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Jastrzębscy aptekarze w latach 1863-1939

Jastrzębskie zdrojowisko od początku swojego funkcjonowania stało się 
miejscem, gdzie nie tylko poszukujący zdrowia mogli znaleźć ukojenie, ale było 
także wybornym miejscem dla handlarzy towarami różnego rodzaju. Nieodzowne 
stało się także zaopatrzenie kuracjuszy w niezbędne medykamenty. Nie dziwi zatem 
fakt, że w Jastrzębiu pojawili się aptekarze. Przez cały okres pruski aptekę w 
Jastrzębiu, która była czynna tylko w sezonie kuracyjnym, prowadzili właściciele 
apteki w Wodzisławiu. Każdy kolejny właściciel apteki w Wodzisławiu stawał się 
także właścicielem apteki w Jastrzębiu. Pierwszym z wodzisławskich aptekarzy, 
którzy związali się z Jastrzębiem był Wollmann. 

Victor Adolf Wollmann urodził się 6 lutego 1808 r. w Simsdorf (Gostomia w woj. 
opolskim), a zmarł 2 lipca 1883 r. w Raciborzu. Był synem katolika i ziemianina 
Josepha Wollmanna i Elisabeth z d. Merat. 20 kwietnia 1842 r. poślubił w 
Wodzisławiu Rosalię Gödel, z którą miał przynajmniej jednego syna. Apteka w 
Wodzisławiu była w rękach Wollmanna w latach 1835-1863. W Jastrzębiu rezydował 
w willi Felix, w której oferowano także 18 pokoi dla kuracjuszy w cenie od 3 do 4 
talarów. Jak podaje dr Faupel w sprawozdaniu z 1863 r.: „Już w ubiegłym roku 
troszczono się o przygotowanie serwatki krowiej: obecnie podaje się także serwatkę 
kozią. Przygotowanie serwatki zlecono aptekarzowi panu Wollmannowi. Ma także 
na sprzedaż wszelkiego rodzaju sztuczne i naturalne wody mineralne. U niego 
znajduje się główny skład solanki jastrzębskiej. Pan Wollmann stawia do dyspozycji 
lekarzy uzdrowiskowych apteczkę podręczną, jednak nie wystarczającą dla 
wszystkich przypadków. W razie wystąpienia niebezpiecznych chorób lekarze 
dysponują szybkimi końmi, z których pomocą lekarstwo może być sprowadzone z 
Wodzisławia w ciągu godziny”. Natomiast „Gazeta Warszawska” w doniesieniu na 
temat Jastrzębia podała, że: „…apteka jest miejscowa. Sklepy: Goldmana szkła, 
ubiorów i galanterii innego kupca, wreszcie handel win i korzeni Volmana, w którym 
mówią po polsku i w i., przedstawiają możność zaopatrzenia się we wszystko co 
podróżującemu jest potrzebne”. Należy dodać, że także syn Viktora Wollmanna 
zarejestrował w Jastrzębiu swoją firmę. Obecny poziom wiedzy nie pozwala określić 
jak długo rodzina Wollmannów przebywała w Jastrzębiu. Wiadomo jedynie, że 
rybnickie rejestry firm wymieniają w 1868 r. zarówno ojca jak i syna, a w 1869 
zarejestrowany jest już jedynie Victor Wollmann junior.

1 lipca 1863 r. wodzisławską aptekę przejął od Wollmanna Feodor Knop za 18 
tys. talarów, a wraz z nią aptekę w Jastrzębiu. To oznacza, że w tym okresie było w 
Jastrzębiu dwóch aptekarzy. Feodor Knop urodził się 8 stycznia 1835 r. w 
Leobschütz (Głubczyce w woj. opolskim) i był synem dra Josepha Adalberta Knopa i 
Julii z d. Schneider. 20 listopada 1866 r. poślubił Paulinę Hoebig (ur. 20. 01. 1847 
Zobten - Sobótka k. Wrocławia). W późniejszym okresie był właścicielem aptek w 
Adelsdorf, Laband i Habelschwerdt. W jednej z reklam z 1865 r. zachwalał 
jastrzębski kurort oraz oferował pokoje dla przyjezdnych przy swojej aptece, która 
zapewne mieściła się w budynku późniejszej restauracji „Kuracyjnej”, a obecnie 
„Zdrojowa”.

1 czerwca 1872 r. aptekę w Wodzisławiu zakupił za 19 000 talarów Michael 
Michalski. Urodzony w 1846 r. Michalski przybył do Wodzisławia z Wrocławia, gdzie 
studiował farmację. Jednocześnie stał się także właścicielem filii w Jastrzębiu, gdzie 
wzorem swego poprzednika oferował „mieszkania zdrowe, wygodne i meblowane”. 
17 czerwca tego samego roku złożył w Rybniku uroczystą przysięgę i zdał egzamin 
przed komisją egzaminacyjną. Treść tej przysięgi jest następująca: "Ja Michael 
Michalski przysięgam Bogu Wszechmogącemu, że po tym, gdy jako aptekarz w 
Królewskim Państwie uznany zostanę, Jego Królewski Majestat-Prus, mojego 
Najjaśniejszego Pana Poddany, wiernie i posłusznie, z całą wiedzą mojego zawodu 
będę jak najlepiej wykonywać należne obowiązki z tego wynikające, albo z 
wydawanych zarządzeń, a  także moją należną wolą i wiadomością - tak mi 
dopomóż Bóg". Właścicielem aptek był przez 8 lat do 1880 r. Później aptekarz 
Michael Michalski pojawia się wśród informacji dotyczących miejscowości Kempen 
(Kępno w woj. wielkopolskim), w których podano, że w 1884 r. została 
zarejestrowana firma (apteka) Michalskiego, a w 1886 r. Michalski sprzedał aptekę 
niejakiemu Jasińskiemu. Inna informacja pochodzi z 1901 r. i podaje, że Michalski 
prowadził wzorową aptekę w Rauscha (Ruszów w woj. dolnośląskim), a po jego 
śmierci apteka należała do jego żony Elisabeth z domu Buch, o której jest wzmianka 
jeszcze w 1935 r.

Kolejnym właścicielem wodzisławskiej apteki, a co za tym idzie również jej 
jastrzębskiej filii, był Ernst August Hirschfeld, którą od Michalskiego zakupił w 1880 r. 
Jego obecność nie trwała jednak długo, gdyż już dwa lata później odsprzedał interes 
Ignatzemu Frankowi. Poza tym niewiele wiadomo na temat Hirschfelda. Aptekarza o 
tym nazwisku odnotowały roczniki „Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu
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Berlin”. Jak sama nazwa wskazuje rzecz dotyczyła Berlina, a Hirschfeld był 
właścicielem apteki przynajmniej od 1888 r. W późniejszym okresie posiadał aptekę 
w różnych lokalizacjach miasta (W. Motzstrasse 67, Bamberger Strasse 33), a 
wspomniana publikacja wymieniała Hirschfelda jeszcze w 1914 r.

W kwietniu 1882 r. aptekę za kwotę 103 tys. marek przejął wspomniany już Ignatz 
Frank, który urodził się 26 kwietnia 1846 r. w Sułkowie (Zülkowitz) koło Głubczyc 
(Leobschütz). Był synem właściciela ziemskiego Franza i jego żony Teresy z d. 
Meissner. Jego żoną była Maria Pauline Agnes Winkler (ur. 15. 08. 1857 Leobschütz 
- zm.10. 04. 1942 Friedeberg) , z którą wziął ślub 12 maja 1879 r. w Leobschütz i miał 
co najmniej dwóch synów: Ignatza, który zmarł w wieku niemowlęcym oraz 
urodzonego 23 grudnia 1883 r. Franza, który poszedł w ślady ojca i został 
aptekarzem. Także Ignatz Frank, wzorem poprzedników, reklamował swoje usługi w 
jastrzębskich kąpielach oferując „mieszkania w aptece kąpielowej za mierną cenę”. 
Rozsyłał również prospekty reklamujące uzdrowisko zainteresowanym osobom. 
Jako człowiek cieszący się poważaniem został wybrany w 1912 r. na 
przewodniczącego wodzisławskiej rady miejskiej. Frank prowadził także 
przylegającą do budynku wodzisławskiej apteki rozlewnię wód. W wodzisławskim 
muzeum znajduje się butelka po wodzie mineralnej produkowanej przez Franka. 
Niestety brak jest danych czy do produkcji wody mineralnej wykorzystywał także 
jastrzębską solankę. Ignatz Frank zmarł w 27 lutego 1913 r. i został pochowany na 
wodzisławskim cmentarzu parafialnym. Interes po ojcu przejął Franz, który egzamin 
na farmaceutę zdał w 1907 r. we Wrocławiu. Jego żoną była urodzona w Turyngii 
ewangeliczka Helena Goerbin (1890-1927) z d. Rohr. 25 lutego 1927 r. w 
Wodzisławiu urodziła się ich córka - Helena. Niestety dwa dni po porodzie zmarła 
żona Helena, a niespełna miesiąc później 19 marca zmarła mała Helenka. 
Rozlewnię wód prowadził do około 1915 r., natomiast aptekę w Wodzisławiu 
sprzedał rodzinie Froeilich w 1931 r. i przeniósł się do Friedeberg im Isergebirge 
(Spokojna Góra w Górach Izerskich) - obecnie Mirsk w woj. dolnośląskim, gdzie 
ożenił się ponownie w 1936 r. W księdze adresowej na 1929 r. Franz Frank figuruje 
jako aptekarz w Jastrzębiu i Wodzisławiu. Natomiast w wydaniu na 1930 r. już tylko 
jako aptekarz w Wodzisławiu. Od tej pory w Jastrzębiu był już tylko jeden aptekarz - 
Błażejowski.

