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Studia doktora Miko³aja Witczaka

Sprawa zdania egzaminu lekarskiego przez Miko³aja Witczaka pozostaje nadal 
niejasna. Przeprowadzona kwerenda w trzech archiwach niemieckich 
uniwersytetów nie da³a jednoznacznej odpowiedzi. Jak ju¿ uprzednio napisa³em, 
Miko³aj Witczak studiowa³ na uniwersytecie w Greifswaldzie i Berlinie. Od 1 listopada 
1880 r. do jesieni 1882 r. by³ zarejestrowany jako student uniwersytetu w 
Greifswaldzie. Przez nastêpne 3 semestry (od 25 listopada 1882 r. do 31 maja 1884 
r.) kszta³ci³ siê w Berlinie (Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität). 5 czerwca 
1884 r. powróci³ na jeden semestr na uniwersytet w Griefswaldzie. Tu œlad urywa siê, 
a jedyna informacja na temat zdania egzaminu pochodzi z czasopisma „Goniec 
Wielkopolski”. W ¿adnym z trzech archiwów nie ma na ten temat jakiejkolwiek 
informacji. Podawany do tej pory uniwersytet w Würzburgu, jako miejsce uzyskania 
dyplomu, nie posiada w swoich archiwach nikogo o nazwisku Miko³aj (Nicolaus) 
Witczak. Sk¹d zatem pochodzi ta informacja, która od lat jest podawana? Czy 
notatka prasowa, w której jako miejsce zdania egzaminu podano Greifswald jest 
prawdziwa? Jeœli tak, to dlaczego w archiwum nic na ten temat nie odnaleziono? A 
mo¿e kolejny raz zmieni³ uniwersytet, o którym do tej pory nic nie wiemy? Tak by³o 
np. z uniwersytetem w Greifswaldzie. Z ka¿d¹ pozyskan¹ informacj¹ rodz¹ siê 
kolejne pytania. Mo¿e kiedyœ dowiemy siê jak by³o naprawdê.

Pojawi³y siê tak¿e nowe informacje na temat syna doktora - Miko³aja m³odszego. 
Jaros³aw Mro¿kiewicz w ksi¹¿ce „Zapomniany ¿yciorys œl¹skiego powstañca” 
podaje, ¿e: „ Miko³aj Witczak jr po relegowaniu go ze szko³y w Rybniku kontynuowa³ 
naukê w gimnazjum klasycznym œw. Marii Magdaleny we Wroc³awiu, a nastêpnie w 
szwajcarskim Davos, w gimnazjum po³¹czonym z internatem sanatoryjnym, gdzie 
leczy³ chore p³uca. Otrzymane tam œwiadectwo „primy” uprawnia³o do zdania matury 
eksternistycznie w szkole pruskiej. Egzamin maturalny zda³ w Feldkirch w Austrii”. 
Tê informacjê nale¿y uzupe³niæ o pobyt w poznañskim gimnazjum (prawdopodobnie 
w tym samym, do którego uczêszcza³ jego ojciec), o czym zaœwiadcza ksiêga 
meldunkowa. Wed³ug zapisu Miko³aj przebywa³ w Poznaniu od 15 paŸdziernika 
1912 r. do 31 marca 1913 r.

Dariusz Mazur

Uniwersytety w Greifswaldzie i Berlinie na pocztówkach z pocz¹tku XX w. / Arch. D. Mazur

90 rocznica powstania letniska wojskowego

Wraz z przy³¹czeniem Jastrzêbia do Polski rozpocz¹³ siê nowy rozdzia³ w historii 
uzdrowiska. Bracia Witczakowie przejêli zak³ad k¹pielowy i przyst¹pili do jego 
odbudowy i modernizacji. Jeszcze w latach 20. powsta³a nowa siedziba dla zarz¹du 
k¹pielowego, budynek nowych ³azienek, rozbudowano Kasyno oraz 
zmodernizowano stare ³azienki. Staraniem Witczaków tak¿e instytucje publiczne 
organizowa³y pensjonaty czy lecznice w Jastrzêbiu. Wœród nich znalaz³o siê letnisko 
dla oficerów 23 Dywizji Piechoty w Katowicach i ich rodzin. 

Letnisko powsta³o dok³adnie 90 lat temu i sk³ada³o siê z dwóch willi, obejmuj¹cych 
22 ma³e i 8 du¿ych pokoi dla oko³o 50 osób. Wille (domy szwajcarskie) zosta³y 
bezinteresownie odst¹pione przez w³aœcicieli uzdrowiska braci Witczaków. 
Uroczyste otwarcie letniska, na które przyby³a wycieczka Towarzystwa „L'Alliance 
Francaise” z genera³em Horoszkiewiczem i konsulem generalnym Mongendre na 
czele, nast¹pi³o 8 lipca 1923 r. Uczestnicy wycieczki zwiedzili letnisko, a po 
wspólnym obiedzie w Kasynie odby³ siê w parku koncert orkiestry wojskowej. 

W tym samym roku z inicjatywy gen. Horoszkiewicza zawi¹za³ siê Garnizonowy 
Komitet Opieki nad ¯o³nierzem pod wzglêdem Kulturalno-Oœwiatowym. Dziêki 
staraniom i pracy cz³onków oraz ofiarnoœci spo³eczeñstwa (organizowano m. in. 
loteriê fantow¹, w której do wygrania by³o kilkanaœcie ton koksu i wêgla oraz inne 
wartoœciowe przedmioty, a cena losu wynosi³a 1 z³), Komitet zdo³a³ wybudowaæ Dom 
¯o³nierza Polskiego w Katowicach oraz letnisko w Jastrzêbiu. Nadzór nad budow¹ 
letniska w stylu podhalañskim o 52 pokojach, przeznaczonych dla oficerów oraz 
¿o³nierzy rekonwalescentów, sprawowa³ por. Kie³czewski, a koszt inwestycji wyniós³ 
oko³o 100 000 z³. Uroczyste poœwiêcenie letniska oficerskiego 23 dywizji piechoty, 
które otrzyma³o imiê genera³a Kazimierza Andrzeja Horoszkiewicza, mia³o miejsce 
16 lipca 1925 r. Jak donosi³a ówczesna prasa: „Uroczystoœæ poœwiêcenia wypad³a 
wspaniale. Przybyli na ni¹ pp.: gen. Horoszkiewicz, pu³k. Laudañski, mjr 
Szafranowski, korpus oficerski 73 pp., liczne grono kuracjuszy i miejscowej 
publicznoœci, przedstawiciele prasy i in. Mszê œwiêt¹, w czasie której przygrywa³a 
orkiestra 73 pp., odprawi³ w westybulu letniska kapelan pu³kowy ks. mjr Sinkowski, 
który po jej ukoñczeniu wyg³osi³ okolicznoœciowe przemówienie, ¿ycz¹c nowej 
placówce pomyœlnego rozwoju. Nastêpnie przemówi³ pu³k. Laudañski, który 
podniós³ zas³ugi gen. Horoszkiewicza w sprawie budowy letniska. W odpowiedzi na 
to zabra³ g³os gen. Horoszkiewicz, który zaznaczy³, ¿e budowa domu nie jest jego 
wy³¹czn¹ zas³ug¹, lecz ca³ego spo³eczeñstwa, a zw³aszcza pp. Witczaków z 
Jastrzêbia, którzy ofiarowali wojskowoœci grunt pod budowê. Na zakoñczenie 
uroczystoœci odby³ siê w letnisku dla jej uczestników skromny obiad”.

Oko³o 1934 r. obiekt przemianowano na „Letnisko Œl¹skie” i by³ dostêpny dla 
wszystkich. Jego dzier¿awc¹ by³ pochodz¹cy z Rybnika Piotr Pander, który w 
Jastrzêbiu przebywa³ do grudnia 1937 r., gdzie piastowa³ tak¿e funkcjê naczelnika 
poczty oraz dowódcy 2 kompanii Zwi¹zku Powstañców Œl¹skich. Zgodnie z umow¹ 
nieruchomoœæ w ca³oœci mia³a po 20 latach przejœæ na w³asnoœæ braci Witczaków. 
Jednak ze wzglêdu za zaleg³oœci op³at dzier¿awczych obiekt zosta³ przejêty przez 
w³aœcicieli uzdrowiska ju¿ w 1937 r. Problemy finansowe oraz trwaj¹cy od dwóch lat
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proces przejêcia nieruchomoœci przez Witczaków mog³y staæ siê Ÿród³em ciê¿kiej 
choroby gen. Horoszkiewicza w czasie jego pobytu w Jastrzêbiu w lipcu 1937 r. 
Lekarz zdrojowy dr Typrowicz zdecydowa³ o przewiezieniu pacjenta do Katowic, 
gdzie zosta³ objêty opiek¹ lekarsk¹ przez prymariusza chorób wewnêtrznych 
szpitala SS El¿bietanek doc. dr. Kwaœniewskiego. Genera³ Horoszkiewicz przyj¹³ 
tak¿e Sakramenty i Oleje œwiête z r¹k ks. majora Bombasa - proboszcza koœcio³a 
garnizonowego w Katowicach. Na szczêœcie w nied³ugim czasie powróci³ do 
zdrowia.

Witczakowie rozbudowali obiekt o pomieszczenia do zabiegów leczniczych, który 
w 1938 r. zosta³ oddany do u¿ytku jako „£azienki Parkowe”, co zakoñczy³o historiê 
„letniska” i zapocz¹tkowa³o nowy rozdzia³ w dziejach uzdrowiska. 

