
Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju

Nr 1 (35), Marzec 2015 r.                                                               ISSN 2080-3737

Na placu budowy KWK „Moszczenica” (1964)
Arch. KWK „Jas-Mos”



BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 1 (35) BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 1 (35)

2 3

Teofil Pardygoł – dzierżawca domeny państwowej 
Górny Jastrząb

W historii Jastrzębia na stałe zapisała się rodzina Szrajów, która była 
właścicielem dwóch folwarków – Oberhof i Schlosshof. Ten drugi folwark był przez    
8 lat prowadzony przez Teofila Pardygoła, którego nazwisko pojawia się przy okazji  
w różnych tekstach na temat Schlosshofu, czy - jak kto woli - Dworu Zamkowego. 
Jednak więcej miejsca poświęca się rodzinie Szrajów (pierwotnie Schrey), 
zapominając jak ważną postacią był Pardygoł. Poszukując informacji na jego temat 
udało się dotrzeć do ciekawych danych, które postanowiłem przedstawić. Niestety 
nie jest to pełny obraz losów tego wielce zasłużonego Polaka, ale warto poznać 
choćby te fragmenty z jego życia, które do tej pory udało się zebrać. 

Teofil Pardygoł urodził się 23 lutego 1860 r. w Katowicach, a jego rodzicami byli 
Tomasz i Joanna. W przeciągu swego życia był właścicielem ziemskim, a także 
angażował się w życie gospodarcze, polityczne i społeczne. W różnego typu 
publikacjach można natknąć się na informacje o jego działalności. Często są to 
prasowe doniesienia i ogłoszenia, wspomnienia ludzi z nim związanych czy artykuły 
opisujące działalność podmiotów gospodarczych, w których udzielał się Pardygoł.

Posiedziciel
Pardygoł był właścicielem ziemskim, o czym możemy dowiedzieć się np.              

z ogłoszeń prasowych, w których oferował do sprzedaży swoje włości. Był 
właścicielem posiadłości w Załężu obejmującej 2 hektary 57 arów i 10 metrów kw.,    
5 pokoi, 3 kuchnie, stodołę i chlew, którą wystawił na sprzedaż w 1897 r. W tym 
samym roku wystawił na sprzedaż majątek w Czerwionce obejmujący 2 masywne 
domostwa z 14 izbami, 2 kuchniami i 3 komorami, chlewy, 8 mórg roli, 4 morgi łąki, 20 
mórg stawu. W tym czasie mieszkał w Ciosku pod Czerwionką, gdzie był 
właścicielem folwarku. Posiadał także fabrykę, w której wykonywano roboty 
ślusarskie, kowalskie, tokarskie i formierskie, a w 1898 r. ukazało się ogłoszenie       
o możliwości wydzierżawienia tejże fabryki. W 1900 r. wystawił na sprzedaż 60 
morgów roli w Ciosku, a w 1903 r. oferował 75 morgów roli koło kopalni w Dębieńsku     
k. Czerwionki. W 1906 r. Pardygoł przeniósł się do Raciborza, gdzie w Starej Wsi 
(dzielnicy Raciborza) kupił dom za 16 tys. mk. Posiadał także cegielnię, której 
większa część spłonęła w 1909 r. Cegielna była położona blisko cmentarza 
żydowskiego w Starej Wsi (Altendorf). Po podziale Górnego Śląska przeprowadził 
się do Jastrzębia Górnego, gdzie wydzierżawił od skarbu państwa majątek 
Schlosshof, który od tej pory nazywano „Pardygołówką”.

Działalność społeczno-polityczno-biznesowa
Będąc człowiekiem energicznym i z pewnymi możliwościami finansowymi, 

angażował się w różnego typu przedsięwzięcia, mające na celu m. in. budowę 
polskiej świadomości narodowej. Jako właściciel folwarku Ciosek pod Czerwionką, 
współtworzył Bank Ludowy w Rybniku. 5 maja 1901 r. odbyło się pierwsze 
„posiedzenie konstytucyjne” nowej spółdzielni kredytowej. Inicjatorem tego typu 
polskiej bankowości był dr Antoni Jaworowicz. Ciało założycielskie zebrało się        
na poddaszu jednego z założycieli, Ryszarda Gruberta, rybnickiego kupca. Oprócz

wymienionych osób w pierwszym zebraniu uczestniczył m.in. Teofil Pardygoł, 
którego wybrano przewodniczącym. 18 grudnia 1901 r. Sąd Ziemski w Raciborzu 
zezwolił na działalność spółdzielni. Szybko zarejestrowano ją w Rybniku, a dla 
klientów bank otworzył swoje podwoje 1 kwietnia 1902 r.