Aleksander Błażejowski urodził się 26 września 1886 r. w miejscowości 
Jarmolińce na Podolu w rodzinie Felicjana i Heleny z d. Jaworska. Dyplom magistra 
farmacji uzyskał w 1914 r., a następnie poślubił warszawiankę Marię Grodner (1891-
1966). W burzliwych latach zawieruchy wojennej przyszła na świat ich córka Halina, 
która urodziła się w 1916 r. w miejscowości Kaminskoje w Rosji. Do Jastrzębia 
przybył na początku lat 20. W okresie międzywojennym i tuż po II wojnie światowej 
prowadził aptekę w willi Janka (dawniej „Willa Karola”), gdzie rodzina Błażejowskich 
także mieszkała. W czasie okupacji niemieckiej pracował w Alwerni pod Krakowem. 
Dzięki wystawionym przez niego receptom było możliwe leczenie członków AK. 
Jego córka Halina realizowała zapotrzebowanie, a żona wykonywała zastrzyki. W 
mieszkaniu Błażejowskich przechowywano także żołnierzy podziemia. W 
późniejszym okresie okupacji aptekę oraz część mieszkania w Zdroju przejął 
Treuhänder (zarządca), który był członkiem NSDAP. Aleksander Błażejowski zmarł

Przysięga i potwierdzenie zdanego egzaminu aptekarza Ignatza Franka w 1882 r. / 
Arch. Muzeum w Wodzisławiu
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30 października 1952 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Zdroju.      
W rodzinnym grobie spoczęła także jego żona oraz córka.

Serdeczne podziękowania kieruję pod adresem dyrektora Muzeum w 
Wodzisławiu Sławomira Kulpy za wielką i bezinteresowną pomoc przy zbieraniu 
informacji na temat naszych wodzisławsko-jastrzębskich aptekarzy.

Dariusz Mazur

Wybrane źródła:
- “Archiv Und Zeitung des Apotheker-Vereins in Norddeutschland”, Hannover 1844.
- “Berliner Klinische Wochenschrift” 1865, 1872, 1880.
- “Königlich Preußischer Staats-Anzeiger” 1864, 1868, 1869.
- “Pharmaceutische Centralhalle für Deutschland” 1864.
- “Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin” 1901, 1914.
- “Amts-Blatt der Königlischen Regierung zu Oppeln” 1872.
- “Chemiker Zeitung” 1884.
- “Deutsche Apotheker-Zeitung” 1907.
- “Pharmazeutische Zeitung“ 1935.
- “Gazeta Warszawska" 1864, 1876.
- „Czas“ 1883.
- Wilhelm Brachmann – „Beiträge zur Apothekengeschichte Schlesiens“ 1966.
- Friedhelm Reinhard – “Apotheken in Berlin: von den Anfängen bis zur 
Niederlassungsfreiheit” 1957.
- Brzost M., Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995.
- http://www.online-ofb.de/leobschuetz/

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

Jastrzębskie drogi do socjalizmu w dekadzie 
gierkowskiej (cz. 3)

Socjalistyczny etos pracy
Jastrzębie było miastem wybitnie robotniczym, przy czym odsetek górników w 

stosunku do innych robotników był najwyższy w Polsce. Górnicy byli więc 
szczególnie uprzywilejowaną grupą społeczną w mieście. O kosztach, jakie górnicy 
za ten wyjątkowy status ponosili, oficjalnie nie mówiono. 

Kwestią zasadniczą była taka organizacja pracy, aby przynosiła maksymalnie 
duże efekty produkcyjne. System socjalistyczny opierał się na centralnym 
planowaniu. Każdy dyrektor i kierownik rozliczał się z wykonania planu. W górnictwie 
polegał on na wydobyciu założonej w planie ilości węgla, a najlepiej na 
przekroczeniu normy. Każda tona surowca była bowiem na wagę złota - jastrzębski 
węgiel koksujący niemal w całości sprzedawano na Zachód. Płynące stamtąd 
dewizy pozwalały komunistom utrzymywać się przy władzy. Zrozumiałe więc, że 
bardzo im zależało na tym, by wagony z węglem wyjeżdżały ze Śląska 
nieprzerwanie.

Aby zmobilizować jastrzębian do wydajniejszej pracy stosowano różne zabiegi. 
Wpisywały się one w specyficzny socjalistyczny wzorzec pracy.

Punktem wyjścia miało być wykonanie planu. Gwarancją tego miała być 
sumienność, rytmiczność i zaangażowanie. Każdego pracownika miała cechować 
„rzetelna troska o pełne wykonanie zwiększonych zadań”. Dla partii było oczywiste (i 
takiego przekonania wymagano również od robotników), że skoro można wykonać 
plan z nadwyżką, to w przyszłości można osiągnąć jeszcze więcej. Służyły temu 
akcje inicjowane przez Zarząd Miejski ZSMP, jak choćby podejmowanie zobowiązań 
pod hasłem „Zrobimy więcej niż nakazuje obowiązek” (1976). Mobilizowano 
pracowników płomiennymi przemówieniami, w których stwierdzano, że górnicy z 
pewnością wykonają plan roczny oraz wypełnią inne zobowiązania. Zresztą nad 
biurowcem KWK „Jastrzębie” widniał charakterystyczny napis: „Górnicy nigdy nie 
zawiodą partii”. Działania te, często ponawiane, świadczyły o braku społecznego 
entuzjazmu dla takich inicjatyw. Dodatkowe tony, litry, egzemplarze nie przekładały 
się bowiem na większą ilość towarów na sklepowych półkach.

Jednym z elementów socjalistycznego etosu pracy było współzawodnictwo 
pracy. Jego celem było poprawienie gospodarowania materiałami i maszynami, 
wyższy poziom organizacji i bezpieczeństwa pracy, wyzwalanie inicjatywy i 
pomysłowości pracowników, a przede wszystkim polepszenie wyników 
produkcyjnych. Od samego początku współzawodnictwo pracy nie cieszyło się 
dużym powodzeniem i niezbędne było stosowanie różnych zachęt bądź nawet 
przymusu. Idea ta zawsze sprowadzała się do bardziej wytężonego wysiłku bez 
dodatkowych gratyfikacji finansowych. Niezbyt zachęcająca była walka o tytuł i 
odznakę Brygady Pracy Socjalistycznej. Nic więc dziwnego, że np. w kopalni 
„Moszczenica” w 1977 r. o tytuł ten ubiegały się 32 kolektywy, a jedynie 19 sprostało 
wymaganiom. Przyczyną takiego stanu rzeczy było słabe zainteresowanie 
górników. W rezultacie nie wykonano planów. Z czasem wprowadzano kolejne 
formy rywalizacji np. „Wyróżniający się w zawodzie” czy „Proporzec przechodni dla 
oddziałów wydobywczych i przygotowawczych”. W tej rywalizacji jastrzębscy 
górnicy stali jednak na straconej pozycji, ponieważ warunki pracy w ich zakładach 
były znacznie gorsze niż w innych kopalniach. Jastrzębski węgiel miał jednak swoją 
cenę liczoną w dewizach i z tego powodu górnicy poddawani byli naciskom, by 
uczestniczyć w tej „szlachetnej rywalizacji”. Ze współzawodnictwem powiązane były 
rekordy produkcyjne. Miały one zakres zjednoczeniowy i resortowy. Przykładowo w 
1973 r. „Moszczenica” mogła pochwalić się 6 rekordami resortowymi i 9 w skali 
zjednoczenia w zakresie robót przygotowawczych.

Inną formą były zobowiązania przedzjazdowe (a więc przed kolejnym Zjazdem 
PZPR). Meldunek o podjęciu zobowiązań miał najczęściej uroczystą formę. 
Jednakże rozpoczęcie Zjazdu nie dawało chwili wytchnienia, ponieważ dawało 
asumpt do zaciągnięcia Wart Zjazdowych, w trakcie których załogi kopalń dając 
wyraz „szczerego i pełnego poparcia polityce partii i rządu” fedrowały dodatkowe 
tony węgla. Podobne praktyki stosowano w innych branżach np. z okazji jubileuszu 
Polski Ludowej. Pragnąc uczcić 35-lecie PRL pracownicy MPGK rozebrali barak 
przy ul. Kurpiowskiej, zaś pracowniczki oddziału „Weluksu” zobowiązały się do 
podniesienia produkcji dzianiny o 0,2 proc., co miało przynieść „poważne efekty 
ekonomiczne”. W rzeczywistości jednak wszelkie tego typu inicjatywy były odgórnie 
narzucane, nie było w nich nic z deklarowanej werbalnie spontaniczności.
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Dążenie do wykorzystywania rezerw produkcyjnych zaowocowało ideą 
racjonalizatorstwa. W kopalniach zajmowały się tym głównie koła Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Górnictwa. Mobilizowano pracowników do poszukiwania 
ulepszeń w zakresie metod i technologii produkcji. Wiele z rozwiązań pozwoliło nie 
tylko zaoszczędzić, ale i zarobić. Niektóre zostały nawet opatentowane.

