meble, pokoje posiadaj¹ funkcjonalne 
mebloœcianki. Widocznie wy¿szy standard budownictwa. Budzi siê nadzieja, ¿e 
wp³ynie to na podwy¿szenie jakoœci budownictwa w ca³ym kraju. Niektóre 
urz¹dzenia zaczêto wykonywaæ specjalnie dla tych budynków. Na przyk³ad tak 
zdawa³oby siê prosta sprawa jak zbiorcze anteny telewizyjne i radiowe (...).

Windy typu szwedzkiego, z których ka¿da kosztuje niemal pó³ miliona z³otych, 
psuj¹ siê z powodu nieumiejêtnej obs³ugi. Chodzimy po korytarzach i klatkach 
schodowych. Nowiutkie œciany s¹ podrapane, drzwi powyrywane z zawiasów, bez 
klamek. Tak by³o zawsze, we wszystkich blokach i nie tylko tu, ale tak¿e w innych 
nowych skupiskach mieszkaniowych. Ludzie siê musz¹ dotrzeæ, zintegrowaæ, 
nauczyæ wystêpowaæ wspólnie w imiê wspólnego dobra.

Nowe spo³eczeñstwo rodzi siê tu z trudem, bo te¿ warunki s¹ niezwyk³e. Przecie¿ 
obecni mieszkañcy to pionierzy, którzy przyszli mieszkaæ na placu budowy. Trzeba 
brodziæ w b³ocie, po zwa³owiskach, bo przecie¿ dooko³a wre praca (...). Bardziej bol¹ 
b³êdy „koncepcyjne”. Podstawowa bol¹czka Jastrzêbi, to brak koordynacji budowy 
bloków mieszkalnych z organizacj¹ handlu i us³ug. Po bu³kê stoi siê tu godzinê, a 
jeœli siê nie ma licznej rodziny na obsadzenie kilku kolejek jednoczeœnie, to zakupy 
s¹ koszmarem. Po miêso staje siê o godzinie pi¹tej rano. Kobiety ciê¿arne maj¹ 
pierwszeñstwo, ale sêk w tym, ¿e tu co druga kobieta jest ciê¿arna. Jastrzêbie to 
przecie¿ miasto m³odoœci. Po prostu budowa pawilonów handlowych i us³ugowych 
wlecze siê daleko za budow¹ domów, do których, jak ju¿ mówiliœmy, co miesi¹c 
wprowadza siê kilkuset nowych mieszkañców (...). 

Przedruk za: R. Dobrzyñski, Narodziny miasta, „ITD” nr 29-30 (526-527) z 18-25 VII 
1971 r.

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

Sylwetki jastrzêbskich twórców

Brygida Simka
Urodzi³a siê w Katowicach. W 1963 r. przenios³a siê do Jastrzêbia Górnego, 

póŸniej zamieszka³a w Moszczenicy. Z Jastrzêbiem zwi¹zana by³a od dzieciñstwa, 
poniewa¿ tu spêdza³a letnie wakacje i ferie. Po kilkunastu latach wyprowadzi³a siê do 
Zebrzydowic, gdzie mieszka do dziœ. 

Prowadzi bardzo aktywn¹ dzia³alnoœæ artystyczn¹. Uprawia ró¿ne formy 
plastyczne: rysunek, grafikê, akwarelê, pastele, a w szczególnoœci malarstwo 
olejne. RzeŸbi w glinie, w wolnych chwilach haftuje. Pe³n¹ wra¿liwoœæ na piêkno i 
prze¿ycia czy w³asne pogl¹dy wyra¿a w poezji. W 1997 r. zadebiutowa³a w Sejmiku 
Poetyckim pod „Diabl¹ Gór¹” w Bukownie, gdzie otrzyma³a nagrodê Srebrnego 
Liœcia Bukowego. W 2003 r. uzyska³a wyró¿nienie na IV Ogólnopolskim Konkursie 
Poetyckim „Nasz Czas 2003” w Jastrzêbiu-Zdroju. Swoje wiersze prezentowa³a w 
Polskim Radiu Katowice. Jest równie¿ wspó³autork¹ antologii wspó³czesnej 
„Czerwieni¹ krzycz¹ maki” z 1999 r., wydanego przez oficynê wydawnicz¹ MAK

ze Szczecina oraz almanachu poetyckiego „Moja têsknota wiosenna” z 1999 r. - 
wydanego przez Grupê na Zamku z Oœwiêcimia. Jej grafiki zdobi¹ ok³adki 
almanachów, w których znajduj¹ siê równie¿ jej wiersze. W styczniu 2013 r. wyda³a 
swój pierwszy tomik poezji „Kroki”.