Zaangażował się także w działalność czasopisma „Górnoślązak”, którego 
redaktorem naczelnym był Jan Jakub Kowalczyk. Pracę pisma utrudniał fakt,          
że gazetę wydawano w Poznaniu, zaś redakcja znajdowała się w Katowicach.        
Za namową Karola Miarki jr., J. J. Kowalczyk zdecydował się założyć spółkę 
wydawniczą i odkupić „Górnoślązaka” od Biedermanna. W tym przedsięwzięciu 
Miarka obiecywał pomoc, chociażby tylko przy urządzaniu własnej drukarni. Powołał 
więc Kowalczyk Spółkę Wydawniczą z ograniczoną odpowiedzialnością 
„Górnoślązak”, której pierwszymi udziałowcami byli: gospodarz z Golasowic Paweł 
Hanzlik - z udziałem 5 tys. marek i Teofil Pardygoł – dzierżawca folwarku Ciosek       
k. Rybnika – z udziałem 8 tys. marek. Wnet do Spółki przystąpił Piotr Reska, wnosząc 
jako udział całe swe oszczędności - 18 tys. marek. Administrację Wydawnictwa Jan 
Jakub powierzył swemu bratu Tomaszowi. Następnie odkupiono tytuł od 
Biedermanna i od 26 marca 1902 r. zaczęła wychodzić w Katowicach, gdzie przy     
ul. Poprzecznej 12 na I piętrze umieszczono redakcję, zaś drukarnię na parterze. 
Należy dodać, że Pardygoł włożone pieniądze pożyczył od kupca Schaefera z 
Rybnika. Ten moment został opisany przez Jana Kowalczyka w jego wspomnieniach 
opublikowanych pod tytułem „Odrodzenie Górnego Śląska” wydanych w 1932 r.:

„W 1901 roku, urządzając pierwszą wycieczkę Górnoślązaków do Zakopanego, 
poznaliśmy się z zapalonym narodowcem - Teofilem Pardygołem, który posiadał 
folwark Ciosek pod Dębieńskiem niedaleko Rybnika. Przyszło mi na myśl, że może 
on mógłby nam się wystarać o gotówkę. Jak pomyślano, tak zrobiliśmy. Wybraliśmy 
się niebawem w śliczny dzień kwietniowy koleją do Czerwionki, a stąd pieszo          
do Cioska. Pardygoła zastaliśmy przy sianiu owsa. Kroczył długim krokiem po roli      
i nabierając pełne garście owsa z zawieszonej u szyi „opałki”, zarzucał zboże 
zamaszystym ruchem po zagonie. Życząc mu „Boże pomogej!” - przystanęliśmy. 

- A dokąd to Bóg prowadzi? - zapytał. - Do was! - odpowiedział Hanzlik. - Mamy 
ważną sprawę. - Chętnie służę, ale pozwólcie mi wysiać resztę owsa z tej opałki! - 
Dejcie owsu pokój! - odpowiedział Hanzlik. - Zasieje go pachołek, a wy chodźcie, bo   
i my chcemy siać. - A cóż wy to chcecie siać? - zapytał Pardygoł. - Słowo polskie        
w gazecie! – brzmiała odpowiedź Hanzlika. - To ważniejsze niż wasz owies. Na te 
słowa Pardygoł rzucił opałkę z owsem na ziemię i poszedł z nami do domu, gdzie mu 
przedłożyłem naszą sprawę. - Nie zastanawiając się długo, kazał zaprząc                  
i pojechaliśmy do Rybnika do Żyda Schaefera, który mu pożyczył 8000 marek. 
Pieniądze te wręczył mi Pardygoł z poleceniem, bym je przejął na siebie jako mój 
własny udział w Górnoślązaku, w zamian za co przyrzekłem mu je zwrócić, „gdy będę 
miał gotówkę”. Zwróciłem mu ją, ale bardzo późno, bo dopiero po mym powrocie     
na Śląsk po wojnie światowej. Otrzymał całą sumę wraz z pewnym procentem w 
chwili, gdy, zmuszony do ucieczki z Raciborza przed ścigającymi go Orzeszami, był 
bez środków do życia i pieniądze były mu bodaj najbardziej potrzebne w jego życiu. 
Mieliśmy obaj tę wielką satysfakcję, żeśmy sobie wzajemnie tak wydajnie pomagali, 
on mnie dawniej, ja jemu później, a zawsze wtedy, gdyśmy byli w największym
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kłopocie pieniężnym”.
W 1908 r. w Katowicach powstał Bank komisowo-handlowy. Jego założycielami 