Dariusz Mazur
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jastrzêbskie drogi do socjalizmu w dekadzie 
gierkowskiej (cz. 1)

Miasto M³odoœci, Pracy i Pokoju - napis umieszczony na œcianie bloku przy ul. 
Œl¹skiej jest jednym ze skrótów myœlowych stosowanych w okresie PRL na 
okreœlenie miasta, które mia³o staæ siê wzorcowym oœrodkiem miejskim 
zbudowanym i funkcjonuj¹cym na zasadach socjalizmu. Jego idea by³a realizowana 
w okresie rz¹dów W³adys³awa Gomu³ki, a przez dekadê lat 70. przez Edwarda 
Gierka. Obaj przywódcy, choæ znacz¹co ró¿nili siê miêdzy sob¹ stylem rz¹dzenia, 
zmierzali w stronê budowy w pe³ni rozwiniêtego spo³eczeñstwa socjalistycznego. W 
kraju, w którym tradycje patriotyczne i katolickie by³y szczególnie ¿ywe, 
urzeczywistnienie tego zamys³u nie by³o ³atwe. Maj¹c tego œwiadomoœæ komuniœci 
forsowali budowê zupe³nie nowych oœrodków przemys³owych spodziewaj¹c siê, ¿e 
socjalistyczna in¿ynieria spo³eczna bêdzie œwiêciæ w nich swoje triumfy. W latach 50. 
poligonem doœwiadczalnym by³y Nowa Huta i Nowe Tychy, zaœ w nastêpnej 
dekadzie Nowe Jastrzêbie. 

Dzia³ania zmierzaj¹ce do budowy wzorcowego miasta socjalistycznego 
prowadzone by³y w Jastrzêbiu wielotorowo. Ich apogeum nast¹pi³o w dekadzie 
gierkowskiej, powszechnie uznawanej za najpomyœlniejszy okres PRL. Wielki plac 
budowy, jakim by³o Jastrzêbie, stanowi³o dogodne miejsce, by przekonaæ ludzi do 
idei socjalistycznych. „Mogliœmy od pocz¹tku tak kierowaæ rozbudow¹ Jastrzêbia - 
stwierdza³ w 1978 r. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR Zdzis³aw Grudzieñ - 
by od swego zarania stawa³o siê ono miastem prawdziwie socjalistycznym, 
zharmonizowanym urbanistycznie i architektonicznie”. W³adze wychodzi³y z 
za³o¿enia, ¿e ³atwy dostêp do zak³adowego mieszkania, dobre zarobki oraz skala 
inwestycji budowlanych u³atwi¹ przyjmowanie przez spo³eczeñstwo zachowañ i 
praktyk socjalistycznych.

Dzia³ania propagandowe
Jednym z wa¿niejszych ogniw kszta³towania socjalistycznej mentalnoœci

Kuracjusze przed letniskiem wojskowym w Jastrzêbiu-Zdroju, w œrodku gen. 
Horoszkiewicz / Fot. autor nieznany (1928)

Letnisko oficerskie na pocztówce z lat 30. / Arch. Micha³ Chowaniak
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by od swego zarania stawa³o siê ono miastem prawdziwie socjalistycznym, 
zharmonizowanym urbanistycznie i architektonicznie”. W³adze wychodzi³y z 
za³o¿enia, ¿e ³atwy dostêp do zak³adowego mieszkania, dobre zarobki oraz skala 
inwestycji budowlanych u³atwi¹ przyjmowanie przez spo³eczeñstwo zachowañ i 
praktyk socjalistycznych.

Dzia³ania propagandowe
Jednym z wa¿niejszych ogniw kszta³towania socjalistycznej mentalnoœci

Kuracjusze przed letniskiem wojskowym w Jastrzêbiu-Zdroju, w œrodku gen. 
Horoszkiewicz / Fot. autor nieznany (1928)

Letnisko oficerskie na pocztówce z lat 30. / Arch. Micha³ Chowaniak
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mieszkañców Jastrzêbia by³a wszechobecna propaganda. Nosi³a ona nazwê pracy 
ideowo-wychowawczej i wynika³a z uchwa³ kolejnych Zjazdów PZPR. Jej celem by³o 
„dalsze umacnianie jednoœci moralno-politycznej narodu, pog³êbianie jego edukacji 
ekonomicznej, umacnianie klimatu zaanga¿owania i rytmu wytê¿onej pracy, 
gwarantuj¹cej pomyœlne wykonanie zadañ spo³eczno-gospodarczych”. Zadania te 
nakreœla³a partia, a naród je realizowa³ dla dobra socjalistycznej ojczyzny. Taki 
podzia³ ról wynika³ z przeœwiadczenia aparatu partyjnego, ¿e to w³aœnie on zna 
najlepiej potrzeby klasy robotniczej, ta zaœ zna siê najlepiej na dobrej robocie.

Propagandzie poddawani byli wszyscy i we wszelkich mo¿liwych miejscach. Jej 
zakres ujê³a w swoim referacie sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR Zofia 
Lubczyñska stwierdzaj¹c, ¿e „nale¿y d¹¿yæ do dalszego rozszerzania i 
udoskonalenia ideowo-wychowawczych funkcji zak³adów pracy, instytucji i szkó³, 
placówek kultury, gazety „Nasze Problemy””. Wszechstronnoœæ dzia³añ 
propagandowych mia³a skutkowaæ przyspieszon¹ percepcj¹ socjalistycznej 
ideologii i wynikaj¹cych z niej zachowañ. Wspomniana Lubczyñska s³usznie 
zauwa¿a³a, ¿e o socjalistycznej treœci ¿ycia decyduje œwiadomoœæ ka¿dego 
cz³owieka. Tylko œwiadome poparcie dla programu partii pozwoli na pe³n¹ jego 
realizacjê. Miasto Jastrzêbie pe³ni³o wa¿n¹ rolê na gospodarczej mapie Polski. 
Ukszta³towanie socjalistycznego myœlenia u jego mieszkañców dawa³o gwarancjê 
wykonania coraz ambitniejszych planów produkcyjnych. Jednoczeœnie wyklucza³o 
mo¿liwoœæ wybuchu spo³ecznego niezadowolenia, co w przesz³oœci mia³o miejsce 
chocia¿by na Wybrze¿u w grudniu 1970 r.

Z tych powodów propaganda by³a prowadzona w jastrzêbskich szko³ach i 
zak³adach pracy. By³a mniej lub bardziej nachalna, czasem zawoalowana. By³a 
widoczna na apelach, akademiach, pogadankach, zebraniach, na gazetkach 
œciennych, w ksi¹¿kach i podrêcznikach. W drugiej po³owie lat 70. istotn¹ rolê 
zaczê³a pe³niæ gazeta „Nasze Problemy” wydawana przez samorz¹dy robotnicze 
jastrzêbskich kopalñ. Pomijaj¹c fakt, ¿e do dziœ mo¿na uznaæ j¹ za najlepszy 
periodyk w historii miasta, stanowi³a wszak¿e tubê propagandow¹ ówczesnej 
w³adzy. Znamienne, ¿e niewiele miejsca poœwiêcano pracom Miejskiej Rady 
Narodowej, natomiast znacznie obszerniej opisywano dzia³ania Komitetu 
Miejskiego, Komitetów Zak³adowych i Podstawowych Ogniw Partyjnych PZPR, 
ZMS/ZSMP oraz innych organizacji ówczesnego systemu w³adzy. Czytelnik 
wyci¹ga³ st¹d, s³uszny zreszt¹, wniosek, ¿e najwa¿niejsze decyzje zapada³y nie w 
organach administracji terenowej, ale w ³onie partii. Co ciekawe, gazeta pozwala³a 
sobie na krytykê poczynañ dyrektorów przedsiêbiorstw, cz³onków komitetów 
osiedlowych, handlowców czy kierowców autobusów, ale nigdy nie zajmowa³a 
krytycznego stanowiska wobec dzia³añ partii. By³ to oczywisty sygna³, ¿e wszelkie 
niedoci¹gniêcia czy b³êdy wynikaj¹ z przyczyn samego spo³eczeñstwa, a nie partii.

Propaganda PRL pos³ugiwa³a siê specyficzn¹ retoryk¹. W epoce gierkowskiej 
zdecydowanie stêpi³a swoje ostrze, ale wci¹¿ jêzyk bywa³ dosadny i pobrzmiewa³ na 
wojenn¹ nutê (batalia o m³odzie¿, front produkcyjny, kampania ziemniaczana, 
wspó³zawodnictwo pracy). Taka retoryka mia³a mobilizowaæ ludzi wokó³ ambitnych 
celów, poprawiaæ dyscyplinê pracy i wp³ywaæ na pos³uszeñstwo. Jednak¿e 
utrzymywanie ludzi przez d³ugie lata w nieustannym napiêciu musia³o spowodowaæ

efekt odwrotny - spo³eczn¹ dezercjê z frontu walki o socjalizm b¹dŸ bierny 
tumiwisizm. A temu w³adze nie potrafi³y nic zaradziæ, poza jeszcze bardziej 
wzmo¿on¹ propagand¹ i stosowaniem przymusu.

Znaczny wysi³ek wk³adano w rozwój iloœciowy struktur partii. Dla w³adz by³o 
oczywiste, ¿e w górniczym mieœcie niemal ka¿dy robotnik powinien byæ cz³onkiem 
PZPR. Stosowano wiêc ró¿ne zachêty, niejednokrotnie jednak przymuszano do 
wst¹pienia w szeregi partii. Starano siê jednak zachowaæ pewien umiar traktuj¹c 
cz³onkostwo w PZPR jako wielkie wyró¿nienie i wyraz zaufania ze strony partii. Z 
tego powodu liczba cz³onków partii nigdy nie osi¹gnê³a jakichœ niebotycznych 
rozmiarów. Trzeba jednak przyznaæ, ¿e wraz z rozwojem miasta, ros³y tak¿e szeregi 
partii, szczególnie w kopalniach. O ile w 1975 r. miejska PZPR liczy³a 7,5 tys. 
cz³onków, to przed fal¹ strajków w 1980 r. ju¿ 11 tys. (a wiêc cz³onkiem partii by³ co 
czwarty doros³y jastrzêbianin). Wiêkszoœæ wstêpowa³a do partii za poœrednictwem 
Zwi¹zku Socjalistycznej M³odzie¿y Polski (wczeœniej Zwi¹zku M³odzie¿y 
Socjalistycznej). Wrêczanie legitymacji mia³o uroczysty charakter i stanowi³o 
specyficzn¹ œwieck¹ liturgiê. Wyj¹tkow¹ oprawê mia³o np. wrêczenie legitymacji 
partyjnej nr 10000. Otrzyma³ j¹ œlusarz do³owy kopalni „Moszczenica” z r¹k I 
sekretarza KW PZPR Zdzis³awa Grudnia. Liczebnoœæ jastrzêbskiej organizacji 
partyjnej oczywiœcie robi³a du¿e wra¿enie. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e o akcesie do 
PZPR decydowa³y ró¿ne czynniki, spoœród których wiara w ustrój socjalistyczny 
znajdowa³a siê na szarym koñcu. Jastrzêbianie wstêpowali do partii najczêœciej z 
pobudek praktycznych (szansa na jakieœ profity materialne, ³atwiejszy dostêp do 
dóbr), ambicjonalnych (chêæ zrobienia kariery w aparacie urzêdniczym) lub 
oportunistycznych (by zapobiec jakimkolwiek k³opotom osobistym). Œwiadczy³o to o 
niskim stopniu akceptacji spo³ecznej dla panuj¹cej ideologii.

