
Miejski Oœrodek Kultury w Jastrzêbiu Zdroju

Rok II, Nr 3, Luty 2007 r.                                                             Jastrzêbie Zdrój

Ok³adka dzie³a Olbrychta Strumieñskego pt. “O sprawie, sypaniu, wymierzaniu i 
rybieniu stawów, tak¿e o przekopach, wa¿eniu i prowadzeniu wody. Ksi¹¿ki 
wszystkim gospodarzom potrzebne”, wydanego w Balicach k. Krakowa w 1573 r. 
Wiêcej o  dawnej gospodarce stawami w artykule Boles³awa Niezgody.



Muzeum - definicja i typologia

Muzeum jest instytucj¹ dzia³aj¹c¹ na mocy ustawy. Siêgnijmy zatem do 
definicji prawnej. Wed³ug niej „muzeum jest jednostk¹ organizacyjn¹, 
nienastawion¹ na osi¹ganie zysku, której celem jest trwa³a ochrona dóbr kultury, 
informowanie i wartoœciach i treœciach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie 
podstawowych wartoœci historii, nauki i kultury polskiej oraz œwiatowej, 
kszta³towanie wra¿liwoœci poznawczej i estetycznej oraz umo¿liwianie kontaktu 
ze zbiorami (…)”. W najwiêkszym skrócie muzeum realizuje swoje cele poprzez 
gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, udostêpnianie i konserwowanie 
dóbr kultury. Poniewa¿ jednak owych dóbr kultury posiadamy niezliczon¹ iloœæ, a 
przy tym reprezentuj¹ one mnogoœæ rodzajów, zrodzi³o nam siê wiele typów 
muzeów.

Najproœciej podzieliæ je na muzea przyrodnicze, techniczne i humanistyczne.
Inny podzia³ przewiduje muzea narodowe, okrêgowe, regionalne, miejskie i 

szkolne, œwiadcz¹cy o zasiêgu i znaczeniu placówki.
Istnieje równie¿ podzia³ na:
 - muzea jednodzia³owe - w tym gronie znajdziemy zbiory artystyczne, 

etnograficzne, historyczne, militarne, przyrodnicze, techniczne.
- muzea wielodzia³owe -  wœród nich np. placówki regionalne dokumentuj¹ce 

ca³okszta³t dziedzictwa kulturowego danego regionu, a wiêc archeologiê, historiê, 
sztukê, tradycjê itp.

Powy¿sze typologie maj¹ charakter stosunkowo uporz¹dkowany. A s¹ 
przecie¿ muzea, które trudno zaszufladkowaæ do jakiejœ kategorii. Do tego krêgu 
zaliczymy muzea: dzwonków, fajek, zabawek, pisanek, instrumentów 
muzycznych, maszyn biurowych, powozów, kolei, na muzeach idei, ateizmu i 
ewolucji koñcz¹c. Wyró¿niæ mo¿emy tak¿e muzea biograficzne poœwiêcone 
postaci, która w jakiœ sposób zapisa³a siê w pamiêci ludzkiej (z regu³y siedzib¹ 
takiego muzeum jest dom rodzinny b¹dŸ miasto, w którym wybitna osoba przysz³a 
na œwiat). Ró¿norodnoœæ jest tu ogromna i na dobr¹ sprawê muzeum mo¿e wzi¹æ 
pod swoje skrzyd³a ka¿d¹ dziedzinê ludzkiego ¿ycia. £atwo przy tym zauwa¿yæ, ¿e 
ka¿de muzeum musi posiadaæ jak¹œ kolekcjê.

Istnieje jeszcze jeden ciekawy podzia³ muzeów. Wyró¿nia on nastêpuj¹ce 
typy:

- muzeum autoteliczne: placówka o charakterze kolekcjonerskim i naukowym; 
z regu³y jest ni¹ niezwyk³ej wartoœci obiekt (np. grobowiec), do którego dostêp jest 
powa¿nie ograniczony z uwagi na jego bezpieczeñstwo;

- muzeum edukacyjne: oprócz dzia³alnoœci wystawienniczej placówka 
prowadzi o¿ywion¹ wspó³pracê ze szko³ami; dysponuje salami wyk³adowymi i 
warsztatowymi, sprzêtem audio-wideo, bibliotek¹, placami zabaw; mo¿liwe jest 
dotykanie eksponatów, poniewa¿ bez tego trudno jest przekonaæ ucznia o 
funkcjonalnoœci obiektu; placówkê tak¹ powinna cechowaæ systematycznoœæ 
dydaktyczna;

- muzeum turystyczne: placówka nastawiona g³ównie na odbiorcê z zewn¹trz;

- muzeum wyobraŸni: w zasadzie nie ma instytucjonalnego charakteru; 

powstaje w wyobraŸni cz³owieka na skutek inspiracji danym zbiorem, w efekcie 

czego powstaje konkretna struktura obrazowo-pojêciowa, np. mi³oœnik malarstwa 
przechowuje w swojej pamiêci wspomnienie o dziele sztuki, a nawet próbuje 
wykonaæ jego reprodukcjê.

Powy¿sza typologia nie wyczerpuje tematu. Niedawno doczekaliœmy siê 
przecie¿ kolejnego rodzaju muzeum  -  wirtualnego, którego zwiedzanie odbywa 
siê za pomoc¹ klikniêæ myszki. Jednak w opinii wielu muzeologów okreœlenie 
„muzeum” jest tu nie na miejscu.

Bibliografia:
- Encyklopedia Pedgaogiczna XXI w. T. III, Warszawa 2004.
- T. Go³aszewski, Muzeum-M³odzie¿-Szko³a. Szkic o sytuacji edukacyjnej 
wspó³czesnego muzeum, w: Materia³y Pañstwowego Muzeum Zamkowego w 
Pszczynie, t. VIII, Pszczyna 1994, s. 48-60.
- Ustawa z dnia 21.11.1996 r. o muzeach, Dz.U. z 1997 r., Nr 5 poz. 24.

Marcin Boratyn
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Muzea w Polsce i na œwiecie

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Wiêkszoœci turystów Kraków jest znany poprzez Wawel oraz inne zabytki, 
jednak miejscem równie wartym odwiedzenia w tym mieœcie jest Muzeum 
Lotnictwa Polskiego.

W 1912 r. na terenie obecnego muzeum za³o¿ono lotnisko austro-wêgierskie. 
Wraz z odzyskaniem przez Polskê niepodleg³oœci sta³o siê ono pierwszym polskim 
lotniskiem, gdzie utworzono te¿ pierwsz¹ jednostkê lotnicz¹. Z kolei w okresie 
miêdzywojennym by³o drugim co do wielkoœci lotniskiem w Polsce, posiadaj¹cym 
w³asne zaplecze remontowo-produkcyjne. 

Lotnisko Rakowice - Czy¿yny (teren obecnego muzeum) jest historycznie 
powi¹zane z terenami pobliskiego regionu Œl¹ska Cieszyñskiego. Tu¿ przed 
wybuchem II wojny œwiatowej na lotnisku w Bielskich Aleksandrowicach 
stacjonowa³a zasadzka lotnicza z³o¿ona z czterech samolotów myœliwskich PZL P-
11 z krakowskiego 3 dywizjonu 2 Pu³ku Lotniczego, patroluj¹ca m.in. ziemiê 
cieszyñsk¹. Startuj¹cy z tego lotniska polscy piloci zestrzelili pierwszego dnia 
wojny 3 samoloty hitlerowskich najeŸdŸców.

Krakowskie lotnisko od pocz¹tku wojny sta³o siê celem silnych nalotów 
niemieckich. Podczas okupacji stacjonowa³o na nim niemieckie lotnictwo. W 
styczniu 1945 r. lotnisko zajêli Rosjanie, którzy pó³ roku póŸniej przekazali je 
Wojsku Polskiemu. Ostatecznie w roku 1963 w skutek rozbudowy osiedli 
mieszkaniowych lotnisko zosta³o zlikwidowane.

W 1964 r. na terenie by³ego lotniska Rakowice-Czy¿yny zorganizowano 
wystawê lotnicz¹, na któr¹ trafi³ gromadzony od wojny sprzêt lotniczy. 

Rok 1967 jest pocz¹tkiem powstania oficjalnego muzeum. Naczelna 
Organizacja Techniczna, przejmuj¹c zbiory, ostatecznie powo³uje do ¿ycia 
Muzeum Lotnictwa.
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Obecnie w Muzeum Lotnictwa Polskiego zgromadzonych na ekspozycji 
zosta³o: 176 samolotów, 7 œmig³owców, 22 szybowce, ponad 100 silników 
lotniczych, w nastêpuj¹cych wystawach sta³ych:
- Du¿y Hangar - to ekspozycja samolotów, szybowców i œmig³owców (m.in. 
myœliwiec PZL P. 11c - legenda wrzeœnia 1939, szkolny dwup³atowiec PWS 26, 
brytyjski myœliwiec Supermarine Spitfire oraz prezentowany od czerwca do po³owy 
wrzeœnia Messerschmitt Bf 109G-6, a tak¿e wiele innych rewelacyjnych 
konstrukcji lotniczych);
- Ma³y Hangar - eksponowane s¹ tu samoloty z pionierskiego okresu lotnictwa, a 
tak¿e unikatowe na skalê œwiatow¹, jedyne zachowane na œwiecie samoloty z 
okresu I wojny œwiatowej, niemieckie LVG B.II i DFW C. V;
- Silnikownia  to ekspozycja silników lotniczych od pocz¹tku ich powstania po 
czasy wspó³czesne;
- Swego nie znacie… - tu eksponowane s¹ konstrukcje w stanie, w jakim zosta³y 
one pozyskane do zbiorów;
- Wystawa plenerowa  znajdziemy tu m.in. "Alejê MiGów", szwedzki myœliwiec 
SAAB J-35J Draken, amerykañski myœliwiec Northrop F-5.