Poszukując rezerw drzemiących w narodzie znaleziono genialny w swojej 
prostocie pomysł wykorzystania rąk ludzkich w wolnym czasie. Idea była szczytna - 
praca dla swojego środowiska i dla socjalistycznej ojczyzny. Wprawdzie czyny 
społeczne organizowano już wcześniej, ale nigdy na taką skalę jak w epoce Gierka. 
Co więcej, Dzień Ogólnopartyjnego Czynu Społecznego i Produkcyjnego ustalono 
na jedną z majowych niedziel, a zatem w dniu wolnym od pracy. W Jastrzębiu 
sytuacja była o tyle prostsza, że wokół bloków panowało błoto i bałagan. 
Mieszkańców łatwiej było zachęcić do porządkowania swojej najbliższej okolicy. W 
ten sposób rękami jastrzębian wykonano m.in. Jar Południowy, Ośrodek Wczasów 
Niedzielnych, Miasteczko Ruchu Drogowego, wiele zieleńców, skwerów i placów 
zabaw. Były to ze wszech miar pożyteczne inicjatywy, które mogły na trwałe wpisać 
się w tradycję miejską. Niestety, właściwe dla socjalizmu upolitycznienie każdej 
inicjatywy, biurokratyzacja, sprawozdawczość, przypisywanie sobie przez partię 
cudzych zasług działało na niekorzyść spontanicznego i bezinteresownego 
charakteru czynów społecznych. Ludzie chcieli zrobić coś dla siebie i dla miasta, ale 
nie miało to nic wspólnego z kolejnym zjazdem PZPR i jego „słusznymi” uchwałami. 
Jeszcze mniej zrozumiałe były czyny produkcyjne polegające na dodatkowej 
bezpłatnej pracy, którą było np. wydobycie określonej ilości węgla, odzłomowanie 
zakładu, konserwacja urządzeń. Robotnikom tłumaczono, że wykonują to dla 
ojczyzny, a w gruncie rzeczy największą korzyść odnosili sekretarze 
poszczególnych struktur partii, którzy mogli pochwalić się wynikami swoim 
przełożonym. Były to bowiem prace, które przy dobrej organizacji można było 
wykonać w tygodniu, tymczasem odbierano robotnikom niedzielę - jedyny dzień, gdy 
rodzina mogła spotkać się w komplecie. Co więcej, dla władz była to zakamuflowana 
rekompensata za 1 Maja - dzień ustawowo wolny od pracy. Czyny te odbierano 
powszechnie jako współczesną odmianę pańszczyzny.

W ówczesnych realiach toczono nieustanną walkę o dyscyplinę pracy. 
Próbowano uświadamiać robotnikom, że każda źle przepracowana godzina czy 
wręcz minuta jest bezpowrotnie stracona i może kiedyś zadecydować o 
niewykonaniu planu. Dlatego promowano ideę uwolnienia drzemiących w ludziach 
rezerw. Powołano nawet zakładowe komisje ds. analizy rezerw, których zadaniem 
był przegląd stanowisk pracy pod kątem poprawy efektywności pracy. W takich 
realiach zrodził się pomysł czterobrygadowego systemu pracy, który doprowadził 
później do ostrego protestu górników.

Charakterystyczne, że główną rolę w mobilizowaniu pracowników do wykonania 
uchwał partii spełniały poszczególne struktury PZPR. Szczególne obowiązki 
spoczywały na członkach partii, którzy mieli nie tylko świecić przykładem, ale 
donosić o wszelkich nieprawidłowościach w swoich zakładach, bowiem każda 
stracona minuta mogła zaważyć na niewykonaniu ambitnego planu partii. Walka z 
bumelanctwem, pasożytnictwem, nieróbstwem czy niedbalstwem była więc jednym

Dyplom uznania dla załogi KWK „Jastrzębie” za dodatkowe tony wydobyte w ramach 
akcji „30 miliardów” w 1973 r. / Arch. KWK „Jas-Mos”
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inicjatywy, biurokratyzacja, sprawozdawczość, przypisywanie sobie przez partię 
cudzych zasług działało na niekorzyść spontanicznego i bezinteresownego 
charakteru czynów społecznych. Ludzie chcieli zrobić coś dla siebie i dla miasta, ale 
nie miało to nic wspólnego z kolejnym zjazdem PZPR i jego „słusznymi” uchwałami. 
Jeszcze mniej zrozumiałe były czyny produkcyjne polegające na dodatkowej 
bezpłatnej pracy, którą było np. wydobycie określonej ilości węgla, odzłomowanie 
zakładu, konserwacja urządzeń. Robotnikom tłumaczono, że wykonują to dla 
ojczyzny, a w gruncie rzeczy największą korzyść odnosili sekretarze 
poszczególnych struktur partii, którzy mogli pochwalić się wynikami swoim 
przełożonym. Były to bowiem prace, które przy dobrej organizacji można było 
wykonać w tygodniu, tymczasem odbierano robotnikom niedzielę - jedyny dzień, gdy 
rodzina mogła spotkać się w komplecie. Co więcej, dla władz była to zakamuflowana 
rekompensata za 1 Maja - dzień ustawowo wolny od pracy. Czyny te odbierano 
powszechnie jako współczesną odmianę pańszczyzny.

W ówczesnych realiach toczono nieustanną walkę o dyscyplinę pracy. 
Próbowano uświadamiać robotnikom, że każda źle przepracowana godzina czy 
wręcz minuta jest bezpowrotnie stracona i może kiedyś zadecydować o 
niewykonaniu planu. Dlatego promowano ideę uwolnienia drzemiących w ludziach 
rezerw. Powołano nawet zakładowe komisje ds. analizy rezerw, których zadaniem 
był przegląd stanowisk pracy pod kątem poprawy efektywności pracy. W takich 
realiach zrodził się pomysł czterobrygadowego systemu pracy, który doprowadził 
później do ostrego protestu górników.

Charakterystyczne, że główną rolę w mobilizowaniu pracowników do wykonania 
uchwał partii spełniały poszczególne struktury PZPR. Szczególne obowiązki 
spoczywały na członkach partii, którzy mieli nie tylko świecić przykładem, ale 
donosić o wszelkich nieprawidłowościach w swoich zakładach, bowiem każda 
stracona minuta mogła zaważyć na niewykonaniu ambitnego planu partii. Walka z 
bumelanctwem, pasożytnictwem, nieróbstwem czy niedbalstwem była więc jednym

Dyplom uznania dla załogi KWK „Jastrzębie” za dodatkowe tony wydobyte w ramach 
akcji „30 miliardów” w 1973 r. / Arch. KWK „Jas-Mos”
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z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stał system władzy. Zjawiska te wynikały w 
dużej mierze ze specyfiki socjalizmu, a co za tym idzie - były nie do pokonania. Mimo 
to nie szczędzono działań zmierzających do ich likwidacji. Oprócz krytyki 
bumelantów i pasożytów, stosowano metody dopingujące do lepszej i wydajniejszej 
pracy. Sądzono, że umieszczenie wizerunku dobrego pracownika w przestrzeni 
publicznej będzie wystarczającym powodem do dumy. W Jastrzębiu pojawiły się 
więc Galerie Przodowników Pracy i Galerie Ludzi Dobrej Roboty. Przykładowo 
kopalnia „Borynia” umieściła ją nie tylko na terenie zakładu, ale również na osiedlu 
IV, w Szerokiej oraz w Żorach. W wielu zakładach zakładano Księgi Ludzi 
Zasłużonych. Organizowano również plebiscyt na „Człowieka miesiąca” - 
kandydatury wysuwały poszczególne oddziały kopalni, zaś ostateczna decyzja 
należała do Zakładowej Komisji Współzawodnictwa i Sekretariatu KZ PZPR.

W państwie ludu pracującego wysoką rangę otrzymało Święto Pracy. 1 Maja miał 
być manifestacją socjalistycznego pracownika. Choć część jego uczestników 
przychodziła dobrowolnie, to stosowana wobec wielu presja, często połączona z 
pogróżkami, sprawiała, że uczestnictwo w pochodzie pierwszomajowym 
pozbawione było szczerego entuzjazmu. Większą społeczną atencją cieszyła się 
Barbórka. Poprzedzało ją spotkanie kierownictwa politycznego i gospodarczego 
kopalni z sekretarzami i aktywem partyjnym zakładu, podczas którego dokonywano 
podsumowania mijającego roku. Organizowano też spotkania z Ludźmi Czynu 
Zjazdowego, odwiedzano Ludzi Dobrej Roboty życząc im dalszych dobrych 
wyników produkcyjnych. Barbórka była niejako formą podziękowania górnikom za 
ich ciężką pracę. Państwowa ranga święta w pełni satysfakcjonowała jastrzębskich 
górników, tym bardziej, że w rodzinnych stronach mogli o takim statusie pomarzyć. 
Władze dość umiejętnie wynagradzały również odznaczeniami. Na górników 
czekały Krzyże Zasługi, odznaki Przodownika Pracy Socjalistycznej, Ordery 
Sztandaru Pracy czy tytuły Zasłużonego Górnika PRL. Te ostatnie zarezerwowane 
były dla pracowników, którzy wykazywali się czymś więcej niż stażem pracy. Istotne 
były wybitne wyniki produkcyjne oraz zaangażowanie w działalności partyjnej, a 
więc to, co było jednym z filarów socjalistycznego etosu pracy.