Du¿¹ uwagê przyk³adano do kszta³cenia partyjnych kadr. Najwiêksz¹ wartoœæ 
posiada³ cz³onek œwiadomy swojej przynale¿noœci, a co za tym idzie lojalny wobec 
partii. W 1975 r. na bazie Zak³adowego Oœrodka Szkolenia Partyjnego KWK 
„Jastrzêbie” powo³ano Miejski OSP. Celem szkoleñ by³o pog³êbianie wiedzy 
ideologicznej, poznawanie zasad marksizmu i leninizmu, historii ruchu 
robotniczego, polityki spo³eczno-ekonomicznej PRL. Kszta³cenie dzia³aczy 
odbywa³o siê tak¿e na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu oraz w 
Szkole Aktywu Partyjnego. Szkolenie mia³o s³u¿yæ tworzeniu „klimatu 
powszechnego poparcia i aktywnoœci spo³eczeñstwa”. W praktyce jednak wyk³ady, 
prelekcje i szkolenia nie przynosi³y wiêkszych efektów, przynajmniej wœród zwyk³ych 
cz³onków partii. G³ównym problemem by³a ma³o atrakcyjna formu³a zajêæ, 
niezrozumia³a retoryka, nadmiar ideologii, oderwanie przedstawianych faktów od 
szarej rzeczywistoœci, wreszcie - przymus uczestnictwa. Podobne szkolenia, lecz na 
wy¿szym szczeblu, przechodzili lektorzy partyjni, jednak nie mia³o to wiêkszego 
prze³o¿enia na poprawê efektywnoœci ich pracy.

Praca ideowo-wychowawcza obejmowa³a nawet sportowców GKS. W tym celu w 
klubie powo³ano funkcjê wiceprezesa ds. propagandy i wychowania. Jego zadaniem 
by³a organizacja pogadanek na tematy spo³eczno-polityczne oraz wspieranie 
cz³onków ZSMP i PZPR w klubie. Jastrzêbscy sportowcy, szczególnie bokserzy, 
odnosili coraz wiêksze sukcesy na arenie miêdzynarodowej. Wymagano zatem od
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mieszkañców Jastrzêbia by³a wszechobecna propaganda. Nosi³a ona nazwê pracy 
ideowo-wychowawczej i wynika³a z uchwa³ kolejnych Zjazdów PZPR. Jej celem by³o 
„dalsze umacnianie jednoœci moralno-politycznej narodu, pog³êbianie jego edukacji 
ekonomicznej, umacnianie klimatu zaanga¿owania i rytmu wytê¿onej pracy, 
gwarantuj¹cej pomyœlne wykonanie zadañ spo³eczno-gospodarczych”. Zadania te 
nakreœla³a partia, a naród je realizowa³ dla dobra socjalistycznej ojczyzny. Taki 
podzia³ ról wynika³ z przeœwiadczenia aparatu partyjnego, ¿e to w³aœnie on zna 
najlepiej potrzeby klasy robotniczej, ta zaœ zna siê najlepiej na dobrej robocie.

Propagandzie poddawani byli wszyscy i we wszelkich mo¿liwych miejscach. Jej 
zakres ujê³a w swoim referacie sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR Zofia 
Lubczyñska stwierdzaj¹c, ¿e „nale¿y d¹¿yæ do dalszego rozszerzania i 
udoskonalenia ideowo-wychowawczych funkcji zak³adów pracy, instytucji i szkó³, 
placówek kultury, gazety „Nasze Problemy””. Wszechstronnoœæ dzia³añ 
propagandowych mia³a skutkowaæ przyspieszon¹ percepcj¹ socjalistycznej 
ideologii i wynikaj¹cych z niej zachowañ. Wspomniana Lubczyñska s³usznie 
zauwa¿a³a, ¿e o socjalistycznej treœci ¿ycia decyduje œwiadomoœæ ka¿dego 
cz³owieka. Tylko œwiadome poparcie dla programu partii pozwoli na pe³n¹ jego 
realizacjê. Miasto Jastrzêbie pe³ni³o wa¿n¹ rolê na gospodarczej mapie Polski. 
Ukszta³towanie socjalistycznego myœlenia u jego mieszkañców dawa³o gwarancjê 
wykonania coraz ambitniejszych planów produkcyjnych. Jednoczeœnie wyklucza³o 
mo¿liwoœæ wybuchu spo³ecznego niezadowolenia, co w przesz³oœci mia³o miejsce 
chocia¿by na Wybrze¿u w grudniu 1970 r.

Z tych powodów propaganda by³a prowadzona w jastrzêbskich szko³ach i 
zak³adach pracy. By³a mniej lub bardziej nachalna, czasem zawoalowana. By³a 
widoczna na apelach, akademiach, pogadankach, zebraniach, na gazetkach 
œciennych, w ksi¹¿kach i podrêcznikach. W drugiej po³owie lat 70. istotn¹ rolê 
zaczê³a pe³niæ gazeta „Nasze Problemy” wydawana przez samorz¹dy robotnicze 
jastrzêbskich kopalñ. Pomijaj¹c fakt, ¿e do dziœ mo¿na uznaæ j¹ za najlepszy 
periodyk w historii miasta, stanowi³a wszak¿e tubê propagandow¹ ówczesnej 
w³adzy. Znamienne, ¿e niewiele miejsca poœwiêcano pracom Miejskiej Rady 
Narodowej, natomiast znacznie obszerniej opisywano dzia³ania Komitetu 
Miejskiego, Komitetów Zak³adowych i Podstawowych Ogniw Partyjnych PZPR, 
ZMS/ZSMP oraz innych organizacji ówczesnego systemu w³adzy. Czytelnik 
wyci¹ga³ st¹d, s³uszny zreszt¹, wniosek, ¿e najwa¿niejsze decyzje zapada³y nie w 
organach administracji terenowej, ale w ³onie partii. Co ciekawe, gazeta pozwala³a 
sobie na krytykê poczynañ dyrektorów przedsiêbiorstw, cz³onków komitetów 
osiedlowych, handlowców czy kierowców autobusów, ale nigdy nie zajmowa³a 
krytycznego stanowiska wobec dzia³añ partii. By³ to oczywisty sygna³, ¿e wszelkie 
niedoci¹gniêcia czy b³êdy wynikaj¹ z przyczyn samego spo³eczeñstwa, a nie partii.

Propaganda PRL pos³ugiwa³a siê specyficzn¹ retoryk¹. W epoce gierkowskiej 
zdecydowanie stêpi³a swoje ostrze, ale wci¹¿ jêzyk bywa³ dosadny i pobrzmiewa³ na 
wojenn¹ nutê (batalia o m³odzie¿, front produkcyjny, kampania ziemniaczana, 
wspó³zawodnictwo pracy). Taka retoryka mia³a mobilizowaæ ludzi wokó³ ambitnych 
celów, poprawiaæ dyscyplinê pracy i wp³ywaæ na pos³uszeñstwo. Jednak¿e 
utrzymywanie ludzi przez d³ugie lata w nieustannym napiêciu musia³o spowodowaæ

efekt odwrotny - spo³eczn¹ dezercjê z frontu walki o socjalizm b¹dŸ bierny 
tumiwisizm. A temu w³adze nie potrafi³y nic zaradziæ, poza jeszcze bardziej 
wzmo¿on¹ propagand¹ i stosowaniem przymusu.

Znaczny wysi³ek wk³adano w rozwój iloœciowy struktur partii. Dla w³adz by³o 
oczywiste, ¿e w górniczym mieœcie niemal ka¿dy robotnik powinien byæ cz³onkiem 
PZPR. Stosowano wiêc ró¿ne zachêty, niejednokrotnie jednak przymuszano do 
wst¹pienia w szeregi partii. Starano siê jednak zachowaæ pewien umiar traktuj¹c 
cz³onkostwo w PZPR jako wielkie wyró¿nienie i wyraz zaufania ze strony partii. Z 
tego powodu liczba cz³onków partii nigdy nie osi¹gnê³a jakichœ niebotycznych 
rozmiarów. Trzeba jednak przyznaæ, ¿e wraz z rozwojem miasta, ros³y tak¿e szeregi 
partii, szczególnie w kopalniach. O ile w 1975 r. miejska PZPR liczy³a 7,5 tys. 
cz³onków, to przed fal¹ strajków w 1980 r. ju¿ 11 tys. (a wiêc cz³onkiem partii by³ co 
czwarty doros³y jastrzêbianin). Wiêkszoœæ wstêpowa³a do partii za poœrednictwem 
Zwi¹zku Socjalistycznej M³odzie¿y Polski (wczeœniej Zwi¹zku M³odzie¿y 
Socjalistycznej). Wrêczanie legitymacji mia³o uroczysty charakter i stanowi³o 
specyficzn¹ œwieck¹ liturgiê. Wyj¹tkow¹ oprawê mia³o np. wrêczenie legitymacji 
partyjnej nr 10000. Otrzyma³ j¹ œlusarz do³owy kopalni „Moszczenica” z r¹k I 
sekretarza KW PZPR Zdzis³awa Grudnia. Liczebnoœæ jastrzêbskiej organizacji 
partyjnej oczywiœcie robi³a du¿e wra¿enie. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e o akcesie do 
PZPR decydowa³y ró¿ne czynniki, spoœród których wiara w ustrój socjalistyczny 
znajdowa³a siê na szarym koñcu. Jastrzêbianie wstêpowali do partii najczêœciej z 
pobudek praktycznych (szansa na jakieœ profity materialne, ³atwiejszy dostêp do 
dóbr), ambicjonalnych (chêæ zrobienia kariery w aparacie urzêdniczym) lub 
oportunistycznych (by zapobiec jakimkolwiek k³opotom osobistym). Œwiadczy³o to o 
niskim stopniu akceptacji spo³ecznej dla panuj¹cej ideologii.