Ponadto MLP posiada bibliotekê, w której zgromadzono dotychczas ponad 
7000 ksi¹¿ek, 2500 instrukcji i 25000 czasopism o tematyce lotniczej.

Zwiedzaj¹cy znajd¹ w muzeum wiele unikatowych i ciekawych konstrukcji, 
które cechowa³a niejednokrotnie rewolucyjnoœæ rozwi¹zañ, jak np. przedwojenny 
RWD-21 bêd¹cy doskona³ym polskim samolotem sportowym, dwóch 
równorzêdnych przeciwników z II wojny œwiatowej Spitfire i BF-109 czy polski 
legendarny myœliwiec PZL - P11. Samo pozyskanie niektórych eksponatów wi¹¿e 
siê z ciekawymi zdarzeniami i kolejami losów. Warto tu wymieniæ amerykañskiego 
F-5 przekazanego Polsce - po zakoñczeniu konfliktu wietnamskiego - jako 
zdobycznego egzemplarza do badañ. Ca³oœæ jest wyeksponowana w ciekawy, 
przystêpny sposób i nawet osoby, którym temat lotnictwa jest obcy, znajd¹ coœ 
ciekawego. 

Oprócz prezentacji eksponatów, muzeum organizuje szereg ciekawych imprez 
(m.in. Ma³opolski Piknik Lotniczy), zajêcia lekcyjne dla szkó³ a tak¿e prowadzi 
dzia³alnoœæ wydawnicz¹. 

Muzeum Lotnictwa Polskiego
Al. Jana Paw³a II 39
30-969 Kraków 28, skr.poczt. 79
tel./fax: (012) 642 87 00 , (012) 642 87 01 , (012) 642 40 70, (012) 642 40 71
e-mail: info@muzeumlotnictwa.pl, 
WWW: www.muzeumlotnictwa.pl

Ceny biletów: normalny 7 z³, ulgowy 4 z³.
Bilet na foto/video 10 z³.
Przewodnik w jêzyku polskim 50 z³, przewodnik w jêzyku angielskim 50 z³.

Andrzej Synaszko
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Prezentacje

Jastrzêbski Klub Mi³oœników Historii
Jastrzêbski Klub Mi³oœników Historii przy Galerii Historii Miasta powsta³ pod 

koniec 2006 r. jako nieformalna grupa osób zainteresowanych przesz³oœci¹ naszej 

Ma³ej Ojczyzny. Klub opiera swoj¹ dzia³alnoœæ na pracy spo³ecznej cz³onków, 

którzy za swój cel postawili sobie popularyzowanie historii Œl¹ska oraz wspieranie 

Galerii Historii Miasta. Zamierzenia te maj¹ byæ realizowane poprzez:
a) wspó³dzia³anie z w³adzami, instytucjami, mediami i organizacjami 

zainteresowanymi dzia³alnoœci¹ Klubu;
b) gromadzenie eksponatów, ksiêgozbiorów i archiwaliów w zakresie problematyki 

zwi¹zanej z histori¹ Œl¹ska w celu eksponowania b¹dŸ wzbogacania zbiorów 
Galerii Historii Miasta w Jastrzêbiu Zdroju;

c) organizowanie spotkañ, wyk³adów, sesji, wystaw o tematyce zwi¹zanej z histori¹ 
Œl¹ska;

d) publikowanie artyku³ów w „Biuletynie GHM” i prasie lokalnej;
e) upamiêtnianie wa¿nych rocznic.
W 2007 r. cz³onkowie klubu planuj¹ nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia:

- spotkania klubowiczów w GHM (co drugi wtorek o godz. 17)
- spotkania z zaproszonymi goœæmi
- wyk³ady i prelekcje
- projekcje kronik i filmów historycznych
- wystawy czasowe w GHM
- wyjazdy na wystawy, pikniki militarne i rekonstrukcje bitew historycznych
- wspólne zwiedzanie miejsc historycznych
- dzia³alnoœæ badawcza (m.in. powstania œl¹skie, obrona Bo¿ej Góry w 1939 r., 
wyzwolenie Jastrzêbia w 1945 r., kolej w Jastrzêbiu)
- publikacje w „Biuletynie Galerii Historii Miasta”
- w³asna strona internetowa

Szefem grupy zosta³ kierownik GHM, Marcin Boratyn.
Cz³onkiem klubu mo¿e zostaæ ka¿da osoba pe³noletnia pozytywnie 

zaopiniowana przez wiêkszoœæ klubowiczów. Serdecznie zapraszamy do 
wspó³pracy!

Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”
Polska z racji swojej specyficznej lokalizacji geopolitycznej sta³a siê na 

przestrzeni stuleci krajem, na terenie którego powsta³o bardzo wiele budowli 
fortecznych. W krajobraz naszej Ojczyzny wielokrotnie nêkanej wojnami wpisuje siê 
na sta³e architektura militarna bêd¹ca dzie³em zarówno Polaków jak i obcych 
mocarstw, pod w³adaniem których znajdowa³y siê ziemie polskie. Pró¿no szukaæ na 
œwiecie tak ró¿norodnej mieszanki zabytków fortecznych jakie s¹ w Polsce. 
Poczynaj¹c od piastowskich zamków œredniowiecznych poprzez forty i twierdze 
pruskie, rosyjskie i austriackie a koñcz¹c na potê¿nych kompleksach umocnieñ 
betonowych z czasów II wojny œwiatowej, polskich, niemieckich, rosyjskich. Ka¿dy 
wiek pozostawi³ w Polsce znak swoich czasów w postaci militarnych budowli 
obronnych.
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Muzeum Lotnictwa Polskiego
Al. Jana Paw³a II 39
30-969 Kraków 28, skr.poczt. 79
tel./fax: (012) 642 87 00 , (012) 642 87 01 , (012) 642 40 70, (012) 642 40 71
e-mail: info@muzeumlotnictwa.pl, 
WWW: www.muzeumlotnictwa.pl

Ceny biletów: normalny 7 z³, ulgowy 4 z³.
Bilet na foto/video 10 z³.
Przewodnik w jêzyku polskim 50 z³, przewodnik w jêzyku angielskim 50 z³.

Andrzej Synaszko
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Prezentacje

Jastrzêbski Klub Mi³oœników Historii
Jastrzêbski Klub Mi³oœników Historii przy Galerii Historii Miasta powsta³ pod 

koniec 2006 r. jako nieformalna grupa osób zainteresowanych przesz³oœci¹ naszej 
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b) gromadzenie eksponatów, ksiêgozbiorów i archiwaliów w zakresie problematyki 

zwi¹zanej z histori¹ Œl¹ska w celu eksponowania b¹dŸ wzbogacania zbiorów 
Galerii Historii Miasta w Jastrzêbiu Zdroju;

c) organizowanie spotkañ, wyk³adów, sesji, wystaw o tematyce zwi¹zanej z histori¹ 
Œl¹ska;

d) publikowanie artyku³ów w „Biuletynie GHM” i prasie lokalnej;
e) upamiêtnianie wa¿nych rocznic.
W 2007 r. cz³onkowie klubu planuj¹ nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia:

- spotkania klubowiczów w GHM (co drugi wtorek o godz. 17)
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- wspólne zwiedzanie miejsc historycznych
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wyzwolenie Jastrzêbia w 1945 r., kolej w Jastrzêbiu)
- publikacje w „Biuletynie Galerii Historii Miasta”
- w³asna strona internetowa

Szefem grupy zosta³ kierownik GHM, Marcin Boratyn.
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zaopiniowana przez wiêkszoœæ klubowiczów. Serdecznie zapraszamy do 
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Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”
Polska z racji swojej specyficznej lokalizacji geopolitycznej sta³a siê na 
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œwiecie tak ró¿norodnej mieszanki zabytków fortecznych jakie s¹ w Polsce. 
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Niestety pomimo tak ogromnej iloœci ró¿norodnych zabytków fortecznych 
pañstwo polskie w sposób niedostateczny zajmuje siê ich ochron¹ i renowacj¹. 
Zdecydowana wiêkszoœæ budowli zabytkowych o charakterze militarnym 
popada w ruinê, jest pozostawiona bez opieki na pastwê z³odziei z³omu. O 
zgrozo! nawet budowle wybudowane przez Wojsko Polskie, bêd¹ce czêsto 
miejscami szczególnej pamiêci narodowej jako niemi œwiadkowie tragicznych 
a tak¿e bohaterskich czynów polskiego orê¿a, pozostaje bez nale¿ytej ochrony 
ze strony pañstwowych s³u¿b konserwatorskich.

Dlatego my, pasjonaci historii, a szczególnie pasjonaci fortyfikacji, 
postanowiliœmy zorganizowaæ siê i wspólnymi si³ami na zasadach 
obywatelskiego ruchu spo³ecznego walczyæ o zachowanie tych wspania³ych 
budowli.