byli: Wojciech Korfanty, Teofil Pardygoł, Hylla, Wiera i inni. Kierownikami banku 
zostali: Korfanty (jako prezes) i Pardygoł, a kapitał zakładowy wynosił 450 000 
marek. Niestety bank szybko upadł, co znacząco odbiło się na finansach Pardygoła. 
W okresie międzywojennym sanacja wytykała Korfantemu, że to on ponosi 
całkowitą odpowiedzialność za upadek banku i wpędzenie w kłopoty udziałowców. 
Pardygoł udzielał się także w Towarzystwa Górnośląskich Przemysłowców              
z Katowic, w którym w 1894 r. został zastępcą przewodniczącego.

Po przeprowadzce do Raciborza zaangażował się w działalność lokalnej 
społeczności, startując już w 1906 r. w wyborach do Rady Miasta z okręgu 
starowiejskiego. Jego konkurentem był kandydat centrowy Niemiec Kluger, który 
uzyskał 287 głosów. Pardygoł natomiast uzyskał poparcie raptem 103 osób, 

Rodzina
Teofil Pardygoł był żonaty z Karolą z d. Kiszka, która urodziła się w 10 stycznia 

1873 r., a zmarła 3 stycznia 1924 r. w Jastrzębiu Górnym. Co do ich potomstwa to na 
obecną chwilę nie udało się ustalić wszystkich faktów. Pewne jest, że w 1912 r. zmarł 
w Raciborzu ich syn Leopold. Nieco więcej wiadomo o córkach Pardygołów. Wanda 
urodziła się 24 czerwca 1895 r., a zmarła w Jastrzębiu 8 kwietnia 1935 r. Urodzona 2 
października 1907 r. w Raciborzu Aniela po śmierci ojca pozostała na gospodarstwie 
i z dużą pomocą rodziny Szrajów gospodarzyła na Schlosshofie. W 1940 r. poślubiła 
Alojzego Szraja i w Jastrzębiu dożyła końca swych dni. Zmarła 22 października 1951 
r. Natomiast Gertruda w 1930 r. poślubiła oficera Wojska Polskiego Władysława 
Jankowskiego, który został zamordowany w Charkowie 2 maja 1940 r. 

Dzierżawca domeny państwowej Górny Jastrząb Teofil Pardygoł zmarł po 
dłuższej chorobie 11 maja 1930 r. Został pochowany na cmentarzu parafialnym przy 
kościele św. Katarzyny w Jastrzębiu Górnym.

To tyle, co udało się ustalić na obecną chwilę. Zdaję sobie sprawę, że to niewiele, 
dlatego zwracam się z prośbą do osoby, które mogą pomóc w dokładniejszym 
udokumentowaniu losów rodziny Pardygoł o kontakt z Galerią Historii Miasta.

Dariusz Mazur

Wybrane źródła: 
„Katolik” 1897-1930, „Nowiny Raciborskie” 1906-1912, „Gazeta Grudziądzka” 1909, 
„Sztandar Polski” 1922, „Powstaniec Śląski” 1930, „Polonia” 1930, „Polska Zachodnia” 1928, 
1930, „Zaranie Śląskie” 1963, „Kwartalnik Opolski” 1986, „Tygodnik Rybnicki” nr 32 2007, 
„Orędownik Kulturalny” nr 131 2013; Delowicz J. "Śmierć przyszła wiosną", Żory 2000.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gloria Victis
Walka o Bożą Górę w świetle najnowszych ustaleń

1 września 1939 r. o godz. 4:50 na ziemię rybnicko-wodzisławską została 
skierowana 5 Dywizja Pancerna dowodzona przez generalleutnanta Henricha      
von Viettinghoffa-Scheela wchodząca w skład VIII Korpusu Armijnego 
generaloberssta Ermsta Buscha.

Trzonem tej dywizji była 8 Brygada Pancerna [obst Haarde] podzielona na dwa 
pułki: 15 Pułk Pancerny [obst Streich] i 31 Pułk Pancerny [obst Schuckelt] - to ponad 
330 czołgów i wozów pancernych różnych typów. Ponadto w składzie dywizji 
znajdowała się 5 Brygada Strzelców [obst Degener] - 13 Pułk Strzelców [obst Lubbe] 
i 14 Pułk Strzelców [obst Stegmann], które zapewniały  jednostce wsparcie piechoty 
zmotoryzowanej.