Du¿¹ uwagê przyk³adano do kszta³cenia partyjnych kadr. Najwiêksz¹ wartoœæ 
posiada³ cz³onek œwiadomy swojej przynale¿noœci, a co za tym idzie lojalny wobec 
partii. W 1975 r. na bazie Zak³adowego Oœrodka Szkolenia Partyjnego KWK 
„Jastrzêbie” powo³ano Miejski OSP. Celem szkoleñ by³o pog³êbianie wiedzy 
ideologicznej, poznawanie zasad marksizmu i leninizmu, historii ruchu 
robotniczego, polityki spo³eczno-ekonomicznej PRL. Kszta³cenie dzia³aczy 
odbywa³o siê tak¿e na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu oraz w 
Szkole Aktywu Partyjnego. Szkolenie mia³o s³u¿yæ tworzeniu „klimatu 
powszechnego poparcia i aktywnoœci spo³eczeñstwa”. W praktyce jednak wyk³ady, 
prelekcje i szkolenia nie przynosi³y wiêkszych efektów, przynajmniej wœród zwyk³ych 
cz³onków partii. G³ównym problemem by³a ma³o atrakcyjna formu³a zajêæ, 
niezrozumia³a retoryka, nadmiar ideologii, oderwanie przedstawianych faktów od 
szarej rzeczywistoœci, wreszcie - przymus uczestnictwa. Podobne szkolenia, lecz na 
wy¿szym szczeblu, przechodzili lektorzy partyjni, jednak nie mia³o to wiêkszego 
prze³o¿enia na poprawê efektywnoœci ich pracy.

Praca ideowo-wychowawcza obejmowa³a nawet sportowców GKS. W tym celu w 
klubie powo³ano funkcjê wiceprezesa ds. propagandy i wychowania. Jego zadaniem 
by³a organizacja pogadanek na tematy spo³eczno-polityczne oraz wspieranie 
cz³onków ZSMP i PZPR w klubie. Jastrzêbscy sportowcy, szczególnie bokserzy, 
odnosili coraz wiêksze sukcesy na arenie miêdzynarodowej. Wymagano zatem od
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nich stosownego zachowania i godnego reprezentowania socjalistycznej ojczyzny. 
W szczególnoœci sportowiec nie mia³ prawa ulec pokusom zachodniego œwiata, a 
widziany tam dobrobyt mia³ traktowaæ jako z³udzenie.

Kszta³towaniu postaw socjalistycznych mia³a s³u¿yæ dzia³alnoœæ innych organizacji 
masowych. Ka¿dy górnik nale¿a³ do zwi¹zków zawodowych, które powi¹zane by³y z 
systemem w³adzy. Nic wiêc dziwnego, ¿e - jak pisano w „Naszych Problemach” - „cel 
zasadniczy zwi¹zków zawodowych to tworzenie socjalistycznego modelu ¿ycia”, a 
nie obrona praw pracowniczych, Co wiêcej, podkreœlano, ze zwi¹zki musz¹ wydaæ 
walkê „egoizmowi, biernoœci, konsumpcyjnoœci, naruszaniu praworz¹dnoœci i 
dyscypliny pracy, partykularyzmowi, nadu¿ywaniu praw”. Inn¹ masow¹ organizacj¹ 
by³o Towarzystwo PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej, do którego w szczytowym okresie 
nale¿a³o… ponad 46 tys. mieszkañców miasta. Cz³onkostwo w TPPR by³o jednak 
obowi¹zkowe, szczególnie w kopalniach. Ci, którzy nie chcieli wi¹zaæ siê z PZPR, 
mieli furtkê w postaci partii koncesjonowanych (Stronnictwo Demokratyczne i 
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe). Mia³y one jednak du¿o mniejsze mo¿liwoœci 
dzia³ania, musia³y te¿ uznawaæ prymat PZPR. Panowa³o wiêc przekonanie, ¿e lepiej 
wst¹piæ do PZPR, bo mo¿na z tego tytu³u uzyskaæ wiêksze korzyœci.

Pewn¹ rolê ogrywa³a propaganda wizualna, choæ trzeba przyznaæ, ¿e w Jastrzêbiu 
nie zd¹¿y³a rozwin¹æ skrzyde³. By³y to najczêœciej has³a propagandowe 
umieszczane w widocznych miejscach: na wiaduktach, przy skrzy¿owaniach i na 
budynkach. Przyk³adowo u zbiegu ulic Œrednicowej i Mazowieckiej znajdowa³a siê 
instalacja z has³em „Budujemy spo³eczeñstwo rozwiniêtego socjalizmu”, zaœ na 
wiaduktach kolejowych widnia³y napisy takie jak: „Partia nakreœla ambitne cele - z 
honorem wykonamy te zadania” oraz „Wiêcej i lepiej pracowaæ dla socjalistycznej 
Polski”. Instalacje te by³y najczêœciej tandetn¹ prowizork¹ i w pe³ni oddawa³y stan 
pañstwa socjalistycznego. Raz przeczytane nie wzbudza³y wiêcej zainteresowania, 
nie wspominaj¹c ju¿ o refleksji (a do tego zapewne zmierzali autorzy „sentencji”). 
Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e w Jastrzêbiu nie pojawi³a siê komunistyczna symbolika 
w postaci sierpa i m³ota. Zabrak³o równie¿ pomników socjalistycznych, które na 
trwa³e wpisa³yby siê w krajobraz miejski Jastrzêbia.

Polityka historyczna
Polityka historyczna by³a jednym z wa¿niejszych elementów propagandy w 

okresie PRL. Prowadzona by³a ju¿ w przedszkolach, szko³ach i uczelniach, a 
nastêpnie w zak³adach pracy. 

W okresie powojennym historiê napisano od nowa. Przek³amania obecne by³y 
niemal we wszystkich ksi¹¿kach dotycz¹cych historii najnowszej, a nieraz 
ingerencja siêga³a czasów bardziej odleg³ych. W historiografii PRL walor poznawczy 
musia³ ulec wychowawczemu. Historii chciano nadaæ praktyczny wymiar - mia³a 
uczyæ socjalistycznych postaw.

Propagowanie nowej polityki historycznej w Jastrzêbiu by³o znacznie ³atwiejsze ni¿ 
w innych miejscowoœciach. Wiêkszoœæ mieszkañców górniczego miasta stanowi³y 
osoby m³ode, które nie mia³y wojennych doœwiadczeñ ani wyrobionego pogl¹du na 
dzieje ojczyste. Miejscem kszta³towania ich spojrzenia na przesz³oœæ by³a placówka 
oœwiatowa, a ta musia³a realizowaæ program nauczania zgodny z ideologi¹.

Has³a propagandowe na wiaduktach towarzyszy³y jastrzêbianom w drodze do pracy /   
Fot. autor nieznany (1979) / Arch. zbiory w³asne
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Dla ka¿dego komunisty najwa¿niejsz¹ dat¹ w kalendarzu by³ dzieñ 7 listopada, 
stanowi¹cy rocznicê Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji PaŸdziernikowej. Mia³a to 
byæ data wyryta w sercu ka¿dego jastrzêbianina. Z tej okazji odbywa³y siê akademie, 
apele, wieczornice, spotkania i odczyty. Organizacj¹ obchodów zajmowa³y siê 
wszystkie placówki kulturalne: Miejska Biblioteka Publiczna, Zak³adowe Domy 
Kultury kopalñ „Jastrzêbie” i „Borynia” oraz Klub Miêdzynarodowej Prasy i Ksi¹¿ki, a 
tak¿e placówki oœwiatowe. Miejska akademia odbywa³a siê w hali widowiskowo-
sportowej, a w czêœci artystycznej wystêpowa³ najczêœciej zespó³ folklorystyczny z 
ZSRR. Splendor towarzysz¹cy obchodom mia³ przekonywaæ jastrzêbian o 
donios³oœci wydarzenia, bez którego - jak k³amliwie twierdzono - nie by³oby 
niepodleg³ej Polski. Przyk³adowo podczas obchodów 59. rocznicy rewolucji 
sekretarz Zofia Lubczyñska uœwiadamia³a audytorium, ¿e nastêpstwem tego 
wydarzenia by³o „za³amanie siê kolonializmu, postêp cywilizacyjny i emancypacja 
ca³ych narodów”, a dziêki zdobyczom cywilizacyjnym narodów Zwi¹zku 
Radzieckiego klasa robotnicza w krajach kapitalistycznych jest w ci¹g³ej ofensywie. 
S³owa te z pewnoœci¹ brzmia³y mile w uszach goszcz¹cej w Jastrzêbiu delegacji 
Armii Czerwonej. Wizyty takie nie nale¿a³y wówczas do rzadkoœci. Mia³y oswajaæ 
jastrzêbian z ludŸmi radzieckimi, ukazywaæ ich przyjazne nastawienie, ale te¿ 
przekonywaæ o s³usznoœci panuj¹cego ustroju.