Stworzenie socjalistycznego etosu pracy było jednym z najważniejszych 
punktów budowy społeczeństwa socjalistycznego. Jastrzębie, jako miasto górnicze, 
dawało szansę na szybszą realizację tego celu. Tymczasem idea uległa 
wynaturzeniu, a nawet przybrała karykaturalne rozmiary. Socjalistyczne podejście 
do pracy charakteryzowały takie cechy jak: brak szacunku dla wspólnej własności, 
fluktuacja, bumelanctwo, wykonywanie niepotrzebnych prac, przerost zatrudnienia 
w niektórych sektorach, nieprzestrzeganie BHP, prowizorka wykonania, zła 
organizacja pracy, wysługiwanie się robotnikami przez aktyw partyjny, spożywanie 
alkoholu w miejscu pracy. Oczywiście nie zawsze i nie wszędzie notowano takie 
przypadki. Niektóre z nich zauważano i piętnowano. Nie sposób nie docenić 
zabiegów o lepszą organizację pracy, jednak osiągnięcie dobrych rezultatów w 
realiach socjalizmu było mrzonką. Socjalistyczne podejście do pracy stało się w 
kolejnych latach garbem, z którym musiała sobie poradzić zbankrutowana 
gospodarka Polski.

Marcin Boratyn (kierownik Galerii Historii Miasta)

Od Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 
do Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Jastrzębskie kopalnie na przestrzeni lat, od powstania do dzisiaj zrzeszone były 
w kilku strukturach grupujących przemysł węglowy w naszym rejonie. Warto 
pochylić się nad tym zagadnieniem, gdyż, jak się zdaje, jest niezwykle istotne dla 
naszego obszaru, a co gorsza nie doczekało się jeszcze opisu.

Pierwszą organizacją w skład której weszły kopalnie jastrzębskie było Rybnickie 
Zjednoczenie Przemysłu Węglowego (RZPW). Utworzono je w marcu 1945 roku, 
tuż przed przejęciem terenów całego powiatu rybnickiego (siedziba powiatu 
znajdowała się wówczas w Knurowie). Już 2 marca Dyrektor Generalny 
Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego (CZPW), Fryderyk Topolski  wydał 
pierwszy akt normatywny dotyczący powołania ośmiu zjednoczeń. Jednym z nich 
było RZPW. Formalnie rozpoczęło działalność 5 marca tego roku. Swym kształtem 
przypominało budowę CZPW. Zjednoczeniem kierował naczelny dyrektor mający 
do dyspozycji dwóch pomocników, w osobach dyrektora technicznego i  
administracyjnego.

Pierwszym Dyrektorem Naczelnym RZPW od 3 marca 1945 roku był inż. Roman 
Dykacz, przedwojenny dyrektor kopalni Donnersmarck (dziś Chwałowice). Jego 
zastępcami byli  Józef Farny (dyrektor techniczny) oraz Wacław Recymbel (dyrektor 
administracyjny). W gestii  RZPW był przede wszystkim nadzór ruchu kopalń oraz 
zakładów pomocniczych nań się składających. Prócz tych zadań realizowało 
również gospodarkę materiałową, zajmowało się planowaniem i zbytem produkcji, 
administrowaniem budynków, parcel gruntowych i majątków rolnych oraz sprawami 
socjalnymi. Prowadziło również rachunkowość podległych jednostek. W ten sposób 
w kompetencji zjednoczenia znajdowały się wszystkie działy, takie jak eksploatacja i 
zbyt, przeróbka, zaopatrzenie, rachunkowość i finanse. Tworzone w kolejnych 
dziesięcioleciach organizacje zrzeszające kopalnie jastrzębskie strukturą 
przypominały RZPW.

Początkowo siedziba zjednoczenia znajdowała się w dwóch miejscach, w 
Katowicach i Radlinie (przy kopalni Ema, dziś kopalnia Marcel). Następnie siedzibą 
RZPW był Rybnik, a od 1 stycznia 1978 roku Jastrzębie-Zdrój.

W końcu roku 1981, a więc tuż przed jego likwidacją (miała nastąpić najpóźniej 
do 31 marca 1982 roku) i przekształceniem, RZPW skupiało następujące kopalnie 
(stare i nowe): Rydułtowy, Anna, Marcel, Rymer, Chwałowice, Jankowice, 1 Maja 
(budowana pod nazwą Mszana), Jastrzębie, Moszczenica, Manifest Lipcowy 
(Zofiówka), Borynia, XXX-lecia PRL (Pniówek; nazywana wówczas super kopalnią 
lub siódmym cudem), Związku Młodzieży Polskiej (ZMP; nazywana również 
kopalnią Świerklany lub Żory) oraz Suszec-Kaczyce-Pawłowice w budowie.

Powyższe kopalnie, po likwidacji Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu 
Węglowego, przejęła w październiku 1982 roku kolejna organizacja, Zrzeszenie 
Kopalń Węgla Kamiennego w Jastrzębiu-Zdroju. Efemeryda działała w latach 
1982-1984. W końcu sierpnia 1984 roku Zarządzeniem Ministerstwa Górnictwa i 
Energetyki powołano następcę zrzeszenia, Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo
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być manifestacją socjalistycznego pracownika. Choć część jego uczestników 
przychodziła dobrowolnie, to stosowana wobec wielu presja, często połączona z 
pogróżkami, sprawiała, że uczestnictwo w pochodzie pierwszomajowym 
pozbawione było szczerego entuzjazmu. Większą społeczną atencją cieszyła się 
Barbórka. Poprzedzało ją spotkanie kierownictwa politycznego i gospodarczego 
kopalni z sekretarzami i aktywem partyjnym zakładu, podczas którego dokonywano 
podsumowania mijającego roku. Organizowano też spotkania z Ludźmi Czynu 
Zjazdowego, odwiedzano Ludzi Dobrej Roboty życząc im dalszych dobrych 
wyników produkcyjnych. Barbórka była niejako formą podziękowania górnikom za 
ich ciężką pracę. Państwowa ranga święta w pełni satysfakcjonowała jastrzębskich 
górników, tym bardziej, że w rodzinnych stronach mogli o takim statusie pomarzyć. 
Władze dość umiejętnie wynagradzały również odznaczeniami. Na górników 
czekały Krzyże Zasługi, odznaki Przodownika Pracy Socjalistycznej, Ordery 
Sztandaru Pracy czy tytuły Zasłużonego Górnika PRL. Te ostatnie zarezerwowane 
były dla pracowników, którzy wykazywali się czymś więcej niż stażem pracy. Istotne 
były wybitne wyniki produkcyjne oraz zaangażowanie w działalności partyjnej, a 
więc to, co było jednym z filarów socjalistycznego etosu pracy.

Stworzenie socjalistycznego etosu pracy było jednym z najważniejszych 
punktów budowy społeczeństwa socjalistycznego. Jastrzębie, jako miasto górnicze, 
dawało szansę na szybszą realizację tego celu. Tymczasem idea uległa 
wynaturzeniu, a nawet przybrała karykaturalne rozmiary. Socjalistyczne podejście 
do pracy charakteryzowały takie cechy jak: brak szacunku dla wspólnej własności, 
fluktuacja, bumelanctwo, wykonywanie niepotrzebnych prac, przerost zatrudnienia 
w niektórych sektorach, nieprzestrzeganie BHP, prowizorka wykonania, zła 
organizacja pracy, wysługiwanie się robotnikami przez aktyw partyjny, spożywanie 
alkoholu w miejscu pracy. Oczywiście nie zawsze i nie wszędzie notowano takie 
przypadki. Niektóre z nich zauważano i piętnowano. Nie sposób nie docenić 
zabiegów o lepszą organizację pracy, jednak osiągnięcie dobrych rezultatów w 
realiach socjalizmu było mrzonką. Socjalistyczne podejście do pracy stało się w 
kolejnych latach garbem, z którym musiała sobie poradzić zbankrutowana 
gospodarka Polski.

Marcin Boratyn (kierownik Galerii Historii Miasta)

Od Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 
do Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Jastrzębskie kopalnie na przestrzeni lat, od powstania do dzisiaj zrzeszone były 
w kilku strukturach grupujących przemysł węglowy w naszym rejonie. Warto 
pochylić się nad tym zagadnieniem, gdyż, jak się zdaje, jest niezwykle istotne dla 
naszego obszaru, a co gorsza nie doczekało się jeszcze opisu.

Pierwszą organizacją w skład której weszły kopalnie jastrzębskie było Rybnickie 
Zjednoczenie Przemysłu Węglowego (RZPW). Utworzono je w marcu 1945 roku, 
tuż przed przejęciem terenów całego powiatu rybnickiego (siedziba powiatu 
znajdowała się wówczas w Knurowie). Już 2 marca Dyrektor Generalny 
Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego (CZPW), Fryderyk Topolski  wydał 
pierwszy akt normatywny dotyczący powołania ośmiu zjednoczeń. Jednym z nich 
było RZPW. Formalnie rozpoczęło działalność 5 marca tego roku. Swym kształtem 
przypominało budowę CZPW. Zjednoczeniem kierował naczelny dyrektor mający 
do dyspozycji dwóch pomocników, w osobach dyrektora technicznego i  
administracyjnego.

Pierwszym Dyrektorem Naczelnym RZPW od 3 marca 1945 roku był inż. Roman 
Dykacz, przedwojenny dyrektor kopalni Donnersmarck (dziś Chwałowice). Jego 
zastępcami byli  Józef Farny (dyrektor techniczny) oraz Wacław Recymbel (dyrektor 
administracyjny). W gestii  RZPW był przede wszystkim nadzór ruchu kopalń oraz 
zakładów pomocniczych nań się składających. Prócz tych zadań realizowało 
również gospodarkę materiałową, zajmowało się planowaniem i zbytem produkcji, 
administrowaniem budynków, parcel gruntowych i majątków rolnych oraz sprawami 
socjalnymi. Prowadziło również rachunkowość podległych jednostek. W ten sposób 
w kompetencji zjednoczenia znajdowały się wszystkie działy, takie jak eksploatacja i 
zbyt, przeróbka, zaopatrzenie, rachunkowość i finanse. Tworzone w kolejnych 
dziesięcioleciach organizacje zrzeszające kopalnie jastrzębskie strukturą 
przypominały RZPW.