Jej pasj¹ jest malarstwo. Chêtnie uczestniczy w plenerach - ogólnopolskich i 
miêdzynarodowych, w kraju i za granic¹ (Czechy, S³owacja, Wiedeñ, Niemcy). Mia³a 
16 wystaw indywidualnych oraz 90 zbiorowych. Inspiracje czerpie z ¿ycia 
codziennego, przelewaj¹c na p³ótno swoj¹ wra¿liwoœæ na piêkno przyrody, pe³niê 
osobistych prze¿yæ, spokój i romantycznoœæ. Obrazy Brygidy Simki zdobi¹ 
pomieszczenia budynków u¿ytecznoœci publicznej i prywatnych mieszkañ, nawet w 
tak odleg³ych zak¹tkach œwiata jak Australia i Nowa Zelandia, a tak¿e w Czechach, 
S³owacji czy Niemczech.

Swoje prace ceramiczne prezentowa³a wraz z pracami plastycznymi na 
wystawach miêdzynarodowych w Ostrawie, Hluczynie, Frydku Mistku, Uherskim 
Hradiszcie i Karwinie.

Udziela siê w ró¿nych organizacjach m.in. w Towarzystwie Mi³oœników Ziemi 
Jastrzêbskiej, gdzie wspó³redaguje biuletyn. Nale¿y do Stowarzyszenia 
Plastycznego ONDRASZEK dzia³aj¹cego w Bielsku-Bia³ej oraz do Stowarzyszenia 
Macierz w Zebrzydowicach. Od niedawna jest cz³onkini¹ Stowarzyszenia DOM 
POLSKI, przy którym dzia³a Zwi¹zek Literatów w Bielsku-Bia³ej.

Od 14 marca prace Brygidy Simki bêdzie mo¿na ogl¹daæ w Galerii Historii Miasta 
na wystawie „Pasja tworzenia…rysunek, grafika, malarstwo olejne, ceramika 
artystyczna”.

Szopka bo¿onarodzeniowa, wyk. Brygida Simka / Fot. K. Nowak-Gardecka
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Chlyb przednówkowy
Na wiosna baby piyk³y inkszy chlyb z hrubo mielonej monki pszynnej, ¿ytnij abo 

jynczmiennej, do kierej dowa³y „przymiyszki”, coby ciasta by³o wiyncyj. Nojczynœciyj 
coby pocyganiæ chlyb dowa³y ziymioki uwarzone i popuczone abo blank surowe 
potarte na tarce. Ci, kierzy pamiyntajom szmak chleba ze ziymiokami, padaj¹, ¿e by³ 
³on miynkszy, wilg³y, d³u¿yj œwiy¿y i smaczniyjszy niŸli tyn istny. Ziymioki dowa³y ty¿ 
piyknie ¿ó³ty kolor.