Du¿y wysi³ek wk³adano w propagowanie w³asnej wersji zdarzeñ po 1944 r. Jako 
dzieñ szczególny œwiêtowano rocznicê Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego przypadaj¹c¹ na 22 lipca. Œwiêto Odrodzenia traktowano jako 
wspomnienie aktu za³o¿ycielskiego Polski Ludowej. Z tej okazji organizowano

Rocznica rewolucji paŸdziernikowej nie mog³a byæ niezauwa¿ona / Fot. J. ¯ak (1977) /  
Arch. zbiory w³asne

festyny letnie, zaœ górnicy wykonywali czyny produkcyjne dla uczczenia œwiêta. 
Wyj¹tkowo tragiczny wymiar mia³o fa³szowanie wydarzeñ, które mia³y miejsce 
wiosn¹ 1945 r. Dzieñ zajêcia Jastrzêbia-Zdroju przez Armiê Czerwon¹ (26 marca) 
uznano za jedn¹ z najwa¿niejszych rocznic w kalendarzu miejskich imprez. G³ówne 
uroczystoœci odbywa³y siê na Bo¿ej Górze, zwanej wówczas Gór¹ Wyzwolenia. Od 
koñca lat 40. znajdowa³a siê tam zbiorowa mogi³a kilkuset ¿o³nierzy radzieckich 
poleg³ych w walkach 1945 r. Miejsce to starano siê ukazywaæ jako symbol 
oswobodzenia, a poleg³ych ¿o³nierzy jako bohaterskich wyzwolicieli spod jarzma 
hitlerowskiego. Tematem tabu by³o zachowanie wielu ¿o³nierzy radzieckich wobec 
miejscowej ludnoœci - grabie¿e, podpalenia, gwa³ty, morderstwa, wywózki na 
Wschód niewinnych ludzi. Nie wspominano równie¿ o tym, ¿e du¿e straty, jakie 
ponios³a Armia Czerwona, wynika³y w du¿ej mierze z fatalnego dowodzenia i 
nieliczenia siê z ¿yciem w³asnych ¿o³nierzy. Tymczasem sk³adaj¹c ho³d 
„wyzwolicielom” podkreœlano, ¿e bez ich czynu zbrojnego nie by³oby dynamicznego 
rozwoju górniczego Jastrzêbia. W podobnym tonie œwiêtowano Dzieñ Zwyciêstwa 
przypadaj¹cy 9 maja. Rocznica by³a okazj¹ do przypomnienia rzekomego 
braterstwa broni, jakie ³¹czy³o polskiego i radzieckiego ¿o³nierza. 

Popularn¹ form¹ propagowania wspomnianych rocznic by³y ró¿nego rodzaju 
zdarzenia kulturalne organizowane przez szko³y i zak³ady pracy, jak np. Rajd 
PrzyjaŸni „Szlakami Lenina”, konkurs plastyczny „60 lat Wielkiego PaŸdziernika”, 
wieczory poezji radzieckiej, przegl¹dy filmów radzieckich, gazetki œcienne, wystawy 
okolicznoœciowe. W Jastrzêbiu odby³ siê równie¿ Fina³ Ogólnopolskiego Festiwalu 
Pieœni Zaanga¿owanej „Czerwona Lutnia”. Dzia³ania te przyczyni³y siê do 
ukszta³towania przekonania wielu Polaków o dobrym i sprawiedliwym Leninie jako 
przeciwieñstwie Stalina.

W tym kontekœcie pozytywny wymiar mia³a troska o pamiêæ ofiar Marszu Œmierci - 
wiêŸniów ewakuowanych z KL Auschwitz w styczniu 1945 r. Dzia³ania podejmowane 
przez jastrzêbskie ko³o Zwi¹zku Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê zaowocowa³y 
ufundowaniem pomnika w Zdroju, organizacj¹ rajdu szlakiem martyrologii oraz 
spisaniem relacji uczestników i œwiadków Marszu Œmierci. W ówczesnych realiach 
nie by³o jednak mo¿liwe podobne upamiêtnienie ofiar zbrodni sowieckich, których 
rodziny mieszka³y w Jastrzêbiu. Z tego powodu dzia³alnoœæ ZBoWiD naznaczona 
by³a tragizmem wielu jego cz³onków. Znaczny odsetek stanowili ludzie, którzy 
musieli ukrywaæ lub - co gorsza - fa³szowaæ swój prawdziwy ¿yciorys. Dotyczy³o to 
m.in. akowców, ¿o³nierzy Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie, kresowian, by³ych 
wiêŸniów obozów sowieckich. W¹tki dotycz¹ce wojny z bolszewikami, obrony 
Kresów Wschodnich w 1939 r., deportacji na Wschód w 1940 r., wygnania z Kresów 
w 1945 r. skrzêtnie pomijano. By³ to oczywisty fa³sz, lecz ludzie ju¿ w okresie 
stalinowskim nauczyli siê milczeæ. Problem fa³szowania dotyczy³ w pewnym sensie 
tak¿e okresu powstañ œl¹skich. Wielu jego uczestników skazano na zapomnienie, 
natomiast „awansowano” dzia³aczy ruchu robotniczego. Cz³onkowie ZBoWiD 
musieli ponadto uczestniczyæ w ró¿nych formach oddawania czci swoim dawnym 
gnêbicielom.

Szczególn¹ czci¹ otaczano wykreowanych bohaterów ruchu robotniczego. Byli to 
najczêœciej dawni partyzanci spod znaku Armii Ludowej i Gwardii Ludowej,
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dzia³acze przedwojennej Komunistycznej Partii Polski oraz Polskiej Partii 
Robotniczej, ¿o³nierze Korpusu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, funkcjonariusze 
MO oraz inni „utrwalacze w³adzy ludowej”. Znaczna ich czêœæ mia³a sfabrykowane 
¿yciorysy lub bratni¹ krew na rêkach. O ich zas³ugach na rzecz Polski Ludowej 
rozpisywa³a siê prasa, czêsto te¿ zapraszano ich do szkó³ jako wzór do 
naœladowania.

Inn¹ form¹ narzucania spo³eczeñstwu jedynie s³usznej wizji historii by³o 
nazewnictwo ulic i osiedli. Szczêœliwie uda³o siê zachowaæ w centrum miasta 
zupe³nie neutralne nazwy ulic (odnosz¹ce siê do regionów Polski), jednak na 
peryferiach pojawi³y siê nazwy komunistycznych bohaterów, takich jak Dzier¿yñski, 
Œwierczewski, Bierut, Zawadzki, Nowotko, Krasicki, Finder, Sawicka, Wieczorek, a 
tak¿e Rewolucji PaŸdziernikowej, Armii Czerwonej, Gwardii Ludowej czy 22 Lipca. Z 
kolei osiedle bloków „z uchwa³y” w Moszczenicy otrzyma³o imiê Nowotki (obecnie 
Z³ote £any). Najbardziej jednak spektakularnym przyk³adem s¹ nazwy kopalñ 
„Zofiówka” i „Pniówek” przemianowanych w 1974 r. na „Manifest Lipcowy” i „XXX-
lecia PRL”. Nowe nazwy mia³y na zawsze w³¹czyæ wymienione osoby i wydarzenia 
do panteonu polskich bohaterów. Co ciekawe niektóre nazwy wci¹¿ funkcjonuj¹ w 
s³owniku codziennym wielu jastrzêbian.

Cytaty pisane kursyw¹ zaczerpniêto z gazety „Nasze Problemy” (1974-1980)

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

Kto tworzy to miasto?

Mówi generalny projektant miasta Jastrzêbie:
Chêtnie przystajê na zaproszenie „Wspó³czesnoœci”, ¿eby zabraæ g³os na temat 

niektórych spraw poruszonych w reporta¿u T. Godek i R. Jarockiego pt. „Kto tworzy 
to miasto?”. Zw³aszcza, ¿e autorzy niektórymi swoimi relacjami wrêcz prowokuj¹ do 
zabrania g³osu…

Mam wra¿enie, ¿e w toku pierwszego pospiesznego kontaktu z nimi, po ich 
pobycie w Jastrzêbiu, nie uda³o mi siê w pe³ni przedstawiæ swoich pogl¹dów 
projektanta, zw³aszcza w sprawie perspektywicznej wizji miasta (…).

Przede wszystkim pragnê podkreœliæ, ¿e plan ogólny miasta, skonstruowany w 
latach szeœædziesi¹tych, okreœlaj¹cy liczbê mieszkañców na 60.000 (w roku 1961 
plan zosta³ wyró¿niony nagrod¹ II stopnia KBUA), wytrzyma³ próbê czasu i mimo rys 
i pêkniêæ oraz przeprowadzonej aktualizacji w roku 1968 - jest konsekwentnie 
rozwijany i realizowany (…).

Niezale¿nie od tego odczuwam ustawiczny niedosyt w zakresie rozwijania prac 
projektowych. Jestem zdania, ¿e w sytuacji buduj¹cego siê miasta, i to w tempie 
niewspó³miernie szybszym od przeciêtnego, w „kuchni” projektowej powinno kipieæ 
na wszystkich fajerkach. Prace projektowe we wszystkich skalach i kompleksowo 
powinny byæ prowadzone nieustannie (…).

Równie¿ nieprzerwanie powinny byæ prowadzone prace projektowe i studia w skali 
1:2000 dla ca³oœci miasta, wzglêdnie dla jego czêœci wyraŸnie przestrzennie

wyodrêbnionej. Skala i zakres tych studiów powinny stanowiæ przejœcie od planu 
ogólnego do planów w skali 1: 1000, prowadzonych ju¿ dla poszczególnych zadañ 
inwestycyjnych. Tak byæ powinno, takie s¹ marzenia generalnego projektanta. 
Niestety tempo budowy, poœpiech w projektowaniu, jak równie¿ tryb zlecania 
wy³¹cznie dokumentacji na potrzeby bie¿¹ce, nie pozwalaj¹ na urzeczywistnianie 
tych marzeñ.

Obiektywnie, mimo narzekañ, Jastrzêbie posiada plan ogólny miasta, 
zaktualizowany w 1968 roku, okreœlaj¹cy liczbê mieszkañców od 80.000 do 
100.000.

G³ówny trzon miasta, to znaczy Jastrzêbie III, IV i V na ³¹czn¹ liczbê 70.000 
mieszkañców zawiera równie¿ centrum ogólnomiejskie, posiadaj¹ce plan 
szczegó³owy w skali 1:2000 i przewa¿aj¹c¹ czêœæ planów realizacyjnych. W planach 
przewiduje siê wysoki wskaŸnik zaspokajania ró¿norodnych potrzeb mieszkañców. 
Program ogólnomiejski posiada pe³ny asortyment us³ug i urz¹dzeñ nale¿nych 
stutysiêcznemu miastu.