Początkowo siedziba zjednoczenia znajdowała się w dwóch miejscach, w 
Katowicach i Radlinie (przy kopalni Ema, dziś kopalnia Marcel). Następnie siedzibą 
RZPW był Rybnik, a od 1 stycznia 1978 roku Jastrzębie-Zdrój.

W końcu roku 1981, a więc tuż przed jego likwidacją (miała nastąpić najpóźniej 
do 31 marca 1982 roku) i przekształceniem, RZPW skupiało następujące kopalnie 
(stare i nowe): Rydułtowy, Anna, Marcel, Rymer, Chwałowice, Jankowice, 1 Maja 
(budowana pod nazwą Mszana), Jastrzębie, Moszczenica, Manifest Lipcowy 
(Zofiówka), Borynia, XXX-lecia PRL (Pniówek; nazywana wówczas super kopalnią 
lub siódmym cudem), Związku Młodzieży Polskiej (ZMP; nazywana również 
kopalnią Świerklany lub Żory) oraz Suszec-Kaczyce-Pawłowice w budowie.

Powyższe kopalnie, po likwidacji Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu 
Węglowego, przejęła w październiku 1982 roku kolejna organizacja, Zrzeszenie 
Kopalń Węgla Kamiennego w Jastrzębiu-Zdroju. Efemeryda działała w latach 
1982-1984. W końcu sierpnia 1984 roku Zarządzeniem Ministerstwa Górnictwa i 
Energetyki powołano następcę zrzeszenia, Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo
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Węglowe. Gwarectwo skupiało kopalnie: Rydułtowy, Anna, Marcel, Rymer, 
Chwałowice, Jankowice, 1 Maja, Jastrzębie, Moszczenica, Manifest Lipcowy, 
Borynia, XXX-lecia PRL, ZMP, Krupiński (budowana pod nazwą Suszec), Morcinek 
(budowana pod nazwą Kaczyce). Kolejne zmiany nastąpiły 1 stycznia 1989 roku. 
Utworzono wówczas Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla „Południe” z 
siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, powołane Zarządzeniem Ministra Przemysłu z 
listopada 1988 roku. Działalność rozpoczęło 1 stycznia 1989 roku. PEW „Południe” 
podlegało Wspólnocie Węgla Kamiennego utworzonej w październiku 1987 roku 
(siedziba w Katowicach). PEW „Południe” zostało zlikwidowane decyzją 
Ministerstwa Przemysłu w grudniu 1989 roku. Jednak funkcjonowało do 30 kwietnia 
roku 1990 jako PEW „Południe” w likwidacji. Część kopalń uzyskała niezależność 
ekonomiczną i funkcjonowała samodzielnie, pozostałe działały w Rejonowych 
Inspektoratach Wspólnoty Węgla Kamiennego do momentu uzyskania 
niezależności ekonomicznej.  Samodzielność z PEW „Południe” na początku 
uzyskały kopalnie: Manifest Lipcowy, XXX-lecia PRL, Jankowice, Bolesław Śmiały. 
Zakłady podlegały bezpośrednio Ministerstwu Przemysłu.
Dla uzupełnienia warto podać, że w styczniu 1989 roku utworzono 4 
Przedsiębiorstwa Eksploatacji Węgla w Zagłębiu Górnośląskim oraz jedno w 
Zagłębiu Dolnośląskim (Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla „Dolny Śląsk”):
- „Południe” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,
- „Północ” z siedzibą w Katowicach,
- „Wschód” z siedzibą w Sosnowcu,
- „Zachód” z siedzibą w Zabrzu.

PEW „Południe” skupiało 16 kopalń i 5 zakładów pomocniczych. W jego struktury 
włączono Kopalnię Węgla Kamiennego Bolesław Śmiały (Łaziska Górne), ale poza 
organizacją znalazła się kopalnia Szczygłowice oraz Knurów (włączono je do PEW

„Zachód”). Naczelnym dyrektorem PEW „Południe” został Andrzej Kapłanek, były 
dyrektor kopalni Dębieńsko. W drugim kwartale 1990 roku kopalnie stały się 
samodzielnymi i samowystarczalnymi zakładami.  Miało to służyć zwiększeniu 
efektywności górnictwa oraz dostosowania go do zasad gospodarki wolnorynkowej. 
Jednak utworzone przedsiębiorstwa górnicze nie sprostały trudnej ekonomicznej 
rzeczywistości.

W lutym 1993 roku uchwalono ustawę o przekształceniach własnościowych 
niektórych przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla gospodarki. Miesiąc 
później 15 marca tego roku Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyjął „Program 
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce - realizacja I etapu w ramach 
możliwości finansowych państwa”. W wyniku powyższych ustaleń utworzono sześć 
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Wśród nich powołano Jastrzębską 
Spółkę Węglową (JSW). Spółka została utworzona 1 kwietnia 1993 roku. Prócz 
JSW w Rybnickim Okręgu Węglowym powstała również Rybnicka Spółka Węglowa 
(RSW zlikwidowano w 2003 roku; kopalnie, które skupiała, przejęła Kompania 
Węglowa). W chwili utworzenia do JSW weszło siedem zakładów górniczych.

Obecnie do JSW S.A. należą Zakład Logistyki Materiałowej oraz 4 kopalnie: 
Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, Pniówek, Krupiński, Budryk (od stycznia 2008 roku).

Do Grupy JSW należą: Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A., 
Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A., Koksownia „Przyjaźń” Sp. z o.o., Polski 
Koks S.A., Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A., Jastrzębskie Zakłady 
Remontowe Sp. z o.o., Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o., 
Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Ubezpieczeniowa Sp. 
z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., Advicom Sp. z o.o. 
oraz Zakład Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Sp. z o.o.

Spółka wydobyła w 2007 roku 11,8 mln ton węgla, a w 2011 roku 12,6 mln ton, z 
czego węgiel koksujący stanowił odpowiednio 83% i 70%, pozostały to węgiel do 
celów energetycznych. Produkty trafiają nie tylko na krajowy rynek, chociaż głównie, 
ale również do odbiorców zewnętrznych (Czechy, Węgry, Austria, Niemcy, Słowacja, 
Rumunia). Do najcenniejszych produktów Grupy JSW należy węgiel koksowy typu 
35-hard. Co ważne Grupa we własnych koksowniach przetwarza około 40% 
produkowanego przez siebie węgla koksowego.

Od momentu powstania do obecnej chwili JSW kierowali: Czernicki Maciej, 
Szlązak Jan, Major Roman, Leszek Jarno, Hereźniak Włodzimierz, Zagórowski 
Jarosław (nadal).

6 lipca 2011 roku JSW zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. Po 
nieco ponad dwóch miesiącach, 16 września jej akcje dołączyły do indeksu WIG 20 
(20 największych spółek notowanych na giełdzie warszawskiej; obecnie także w 
WIG 30).

Źródła:
- Uchwała Rady Ministrów nr 164 z dnia 2 sierpnia 1982 roku (o utworzeniu Zrzeszeń 
Przemysłu Węgla Kamiennego).
- Uchwała nr 242 Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 roku w sprawie zasad, trybu i 
terminu zniesienia zjednoczeń przedsiębiorstw państwowych (M.P. 1981 nr 32 poz. 286).
- Ustawa z dnia 24 lutego 1990 roku o likwidacji Wspólnoty Węgla Kamiennego

Jeden z dwóch bliźniaczych bloków stanowiących w latach 80. siedzibę Rybnicko-
Jastrzębskiego Gwarectwa Węglowego - obecnie Urząd Miasta / Fot. autor nieznany / 
Arch. zbiory własne
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i Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 
r. Nr 14, poz. 89).
- Ustawa z dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. 1981 nr 
24 poz. 122).
- Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu Wspólnoty Węgla Kamiennego 
(Dz.U. 1987 nr 33 poz. 183).
- Ustawa z dnia 5 lutego 1993 roku o przekształceniach własnościowych niektórych 
przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz.U. 
1993 nr 16 poz. 69).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych jednostek 
organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Węgla Kamiennego (Dz.U. 
1988 nr 44 poz. 347).
- „Jastrzębski Węgiel” 2007-2012.
- „Nowiny” (od 1964 roku).
- Gołębiowski J. W., Pierwsze lata 1945-1947, Katowice 1969.
- Jaros J., Słownik historyczny kopalń węgla kamiennego na ziemiach polskich, Katowice 
1984.
- Lubszczyk J., Odbudowa i przeobrażenia górnictwa powiatu rybnickiego 1945-1948, 
Katowice 2007.
- Mitręga J.,  Kossuth S., Polskie Górnictwo po Drugiej Wojnie Światowej (do końca 1945 
roku), W: Szkice z dziejów górnictwa w Polsce Ludowej. Red. J. Mitręga, Katowice 1970.
- Tomczykiewicz M., Inwentarz Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1945-
1965. Wstęp, Pszczyna 1975.