Pozostałe jednostki to: 8 batalion rozpoznawczy [otl. Grolik], 116 Pułk Artylerii 
Zmotoryzowanej [otl. dr Leyers], który dysponował 3 bateriami haubic 105 mm, 53 
dywizjon przeciwpancerny [mjr Rodowski], 77 batalion łączności [mjr Gruder], 89 
batalion pionierów [mjr August], 85 kolumna naprawczo-taborowa [mjr v.Sweinichen] 
oraz 2 eskadra 31 dywizjonu lotnictwa rozpoznawczego.

co zdecydowało o jego 
przegranej. W 1908 r. 
ponownie kandydował do 
Rady Miasta zdobywając 
2 4 1  g ł o s ó w .  T y l e  
wystarczyło, by zostać 
członkiem rady miejskiej.  
W tych wyborach był 
popierany m. in. przez dra 
Józefa Rostka. Od tej pory 
stale zasiadał w radzie 
miejskiej. Wchodził także w 
skład Komitetu Wyborczego 
kandydatów do parlamentu 
w okręgu raciborskim m. in. 
ks. Jana Banasia z Łubowic 
czy  dy rek to ra  Banku  
Ludowego w Raciborzu 
Pawła Gatzkę. W 1903 r.

Klepsydra w „Katoliku” nr 59 z 17 maja 1930 r.

odbyły się wybory do pruskiego Landtagu. Razem z redaktorem z Katowic Janem 
Kowalczykiem, gospodarzem z Tychów Emanuelem Początkiem, Pardygoł został 
kandydatem do Koła Polskiego w okręgu pszczyńsko-rybnickim. Ich kandydatury 
zgłosił Zarząd Polskiego Komitetu Wyborczego dla Śląska. W 1920 r. w imieniu 
Towarzystwa Samodzielnych Kupców w Raciborzu podpisał się pod 
Oświadczeniem Polaków z Raciborza pod protestem miejscowych towarzystw 
przeciwko fałszom ogłoszonym w niemieckich gazetach, które w kłamliwy sposób 
opisywały kulisy i przebieg polskiego pochodu, który odbył się w niedzielę 2 maja 
tegoż roku. Jako człowiek majętny nie szczędził grosza dla potrzebujących. 
Wspierał finansowo pokrzywdzone dzieci, czytelnie ludowe czy remontowane 
kościoły. Brał udział w powstaniach śląskich i pracy plebiscytowej.
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Dariusz Mazur

Wybrane źródła: 
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„Sztandar Polski” 1922, „Powstaniec Śląski” 1930, „Polonia” 1930, „Polska Zachodnia” 1928, 
1930, „Zaranie Śląskie” 1963, „Kwartalnik Opolski” 1986, „Tygodnik Rybnicki” nr 32 2007, 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Polskie siły w pasie działania 5 dywizji na pozycji przysłaniającej to:
Straż graniczna - 2 kompanie,
Patrole lotne 6, 21 i 23 batalionu saperów [6 baon mjr Jan Władyka],
Przy tunelu Rydułtowy: placówka z 3 batalionu 20 pułku [por. Ignacy Kupfer],
Przy moście nad Odrą pod m Olza: placówka z 3 batalionu 20 pułku [por. 

Stanisław Orłowski],
Bugumin: 3 batalion 3 Pułku Strzelców Podhalańskich [ppłk Wacław II 

Iwaszkiewicz] po zniszczeniu mostów na Odrze [pluton por. rez. Bolesława Gajdzicy] 
miał odchodzić na Jastrzębie-Strumień-Pszczynę, na Bożej Górze budował pozycję 
obronną jednym plutonem, a pracami kierował por. Jerzy Bernatzik,

Wodzisław: batalion samoobrony terytorialnej,
Jastrzębie: 3 szwadron 3 Pułku Ułanów Śląskich [rotm. Otto Ejsymont]                 

z placówką wysuniętą do Mszany, z plutonem piechoty z 7 kompani strzeleckiej ppor. 
Karola Zawistowskiego z 3 PSP,

Rybnik: 1 batalion 75 pułku piechoty [mjr Władysław Mażewski] i kompania 
batalionu ON Rybnik  [kpt. Jan Kwaśniewski],