Podstawowym mankamentem, stwarzaj¹cym obecnie du¿e uci¹¿liwoœci 
mieszkañców dzisiejszego Jastrzêbia, powoduj¹cym ich niezadowolenie, jest nie 
realizowana przy budowie zasada kompleksowego oddawania skoñczonych ca³oœci

Za inwestycjami mieszkaniowymi nie nad¹¿a³y pozosta³e, w rezultacie czego pomiêdzy 
wysokimi wie¿owcami panowa³y rozleg³e pustki / Fot. Z. Lubczyñska (1973) / Arch. 
Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w £odzi



BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 2 (28) BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 2 (28)

12 13
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osiedlowych. To znaczy wszystkich obiektów us³ugowych, chodników, zieleni, 
terenów rekreacyjnych. Ustawiczna pogoñ za efektami liczbowymi przynosi 
niekorzystne skutki spo³eczne i ogólne wra¿enie z³ej roboty - i to g³ównie nale¿y 
zmieniæ.

Ktoœ powiedzia³, ¿e doœwiadczenie to suma wiedzy, która pozwala na 
niepowtarzanie starych b³êdów. W sytuacji Jastrzêbia rzeczywiœcie wystêpuje takie 
zjawisko, jak gdyby przedtem nie by³o ¿adnego doœwiadczenia w budowaniu 
nowych miasta; jakby nie by³o Nowej Huty i Nowych Tych. Jastrzêbie nie posiada 
Dyrekcji Budowy Miasta, nie posiada generalnego wykonawcy, a funkcja 
generalnego projektanta zosta³a formalnie ustanowiona dopiero w roku 1970 (…).

Na zakoñczenie chcia³bym sprostowaæ niektóre przytoczone w reporta¿u opinie. 
Twierdzenie in¿. Zofii Lubczyñskiej, ¿e Jastrzêbie nie ma wci¹¿ generalnej koncepcji 
miasta, nie jest zgodne z prawd¹. Istnieje bowiem aktualny plan ogólny, a g³ówny 
trzon miasta posiada opracowanie w skali 1:2000 (…).

Nie wydaje mi siê s³uszna w odniesieniu do Jastrzêbiu etykietka: miasto-sypialnia. 
Okreœlenie to by³oby s³uszne wobec Nowych Tych, które w swoim za³o¿eniu 
rzeczywiœcie mia³y s³u¿yæ jako zaplecze dla zak³adów pracy po³o¿onych na terenie 
Górnoœl¹skiego Okrêgu Przemys³owego, bez miastotwórczych miejsc pracy w 
samym mieœcie. Taka analogia wobec Jastrzêbia nie ma pokrycia w faktach. 
Jastrzêbie bowiem znajduje siê w centrum i s¹siedztwie wielkich kopalñ, a dalsze 
plany zak³adaj¹ uruchomienie innych zak³adów pracy, które w przysz³oœci dadz¹ 
zatrudnienie kobietom.

Plan, powtarzam, przewiduje budowê prawdziwego miasta ze wszystkim, co 
potrzebne jest dla zaspokajania materialnych, zdrowotnych, oœwiatowych i 
kulturalnych potrzeb mieszkañców. Wydaje mi siê, ¿e Jastrzêbie bêdzie jednym z 
³adniejszych i nowoczeœniejszych miast œredniej wielkoœci. Nie uwa¿am, by by³o ju¿ 
za póŸno na osi¹gniêcie tego rezultatu.

mgr in¿. arch. Zygmunt Winnicki (Katowice)

Przedruk za: „Wspó³czesnoœæ” nr 16 (347) z 8-21 VIII 1971 r.

-----------------------------------------------------------------------------
Sierpniowe strajki i Porozumienie Jastrzêbskie           

w re¿imowych dziennikach

Pierwszy strajk sierpnia '80 w Jastrzêbiu-Zdroju wybuch³ w kopalni "Manifest 
Lipcowy". Ju¿ nazajutrz po jego rozpoczêciu, 29 sierpnia, do "Manifestu" przyjechali 
pierwsi, rz¹dowi negocjatorzy. Od górników us³yszeli m.in. ¿¹danie podania w 
mediach informacji o strajku na Œl¹sku. Górnikom zale¿a³o, by o ich proteœcie 
dowiedzia³o siê Wybrze¿e, z którym siê solidaryzowali. ¯¹danie spe³niono 30 
sierpnia- pañstwowe telewizja i radio poinformowa³y o strajkach w Jastrzêbiu (choæ 
niektóre Ÿród³a wskazuj¹, ¿e informacja by³a zmanipulowana - "Dziennik 
Telewizyjny" informowa³ o wydarzeniu, ale przekaz ten emitowany by³ tylko na Œl¹sk, 
w tym samym czasie reszta kraju mia³a ogl¹daæ reporta¿ o ¿eglarstwie na

Mazurach). Jeszcze przed podpisaniem Porozumienia Jastrzêbskiego, równie¿ w 
prasie zaczê³y pojawiaæ siê pierwsze informacje o buncie.

2 wrzeœnia 1980 r. w "Dzienniku Zachodnim" ukaza³ sie krótki artyku³ pt. "Strajki w 
górnictwie". Na jego wstêpie zaznaczono, ¿e informacje o niepracuj¹cych 
kopalniach ukaza³y siê ju¿ w telewizji i radiu. Dalej wymieniono te œl¹skie zak³ady, 
których za³ogi przyst¹pi³y do protestu. Gazeta ocenia³a, ¿e "Strajki podjêto w celu 
za³atwienia s³usznych, górniczych spraw z jednoczesnym poparciem dla ¿¹dañ 
robotników Wybrze¿a". Artyku³ koñczy³a informacja o powo³aniu Komisji Rz¹dowej 
pod przewodnictwem wicepremiera Aleksandra Kopecia, której zadaniem jest 
doprowadzenie do porozumienia z jastrzêbskim Miêdzyzak³adowym Komitetem 
Strajkowym.

3 wrzeœnia kolejne informacje o sytuacji w "Manifeœcie Lipcowym" (w dniu 
poprzednim) ukaza³y siê: ponownie w "Dzienniku Zachodnim", "Trybunie Ludu" i 
"Trybunie Robotniczej". Gazety przedrukowa³y lakoniczny komunikat Pañstwowej 
Agencji Prasowej. Donosi³ on o tocz¹cych siê rozmowach komisji rz¹dowej z MKS-
em. Wymieniono osoby wchodz¹ce w sk³ad komisji: A. Kopecia, A. ̄ abiñskiego, W. 
Lejczaka, W. Kiczana, M. Glanowskiego, Z. Gorczycy, J. Nawrockiego i H. 
Rechowicza. Relacjonowano, ¿e rozmowy trwa³y do póŸnych godzin nocnych i 
zmierza³y do "ustalenia szczegó³ów i podpisania porozumienia".

4 wrzeœnia te same tytu³y opublikowa³y kolejny komunikat PAP. Tym razem 
informuj¹cy o zakoñczeniu poprzedniego dnia strajków i podpisaniu Porozumienia 
Jastrzêbskiego. Ponadto podkreœlano, ¿e w czasie strajków bez przerwy pracowa³y 
s³u¿by "utrzymuj¹ce w gotowoœci produkcyjnej (górnicze) urz¹dzenia" oraz ¿e 
górnicy, dla dobra kraju, zobowi¹zali siê nadrobiæ zaleg³oœci w wydobyciu wêgla, a w 
kopalniach, w których odnotowano przestoje, trwaj¹ prace organizacyjno-
techniczne, maj¹ce na celu doprowadzenia do wznowienia produkcji. Na koniec 
wymieniono kopalnie, które 3 wrzeœnia odnotowa³y dobre wyniki wydobycia 
(kopalnie spoza Jastrzêbia, niebior¹ce udzia³u w strajkach).

W³asny tekst do PAP-owskiego komunikatu dodano w "Trybunie Ludu". 
"Wzrastaj¹cy rytm pracy w kopalniach potwierdza, ¿e swoje obowi¹zki produkcyjne 
za³ogi wykonaj¹" - wieszczono. W dalszej czêœci artyku³u informowano o: 
ukoñczeniu budowy prototypowego kombajnu górniczego w fabryce "Famur" w 
Katowicach, dobrym tempie pracy kolejarzy z Gliwickiego Wêz³a PKP, modernizacji 
Centralnej Magistrali Kolejowej i rozruchu 200 MW bloku w elektrowni Jaworzno.

Oprócz komunikatu osobny artyku³ traktuj¹cy o sytuacji po podpisaniu 
Porozumienia zamieœci³ "Dziennik Zachodni". Nosi³ on tytu³: "PRAC¥ I PRAWD¥. 
¯eby nigdy taki dzieñ siê nie powtórzy³", jego autorami byli: Anna WoŸniak i Edward 
Szwagierczak. Na wstêpie autorzy oceniali, ¿e ¿ycie jastrzêbian zaczyna 
przyjmowaæ normalny bieg, m.in. zaczê³a dzia³aæ komunikacja miejska, której brak 
by³ wyj¹tkowo uci¹¿liwy. Dalej próbowano znaleŸæ przyczyny robotniczego 
wyst¹pienia, przytaczaj¹c wypowiedzi mieszkañców Rybnickiego Okrêgu 
Wêglowego. Pracownicy Budownictwa Ogólnego ROW skar¿yli siê na: nierównoœæ 
p³ac, braki w zaopatrzeniu w materia³y budowlane, przymus pracy w soboty i 
niedziele, stosowane technologie, które by³y pracoch³onne i materia³och³onne. Z 
kolei ¿ona górnika z KWK "Jastrzêbie" uskar¿a³a siê na opadaj¹ce tynki w dopiero
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co zajêtym mieszkaniu i wysoki czynsz. Dostrzega³ te¿ problem niedostatecznej 
iloœci miejsc w jastrzêbskich ¿³obkach i przedszkolach. Natomiast górnik z KWK "1 
Maja" wyra¿a³ zadowolenie ze zniesienia czterobrygadowego sytemu pracy. W 
artykule pojawia³y siê te¿ wzmianki o dobrej organizacji Komitetów Strajkowych, 
górników chwalono za "wysok¹ œwiadomoœæ obywatelsk¹", przejawiaj¹c¹ siê w 
dbaniu o mienie zak³adu w czasie strajku i po jego zakoñczeniu. Ca³oœæ 
podsumowywa³a wypowiedŸ cieœli górniczego z "Manifestu Lipcowego": 
"Dowiedzia³em siê, ¿e ka¿dy dzieñ przestoju mojej kopalni przynosi straty rzêdu 8 
milionów z³otych. Chcia³bym, ¿eby nigdy taki dzieñ siê nie powtórzy³".