Cele, jakie sobie postawiliœmy s¹ dwa. Staramy siê dzia³aæ na rzecz ochrony 
zabytków najnowszej architektury militarnej, które nie zawsze znajduj¹ 
uznanie i s¹ objête ochron¹ prawn¹. Jednoczeœnie staramy siê
 szerzyæ wiedzê na temat budownictwa obronnego wœród hobbystów, 
mi³oœników historii i zwyk³ych ludzi, którzy czêsto nie maj¹ pojêcia, co siê 
znajduje obok ich domostw. Dbamy tak¿e o sporz¹dzanie dokumentacji i 
planów obiektów fortyfikacyjnych, którymi siê zajmujemy oraz staramy siê 
penetrowaæ dot¹d nieznane lub niedostêpne budowle obronne.

Czêsto s³yszymy opinie, ¿e „przecie¿ to niemieckie”, „to jest nic nie warte”. 
My tak nie uwa¿amy. Wszystkie zabytkowe obiekty s¹ dla nas bezcenne, 
zarówno polskie jak i te niemieckie, rosyjskie. S¹ one œwiadectwem myœli 
technicznej pokolenia, które jest ju¿ reprezentowane przez bardzo niewielu 
ludzi. Warto dodaæ, ¿e Polska jest jednym z niewielu europejskich krajów, 
gdzie tego typu budowle nie s¹ szanowane. Francuzi maj¹ swoj¹ Liniê 
Maginota, Czesi znakomite fortyfikacje wzd³u¿ swojej zachodniej i pó³nocnej 
granicy, wspaniale odrestaurowane i udostêpnione zwiedzaj¹cym. Wszêdzie 
tam i w wielu innych pañstwach otoczono je troskliw¹ opiek¹ konserwatorsk¹. 
A u nas? Zasypane œmieciami, zalane wod¹, zaroœniête licznymi krzakami.

Chcemy to zmieniæ, a czy nam siê to udaje mo¿ecie to os¹dziæ przegl¹daj¹c 
nasz¹ stronê internetow¹ ( ) i zwiedzaj¹c izby muzealne 
funkcjonuj¹ce w wyremontowanych przez Stowarzyszenie „Pro Fortalicium” 
schronach bojowych.

Historia naszego Stowarzyszenia zaczyna siê w paŸdzierniku 1997 roku, od 
wyst¹pienia kolegi Waldemara Machonia do dowódcy Garnizonu Bêdzin, p³k 
Andrzeja Sobczyka, z proœb¹ o wyra¿enie zgody na remont ciê¿kiego schronu 
bojowego w Dobieszowicach - Weso³ej. Rok 1998 poœwiêcony zosta³ na 
zbieranie fachowej dokumentacji i œrodków finansowych tak niezbêdnych do 
przeprowadzenia remontu. W styczniu 1999 roku, po u¿yczeniu przez Urz¹d 
Gminy Bobrowniki dzia³ki, na której znajduje siê obiekt grupa znajomych i 
mi³oœników fortyfikacji rozpoczê³a prace remontowe. W roku 2000 coraz 
liczniejsza grupa osób opiekuj¹cych siê schronem postanowi³a sformalizowaæ 
swoje dzia³ania. Zorganizowano zebranie za³o¿ycielskie i dokonano wszelkich 
innych niezbêdnych czynnoœci prawnych. W ten sposób po³o¿one zosta³y

www.profort.org.pl
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 podwaliny pod powo³anie Stowarzyszenia. 14 grudnia 2001 roku zosta³o formalnie 
zarejestrowane w S¹dzie Rejestracyjnym w Gliwicach Stowarzyszenie na Rzecz 
Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”. Jest to oficjalny pocz¹tek naszej 
dzia³alnoœci.

Na dzieñ dzisiejszy po kilku ju¿ latach dzia³alnoœci nasze Stowarzyszenie ca³y 
czas rozwija siê. Mamy ju¿ ponad 80 cz³onków, g³ównie z terenów Górnego 
Œl¹ska, ale tak¿e z innych rejonów Polski jak Wroc³aw, Warszawa, Otwock... 
Mamy na koncie wyremontowane i udostêpnione do zwiedzania 4 obiekty na 
Œl¹sku wchodz¹ce w sk³ad Obszaru Warownego Œl¹sk, pracujemy nad 
rewitalizacj¹ kolejnych. Nasi cz³onkowie dzia³aj¹ w ca³ej Polsce (Otwock, 
Jastarnia). 

Oprócz dzia³alnoœci zwi¹zanej œciœle z rewitalizacj¹ obiektów bojowych (jak na 
razie tylko z lat 20-30-40 XX wieku) Stowarzyszenie dzia³a tak¿e na polu 
rekonstrukcji historycznej. W 2004 roku powsta³a w strukturach Stowarzyszenia 
Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Grupa Operacyjna ŒL¥SK”. W ramach 
dzia³alnoœci rekonstrukcyjnej Stowarzyszenie Pro Fortalicium zorganizowa³o 3 
imprezy militarno-historyczne na Œl¹sku. Pierwsza z nich odby³a siê w 
Dobieszowicach  Weso³ej w 2004 roku i przedstawia³a szturm oddzia³ów 
niemieckich na polski schron bojowy. Inscenizacjê ogl¹da³o ok. 600 osób. Dwie 
kolejne to wielkie ogólnopolskie imprezy organizowane przez tyskie ko³o 
terenowe Stowarzyszenia w Wyrach  Gostyni /k Miko³owa pt. „Bitwa Wyrska”. 
Inscenizacje odby³y siê w maju 2005 i 2006 roku. Przedstawia³y rekonstrukcjê 
prawdziwych wydarzeñ historycznych, które odby³y siê na tych ziemiach we 
wrzeœniu 1939 roku. Wydarzenia te cieszy³y siê bardzo du¿ym zainteresowaniem, 
gromadz¹c kilkutysiêczn¹ publicznoœæ (ok. 4000 w 2005 r. i ok. 10 000 w 2006 r.).

Stowarzyszenie „Pro Fortalicium” w³¹cza siê czynnie w obchody uroczystoœci 
patriotycznych na Œl¹sku (Dzieñ Niepodleg³oœci, Dzieñ Wojska Polskiego, 
rocznica wybuchu wojny itp.).

W 2005 roku podpisaliœmy umowê o wspó³pracy z katowickim oddzia³em 
Instytutu Pamiêci Narodowej, która zaowocowa³a kilkoma przedsiêwziêciami 
edukacyjnymi dla m³odzie¿y jak inscenizacja deportacji Górnoœl¹zaków do ZSRR 
w latach 40 XX wieku. Wspó³pracujemy tak¿e z Muzeum Œl¹skim w Katowicach, 
Muzeum Górnoœl¹skim w Bytomiu, PTTK, Wojskiem Polskim, Towarzystwem 
Przyjació³ Fortyfikacji. 

Ostatnie miesi¹ce zaowocowa³y wydaniem pierwszej ksi¹¿ki w historii 
Stowarzyszenia. Jest to napisany przez naszych cz³onków przewodnik: „ 
Fortyfikacje Obszaru Warownego ŒL¥SK Historia  Przewodnik”, który mo¿na 
nabyæ na naszej stronie internetowej. 

Nasze plany na przysz³oœæ wi¹¿emy przede wszystkim z dzia³alnoœci¹ 
fortyfikacyjn¹ i wydawnicz¹. Chcemy obj¹æ opiek¹ jak najwiêcej zabytków 
architektury militarnej. Mamy tak¿e nadziejê, ¿e nasza dzia³alnoœæ przyniesie 
zmiany w postrzeganiu zabytków fortyfikacji wœród w³adz pañstwowych a tak¿e 
zwyk³ych ludzi i uœwiadomi im, jaki skarb spoczywa na naszej ziemi i ¿e trzeba go 
chroniæ. Najlepszym przyk³adem na to jak jest to potrzebne, s¹ tysi¹ce ludzi, 
którzy co roku przewijaj¹ siê przez nasze obiekty i imprezy.

Tomasz Ja³owy - Stowarzyszenie “Pro Fortalicium”
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Poszukuj¹c tradycyjnych zajêæ zachowanych przez gospodarzy w 
tutejszych wioskach, w³¹czonych do naszego miasta, przynajmniej raz w roku 
oko³o œwi¹t Bo¿ego Narodzenia  dawniej zwanymi „godnimi œwiêtami”  
zastanawiamy siê: sk¹d wziê³a siê tradycja konsumowania ryb s³odkowodnych 
oraz jak rozwija³a siê gospodarka stawami. W tradycji tej wpisa³a siê w 
œredniowieczu miejscowoœæ Rybnik. Na rycinie przedstawiaj¹cej rycerstwo œl¹
skie w bitwie z Tatarami pod Legnic¹ (1241 r.), widnieje na proporcu herb dru¿yny 
rycerskiej z ryb¹  tak samo umieszczon¹ jak we wspó³czesnym herbie miasta 
Rybnika. W dawnych wiekach rybnikami nazywano w urbarzach ksia¿êcych 
stawy z hodowl¹ ryb.