Żory: 2 kompanie z batalionu ON Rybnik [mjr Tadeusz Kwiatkowski], kompania 
kolarzy i 5 bateria 23 pułku artylerii lekkiej [kpt. Mikołaj Józef Stranz],

Pozycja wysunięta Branica-Brzeżce-Wisła Wielka:
Kombinowany 4 batalion 16 pułku piechoty [mjr Stanisław Rachwał] - Branica
3 batalion 20 pułku piechoty bez 7 kompanii [mjr Tytus Brzosko] - Brzeźce                                                

1 dywizjon 6 pułku artylerii lekkiej bez 1 baterii rejon m. Poręba [mjr Franciszek 
Mrowiec]

7 kompania 20 pułku [por. Stanisław Kosmala] z 1 baterią 6 pal-u - Wisła Wielka.
O ile odcinek „Bielsko” był obsadzony przez 21 Dywizję Górską, to na pozycji 

zasadniczej w rejonie Pszczyny był tylko słaby oddział wydzielony „Ignacy”, a gros sił 
6 Dywizji Piechoty 1 września było ok. 40 km za Pszczyną na linii Skawina-
Wadowice.

Nadrzędnym celem 5 Dywizji Pancernej było jak najszybsze zdobycie 
przyczółków na Wiśle, co miało ułatwić dalszy atak w głąb kraju. Przełamanie polskiej 
pozycji miało nastąpić w najsłabiej ufortyfikowanym miejscu ok. 3 km na południe    
od Pszczyny na styku 6 i 21 dywizji. Niemcy, na podstawie doniesień, doskonale 
wiedzieli o słabości tego odcinka obrony. Warunkiem powodzenia działania szybkich 
oddziałów pancernych było uchwycenie mostów, wiaduktów i tuneli w pasie 
przygranicznym. Posterunkom minerskim z 6 i 21 batalionu saperów udało się 
zniszczyć wszystkie mosty graniczne: 4 drogowe i 3 kolejowe; z kolei nie udało się 
wysadzić mostów na Leśnicy w Wodzisławiu, na Szotkówce w Gogołowej i pod Bożą 
Górą jak również na Pszczynce w Brzeźcach.

O godz. 4:45 zagony pancerne 5 Dywizji Pancernej przekroczyły granicę polską. 
Kolumna B, nacierająca od Stodół doliną Rudy, napotkawszy silne zniszczenia, 
wolno przesuwała się z kierunku Chwałęcic na Rybnik. Natomiast kolumna A          
na czele z 8 Dywizjonem Rozpoznawczym z gros kolumny i całym 116 dywizjonem 
artylerii ruszyła na kierunku Racibórz-Pszów-Jastrzębie.

Niemcy przekroczyli granicę również w rejonie Suminy i częścią sił zaatakowali

Rybnik. Od południa, idąc wzdłuż szosy zebrzydowickiej, wjechali ok. godz. 8:00 
polnymi drogami do miasta, natomiast główne siły kolumny B około godziny 9:00 
zajęły Rybnik. Równocześnie silny oddział czołgów wsparty piechotą i plutonem 
zwiadu na samochodach zaczął obchodzić Jastrzębie od północy na kierunku 
Gogołowa-Szeroka-Warszowice-Wisła Wielka osiągając Warszowice o godz. 9:00,  
a pod Wisłę Wielką piechota dotarła o 9:30.

Atak 5 Dywizji Pancernej wyszedł również równolegle do głównej osi ataku 
kolumny A  na drodze Brzezie-Lubomia-Gorzyce-Godów, by ok. godz. 9:00 pojawić 
się w Zebrzydowicach.

Skupmy się na OW Wodzisław.
Oddział Wydzielony Wodzisław tworzył 3 szwadron Ułanów Śląskich pod 

dowództwem rotmistrza Ottona Ejsymonta oraz 3 batalion 3 pułku strzelców 
podhalańskich ppłk. Wacława II Iwaszkiewicza. Na skutek szybkiego ataku zagonów 
pancernych ppłk Iwaszkiewicz, chcąc chronić batalion, zszedł z pasa działania 5 
dywizji bardziej na południe i wraz z dywizyjną kompanią kolarzy podążał w kierunku 
Bielska, by 2 września wspomóc 1 batalion 202 pułku w walce pod Dziedzicami.

3 szwadron, działający jako samodzielna jednostka, składał się z 4 plutonów 
liniowych, których dowódcami byli: ppor. Hajdamowicz (1 pluton), ppor. Lohman      
(2 pluton), ppor Krzewicki (3 pluton) i ppor. Prauziński (4 pluton). Z materiałów 
pochodzących z Polskiego Instytutu Sikorskiego w Londynie wiemy, że szwadron 
miał dwie armaty wz. 36.