Janusz Lubszczyk (historyk, nauczyciel historii, archiwista - Wodzisław Śląski)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jastrzębski życiorys

Gerard Horak
Urodził się 19 lutego 1931 r. w Katowicach-Załężu. Ojciec Robert miał czeskie 

pochodzenie, zaś matka Maria z domu Bronder - niemieckie.
Od dziecka przejawiał duży talent w naukach ścisłych. W latach 1946-1949 

uczęszczał do gimnazjum w Katowicach-Brynowie, a następnie w latach 1949-1951 
do liceum górniczego w Katowicach. Już w trakcie nauki podjął pracę w kopalniach 
„Kleofas” i „Wujek” w Katowicach. Nie przeszkodziło mu to jednak uzyskać egzamin 
dojrzałości z najlepszymi ocenami. Po maturze otrzymał posadę inspektora w 
Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach. Jednocześnie, w latach 1951-
1955, kontynuował studia górnicze na Politechnice Śląskiej. Po uzyskaniu tytułu 
inżyniera w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach przeszedł 
na kopalnię „Wirek” w Rudzie Śląskiej, gdzie przeszedł kolejne szczeble kariery 
górniczej: od sztygara, przez nadsztygara, zastępcę kierownika robót górniczych, 
kierownika robót górniczych, zastępcę dyrektora ds. ekonomicznych, zastępcę 
dyrektora ds. inwestycyjnych, po głównego inżyniera. Po uzyskaniu tytułu magistra 
w Gliwicach, otworzył przewód doktorski. W tym czasie pisał artykuły do „Przeglądu 
Górniczego” i niemieckiego pisma „Glückauf”. Tematem pracy doktorskiej były 
„Techniczno-ekonomiczne warunki eksploatacji grubych pokładów węgla

kamiennego”. Obronił ją w 1964 r. Dwa lata później dysertacja ukazała się w wersji 
książkowej nakładem wydawnictwa „Śląsk”.

Po uzyskaniu doktoratu był często przerzucany z jednej kopalni na drugą. W 
„Radzionkowie” pełnił funkcję naczelnego inżyniera, a w kopalniach „Pokój”, 
„Miechowice” i „Siemianowice” - posadę dyrektora. Uważany był za specjalistę w 
wyciąganiu zakładów z sytuacji kryzysowych. Jesienią 1976 r. przeszedł na 
stanowisko naczelnego dyrektora Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu 
Węglowego. Funkcję tę piastował do 1981 r. Jednocześnie był pełnomocnikiem 
ministra górnictwa ds. odmetanowania kopalń. W kwietniu 1982 r. przeszedł na 
górniczą emeryturę, jednak wkrótce powrócił do zawodu i objął posadę wiceprezesa 
Wyższego Urzędu Górniczego. Odrzucał wielokrotnie podsuwane mu propozycje 
pracy na Politechnice Śląskiej. Od 1984 r. był głównym inżynierem ds. tąpań w 
kopalni „Dymitrow” w Bytomiu. Pracował w niej do przejścia na emeryturę w 1990 r. 

W całej swojej zawodowej karierze najlepiej czuł się blisko kopalni. Często 
zjeżdżał na dół, by mieć pogląd na funkcjonowanie zakładu. Zawsze pozostawał 
skromnym człowiekiem, oddanym bez reszty swojej pracy. Był wielokrotnie 
odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerskim oraz Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy II kl., Srebrnym i Złotym Krzyżem

Dyrektor RZPW Gerard Horak (z lewej) w towarzystwie I sekretarza KW PZPR                  
w Katowicach Zdzisława Grudnia (w środku) i ministra górnictwa Włodzimierza Lejczaka  
(z prawej) podczas wizyty w kopalni „Jastrzębie” / Fot. autor nieznany (1978) / Arch. Gerard 
Horak
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Zasługi, Srebrną i Złotą Odznaką Racjonalizatora Produkcji, odznaką „Zasłużonemu 
w rozwoju województwa katowickiego”. Swój mundur generalski przekazał do 
zbiorów GHM. Obecnie mieszka w Jastrzębiu-Zdroju.

Źródła:
- informacje od rodziny Horaków.
- „Nasze Problemy” nr 14 z 16-30 IX 1976 r. 

Marcin Boratyn

Bohdan Jan Borowy
Urodził się 4 października 1930 r. w Rafałówce, pow. Sarny, woj. wołyńskie 

(obecnie Ukraina) jako syn Janiny i Stanisława. Ojciec był leśnikiem. Starszy brat 
Ryszard - były żołnierz AK - był wieloletnim redaktorem naczelnym czasopisma „Las 
Polski”.

Bohdan Borowy ukończył Politechnikę Wrocławską na wydziale mechanicznym 
oraz Akademię Górniczo-Hutniczą na wydziale górniczym, gdzie uzyskał stopień 
magistra inżyniera.

Całe życie zawodowe poświęcił górnictwu. Pracę  rozpoczął w kopalni „Rymer”, a 
następnie pracował w kopalni „1 Maja”, gdzie doszedł do stanowiska głównego 
inżyniera górniczego. Od 12 I 1976 r. do 28 II 1986 r. był dyrektorem kopalni „Borynia” 
w Jastrzębiu-Zdroju. Dnia 1 III 1986 r. został powołany na stanowisko Naczelnego 
Dyrektora Rybnicko-Jastrzębskiego Gwarectwa Węglowego w Jastrzębiu-Zdroju i 
funkcję tą pełnił do 31 XII 1988 r. Od 01 I 1989 r. był Zastępcą Dyrektora Generalnego 
Wspólnoty Węgla Kamiennego w Katowicach. W roku 1991 przeszedł na emeryturę.

Był Dyrektorem Generalnym Górnictwa I stopnia.
Piastując stanowiska Dyrektora Kopalni jak i Dyrektora Gwarectwa zawsze dbał 

o odpowiednie warunki socjalne i mieszkaniowe załóg kopalń. Za jego sprawą 
powstał ośrodek kolonijno-wczasowy w Pobierowie. Pasjonat sportu i wieloletni 
działacz sportowy. Jego zasługą było doprowadzenie do utworzenia silnej sekcja 
siatkówki GKS Jastrzębie, do dzisiaj odnoszącej sukcesy jako Jastrzębski Węgiel. 
Był autorem największego sukcesu sekcji piłki nożnej GKS Jastrzębie, jakim był 
awans do II ligi i I ligi. Był inicjatorem i nadzorcą budowy Stadionu Miejskiego w 
Jastrzębiu-Zdroju.

Był też pasjonatem myślistwa - wynikało to z jego tradycji rodzinnych.
Otrzymał wiele odznaczeń państwowych i resortowych m.in. Order Sztandaru 

Pracy I i II stopnia.
Zmarł 12 IX 2013 w Jastrzębiu-Zdroju. Został pochowany 19 września na 

cmentarzu komunalnym w Jastrzębiu-Zdroju.

Bolesław Kluczniok
Urodził się 8 lutego 1939 roku w Radlinie jako syn Jana i Gertrudy. Pochodził z 

rodziny z tradycjami górniczymi. Ojciec Jan był długoletnim Kierownikiem Robót 
Górniczych KWK Marcel oraz KWK Chwałowice. 

Absolwent Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Rybniku oraz Wydziału

Górniczego na Politechnice Śląskiej. 
P racę  dyp lomową „Sys temy 
eksploatacji i rozcięcie złoża a zagro-
żenie pożarami endogenicznymi na 
KWK Chwałowice” obroni ł  z  
wyróżnieniem uzyskując tytuł 
magistra inżyniera górnictwa w roku 
1961. Po zakończeniu edukacji 
podjął pracę w górnictwie – w branży, 
z którą był związany przez całe życie. 
Karierę zawodową rozpoczął na 
KWK Chwałowice gdzie pracował 
jako sztygar objazdowy.

Pracę na tym stanowisku 
kontynuował od 1967 roku do 1969 
roku na KWK Moszczenica gdzie 
następnie był nadsztygarem (1969-
1970), kierownikiem robót górni-
czych (1970-1978) oraz głównym Bolesław Kluczniok (1939-2013)

inżynierem górniczym (1978-1980). W roku 1980 został powołany na stanowisko 
Dyrektora KWK Moszczenica, które sprawował do roku 1991. Funkcję Dyrektora 
KWK Moszczenica pełnił najdłużej w historii kopalni – ponad 10 lat i 3 miesiące.

Wieloletni działacz klubu GKS Jastrzębie, z którego nazwiskiem związane są 
największe sukcesy sekcji piłkarskiej w latach osiemdziesiątych. To m.in. za jego 
sprawą do Jastrzębia trafił w latach siedemdziesiątych trener Jerzy Kulig. Wspierał 
również budowę obecnego stadionu Miejskiego przy ulicy Harcerskiej w Jastrzębiu- 
Zdroju. Do ostatnich dni pasjonat piłki nożnej i siatkówki.

Był członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz 
Stowarzyszenia Kadra. 

Wspierał rozwój miasta Jastrzębie Zdrój angażując się m.in. w rozbudowę i 
wyposażenie Szpitala Górniczego (obecnie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 
2). 

Od 1972 roku żonaty z Haliną Walczak. Miał dwóch synów: Jacka i Jarosława.
Zmarł 3 października 2013 roku. Został pochowany 7 października na 

cmentarzu w Rybniku-Ligocie.
Za swoje osiągnięcia został uhonorowany wieloma odznaczeniami w tym m.in. 

Brązowym Krzyżem Zasługi (1970), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1973), Złotym 
Krzyżem Zasługi (1978). W 1979 roku został odznaczony jako zasłużony dla rozwoju 
Województwa Katowickiego.