Chlyb sie piyk³o roz w tydniu, w sobota. W piontek na wieczór trza by³o zrobiæ 
zakwas. W boncloku po³ szolki monki ¿ytnij miyszo sie z nieca³om szolkom letnij 
wody i sztyryma ³y¿kami „starego” zakwasu i ³odstawio do ciep³ego do rana. Ze trzi 
ziymioki trza uwarziæ, ³och³udziæ i popuczyæ. Do dzie¿y abo miski wsuæ po³ kila monki 
pszennej i kole dwiesta piyndziesiont gramów monki ¿ytnij, pó³tora ³y¿yczki soli, 
wciepnonæ ziymioki i wszysko wymiyszaæ rynkom. Na wiyrch wloæ zakwas, 
wymiyszaæ. Doloæ szolka letnij wody i wyrobiaæ rynkom. Daæ do ciep³ego miyjsca na 
po³ godziny i dalij wyrobiaæ. Kula ciasta posuæ monkom i daæ do s³omionki na pó³tora 
godziny, coby fajnie wyros³a. Wtynczas trza by³o s³o¿yæ w piecu. Wyroœniynty chlyb 
sz³o wyszmarowaæ mokrom rynkom, coby skórka po upiyczyniu sie œwiyci³a i wraziæ 
do fest nagrzotego pieca chlybowego na pó³tora - dwie godziny. Dzisio ma³o kiery mo 
w cha³pie taki piec, beztu¿ chlyb idzie upiyc ty¿ w piykaroku, kaj je gotowy po 
godzinie. Skórka fajnie upieczonego chleba mo byæ br¹zowo, a jak siê poklupie w 
bochynek z do³u mo wydowaæ guchy ³odg³os.

Brygida Simka
O samotnoœci…

Potrzebna cisza
By byæ sam na sam…
Samotnoœæ to osobowoœæ ducha…
Niewidzialnym
Unosz¹cym siê nad Tob¹ Ptakiem 
W kosmicznych byæ mo¿e kolorach…
Lub miêkkim szalem
Który utula w cierpieniach…
Nie przeszkadza…
Nie dokucza…
Jest delikatna jak cieñ…
Mo¿na j¹ pokochaæ…
Dziwny spokój daje…
Jest jak wszystko co nieuchwytne…
Boskie…
Nie dla ka¿dego jest dana…
Jest dotykiem wielkoœci
Dla Wielkoœci…

Katarzyna Nowak-Gardecka (Galeria Historii Miasta)

-----------------------------------------------------------------------------
Kuchnia po naszymu, czyli jaka? (12)

Przednówek to znany i spotykany na wsi, jeszcze w pierwszej po³owie XX w., 
okres w dorocznym cyklu rolniczym. Porê tê definiuje siê jako czas miêdzy 
koñczeniem siê w gospodarstwach zapasów po¿ywienia z poprzedniego roku a 
okresem zebrania pierwszych plonów w nowym roku i wypêdzania byd³a na 
zieleni¹ce siê pastwiska. Naturaln¹ rzecz¹ by³o, ¿e na wsiach w okresie przednówka 
brakowa³o jedzenia - nie by³o jeszcze nowalijek, a jednoczeœnie zapasy zimowe 
zrobione na jesieñ koñczy³y siê. Przednówek pokrywa³ siê z czasem 40-dniowego 
Wielkiego Postu. T³umaczyæ to mo¿na nie tylko religijnoœci¹ ludzi i chêci¹ do 
przygotowania siê do wydarzeñ Wielkiej Nocy, ale tak¿e wzglêdami praktycznymi.

Œl¹skie rodziny by³y wielopokoleniowe, co oznacza³o, ¿e pod jednym dachem 
zamieszkiwali dziadkowie, rodzice i ich dzieci, zaznaczyæ przy tym nale¿y, ¿e norm¹ 
by³o posiadanie 5-11 pociech. Kiedy g³ód wczesn¹ wiosn¹ zagl¹da³ do gospodarstw, 
kobiety musia³y wykazywaæ siê du¿¹ pomys³owoœci¹, aby z nielicznie ju¿ 
dostêpnych produktów wy¿ywiæ kilkunastoosobow¹ rodzinê. Pustosza³y piwnice, 
komory i spi¿arnie, koñczy³y siê przetwory. I tak w daniach królowa³a kiszona 
kapusta, ziemniaki i ¿ur. Wiele produktów musia³o znaleŸæ swoje zamienniki - na 
przyk³ad koñcz¹ca siê m¹ka nie wystarcza³a do wypieku chleba, zatem do ciasta 
dodawano ziemniaków, które w kopcach przetrwa³y zimê. Wiele bulw by³o ju¿ jednak 
zmarzniêtych, nie nadawa³y siê wiêc do zjedzenia i to takie ziemniaki najczêœciej 
dodawano do m¹ki na wypieki.