W XVIII-wiecznym herbie wsi Ruptawa, autor tego¿ herbu u¿ywanego na 
pieczêci urzêdowej  umieœci³ sieæ ryback¹ ze z³ocistymi karpiami. Z czasem treœæ 
herbu uleg³a zniekszta³ceniu przez niedba³e przerysowanie owej sieci i pomijanie 
umieszczonych w niej z³owionych ryb. Od wieków gospodarka stawami by³a 
uporz¹dkowana w ten sposób, ¿e na hodowanie ryb w stawach: kmiecie, so³tysi, 
rycerstwo, wójtowie wsi musieli legitymowaæ siê przywilejem (patentem) 
wystawianym przez ksiêcia panuj¹cego nad danym terytorium. Obowi¹zywa³ 
tak¿e panów na dominiach (dworach) oraz duchowieñstwo. W urbarzu z XVI w. 
wzmiankowany jest znajduj¹cy siê w Studzionce „popi staw”  staw nale¿¹cy do 
ksiêdza, nazywanego od czasów panowania Czechów nad ziemi¹ pszczyñsk¹  
popami. Aktualnie stawy te nazywane s¹ „koœcielnikami”, chocia¿ w latach 
wprowadzania tzw. „gospodarki kolektywnej”, to jest upañstwawiania maj¹tków 
w latach 50. XX w., owe koœcielniki przejê³o pañstwo na rzecz PGR.

Na rozwój gospodarki rybnej w œredniowieczu wp³yw mia³a w³adza 
koœcielna. Z powodu rozluŸnienia obyczajów zosta³y na³o¿one liczne posty: 
powstrzymywania siê od „jad³a i picia”, zw³aszcza zwierzyny hodowanej w 
gospodarstwach kmiecych: œwiñ, ciel¹t, owiec, kóz…

Brakowi powœci¹gliwoœci i nieumiarkowania w jedzeniu i piciu trunków (piwa, 
wina, gorza³ki) towarzyszy³y spory, k³ótnie, awantury i bijatyki. Tak by³o te¿ i u 
schy³ku œredniowiecza w po³owie XVI w. Na ten temat dysponujemy licznymi 
przekazami w dokumentach oraz w literaturze bachicznej.

„¯ycia krótkiego nie popsowaæ:
gorza³kê glancn¹æ  karpia skonsumowaæ”
Starosta krajowy dla ksiêstw opolskiego i raciborskiego Jan Oppersdorf w 

dniu 4 stycznia 1550 r. w swej ordynacji przypomnia³ dawne powinnoœci 
poddanych, by ka¿dy ch³op (zagrodnik i komornik) przywozi³ narybek do stawów, 
³owi³ ryby w zbiornikach, „przy czym nale¿y daæ mu co dzieñ potrawê z ryb”.

Rangê gospodarce rybnej nada³ dopiero w 1573 r. Olbrycht Strumieñski  
mistrz stawiarski, autor oryginalnego dzie³a reguluj¹cego gospodarkê stawami. 
Pochodzi³ on z Mys³owic (Ksiêstwo Pszczyñskie). Nie by³ cz³
owiekiem wykszta³conym, ale dziêki osobliwej wiedzy jak¹ posiada³, sprawowa³ 
obowi¹zki rz¹dcy w maj¹tku Firlejów w Balicach pod Krakowem. Sporo 
podró¿owa³ przez co zna³ szczegó³y z okolic Oœwiêcimia, Pszczyny i Rusi. Bêd¹c 
burmistrzem Strumienia, miasteczka w Ksiêstwie Cieszyñskim, napisa³ dzie³o pt. 
„O sprawie, sypaniu, wymierzaniu i rybieniu stawów, tak¿e o przekopach, wa¿e-
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eniu i prowadzeniu wody. Ksi¹¿ki wszystkim gospodarzom potrzebne”  
dedykowane kasztelanowi wiœlickiemu i rawskiemu Miko³ajowi Firlejowi. 
Dzie³o to Strumieñskiemu wydrukowa³a (w 1573 r.) oficyna £azarza 
Andrysowicza w Krakowie w jêzyku polskim  zas³uguj¹ca siê dla polskiego 
piœmiennictwa od 1518 r.

Na kartach swej ksi¹¿ki Strumieñski pisze:
„Jest stawów i stawków wiele, które nie maj¹ ¿adnych Ÿródlisk ani ¿adnych 

strugów, jeno tylko co w nie na³apa wody na wiosnê, z œniegów i deszczu, 
którychtu najwiêcej, a zw³aszcza ko³o Oœwiêcimia i ko³o Pszczyny, u ch³opów, 
w niskich krainach…”

Gdy Turzonowie na Dolnym Œl¹sku w 1534 r. urz¹dzaj¹ olbrzymi staw 
rybny, ju¿ po dwóch latach da³ im on 139 tysiêcy talarów rocznego dochodu.

Zagadk¹ dla nas pozostaje: dlaczego burmistrz Strumieñski dzie³a swego 
nie dedykowa³ ksiêciu Wac³awowi III Adamowi (1528-1579), panu Ksiêstwa 
Cieszyñskiego, skoligaconemu z Jagiellonami, w dobrych koneksjach z 
dworem królewskim w Krakowie, o którym sk¹din¹d wiemy, ¿e by³ typowym 
cz³owiekiem Odrodzenia, humanist¹, wielbi¹cym wyœcigi i turnieje, 
„cz³owiekiem pe³nym dobroci i mi³osierdzia”, wobec którego dobra 
strumieñskie by³y w lennie. Olbrycht Strumieñski tak¹ mo¿liwoœæ skrycie 
rozwa¿a³, kiedy decydowa³ siê dedykowaæ swój „podrêcznik” o gospodarce 
stawami wielmo¿y z Krakowa M. Firlejowi.

Stawy paciorkowo rozci¹ga³y siê wzd³u¿ rzeki Ruptawki dolin¹ jej koryta: 
na lewo od dzisiejszej ul. Ko³³¹taja, pod koœcio³em po tereny Zofiówki (obecnie 
oczyszczalnia œcieków), w Moszczenicy wokó³ koœcio³a na tzw. Grobli (ul. 
Koœcielna). Przy stawach rozwija³y siê w XVIII w. m³yny, które by³y czynne np. w 
Ruptawie do pocz¹tku XX w. Czêœæ owych stawów uleg³a przez osuszenie 
likwidacji, a teren zamieniano na ³¹ki i pastwiska. W Moszczenicy na dawnych 
stawach od wieków rozwinê³o siê gospodarstwo rolne Paj¹ków. Jak podaje 
legenda  o czym pisz¹ kroniki z XIX w.  mia³ tam byæ gródek otoczony wa³ami, 
ju¿ w czasach, gdy przez wieœ przebieg³a konnic¹ wataha Tatarów.

Boles³aw Niezgoda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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O dawnej gospodarce stawami

Z naszego archiwum

Wyzwolenie Bzia Zameckiego - relacja Wilhelma Krupy

By³ styczeñ 1945 r. Armie hitlerowskie cofa³y siê pod naporem ofensywy 
radzieckiej i Wojska Polskiego  na zachód. T¹ sam¹ szos¹ Paw³owice-
Wodzis³aw Œl., któr¹ 1 wrzeœnia 1939 r. armia hitlerowska tak weso³o par³a na 
wschód, teraz dzieñ i noc wraca³a na zachód, lecz nie tak weso³o jak wtedy. 
Op³akany by³ to widok. Konie chude, zara¿one œwierzbem, wymieniane by³y w 
miejscowym folwarku barona von Reitzensteina na konie zdrowe i wypoczête. 
A by³y to dobre konie rasy prusko-wschodniej. Hitlerowcy bowiem przewidywali 
zajêcie Prus Wschodnich przez armiê radzieck¹, tote¿ konie te, przewa¿nie 
klacze Ÿrebne, ewakuowano na Œl¹sk, bo zajêcia Œl¹ska, hitlerowcy widocznie 
nie przewidywali. A sta³o siê.



Poszukuj¹c tradycyjnych zajêæ zachowanych przez gospodarzy w 
tutejszych wioskach, w³¹czonych do naszego miasta, przynajmniej raz w roku 
oko³o œwi¹t Bo¿ego Narodzenia  dawniej zwanymi „godnimi œwiêtami”  
zastanawiamy siê: sk¹d wziê³a siê tradycja konsumowania ryb s³odkowodnych 
oraz jak rozwija³a siê gospodarka stawami. W tradycji tej wpisa³a siê w 
œredniowieczu miejscowoœæ Rybnik. Na rycinie przedstawiaj¹cej rycerstwo œl¹
skie w bitwie z Tatarami pod Legnic¹ (1241 r.), widnieje na proporcu herb dru¿yny 
rycerskiej z ryb¹  tak samo umieszczon¹ jak we wspó³czesnym herbie miasta 
Rybnika. W dawnych wiekach rybnikami nazywano w urbarzach ksia¿êcych 
stawy z hodowl¹ ryb.

W XVIII-wiecznym herbie wsi Ruptawa, autor tego¿ herbu u¿ywanego na 
pieczêci urzêdowej  umieœci³ sieæ ryback¹ ze z³ocistymi karpiami. Z czasem treœæ 
herbu uleg³a zniekszta³ceniu przez niedba³e przerysowanie owej sieci i pomijanie 
umieszczonych w niej z³owionych ryb. Od wieków gospodarka stawami by³a 
uporz¹dkowana w ten sposób, ¿e na hodowanie ryb w stawach: kmiecie, so³tysi, 
rycerstwo, wójtowie wsi musieli legitymowaæ siê przywilejem (patentem) 
wystawianym przez ksiêcia panuj¹cego nad danym terytorium. Obowi¹zywa³ 
tak¿e panów na dominiach (dworach) oraz duchowieñstwo. W urbarzu z XVI w. 
wzmiankowany jest znajduj¹cy siê w Studzionce „popi staw”  staw nale¿¹cy do 
ksiêdza, nazywanego od czasów panowania Czechów nad ziemi¹ pszczyñsk¹  
popami. Aktualnie stawy te nazywane s¹ „koœcielnikami”, chocia¿ w latach 
wprowadzania tzw. „gospodarki kolektywnej”, to jest upañstwawiania maj¹tków 
w latach 50. XX w., owe koœcielniki przejê³o pañstwo na rzecz PGR.