Redakcja dziękuje rodzinom zmarłych Dyrektorów oraz Panu Marianowi Jaroszowi 
za opracowanie biogramów.
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nauczycielka plastyki i techniki. Obecnie współpracuje z wieloma instytucjami 
kultury i muzeami. Jej pracami zainteresowało się m.in. Muzeum Sztuki Ludowej w 
Otrębusach oraz Muzeum Etnograficzne w Ochli. Mieszka w Jastrzębiu-Zdroju.
Pochodzi Pani z domu, gdzie wycinanka stanowiła element dekoracyjny: 
przyozdabiano nią półki w kredensach, czy robiono papierowe firanki i 
serwetki pod doniczki. W którym momencie Pani życia wycinanka przestała 
być tylko elementem dekoracyjnym a zaczęła być środkiem artystycznego 
wyrazu?
Początkowo wycinałam razem z mamą, ale traktowałam to wyłącznie jako zabawę. 
W latach 70. podjęłam pierwsze próby pokazania wycinanki w szerszym kontekście. 
Jednak brak wsparcia, wiedzy i determinacji sprawiły iż porzuciłam wycinankę na 
długo. Tak na poważnie zajęłam się nią od 2006 roku - po przejściu na emeryturę. Od 
tego czasu stała się moją pasją. Nie tylko wycinam tradycyjne wzory, ale również 
poszukuję nowych form wypowiedzi i technik. Pogłębiam też wiedzę dotyczącą 
wycinanek. Zawieram nowe znajomości z twórcami, szukam instytucji zajmujących 
się promowaniem tej mało popularnej i zanikającej sztuki plastycznej.
W 2008 roku poznała Pani prof. Pokropka - znanego etnografa, założyciela 
Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach. Czy to spotkanie zmieniło Pani 
podejście do własnej twórczości i zainicjowało nowe projekty?
Pod wpływem prof. Mariana Pokropka powstał cykl wycinanek wojennych, którym 
przekroczyłam granice ludowości i weszłam na grunt wycinanki artystycznej, 
zbliżonej do niemieckiej, czarno-białej wycinanki konturowej.
Czy to oznacza, że odeszła Pani od wycinanki kolorowej?
W swojej twórczości nie uciekam od kolorów, lubię się nimi bawić. Czerpię ze starych 
motywów nadając im nową formę lub tworzę własne - zupełnie nowe projekty.   
Ostatnio brała Pani udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Wycinanki 
Artystycznej w Łodzi?
Tak, to cykliczna impreza organizowany przez znaną wycinankarkę Panią Dorotę 
Kędzior. Jej głównym celem jest integracja środowiska, wzajemna wymiana 
doświadczeń i zdrowej konkurencji będącej motorem rozwoju. Poprzez 
indywidualne wystawy ukazujemy różne kierunki działania i drogi swoich twórczych 
poszukiwań.
Czy kontakt z innymi artystami zajmującymi się wycinanką wpływa na Pani 
twórczość?
Moje kontakty z innymi wycinankarzami poszerzają moją wiedzę o warsztacie 
wycinankarskim, stosowanych materiałach, narzędziach, klejach, papierach itd. Nie 
mają jednak większego wpływu na moją twórczość, z wyjątkiem kontaktu z 
twórczością Marii Louise Kampff - mistrzynią śląskiej wycinanki.
Jakie ma Pani plany na kolejne lata artystycznej działalności?
Moje plany na przyszłość to dalsza praca, pogłębienie wiedzy i doskonalenie 
warsztatu, udział w konkursach i wystawach. Pragnę też przekazać swoją wiedzę 
innym, przybliżyć wycinanki mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju poprzez warsztaty i 
przedstawienie pozytywnie zakręconych artystów, mistrzów wycinanki tworzących 
na Śląsku.

Katarzyna Nowak-Gardecka (instruktorka GHM)

-----------------------------------------------------------------------------
Sylwetki Jastrzębskich Twórców

Zofia Tomeczek
Jest znaną wycinankarką. Urodziła się w Żarach w rodzinie o kresowych 

korzeniach. Umiejętności manualne przejęła od swojej mamy, która w trudnych 
czasach zdobiła wycinankami wnętrza swojego domu. Przez 35 lat pracowała w 
szkole jako nauczycielka plastyki i techniki. Obecnie współpracuje z wieloma 

Konkurs „My, jastrzębianie” rozstrzygnięty!

15 października w Galerii Historii Miasta odbył się finał konkursu „My, 
jastrzębianie”. Przypomnijmy, że ideą konkursu było dostarczenie do GHM fotografii 
ukazujących przejawy życia mieszkańców Jastrzębia-Zdroju w ciągu ostatniego 
półwiecza, a więc dokumentujących przestrzeń miasta, jego specyfikę, życie ulicy i 
osiedla,codzienną pracę, uroczystości, wypoczynek, mieszkanie itd. Konkurs był 
zatem skierowany do wszystkich mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. W rywalizacji
wzięło udział niemal 150 fotogra-
fii, które oceniało jury w składzie: 
Lidia Próchnicka, Bolesław 
Dymiński i Arkadiusz Kogut. 
Po burzl iwej dyskusj i  jury 
postanowiło nagrodzić nastę-
pujące osoby:
I miejsce - Stefan Stafin za 
fotografię „Wietrzenie kołder na 
Małopolskiej” (1972)
II miejsce - Ryszard Krukowski - 
„Kiosk” (1975)
III miejsce - Rafał Mączyński” - 
Gala Taneczna Szok 2013"

Wyróżnienia przyznano nastę-
pującym osobom: Janina Bogusz-
Wiśniewska - „Czyn społeczny” 
(1978), Elżbieta Pasztor - „Dzień 
Dziecka” (1979) i Damian Hetman 
- „Muzyczne Środy” (2013).

Wybrane fotografie, a wśród 
nich te nagrodzone, zapre-
zentowano na wystawie pokon-
kursowej. Wydano również 
okolicznościowy folder. Wystawę 
można oglądać do końca roku.

Marcin Boratyn Zwycięska fotografia na okładce folderu wystawy
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zbliżonej do niemieckiej, czarno-białej wycinanki konturowej.
Czy to oznacza, że odeszła Pani od wycinanki kolorowej?
W swojej twórczości nie uciekam od kolorów, lubię się nimi bawić. Czerpię ze starych 
motywów nadając im nową formę lub tworzę własne - zupełnie nowe projekty.   
Ostatnio brała Pani udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Wycinanki 
Artystycznej w Łodzi?
Tak, to cykliczna impreza organizowany przez znaną wycinankarkę Panią Dorotę 
Kędzior. Jej głównym celem jest integracja środowiska, wzajemna wymiana 
doświadczeń i zdrowej konkurencji będącej motorem rozwoju. Poprzez 
indywidualne wystawy ukazujemy różne kierunki działania i drogi swoich twórczych 
poszukiwań.
Czy kontakt z innymi artystami zajmującymi się wycinanką wpływa na Pani 
twórczość?
Moje kontakty z innymi wycinankarzami poszerzają moją wiedzę o warsztacie 
wycinankarskim, stosowanych materiałach, narzędziach, klejach, papierach itd. Nie 
mają jednak większego wpływu na moją twórczość, z wyjątkiem kontaktu z 
twórczością Marii Louise Kampff - mistrzynią śląskiej wycinanki.
Jakie ma Pani plany na kolejne lata artystycznej działalności?
Moje plany na przyszłość to dalsza praca, pogłębienie wiedzy i doskonalenie 
warsztatu, udział w konkursach i wystawach. Pragnę też przekazać swoją wiedzę 
innym, przybliżyć wycinanki mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju poprzez warsztaty i 
przedstawienie pozytywnie zakręconych artystów, mistrzów wycinanki tworzących 
na Śląsku.

Katarzyna Nowak-Gardecka (instruktorka GHM)

-----------------------------------------------------------------------------
Sylwetki Jastrzębskich Twórców

Zofia Tomeczek
Jest znaną wycinankarką. Urodziła się w Żarach w rodzinie o kresowych 

korzeniach. Umiejętności manualne przejęła od swojej mamy, która w trudnych 
czasach zdobiła wycinankami wnętrza swojego domu. Przez 35 lat pracowała w 
szkole jako nauczycielka plastyki i techniki. Obecnie współpracuje z wieloma 

Konkurs „My, jastrzębianie” rozstrzygnięty!

15 października w Galerii Historii Miasta odbył się finał konkursu „My, 
jastrzębianie”. Przypomnijmy, że ideą konkursu było dostarczenie do GHM fotografii 
ukazujących przejawy życia mieszkańców Jastrzębia-Zdroju w ciągu ostatniego 
półwiecza, a więc dokumentujących przestrzeń miasta, jego specyfikę, życie ulicy i 
osiedla,codzienną pracę, uroczystości, wypoczynek, mieszkanie itd. Konkurs był 
zatem skierowany do wszystkich mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. W rywalizacji
wzięło udział niemal 150 fotogra-
fii, które oceniało jury w składzie: 
Lidia Próchnicka, Bolesław 
Dymiński i Arkadiusz Kogut. 
Po burzl iwej dyskusj i  jury 
postanowiło nagrodzić nastę-
pujące osoby:
I miejsce - Stefan Stafin za 
fotografię „Wietrzenie kołder na 
Małopolskiej” (1972)
II miejsce - Ryszard Krukowski - 
„Kiosk” (1975)
III miejsce - Rafał Mączyński” - 
Gala Taneczna Szok 2013"

Wyróżnienia przyznano nastę-
pującym osobom: Janina Bogusz-
Wiśniewska - „Czyn społeczny” 
(1978), Elżbieta Pasztor - „Dzień 
Dziecka” (1979) i Damian Hetman 
- „Muzyczne Środy” (2013).