Chleb przednówkowy / Fot. Anna Lerch.
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Jastrzêbie-Zdrój w starej reklamie

Reklamy jastrzêbskiego kurortu w “Polsce Zachodniej” z 1928 r.

S³owniczek wyrazów gwarowych:
blank - ca³kiem, ca³kowicie
bonclok - gliniany garnek do kiszenia m. in. kapusty i ogórków, ale tak¿e ¿uru i 
zakwasu chlebowego
dzie¿a - naczynie klepkowe do wyrobu ciasta chlebowego, wykonane z drewna 
dêbowego o charakterystycznym kszta³cie wiadra szerszego u do³u, a 
zwê¿aj¹cego siê ku górze
inkszy - inny
poklupaæ - postukaæ
popuczyæ - pot³uc; najczêœciej w odniesieniu do ziemniaków
s³omionka - okr¹g³y lub pod³u¿ny koszyk wypleciony ze s³omy, s³u¿¹cy do 
formowania w bochenki ciasta chlebowego
s³o¿yæ - rozpaliæ ogieñ w piecu
szolka - kubek
wilg³y - wilgotny

Anna Lerch (Galeria Historii Miasta)

Haftowany obraz pt. Wypiek chleba z 1988 roku autorstwa Agnieszki Holesz / Fot. A. Lerch
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Jastrzêbie-Zdrój w starej reklamie

Reklamy jastrzêbskiego kurortu w “Polsce Zachodniej” z 1928 r.

S³owniczek wyrazów gwarowych:
blank - ca³kiem, ca³kowicie
bonclok - gliniany garnek do kiszenia m. in. kapusty i ogórków, ale tak¿e ¿uru i 
zakwasu chlebowego
dzie¿a - naczynie klepkowe do wyrobu ciasta chlebowego, wykonane z drewna 
dêbowego o charakterystycznym kszta³cie wiadra szerszego u do³u, a 
zwê¿aj¹cego siê ku górze
inkszy - inny
poklupaæ - postukaæ
popuczyæ - pot³uc; najczêœciej w odniesieniu do ziemniaków
s³omionka - okr¹g³y lub pod³u¿ny koszyk wypleciony ze s³omy, s³u¿¹cy do 
formowania w bochenki ciasta chlebowego
s³o¿yæ - rozpaliæ ogieñ w piecu
szolka - kubek
wilg³y - wilgotny

Anna Lerch (Galeria Historii Miasta)

Haftowany obraz pt. Wypiek chleba z 1988 roku autorstwa Agnieszki Holesz / Fot. A. Lerch



Jastrzêbie-Zdrój na starej pocztówce

Jastrzêbie-Zdrój
Pocztówka z lat 30. XX w. przedstawia trzy widoki uzdrowiska. U góry z lewej 
widaæ zabudowania Zak³adu Marii dla dzieci katolickich, zajmowane dziœ przez 
parafiê Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. 
Zdjêcie obok przedstawia fragment ulicy Miko³aja (obecnie ul. 1 Maja). Na 
pierwszym planie widoczne s¹ willa Karola i sklep Roberta Malchera. Obiekty te 
istniej¹ do dziœ.
Na dole pokazano willê Hoppenów wybudowan¹ pod koniec lat 20. na obrze¿ach 
kurortu. Po II wojnie œwiatowej przesz³a pod skrzyd³a Huty Florian, nastêpnie 
mieœci³o siê tu pogotowie ratunkowe i laboratoria, zaœ na pocz¹tku lat 90. budynek 
przeznaczono na potrzeby Urzêdu Skarbowego.
Awers: Kolorystyka karty: czarno-bia³a; krawêdzie i naro¿niki: proste. Rewers: 
Nadruk strony adresowej: czarny. W poprzek napis “Nak³. Pawe³ Ender, 
Jastrzêbie-Zdrój. / Przedruk wzbroniony”. Karta niezapisana. Wymiary: 9,1 x 13,4 
cm. Pocztówka ze zbiorów GHM. 
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