Na rozwój gospodarki rybnej w œredniowieczu wp³yw mia³a w³adza 
koœcielna. Z powodu rozluŸnienia obyczajów zosta³y na³o¿one liczne posty: 
powstrzymywania siê od „jad³a i picia”, zw³aszcza zwierzyny hodowanej w 
gospodarstwach kmiecych: œwiñ, ciel¹t, owiec, kóz…

Brakowi powœci¹gliwoœci i nieumiarkowania w jedzeniu i piciu trunków (piwa, 
wina, gorza³ki) towarzyszy³y spory, k³ótnie, awantury i bijatyki. Tak by³o te¿ i u 
schy³ku œredniowiecza w po³owie XVI w. Na ten temat dysponujemy licznymi 
przekazami w dokumentach oraz w literaturze bachicznej.

„¯ycia krótkiego nie popsowaæ:
gorza³kê glancn¹æ  karpia skonsumowaæ”
Starosta krajowy dla ksiêstw opolskiego i raciborskiego Jan Oppersdorf w 

dniu 4 stycznia 1550 r. w swej ordynacji przypomnia³ dawne powinnoœci 
poddanych, by ka¿dy ch³op (zagrodnik i komornik) przywozi³ narybek do stawów, 
³owi³ ryby w zbiornikach, „przy czym nale¿y daæ mu co dzieñ potrawê z ryb”.

Rangê gospodarce rybnej nada³ dopiero w 1573 r. Olbrycht Strumieñski  
mistrz stawiarski, autor oryginalnego dzie³a reguluj¹cego gospodarkê stawami. 
Pochodzi³ on z Mys³owic (Ksiêstwo Pszczyñskie). Nie by³ cz³
owiekiem wykszta³conym, ale dziêki osobliwej wiedzy jak¹ posiada³, sprawowa³ 
obowi¹zki rz¹dcy w maj¹tku Firlejów w Balicach pod Krakowem. Sporo 
podró¿owa³ przez co zna³ szczegó³y z okolic Oœwiêcimia, Pszczyny i Rusi. Bêd¹c 
burmistrzem Strumienia, miasteczka w Ksiêstwie Cieszyñskim, napisa³ dzie³o pt. 
„O sprawie, sypaniu, wymierzaniu i rybieniu stawów, tak¿e o przekopach, wa¿e-

8

eniu i prowadzeniu wody. Ksi¹¿ki wszystkim gospodarzom potrzebne”  
dedykowane kasztelanowi wiœlickiemu i rawskiemu Miko³ajowi Firlejowi. 
Dzie³o to Strumieñskiemu wydrukowa³a (w 1573 r.) oficyna £azarza 
Andrysowicza w Krakowie w jêzyku polskim  zas³uguj¹ca siê dla polskiego 
piœmiennictwa od 1518 r.

Na kartach swej ksi¹¿ki Strumieñski pisze:
„Jest stawów i stawków wiele, które nie maj¹ ¿adnych Ÿródlisk ani ¿adnych 

strugów, jeno tylko co w nie na³apa wody na wiosnê, z œniegów i deszczu, 
którychtu najwiêcej, a zw³aszcza ko³o Oœwiêcimia i ko³o Pszczyny, u ch³opów, 
w niskich krainach…”

Gdy Turzonowie na Dolnym Œl¹sku w 1534 r. urz¹dzaj¹ olbrzymi staw 
rybny, ju¿ po dwóch latach da³ im on 139 tysiêcy talarów rocznego dochodu.

Zagadk¹ dla nas pozostaje: dlaczego burmistrz Strumieñski dzie³a swego 
nie dedykowa³ ksiêciu Wac³awowi III Adamowi (1528-1579), panu Ksiêstwa 
Cieszyñskiego, skoligaconemu z Jagiellonami, w dobrych koneksjach z 
dworem królewskim w Krakowie, o którym sk¹din¹d wiemy, ¿e by³ typowym 
cz³owiekiem Odrodzenia, humanist¹, wielbi¹cym wyœcigi i turnieje, 
„cz³owiekiem pe³nym dobroci i mi³osierdzia”, wobec którego dobra 
strumieñskie by³y w lennie. Olbrycht Strumieñski tak¹ mo¿liwoœæ skrycie 
rozwa¿a³, kiedy decydowa³ siê dedykowaæ swój „podrêcznik” o gospodarce 
stawami wielmo¿y z Krakowa M. Firlejowi.

Stawy paciorkowo rozci¹ga³y siê wzd³u¿ rzeki Ruptawki dolin¹ jej koryta: 
na lewo od dzisiejszej ul. Ko³³¹taja, pod koœcio³em po tereny Zofiówki (obecnie 
oczyszczalnia œcieków), w Moszczenicy wokó³ koœcio³a na tzw. Grobli (ul. 
Koœcielna). Przy stawach rozwija³y siê w XVIII w. m³yny, które by³y czynne np. w 
Ruptawie do pocz¹tku XX w. Czêœæ owych stawów uleg³a przez osuszenie 
likwidacji, a teren zamieniano na ³¹ki i pastwiska. W Moszczenicy na dawnych 
stawach od wieków rozwinê³o siê gospodarstwo rolne Paj¹ków. Jak podaje 
legenda  o czym pisz¹ kroniki z XIX w.  mia³ tam byæ gródek otoczony wa³ami, 
ju¿ w czasach, gdy przez wieœ przebieg³a konnic¹ wataha Tatarów.

Boles³aw Niezgoda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

9

O dawnej gospodarce stawami

Z naszego archiwum

Wyzwolenie Bzia Zameckiego - relacja Wilhelma Krupy
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miejscowym folwarku barona von Reitzensteina na konie zdrowe i wypoczête. 
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klacze Ÿrebne, ewakuowano na Œl¹sk, bo zajêcia Œl¹ska, hitlerowcy widocznie 
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by³y powa¿ne, poleg³o te¿ sporo ludnoœci cywilnej, miêdzy innymi: Jan G¹sior, 
Jerzy Pala, Pawe³ Omozik, Jan Filip i Jan Dziadek oraz dwie dziewczyny 
Piechoczek i Liszok. Spoœród ludnoœci cywilnej by³o te¿ sporo rannych. W szkole 
w Bziu Górnym wojska radzieckie urz¹dzi³y szpital polowy i ranni ¿o³nierze i 
ludnoœæ cywilna by³a pod troskliw¹ opiek¹ lekarzy wojskowych. Walki jednak nie 
ustawa³y i ludnoœæ cywilna musia³a siê ewakuowaæ w kierunku Studzionki i 
Pszczyny. Ja ze swoj¹ rodzin¹ by³em w Studzionce. Pewnego dnia 
postanowi³em pójœæ do Bzia zobaczyæ co siê tam dzieje. Stwierdzi³em, ¿e 
jeszcze nie mo¿na wracaæ. Na boisku szkolnym o obszarze 1 ha sta³a bardzo 
du¿a iloœæ jeñców niemieckich. Wróci³em z powrotem do Studzionki. Oko³o 20 
kwietnia 1945 r. front zosta³ przerwany, a myœmy mogli wróciæ do domu. 
Przygotowywano siê do obchodów œwiêta 1 Maja, lecz na skutek 
przemieszczenia wojska radzieckiego dnia 30 kwietnia 1945 r. w kierunku 
Wodzis³awia, obchody nie odby³y siê.

•ród³o: Jak zosta³a wyzwolona Gromada Bzie Zameckie. Relacja naocznego 
œwiadka Ob. Wilhelma Krupy- mieszkañca Bzia; mps w zbiorach GHM.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z naszej ksi¹¿nicy

W ostatnich latach polskie górnictwo uleg³o daleko id¹cym przeobra¿eniom. 

Zmala³o równie¿ jego dawne znaczenie. Jednoczeœnie odchodz¹ w niepamiêæ 

obrzêdy, wierzenia, zachowania. S¹ dla wielu górników po prostu archaiczne, 

œmieszne, naiwne. Okazuje siê jednak, ¿e m³odzie¿ uczêszczaj¹ca do GHM, 

chêtnie s³ucha opowieœci o Skarbniku, bawi¹ j¹ górnicze dowcipy, interesuj¹ 

gwarkowskie zwyczaje. St¹d te¿ wielu nauczycieli pyta o publikacje, które 

pozwoli³yby przybli¿yæ tê problematykê.

Na uwagê zas³uguje praca zbiorowa pt. „Górniczy stan w wierzeniach, 
obrzêdach, humorze i pieœni”. W najwiêkszym skrócie zawiera ona 
po¿yteczne informacje na temat: historii górnictwa wêglowego, rodziny 
górniczej, wierzeñ, opowieœci, przys³ów, pieœni, dowcipów, gwary, rzeŸby i 
rêkodzie³a, kultu œwiêtej Barbary, podañ o Skarbniku i wielu innych aspektów 
folkloru górniczego.