W³adzom PRL zale¿a³o na tym, by o strajkach na Œl¹sku nie dowiedzia³ siê MKS 
w Gdañsku. Wzmocni³oby to bowiem jego negocjacyjn¹ pozycjê. Dlatego tak d³ugo 
starano siê blokowaæ przep³yw informacji ze Œl¹ska. Pierwsze komunikaty PAP-u 
by³y drukowane 2 wrzeœnia, zatem dwa dni po podpisaniu Porozumienia 
Gdañskiego.

Pierwsze wzmianki o jastrzêbskich strajkach, drukowane w podleg³ej w³adzy 
prasie, informowa³y zdawkowo o genezie i przebiegu protestu. Z kilku przyczyn. 
Zainteresowanie mediów by³o skierowane na Stocznie im. Lenina w Gdañsku, do 
Jastrzêbia dziennikarze zaczêli zje¿d¿aæ dopiero po podpisaniu Porozumienia 
Gdañskiego. Tych dziennikarzy, którzy byli przy "Manifeœcie Lipcowym" cz³onkowie 
MKS-u zdecydowali siê nie wpuszczaæ na teren zak³adu. Obawiano siê prowokacji. 
Prasa wesz³a do cechowni - g³ównej areny wydarzeñ - dopiero gdy negocjacje 
pomiêdzy MKS-em a Komisj¹ Rz¹dow¹ dobiega³y koñca. Podpisania Porozumienia 
dokonano ju¿ w œwietle kamer i blasku fleszy. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ówczesne media 
by³y narzêdziem rz¹dowej propagandy i ka¿da informacja musia³a przejœæ przez sito 
cenzury. Wydarzenia musia³y byæ przedstawione zgodnie z lini¹ partyjnej polityki.

Dzia³anie propagandy jest widoczne w tym, jak przedstawia siê górniczy protest. 
Nadaje siê mu charakter wy³¹cznie robotniczy, unika siê jakichkolwiek akcentów 
politycznych. Wed³ug gazetowych relacji, górnicy zastrajkowali, by uporaæ siê z 
codziennymi bol¹czkami. Ich wyst¹pienie nie by³o zwrócone przeciw partii czy 
ustrojowi. Dlatego te¿ nie jest akcentowany postulat utworzenia wolnych zwi¹zków 
zawodowych, których funkcjonowanie nie mieœci³o siê w realiach socjalistycznego 
pañstwa. Nie krytykuje siê robotników. Wrêcz przeciwnie, pojawia siê komentarz o 
s³usznoœci przedstawionych postulatów. Ciekawe, ¿e do wniosku, i¿ górnicze 
postulaty w wiêkszoœci by³y s³uszne doszli te¿ PZPR-owscy dzia³acze z zak³adów 
pracy Rybnickiego Okrêgu Wêglowego. A przynajmniej tak poinformowa³a "Trybuna 
Robotnicza" z 5 wrzeœnia 1980 r. w relacji ze spotkania "czo³owego aktywu 
partyjnego" z Jastrzêbia, Rybnika, Wodzis³awia, ¯or i Leszczyn, na którym 
dyskutowano m.in. o przyczynach strajków. Doniesienia prasy o sytuacji ju¿ po 
podpisaniu Porozumienia Jastrzêbskiego koñczy³y siê konkluzj¹, ¿e skoro 
Porozumienie jest podpisane i bêdzie realizowane, nale¿y wróciæ do normalnej 
pracy, by nadrobiæ straty powsta³e w czasie strajków.

•ród³a:
- Dziennik Zachodni, Nr 188 (11 218), Katowice 2 IX 1980.
- Dziennik Zachodni, Nr 189 (11 219), Katowice 3 IX 1980.
- Trybuna Ludu, Nr 209, 3 IX 1980.
- Trybuna Robotnicza, Nr 189 (11 259), 3 IX 1980.
- Trybuna Ludu, Nr 210, 4 IX 1980.
- Dziennik Zachodni, Nr 190 (11 220), Katowice 4 IX 1980.
- Trybuna Robotnicza, Nr 190 (11 260), 4 IX 1980.
- Trybuna Robotnicza, Nr 191 (11 261), 5 IX 1980.

Pawe³ War³ycho

----------------------------------------------------------------------------
Kto i co namalowa³?

Herb Jastrzêbia-Zdroju powsta³ w 1976 roku. Jego projektantem jest znany 
historyk, gawêdziarz i grafik Szymon Kobyliñski. Pamiêtam jak w sali klubowej 
œwietnie dzia³aj¹cego w tamtych czasach KMPiK-u zebra³a siê spora grupa

Sygnatariusze Porozumienia Jastrzêbskiego z ramienia MKS w centrum zainteresowania 
mediów / Fot. Józef ̄ ak / Arch. zbiory w³asne
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m³odszych i starszych jastrzêbian, uczestnicz¹ca w dziele tworzenia herbu miasta. 
Urzeczeni talentem plastycznym i powieœciami Mistrza, onieœmieleni stawaliœmy w 
kolejce po autograf z dedykacj¹. Tylko niektórym siê poszczêœci³o. Mnie nie. Artysta 
spieszy³ siê…. na poci¹g do Katowic (wówczas, Szanowni Pañstwo, z Jastrzêbia 
Górnego odchodzi³y regularnie, kilka razy dziennie poci¹gi do stolicy województwa). 
Wtedy by³em zawiedziony, ¿e nie dosta³em tego autografu. Ale, jak to mówi¹, „co siê 
odwlecze to nie uciecze”. Po dziewiêciu latach od tego spotkania napisa³em do 
Artysty list z proœb¹ o autograf. I otrzyma³em - karykaturê Mistrza, maluj¹cego herb 
miasta, ze szczególna dedykacj¹. To jeden z tych elementów naszej rodzinnej, 
bogatej kolekcji autografów, który ceniê sobie najbardziej. 

Jastrz¹b nios¹cy pyrlik i ¿elazko, z kropl¹ Ÿródlanej wody na skrzyd³ach, to 
œwietny skrót myœlowy o naszym uzdrowiskowym (niegdyœ) i górniczym (myœlê, 
d³ugo jeszcze) mieœcie. Szymon Kobyliñski nie by³by sob¹, gdyby nie Jego ironia i 
przeœmiewczoœæ. G³owa jastrzêbia jest na tym projekcie z innej strony, ni¿ w 
rzeczywistoœci.

Andrzej Œlakowski (nauczyciel jêzyka polskiego w ZSH, kolekcjoner autografów)

----------------------------------------------------------------------------
Sylwetki jastrzêbskich twórców

Ryszard Konas
Urodzi³ siê w Strzegomiu niedaleko Œwidnicy (Dolny Œl¹sk) w 1957 roku. 

Wychowywa³ siê w rodzinie w której ojciec zajmowa³ siê miêdzy innymi wyplataniem 
wiklinowych koszy, a matka domem i wychowywaniem dzieci. Podpatruj¹c ojca przy 
pracy przysz³y artysta, sam zacz¹³ „d³ubaæ" w drewnie, tworz¹c na pocz¹tku proste w 
formie zabawki: ³uki, strza³y czy militaria.

Od dziecka przejawia³ zdolnoœci manualne i, jak sam mówi, zawsze cieszy³y go 
lekcje plastyki. To na jednej z takich lekcji wyrzeŸbi³ z myd³a popiersie papie¿a, które 
zyska³o uznanie w oczach nauczyciela i dyrektora szko³y. Namawiano go nawet na 
podjêcie nauki w szkole artystycznej. Jednak ¿ycie Ryszarda Konasa potoczy³o siê 
innym torem.

Po szkole podstawowej podj¹³ naukê w szkole górniczej, w oddalonej o 30 km 
miejscowoœci Boguszów Gorce. Obowi¹zkowe praktyki odbywa³ w nieistniej¹cej ju¿ 
dziœ wa³brzyskiej kopalni "Victoria". Tam pod czujnym okiem starszych pracowników 
wdra¿a³ siê w tajniki pracy górnika. Po ukoñczeniu nauki, za namow¹ werbowników 
przyjecha³ do Jastrzêbia, aby odpracowaæ szko³ê. By³ rok 1975. Z tytu³em 
m³odszego górnika zatrudni³ siê w kopalni „Manifest Lipcowy”. Pomimo i¿ praca 
okaza³a siê bardzo ciê¿ka, po trzech obowi¹zkowych latach pracy, zdecydowa³ siê 
pozostaæ na kopalni. Atutem przemawiaj¹cym za tak¹ decyzj¹ by³a mo¿liwoœæ 
otrzymania w krótkim czasie w³asnego mieszkania. W roku 1978 wyprowadzi³ siê z 
hotelu robotniczego i wraz z ¿on¹ oraz synem zamieszka³ we w³asnym „M".

Chocia¿ praca w kopalni okaza³a siê bardzo absorbuj¹ca, to paradoksalnie 
pobudzi³a Konasa do artystycznych dzia³añ. Pracuj¹c na dole „odkry³" bowiem nowy 
dla siebie materia³ rzeŸbiarski - ³upek. W wolnych chwilach zacz¹³ w nim tworzyæ
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wyci¹gaj¹cy sieci pe³ne ryb, mê¿czyzna z kos¹ czy kobieta z wiklinowym koszem. 
Cech¹ charakterystyczn¹ s¹ ich precyzyjnie wyrzeŸbione twarze, którym artysta 
poœwiêca najwiêcej czasu, twarze wyra¿aj¹ce ró¿ne, czasem skrajne emocje. 
Wiêkszoœæ tych rzeŸb pozostawiona jest w stanie surowym, zabezpieczona jedynie 
bejc¹ i przeŸroczyst¹ past¹ do butów.