Wybrane fotografie, a wśród 
nich te nagrodzone, zapre-
zentowano na wystawie pokon-
kursowej. Wydano również 
okolicznościowy folder. Wystawę 
można oglądać do końca roku.

Marcin Boratyn Zwycięska fotografia na okładce folderu wystawy
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(kasza manna na mleku), cwibak przyloty mlykiym, czyli sucharki (ale także czerstwy 
chleb czy bułka) zalane gorącym mlekiem.

W latach późniejszych, potrawy gotowane zastępowano chlebem, najczęściej ze 
smalcem. Charakterystycznym napojem podawanym do śniadania były kakałszale - 
wywar z łusek kakaowych zabielony mlekiem. Dziś już mało popularne, dla 
pokolenia dzisiejszych 30-latków stanowią smak dzieciństwa.
Zacierka na mlyku

Zacierka, nazywana także ścierkom to potrawa, która przetrwała do dziś i przepis 
na jej wykonanie znajduje się w wielu książkach kucharskich. Jest zupą pożywną i 
lekkostrawną. Nazwa zacierka lub ścierka pochodzi od czynności ścierania rękami 
jajka z mąką, do uzyskania ciasta zbliżonego konsystencją do sproszkowanej 
posypki. Uwaga! Możemy dowolnie manipulować konsystencją zupy, zmieniając 
ilość mąki, jajek czy mleka.

Do miski muszymy wsuć szklonka monki razowej abo pszynnej, do tego dowomy 
jedno jajco i troszka soli i miyszomy rynkom, aż bydzie krupkowate. Poł litra mlyka  i 
poł litra wody wlywomy do garca i warzimy. Jak momy ciynki mlyko z gyszefta, to nie 
muszymy go rozciyńczać z wodom. Jak zewre mogymy wsuć narychtowanom 
zacierkę. Warzić trza kole dziesiyńć minut i cołki czas miyszać, coby sie nie 
przipoliło. Na głymboki talyrz wlywomy gotowo zacierka, dowomy łyżyczka masła i 
cukru do szmaku.
Mylka

Mylka to chyba najprostsza i najszybsza zupa mleczna, jaką możemy zrobić. 
Również w tym przypadku sami decydujemy o jej konsystencji: od wodnistej, którą 
podawało się niemowlakom przez butelkę ze smoczkiem, aż po gęstą i pożywną.

Liter mlyka zawarzić w gorku, jak zewre pomału wsypować krupczatka (kole 
trzech łyżek) i dalij grzoć na łogniu, aż zewre. Do szmaku idzie dać cuker i sól. 
Krupica

Downij w każdej chałpie gospodorze mieli żarna, beztuż nie było problymu ze 
zmleciym pszynicy na krupica. Poł fonta pszynicy trza hrubo pomleć. Potym krupica 
pomału wciepujymy na leko posolonom, ciepłom wode. Wszytsko trza fajnie 
rozfyrlać rogolkom i rozfyrlać rogolkom, dać łyżka masła i warzić kole piytnoście 
minut. Muszymy miyszać cołki czas warzechom, aż bryja zgynstnie tak, że warzecha 
bydzie sama stoła w pośrodku. Krupica nakłodo się na głymboki talyrz i robi 
wgłymbiyni. Do tej dziurki wlywo sie wrzawe, leko osolone mlyko i przybiyro sie 
łyżkom krupów i mlyka pospołu.

Niektóre nawyki kulinarne Ślązaków, ukształtowane na początku XX wieku, 
dotrwały w jadłospisie do dnia dzisiejszego. Doskonałym przykładem mogą być 
opisane wcześniej zupy - zdrowe, sycące, dające energię - nadal są chętnie 
spożywane w śląskich domach. Niegdyś zupy na mleku były szczególnie lubiane 
przez dzieci, ludzi starszych, chorych i matki po porodzie. W biedniejszych 
rodzinach gotowano je nawet na samej wodzie. Potrawy te nie zawsze zaspakajały 
apetyt mężczyzn, słynne było nawet powiedzenie: „Ze żuru chłop z muru, ze ścierki 
chłop cieńki”. Czasami do ścierki i krupicy zamiast masła dodawano świeżo stopioną 
słoninę i wówczas nawet mężczyznom wystarczało takie pożywienie. 

Wycinanka Zofii Tomeczek / Fot. Katarzyna Nowak-Gardecka

Kuchnia po naszymu, czyli jaka? (15)

Na początku XX wieku, zarówno rano na śniadanie, jak i w południe, spożywano 
dania gotowane, tzw. polywki - najczęściej żur z zakiszonej mąki żytniej z omastą i 
ziemniakami lub brołtzupę. Cała rodzina wspólnie śniodała…

Niegdyś posiadanie choć jednej krowy w przydomowym gospodarstwie było 
świadectwem zamożności. Nie obawiano się głodu, kiedy w gospodarstwie była 
dojna krowa. Mleko było prawdziwym skarbem, a jego dostatek był na wsi 
synonimem sytości. Mleko prosto od krowy mogło mieć od 1,5 do aż 4,5% tłuszczu, 
więc było bardzo pożywne i wartościowe. Po wydojeniu w skopek, cedziło się go 
przez płótno lub przez specjalne sitko. Część mleka zlewano do boncloków i 
odstawiano w chłodne miejsce na parę dni, by otrzymać: kiszka, śmiytonka, masło, 
maślonka, bjoły syr i kapołka. Pozostałe mleko spożywano na bieżąco, gotując m.in. 
zupy na mlyku: mylka (mleko z mąką pszenną), zacierka (mleko i jajko wymieszane z 
dużą ilością mąki), hawerfloki (płatki owsiane gotowane na mleku), krupica 
(gotowana na wodzie grubo pomielona pszenica, podawana z mlekiem), gryzek
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świadectwem zamożności. Nie obawiano się głodu, kiedy w gospodarstwie była 
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więc było bardzo pożywne i wartościowe. Po wydojeniu w skopek, cedziło się go 
przez płótno lub przez specjalne sitko. Część mleka zlewano do boncloków i 
odstawiano w chłodne miejsce na parę dni, by otrzymać: kiszka, śmiytonka, masło, 
maślonka, bjoły syr i kapołka. Pozostałe mleko spożywano na bieżąco, gotując m.in. 
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Reklamy jastrzębskiego uzdrowiska w “Polsce Zachodniej” z 1931 r.

Słowniczek wyrazów gwarowych:

bonclok - gliniany garnek
cwibak - sucharki
brołtzupa - zupa z czerstwego chleba i wody, z dodatkiem soli i czosnku
gryzek - grysik, kasza manna
gyszeft - sklep
hawerfloki - płatki owsiane
kakałszale - mleczny napój z łusek kakaowca 
kapołka - serwatka
kiszka - zsiadłe mleko
krupica - grubo pomielona pszenica
narychtowano - przygotowana; rychtować - przygotowywać
polywka - zupa
pospołu - razem
font - jednostka masy - 500 g
rogolka - mątewka; drewniane mieszadło w kształcie gwiazdki, służący do dokładnego 
rozprowadzenia mąki np. w sosach; niegdyś wykonywana po świętach ze szpica 
bożonarodzeniowej choinki
rozfyrlać - rozmieszać
śniodać- jeść śniadanie
warzecha - warząchew; długa łyżka z drewna

Anna Lerch-Wójcik (instruktorka GHM)

Krupica - śniadaniowy przysmak naszych dziadków / Fot. Anna Lerch
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Anna Lerch-Wójcik (instruktorka GHM)

Krupica - śniadaniowy przysmak naszych dziadków / Fot. Anna Lerch



Jastrzębie-Zdrój na starej pocztówce

Bad Königsdorff-Jastrzemb. Kurpromenade (Jastrzębie-Zdrój. 
Promenada zdrojowa)

Awers: Kolorystyka karty: czarno-biała; krawędzie: falowane. Rewers: Nadruk 
strony adresowej: czarny. Z lewej strony u góry napis: Bad Königsdorff-
Jastrzemb, O.-S.”. W poprzek napis: “33432 Graph. Kunstanstalt 
Kettling&Krüger, Schalksmühle i. Westf.”. W lewym dolnym rogu logo wydawcy. 
Karta adresowana i zapisana w języku niemieckim. Stempel: “BAD 
KÖNIGSDORFF (OBERSCHLESIEN) / 17.7.43-11”. Znaczek pocztowy. 
Wymiary: 9,1 x 13,9 cm. Pocztówka ze zbiorów GHM.

Pocztówka z okresu okupacji hitlerowskiej ukazuje reprezentacyjną aleję Parku 
Zdrojowego. Fotograf ustawił się pomiędzy Nowymi Łazienkami a budynkiem 
Dyrekcji Uzdrowiska (dzisiejszą Masnówką). Ten drugi obiekt jest ledwie 
widoczny po prawej stronie. Daleko w tle, po lewej stronie, widać zabudowania 
Zakładu Marii. Aleja prowadzi w stronę ulicy Mikołaja, noszącej w czasie okupacji 
miano Adolf Hitler Strasse. Co ciekawe na początku lat 50. promenada otrzymała 
nazwę Alei Stalina.

Miejski Ośrodek Kultury - Galeria Historii Miasta

ul. Witczaka 4

44-330 Jastrzębie-Zdrój

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

e-mail: ghm@mok.jastrzebie.pl

www.mok.jastrzebie.pl

Redakcja: Marcin Boratyn
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