Ksi¹¿ka ma charakter popularnonaukowy, a wiêc nie powinna sprawiaæ 
k³opotu w odbiorze. Percepcjê u³atwia bogactwo tekstów Ÿród³owych 
utrzymanych w gwarze œl¹skiej. Mo¿na je wykorzystaæ na lekcjach o 
regionalizmie b¹dŸ w szkolnych  inscenizacjach.

Bardzo po¿yteczny okazaæ siê mo¿e s³owniczek gwary górniczej oraz wybór 
bibliografii folkloru górniczego.

Górniczy stan w wierzeniach, obrzêdach, humorze i pieœni, pod red. 
Doroty Simonides, Œl¹ski Instytut Naukowy, Katowice 1988, s. 496.
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T¹ sam¹ szos¹ ewakuowano obóz oœwiêcimski. Ludnoœæ gromadnie posz³a na 
ow¹ szosê, aby sobie obejrzeæ tych ludzi. Ja nie poszed³em, bo sam by³em wiêzieñ 
hitlerowskich obozów koncentracyjnych w Sachsenhausen i Flossenberg, tote¿ ich 
widok by³ mi dobrze znany. W pochodzie wiêŸniów byli te¿ i bzianie, jak nie¿yj¹cy 
ju¿ Edward Nowak i Iwan Janecki, zaœ Franciszek Sta³tny uciek³ w Soœnicy i a¿ do 
wyzwolenia 11 marca 1945 r. ukryty by³ w kominie ob. Marii Nies³añczykowej w 
Bziu Zameckim, przysió³ek Skrbenia. Rowy tej szosy na przestrzeni oko³o 2 km 
us³ane by³y oko³o 20 trupami, których tutejsi gospodarze póŸniej zwieŸli i 
pogrzebali na miejscowym cmentarzu.

Pod koniec stycznia 1945 r. armia radziecka wyzwoli³a ju¿ Pszczynê, BrzeŸce i 
Studzionkê i zajê³a pozycjê tu¿ za Paw³owicami na linii kolejowej Paw³owice-¯ory, 
gdzie trwa³y a¿ do 11 marca 1945 r. Dla umocnienia frontu hitlerowcy œci¹gnêli z 
W³och dywizjê artylerii lotniczej, dwie baterie zajê³y pozycjê oko³o 200 metrów 
przed moim domem, zaœ dowództwo tych baterii mieœci³o siê w moim domu. 
Mia³em wiêc mo¿liwoœæ obserwowaæ wszystko. Dzieñ i noc trwa³y wymiany ognia. 
Podczas inspekcji tych baterii poleg³ pewnego popo³udnia ich dowódca- kapitan. W 
ogóle hitlerowcy mieli ogromne straty. Armia radziecka mia³a pod swoim 
obstrza³em szosê Paw³owice-¯ory-Wodzis³aw. Armia radziecka obstrzeliwa³a 
skutecznie hitlerowskie pozycje, szczególnie dotkliwy by³ ogieñ z broni pok³adowej 
radzieckich czo³gów. Hitlerowskie w³adze administracyjne oraz partyjne z 
Pszczyny usadowi³y siê w Bziu Górnym. Hitlerowski landrat ze swoim sztabem 
zaj¹³ jedn¹ szko³ê, zaœ NSDAP-kierownictwo powiatowe zajê³o drug¹ szko³ê. 
Punktem zbornym spêdu krów by³o podwórze maj¹tku obszarniczego barona von 
Reitzensteina w Bziu Górnym. Ch³opi sprowadzali tu swoje krowy, z wygl¹du 
zewnêtrznego dobre mleczne i niektóre wysoko cielne. Ka¿dy ch³op u bramy 
podwórza zdj¹³ tylko ³añcuch z karku i wraca³. Byd³o rycza³o niemo¿liwie i bod³o siê 
nie maj¹c pokarmu. Spêdzono ch³opców w wieku 14 i 15 lat, którzy pêdzili to byd³o 
pod nadzorem hitlerowskiej policji na zachód do Czechos³owacji. Po³o¿enie 
hitlerowców by³o z ka¿dym dniem coraz gorsze a¿ 11 marca 1945 r. w po³udnie 
zasz³a koniecznoœæ ewakuacji. S³ysza³em jak hitlerowski radiotelegrafista 
rozpaczliwie szuka³ przez swój nadajnik radiowy po³¹czenia z dowództwem 
dywizji. Przeci¹g³e wo³anie umówionych symboli „Friedrich -  Dora -  Friedrich”, a¿ 
w koñcu siê po³¹czy³ i otrzyma³ rozkaz ewakuacji. By³y to chwile najwiêkszego 
napiêcia. Przygotowano dzia³a i wieczorem baterie odjecha³y w kierunku 
Wodzis³awia. Teraz krêci³o siê tutaj du¿o dezerterów niemieckich, którzy nie chcieli 
ju¿ dalej walczyæ i na w³asn¹ rêkê wracali na zachód. Ca³a rodzina moja i nawet 
s¹siedzi, siedzieliœmy jak zwykle w piwnicy domu w oczekiwaniu co teraz nast¹pi. 
O godz. 10 wieczorem dnia 11 marca 1945 r. us³yszeliœmy kroki w domu, a ¿e w 
piwnicy pali³a siê œwieca, ¿o³nierze radzieccy, bo to oni chodzili w domu, zeszli do 
piwnicy w iloœci oko³o 10 ch³opa. Po krótkiej i przyjacielskiej rozmowie ¿o³nierze 
odeszli. Nadmieniam, ¿e domek mój jest najbardziej wysuniêty na wschód i 
zdobyty bez strza³u. Hitlerowcy zajêli pozycje w Bziu Zameckim i Bziu Dolnym i 
walki trwa³y tam przez 6 tygodni i dziennie zasypywani byliœmy ogniem 
huraganowym. Wojska radzieckie zajmowa³y ka¿dy dom w walce wrêcz. Domy te 
zosta³y wszystkie zburzone. Walki mia³y tak uporczywy charakter, ¿e ¿o³nierze 
porównywali je z walkami pod Stalingradem. Naturalnie straty wojsk radzieckich
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•ród³o: Jak zosta³a wyzwolona Gromada Bzie Zameckie. Relacja naocznego 
œwiadka Ob. Wilhelma Krupy- mieszkañca Bzia; mps w zbiorach GHM.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z naszej ksi¹¿nicy

W ostatnich latach polskie górnictwo uleg³o daleko id¹cym przeobra¿eniom. 
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Górniczy stan w wierzeniach, obrzêdach, humorze i pieœni, pod red. 
Doroty Simonides, Œl¹ski Instytut Naukowy, Katowice 1988, s. 496.
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Tak ciê¿kich walk ziemia jastrzêbska nie prze¿y³a nigdy. ̄ o³nierze 38 Armii 
gen. p³k. Kiry³³a Moskalenki ju¿ pod koniec stycznia stanêli pod Strumieniem i po 
uzupe³nieniu si³ mieli zadaæ Niemcom ostateczny cios. Dla hitlerowców ten bój 
mia³ jednak du¿o wiêksze znaczenie ni¿ sowieci przypuszczali. Utrata Zag³êbia 
Ostrawsko-Morawskiego równa³a siê bowiem z klêsk¹ Rzeszy. Nic wiêc 
dziwnego, ¿e gen. Schoerner œci¹gn¹³ do obrony nawet dywizje niemieckie z 
W³och. W walkach wziêli udzia³ nawet s³uchacze jastrzêbskiej szko³y 
samochodowej prowadzonej przez miejscowy Hitlerjugend. Jednoczeœnie 
faszyœci ewakuowali urzêdy i niemieck¹ ludnoœæ cywiln¹. W Bziu i Szerokiej 
zatrzymali siê funkcjonariusze w³adz okupacyjnych z Pszczyny. Tu¿ za frontem, 
w budynkach jastrzêbskiego kurortu przywracano do zdrowia rannych w 
krwawych starciach hitlerowskich ¿o³nierzy. G³ówny punkt opatrunkowy 
znajdowa³ siê w dawnej “Katowiczance”, niegdyœ lecznicy dla dzieci. Przezornie 
zaczêto wywoziæ urz¹dzenia uzdrowiskowe w g³¹b Rzeszy. Mieszkañcy ziemi 
jastrzêbskiej zmuszeni zaœ zostali do kopania rowów przeciwczo³gowych, a wielu 
mê¿czyzn zaci¹gniêto do Volkssturmu. Pod koniec lutego linia frontu zatrzyma³a 
siê wzd³u¿ torów kolejowych ¯ory-Paw³owice-Strumieñ. W tym czasie Rosjanie 
podjêli decyzjê o operacji, która zyska³a miano ostrawsko-morawskiej.

Natarcie radzieckie rozpoczête 10 marca za³ama³o siê. Nag³y atak zimy 
popsu³ Rosjanom szyki. Zawieje œnie¿ne spowodowa³y, ¿e widocznoœæ zmala³a 
do kilkudziesiêciu metrów. Na domiar z³ego Niemcy znali termin ataku i w porê 
wycofali siê. Natarcie sowieckie trafia³o wiêc w pró¿niê.

Mimo wszystko front wolno przesuwa³ siê w stronê Jastrzêbia. Przy u¿yciu 
piechoty, dwóch brygad pancernych, pu³ku czo³gów i trzech pu³ków dzia³ 
pancernych Rosjanie zdobyli Jarz¹bkowice, Golasowice i Paw³owice.