Nale¿y równie¿ nadmieniæ, ¿e chocia¿ najwiêcej dzie³ w dorobku Konasa 
powsta³o w ³upku i drewnie, to w swoich artystycznych poszukiwaniach siêga³ 
równie¿ po inne œrodki wyrazu. W latach 70. tka³ kilimy, przedstawiaj¹c na nich ludzi, 
zwierzêta czy kwiaty. PóŸniej próbowa³ swoich si³ w malarstwie, a w latach 90. 
tworzy³ obrazy ze skóry.

Od 2011 roku artysta czynnie w³¹czy³ siê w realizacjê transgranicznego projektu 
„Gin¹ca twórczoœæ plastyczna œrodowisk górniczych", realizowanego przez 
partnerów z Polski i Czech - Miejski Oœrodek Kultury z Jastrzêbia-Zdroju i Miejski 
Dom Kultury z Karwiny. G³ównym za³o¿eniem projektu by³o dotarcie i promocja osób 
zwi¹zanych z bran¿¹ górnicz¹, zajmuj¹cych siê szeroko rozumian¹ twórczoœci¹ 
plastyczn¹.

Katarzyna Nowak-Gardecka (Galeria Historii Miasta)

Kuchnia po naszymu, czyli jaka? (13)

Odpust parafialny jest donios³¹ uroczystoœci¹ koœcieln¹, dorocznym 
wydarzeniem œwiêtowania okresu letniego. Odpusty w katolickich parafiach 
odbywaj¹ siê w niedzielê najbli¿sz¹ dacie œwiêta patrona danego koœcio³a i parafii. 
Analogicznie ewangelicy œwiêtuj¹ pami¹tkê za³o¿enia i poœwiêcenia koœcio³a. 

Równolegle do œwiêtowania religijnego, toczy siê œwiêtowanie maj¹ce charakter 
ludycznego festynu. Niedziela jest dniem wolnym od pracy, tak te¿ ³odpust jest 
znakomit¹ okazj¹ do spotkañ rodzinnych. Tradycj¹ jest zapraszanie na uroczystoœæ 
³odpustow¹ do swojej parafii bli¿szych i dalszych krewnych z innych miejscowoœci. 
Œlonzoczki na tê okazjê zawczasu rychtujom œwi¹teczny obiad. Zwyczajowo goœci 
czêstuje siê ko³oczem z makiem i ze syrym w³asnej roboty, choæ dziœ ju¿ czêœciej 
kupuje siê ko³ocz wypieczony przez kobiety z ko³a pañ. Nieod³¹czn¹ tradycj¹ 
³odpustu jest kiermasz ze straganami czyli budami, ustawionymi wzd³u¿ ulicy w 
pobli¿u koœcio³a. Rodzice obowi¹zkowo musz¹ iœæ z bajtlami na budy i kupiæ im co 
najmniej jedn¹ odpustow¹ zabawkê: tr¹bkê, piszcza³kê, lalkê albo pierœcionek z 
kolorowym b³yszcz¹cym oczkiem, balonik, zabawkowy pistolet na placpatrony, czyli 
kapiszony. Odpustowi towarzysz¹ równie¿ inne atrakcje: kolorowe karasole, 
szisbudy czy loterie fantowe, ale tak¿e wieczorne zabawy taneczne. W dniu 
odpustu, od samego rana do póŸnego popo³udnia, s³ychaæ dŸwiêki tr¹bek, 
piszcza³ek, gwizdków oraz wybuchy petard i placpatronów. 

W budach obowi¹zkowo trzeba kupiæ ³odpustowe maszkety, czyli s³odkie 
smako³yki przygotowane specjalnie na tê okazjê: pierniki, any¿ki, kokoski, 
futermeloki z grubo mielonej m¹ki, makrony, kolorowe floki, marcepanowe 
kartofelki, imbirowy zozwór. Choæ rodzaje ³odpustowych maszketów nie zmieniaj¹ 
siê od dziesiêcioleci, starsi mieszkañcy Œl¹ska zwracaj¹ uwagê, ¿e kiedyœ ich smak 
by³ inny. Zachêcam, by spróbowaæ samemu upiec tradycyjne maszkety, wed³ug 
najstarszych œl¹skich receptur. Poni¿ej przepis na porcjê s³odkich ciasteczek: 
makronów (ok. 30 szt.) oraz kokosków (ok. 50 szt.), tak akurat na spróbunek.

Makrony
Dwa œwiy¿utki ¿o³tka utrzyæ ze trzi sztwierci szolki cukru abo pudercukru, jak na 

krynconka. Pomlete ³orzechy (100 g) i hawerfloki (150 g) podsma¿iæ na troszce 
mas³a. Leciutko przibronocone ³och³udziæ i przesuæ do miski. Dwa biu³tka, kiere 
zosta³y z jajec, ubiæ na sztywno piana z troszkom zoftu z cytrony. £orzechy i 
hawerfloki wymiyszaæ rynkom z ³y¿yczkom prószku do piyczynio, potym wloæ 
krynconka, zamiyszaæ ³y¿kom. Na samiuœki koniec daæ piana z biu³tek. Terozki trza 
wszysko leko wymiyszaæ. Blacha wyszmarowaæ fetym i na nia k³aœæ ³y¿yczkom ma³e 
kupki ciasta, jedna kole drugij, z doœ takim ³odstympym. Piyc w nagrzotym piykaroku 
kole dwajœcia minut w lekij tymperaturze. 

Kokoski
Piynæ biu³tek ubiæ na fest sztywno piana. Potym dosuæ pó³tora szolki pudercukru i 

dalij ubijaæ a¿ sie cukier co³kiym rozpuœci. Do tego dociepnonæ 300 g kokosu i 
wymiyszaæ leko ³y¿kom. Na naszmarowano fetym abo wy³o¿ona papiórym blacha 
nak³odaæ ³y¿yczkom ma³e kupki ciasta. Wraziæ do nagrzotej bratru³y i piyc w lekij

Profil górnika / Aut. R. Konas /                
Fot. K. Nowak-Gardecka

p³askorzeŸby, które tematycznie 
powi¹zane by³y z jego prac¹. Cech¹ 
charakterystyczn¹ wiêkszoœci by³y 
wizerunki górników ukazanych z 
profilu, czêsto na dole zwieñczone 
górniczym pozdrowieniem "Szczêœæ 
Bo¿e". Artysta wykonywa³ równie¿ 
portrety kolegów z pracy, które cieszy³y 
siê du¿ym powodzeniem.

£upek jest dla Konasa ulubionym 
materia³em rzeŸbiarskim - jest ³atwy w 
obróbce i nie brudzi, tak jak wêgiel czy 
grafit. Do dnia dzisiejszego spod jego 
d³uta wysz³o ponad 300 rzeŸb z tego 
materia³u.

Analizuj¹c twórczoœæ artysty nie 
mo¿na jednak pomin¹æ rzeŸb 
wykonanych w drewnie. Wiêkszoœæ z 
n ich  oscy lu je  wokó ³  tematów 
rolniczych, jednak pojawiaj¹ siê 
równie¿ figury œwiêtych np. Barbary, 
czy Floriana. Na szczególn¹ uwagê 
zas³uguje cykl drewnianych postaci, 
które powsta³y w latach 1985-90. 
RzeŸby ukazuj¹ codzienne czynnoœci 
wykonywane przez ludnoœæ wiejsk¹ 
np.: kobieta z maselnic¹, rybak
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Reklamy jastrzêbskiego uzdrowiska w “Polsce Zachodniej” z 1929 r.

S³owniczek wyrazów gwarowych:
bratru³a - piekarnik
budy - stragany, kramy, stoiska z zabawkami i s³odyczami rozstawiane podczas odpustów 
parafialnych
chruszczonce - chrupi¹ce
hawerfloki - p³atki owsiane
karasol - karuzela
krynconka - kogel-mogel
³odpust - odpust parafialny
maszkety - s³odycze, smako³yki
placpatrony - kapiszony
przibronocone - przyrumienione
rychtowaæ - przygotowywaæ
szisbuda - strzelnica
szolka - kubek
trzi sztwierci - trzy czwarte
wraziæ - w³o¿yæ
zoft z cytrony - sok z cytryny

Anna Lerch (Galeria Historii Miasta)

£odpustowo buda / Fot. K. Lerch

tymperaturze kole piytnoœcie minut. Coby kokoski by³y chruszczonce, podsuszomy 
je w nagrzotym piykaroku.
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Jastrzêbie-Zdrój na starej pocztówce

JASTRZÊBIE-ZDRÓJ. Widok ogólny
Na pierwszy rzut oka lokalizacja widoku mo¿e sprawiæ trudnoœæ. Pewn¹ 
wskazówk¹ jest budynek po prawej stronie - to wybudowana w 1905 r. “Betania”, 
która po I wojnie œwiatowej przesz³a w rêce Zak³adu Ubezpieczeñ z Chorzowa, a 
obecnie mieœci Hotel D¹brówka. Inny zachowany do dziœ obiekt to widoczny po 
lewej stronie, w dali za drzewami, Zak³ad Marii, wspó³czeœnie zajmowany przez 
parafiê Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa oraz siostry boromeuszki. Obiekty na 
pierwszym planie ju¿ nie istniej¹. Dwa bliŸniacze domki sta³y przy g³ównej alei 
uzdrowiska. Pod koniec XIX w. zosta³y przejête przez ewangelick¹ fundacjê 
“Betania”, jednak ze wzglêdu na fatalny stan zosta³y rozebrane w okresie 
miêdzywojennym. Nie przetrwa³y równie¿ zabudowania wchodz¹ce w sk³ad 
hotelu-restauracji rodziny Pos³usznych.
Awers: Kolorystyka karty: kolor; krawêdzie i naro¿niki: proste. Rewers: Nadruk 
strony adresowej: czarny. W poprzek napis: “Przedruk wzbroniony”. Karta 
adresowana i zapisana w jêzyku polskim. Stempel: “JASTRZÊBIE-ZDRÓJ / 2 V 
29 18”. Piecz¹tka-ex libris. Wymiary: 8,6 x 13,6 cm. Pocztówka ze zbiorów GHM.
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