11 marca walki kontynuowano w Pniówku. Niemcy wzmocnieni trzema 
dywizjami piechoty okupowali las nieopodal obecnej kopalni. Totalna walka z 
u¿yciem czo³gów i samolotów po obu stronach zakoñczy³a siê wyparciem 
Niemców z Pniówka.

26/27 marca 1945 r.
62 lata temu wojska radzieckie zajê³y Jastrzêbie

5 XII - Przy Galerii Historii Miasta powsta³ Jastrzêbski Klub Mi³oœników Historii  
grupa skupiaj¹ca entuzjastów historii lokalnej. JKMH pragnie realizowaæ 
swoje cele poprzez organizacjê spotkañ, prelekcji, projekcji kronik, 
wyjazdów do miejsc historycznych, uczestnictwo w piknikach militarnych i 
rekonstrukcjach bitew historycznych, organizacjê wystaw czasowych, 
dzia³alnoœæ badawcz¹ i publicystyczn¹, ochronê miejsc pamiêci. Szefem 
klubu zosta³ kierownik GHM.

15 XII - W 25 rocznicê pacyfikacji KWK „Manifest Lipcowy” Galeria Historii Miasta 
wraz z KZ NSZZ „Solidarnoœæ KWK „Zofiówka” i jastrzêbskim Biurem 
Terenowym Regionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ” 
przygotowa³a wystawê czasow¹ pt. „Miasto pod specjalnym nadzorem  
Jastrzêbie Zdrój czasu stanu wojennego”. Ekspozycjê otwarto 15 grudnia 
na terenie kopalni „Zofiówka”. Komisarzem wystawy zosta³ kierownik 
GHM, Marcin Boratyn. Od 8 stycznia 2007 r. mo¿na ogl¹daæ w GHM.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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„Ma ono s³u¿yæ in¿ynierowi i prawnikowi, konstruktorowi i ekonomiœcie, 
dziennikarzowi i artyœcie, górnikowi, cieœli i kowalowi, sztygarowi i lekarzowi. Ma 
ono czêsto posmak gwary lub brzmi z cudzoziemska”  tak o s³owie górniczym 
czytamy w przedmowie „ I lustrowanego górniczego s³ownika 
encyklopedycznego” autorstwa Stanis³awa Gismana. 

S³ownik Gismana zawiera ok. 9 tysiêcy hase³ z zakresu górnictwa 
wêglowego, rudnego, solnego, kamiennego, wiertnictwa i eksploatacji ropy 
naftowej, geologii, mineralogii i koksownictwa. Stanowi on efekt pracy Podkomisji 
S³ownictwa w Komisji Normalizacyjnej Przemys³u Wêglowego w pierwszych 
latach Polski Ludowej. Normalizacja ta mia³a ujednoliciæ, a tak¿e spolszczyæ obc¹ 
terminologiê, jaka by³a wówczas powszechna w naszym przemyœle 
wydobywczym.

Ksi¹¿ka jest bogato ilustrowana. Fotografie, ryciny, tabele i wykresy u³atwiaj¹ 
zrozumienie zawi³ej dla zwyk³ego œmiertelnika problematyki górniczej. 
Zwa¿ywszy na rok wydania, nie jest to ju¿ wiedza aktualna. Niemniej jednak dla 
mi³oœników tej ga³êzi przemys³u oraz kolekcjonerów górniczych pami¹tek 
encyklopedia stanowi nieocenion¹ wartoœæ. A fakt, ¿e pozycjê wydano w 
nies³awnej pamiêci Stalinogrodzie, tylko wartoœæ ksi¹¿ki potêguje.

Stanis³aw Gisman, Ilustrowany górniczy s³ownik encyklopedyczny, 
Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze, Stalinogród 1955, s. 530.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Z ¿ycia Galerii Historii Miasta

27 IX 2006 - Galeria Historii Miasta zaprezentowa³a kolejn¹ wystawê czasow¹ pt. 

„Konik  przyjaciel dziecka” ze zbiorów Muzeum Zabawek i Zabawy w 

Kielcach. Na ekspozycji pokazano sto kilkadziesi¹t drewnianych koników z 

warsztatów  twórców ludowych.
24 X - GHM odwiedzi³a delegacja spo³ecznoœci ¯ydów Reformowanych, któr¹ 

reprezentowali rabin Uri Regev Prezes Œwiatowej Unii ¯ydów 
Reformowanych oraz rabin Burt Schuman Naczelny Rabin Polski ¯ydów 
Reformowanych. Goœcie wys³uchali wyst¹pienia kierownika GHM 
poœwiêconego historii miasta, œl¹skim zwyczajom i górniczej tradycji. 
Nastêpnie rozmawiali z przyby³ymi na spotkanie maturzystami.
22 XI - Rozstrzygniêto konkurs dla uczniów jastrzêbskich szkó³
 podstawowych i gimnazjalnych pt. „Konik moich marzeñ” na najciekawsz¹ 
figurkê b¹dŸ rzeŸbê konika. W konkursie wziê³o udzia³ 80 uczniów.
Z d a n i e m  j u r y  n a  n a j l e p s z ¹  o c e n ê  z a s ³ u ¿ y ³ o  6  o s ó b :  
I miejsce:  Katarzyna Pala (SP 17) i Anna Zbieska (SP 12) 
II miejsc:  Fabian Jeremias (SP 16) i Edyta Zapart (SP 12) 
III miejsce: Kamil Bunikowski (SP 16) i Aleks Sandman (SP 17) 
Wyró¿nienia otrzyma³o 6 osób: Jaros³aw Kasza (Gimnazjum nr 11), 
Mateusz Kopiec (SP 17), Tomasz Marek (SP 10), Szymon Pluta (SP 1), 
Ewelina Rogala (SP 12) i Olga S³onina (Zespó³ Szkó³ nr 9).
Wszystkie prace bior¹ce udzia³ w konkursie mo¿na by³o ogl¹daæ na 
wystawie pokonkursowej.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Z ¿ycia Galerii Historii Miasta

27 IX 2006 - Galeria Historii Miasta zaprezentowa³a kolejn¹ wystawê czasow¹ pt. 
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poœwiêconego historii miasta, œl¹skim zwyczajom i górniczej tradycji. 
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Wa¿ne rocznice

1 II 1976 - erygowano parafiê pw. œw. Barbary i œw. Józefa Robotnika na osiedlu 
„PrzyjaŸñ”

1 II 1942 - sp³on¹³ drewniany koœció³ pw. œœ. Piotra i Paw³a w Bziu Zameckim
3/4 II 1994 - sp³on¹³ budynek sanatorium „Górnik”
5 II 1802 - w Krzy¿owicach zmar³ ks. Ignacy Alojzy Skrzyszowski, fundator 

koœcio³a parafialnego w Szerokiej
6 II 1413 - w dokumencie wystawionym przez ksiêcia raciborskiego Jana 

pojawia siê pierwsza wzmianka Ÿród³owa o Cisówce
12 II 1946 - w Jastrzêbiu Zdroju utworzono Gminn¹ Spó³dzielniê „Samopomoc 

Ch³opska”; jej prezesem zosta³ Rafa³ Sitek
12 II 1976 - dyrektorem KWK „Borynia” zosta³ mgr in¿. Bogdan Borowy, funkcjê 

tê pe³ni³ do 1986 roku
14 II 1989 - w Jastrzêbiu goœcili Lech Wa³êsa i ks. Henryk Jankowski; spotkali 

siê z górnikami KWK „Manifest Lipcowy”, mieszkañcami miasta oraz 
cz³onkami MKS i TKZ

17 II 1972 - powsta³ Jastrzêbski Klub Fotograficzny „Niezale¿ni” 
20 II 1918 - zmar³ dr Miko³aj Witczak; zosta³ pochowany w grobowcu przy 

koœciele œw. Katarzyny w Jastrzêbiu Górnym
25 II 1989 - w koœciele NMP odby³ siê Kongres Opozycji Antyustrojowej, na 

który mimo represji przyby³o 52 delegatów Solidarnoœci Walcz¹cej, 
PPS-RD, KPN, PPN i WiP

28 II 1980 - w klubie NOT KWK „Jastrzêbie” odby³o siê „Spotkanie pokoleñ”, 
inauguruj¹ce miejskie obchody 100-letniej rocznicy ruchu 
robotniczego w Polsce

28 II 1989 - odby³o siê spotkanie MK „Solidarnoœæ” Jastrzêbie i RKW Œl.-D¹br., 
na którym podjêto uchwa³ê o umiejscowieniu siedziby RKW Œl.-D¹br. 
w jastrzêbskiej parafii NMP do czasu relegalizacji zwi¹zku

29 II 1948 - mszê œw. w kaplicy zdrojowej odprawi³ ks. kardyna³ Adam Sapieha
1 III 1974 - redaktorem naczelnym tygodnika katolickiego „Goœæ Niedzielny” 

zosta³ urodzony w Jastrzêbiu Zdroju ks. Stanis³aw Tkocz
4 III 1861 - hrabia Feliks von Königsdorf naby³ od skarbu pañstwa Jastrzêbie 

Dolne i rozpocz¹³ budowê uzdrowiska
5 III 1979 - komendantem ZHP Hufca Jastrzêbie Zdrój zosta³ hm. Lech 

Machalica, nauczyciel, dotychczasowy komendant Hufca im. 
Braterstwa Broni w Czechowicach-Dziedzicach

10 III 1992 - zmar³ Rafa³ Sitek (ur. 1915), ¿o³nierz AK, pierwszy komendant MO 
w Jastrzêbiu Zdroju; wspó³organizator Rady Narodowej, Stra¿y 
Po¿arnej i Stronnictwa Ludowego; dzia³acz ZSL

18 III 1980 - w Jastrzêbiu odby³o siê Chor¹gwiane Forum Aktywu Harcerskiej 
S³u¿by Polsce Socjalistycznej; w obradach uczestniczy³o 150 
przedstawicieli harcerstwa województwa katowickiego

20 III 1921 - na Górnym Œl¹sku odby³ siê plebiscyt
23 III 1979 - w Jastrzêbiu Zdroju zaingurowano patronat m³odzie¿y nad 

miastem; w uroczystej manifestacji w hali widowiskowo-sportowej 
wziêli udzia³: przedstawiciele w³adz miasta i partii, dzia³acze PZPR, 
weterani ruchu robotniczego, kombatanci i m³odzie¿ szkolna.
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Po ciê¿kich bojach 12 marca wojska radzieckie zajê³y Skrbeniê i Bzie 
Zameckie. Miejscow¹ ludnoœæ wysiedlono w okolice Pszczyny, bowiem w Bziu 
wci¹¿ toczy³y siê za¿arte walki. Doœæ powiedzieæ, ¿e w dniach 12-15 marca 
Niemcy przeprowadzili blisko 40 kontrataków! Z tak fanatycznego oporu nie 
rezygnowali pomimo ogromnych strat w ludziach i sprzêcie. Sowieci przekonali 
siê, ¿e trzeba szukaæ innego rozwi¹zania. Nowa koncepcja zak³ada³a natarcie 
na ¯ory i Wodzis³aw z zamiarem obejœcia Ostrawy od pó³nocy. Pomocnicze 
uderzenie mia³o pójœæ na Jastrzêbie i Moszczenicê.

Nowe, bezwzglêdne natarcie radzieckie zamieni³o miasteczko ¯ory w 
mogi³ê jego niemieckich obroñców. Nazajutrz, w Niedzielê Palmow¹, piechota 
radziecka wspomagana przez 2 i 3 batalion czo³gów czechos³owackiej brygady 
pancernej opanowa³a Boryniê i Szerok¹, a nastêpnie kontynuowa³a atak w 
kierunku Gogo³owej i Po³omii.

Tymczasem po³udniowa czêœæ ziemi jastrzêbskiej wci¹¿ tkwi³a na linii 
frontu. Piaski, Ruptawa i Cisówka wci¹¿ zagro¿one by³y walkami. Niespokojnie 
by³o równie¿ w Jastrzêbiu. Zdobycie uzdrowiska uznano jednak za 
priorytetowe z uwagi na zaplecze sanitarne. W nocy z 26 na 27 marca toczy³y 
siê o Zdrój ciê¿kie walki. Rano Niemcy wycofali siê.

Jednak mieszkañcy wolnego ju¿ uzdrowiska nie mogli czuæ siê 
bezpiecznie. 28 marca pojawi³a siê w Jastrzêbiu grupa ¿o³nierzy niemieckich, 
która po krótkiej walce zosta³a rozbita. Dzieñ póŸniej w Jastrzêbiu pojawi³y siê 
g³ówne si³y radzieckie, a z nimi funkcjonariusze NKWD. Rozpoczê³y siê 
polowania na prawdziwych i rzekomych wspó³pracowników dawnego ³adu. 
Wystarczy³ nieraz donos zawistnego s¹siada, by znajomego zza miedzy 
wys³aæ za Ural...

Przez nastêpne tygodnie Rosjanie stacjonuj¹cy w Zdroju œcierali siê z 
Niemcami, którzy wci¹¿ okupowali dolinê Szotkówki i koloniê Piaski. Do koñca 
kwietnia sowieci stracili w Moszczenicy kilkuset ¿o³nierzy.

Równie zaciête boje toczy³y siê w Ruptawie. Niemcy umocnili siê tu wzd³u¿ 
linii kolejowej biegn¹cej do Zebrzydowic. Walki toczy³y siê kolejno o przysió³ki 
Ruptawiec, Libowiec, Kindra, Biadoszek i Mariowiec. Sama Ruptawa zosta³a 
wyzwolona dopiero 18 kwietnia. Mieszkañcy Cisówki nie mogli czuæ siê 
bezpiecznie do pocz¹tku maja.

A¿ trudno uwierzyæ, ¿e le¿¹ca kilkaset kilometrów od granic Niemiec ziemia 
jastrzêbska zazna³a pokoju mniej wiêcej wtedy, gdy w berliñskim bunkrze Hitler 
pope³nia³ samobójstwo, a sama stolica Rzeszy poddawa³a siê sowietom. Obie 
strony konfliktu stoczy³y tu totaln¹ walkê, trac¹c tony sprzêtu i tysi¹ce ludzi. 
Stoczy³y walkê o ziemiê, do której praw nie mieli.

W okresie PRL mieszkañcy ziemi jastrzêbskiej musieli sk³adaæ ho³d armii, 
która wraz z wyzwoleniem spod jarzma hitlerowskiego, przynios³a now¹, 
d³u¿sz¹ okupacjê. 26 marca ka¿dego roku na Bo¿ej Górze (zwanej wówczas 
Wzgórzem Bohaterów, a póŸniej Gór¹ Wyzwolenia) organizowano masowe 
manifestacje wdziêcznoœci dla “braterskiej” armii radzieckiej. Na szczycie 
Bo¿ej Góry stan¹³ obelisk upamiêtniaj¹cy kilkuset ¿o³nierzy sowieckich 
poleg³ych w walkach o nasz¹ ziemiê. Pomnik, choæ w zmienionym kszta³cie, 
stoi do dziœ. Stoi w miejscu, gdzie 1 wrzeœnia 1939 roku polscy u³ani stawili 
mê¿ny opór hitlerowskim  najeŸdŸcom. Nikt jednak nie pomyœla³ o podobnym 
uczczeniu naszych ¿o³nierzy.
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25 III 1945 - Szeroka zosta³a zajêta przez wojska 38 Armii 4 Frontu Ukraiñskiego 
pod dowództwem gen. p³k. Kiry³³a Moskalenki.

26 III 1993 - po raz pierwszy ulicami miasta przesz³a Droga Krzy¿owa
27 III 1945 - w Jastrzêbiu pojawi³y siê wojska 38 Armii 4 Frontu Ukraiñskiego
31 III 1941 - na dworcu w Katowicach aresztowany zosta³ Gerard Malcher, 

dzia³acz podziemia w Jastrzêbiu; poniós³ œmieræ, wyskakuj¹c z okna 
katowickiego wiêzienia

1 IV 1993 - powsta³a Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A. z przekszta³cenia 
siedmiu kopalñ wêgla kamiennego

2 IV 1979 - do Jastrzêbia przyby³a ekipa Telewizji Polskiej Katowice; przez kilka 
dni krêci³a film publicystyczno-rozrywkowy o naszym mieœcie; 
zaingurowa³ on w telewizji cykl prezentacji pod nazw¹ „Miasta XXXV-
lecia PRL”

5 IV 1894 - w Moszczenicy urodzi³ siê Rudolf Ranoszek
6/7 IV 1875 - hotel Opitza w Zdroju pad³ ofiar¹ napadu rabunkowego; dokona³ go 

s³awny rabuœ Wincenty Eliasz.
8 IV 1959 - przy g³êbieniu szybu I w KWK Moszczenica mia³ miejsce groŸny 

wybuch metanu; zginê³o 9 pracowników PBSz; zniszczeniu uleg³o 
zbrojenie i czêœæ obudowy szybu oraz przyleg³e obiekty

8 IV 1986 -  zmar³ prof. Rudolf Ranoszek, wybitny hetytolog, twórca polskiej 
szko³y filologii Wschodu Staro¿ytnego

16 IV 1958 - Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyj¹³ uchwa³ê 
zatwierdzaj¹c¹ budowê kopalñ „Moszczenica” i „Jastrzêbie”; uchwa³a 
ta zobowi¹zywa³a Ministra Zdrowia oraz Ministra Górnictwa i 
Energetyki do komisyjnego zbadania koniecznoœci likwidacji 
uzdrowiska

22 IV 1998 - w Cieszynie podpisano umowê tworz¹c¹ polsko-czeski Euroregion 
„Œl¹sk Cieszyñski”, w granicach którego znalaz³o siê Jastrzêbie Zdrój

23 IV 1979 - z wizyt¹ w Jastrzêbiu Zdroju przebywa³ I sekretarz KC PZPR Edward 
Gierek; obiektem jego zainteresowania by³y inwestycje w mieœcie

24 IV 1969 - zmar³ by³y proboszcz parafii œw. Katarzyny ks. Augustyn Machalica; 
pochowano go 29 IV na cmentarzu parafialnym

25 IV 1976 - zmar³ Miko³aj Franciszek Witczak; zosta³ pochowany na cmentarzu 
przy ul. Ogrodowej

30 IV 1993 - do rejestru zabytków województwa katowickiego wpisano: Park 
Zdrojowy z budowlami uzdrowiskowymi, sanatoria „Mieszko”, 
„D¹brówka”, „Górnik”, „Opolanka” i sanatorium III, zespó³ klasztorny z 
koœcio³em Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa oraz „Dom Anio³ów 
Stró¿ów” (szpital kolejowy)
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