31 sierpnia rotmistrz Eysymont nakazał taborom szwadronu wycofać się            
do Jarząbkowic, 1 pluton umieścił w Marklowicach pod Wodzisławiem, kolejnymi 
dwoma okraczył drogę Wodzisław-Jastrzębie, a czwartym ryglował podejście         
od południa. O świcie 1 września rotmistrz wysłał patrole na dalekie przedpole 
szwadronu: jeden do Bogumina, celem nawiązania łączności z 3 batalionem 3 pułku 
strzelców podhalańskich, pozostałe na kierunku zachodnim. Tuż po godz. 8:00        
w kolonii Pustki patrol ppor. Prauzińskiego został zaatakowany przez szpice             
8 dywizjonu rozpoznawczego, w wyniku czego poległ kapral Stanisław Gładki,          
a dwóch kolejnych ułanów dostało się do niewoli. O tej samej porze został również 
zaatakowany patrol ppor. Lohmana na wysokości mostu nad Olzą na granicy Łazisk  
i Gorzyczek. Wycofujący się patrol stracił ułana Mojselewicza, a po przekroczeniu 
brodu w okolicach Wierzniowic kontynuował rozpoznanie w kierunku na Bogumin. 
Po zajęciu Mszany po godz. 8:00 Niemcy postanowili z marszu przeprawić się przez 
most na Szotkówce i uderzyć na polskie pozycje na Bożej Górze. Kiedy pierwsze 
pojazdy pancerne znalazły się na mostku zostały ostrzelane przez obrońców. Ułani 
swym działkiem ppanc. zniszczyli pierwszy i ostatni z pojazdów, który wjechał         
na most, po czym kolejne zablokowano na drodze [mowa o 4 pojazdach 
pancernych]. Niestety nie udało się wysadzić mostu nad Szotkówką, a piechota 
niemiecka obsadziła jego rejon nie dopuszczając do zniszczenia. Niemcy co 
najmniej raz podrywali piechotę chcąc zdobyć polską redutę, jednak bezskutecznie.  

Obrońcy zaczęli być obchodzeni od strony południowej, pierwsze czołgi wjechały 
od strony Moszczenicy, by około godz. 8:45 ostrzelać odjeżdżający ze stacji Zdrój 
pociąg ewakuacyjny, który zabrał prawdopodobnie pluton piechoty por.
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dowództwem rotmistrza Ottona Ejsymonta oraz 3 batalion 3 pułku strzelców 
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niemiecka obsadziła jego rejon nie dopuszczając do zniszczenia. Niemcy co 
najmniej raz podrywali piechotę chcąc zdobyć polską redutę, jednak bezskutecznie.  
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Zawistowskiego. Został wysadzony most kolejowy w rejonie stacji. Pozycja polska 
została ostrzelana ogniem artyleryjskim i tuż po godz. 10:00 wobec coraz silniejszego 
naporu Niemców rotmistrz Eysymont postanowił stopniowo opuszczać zajmowane 
pozycje ubezpieczając się ogniem karabinu maszynowego. Szwadron wycofywał się 
wzdłuż drogi na Pawłowice, a po minięciu folwarku Szrajów zajął nowe stanowisko 
obronne na wzgórzu 282 w Jastrzębiu Górnym.

Pozycję obsadził działon ppanc., który skutecznie ryglował drogę w kierunku 
Pawłowic [uszkodzone kolejne dwa pojazdy pancerne], jak i most od strony Zdroju, 
co pozwoliło pozostałym plutonom szwadronu wycofać się w kierunku 
Pielgrzymowic. Podczas wycofywania się ze wzgórza 282 po godz. 12:00               
na Zamłyniu poległa obsługa rkm: Antoni Kumor oraz ciężko ranni Paweł Sterniczuk   
i Karol Burczak. Rany odniósł również dowódca plutonu ppor. Józef Krzewicki.        
W. Kiełkowski w książce „Chybie - dzieje gminy od czasów najdawniejszych            
do współczesności” napisał: „W dniu 1 września 1939 roku o godzinie 11                   
na strumieński rynek wpada oddział kawalerii, po czym skierował się w kierunku 
Pszczyny. Jednak z powodu blokady drogi w Wiśle Małej zmuszony był skręcić na 
południe przez któryś z zarzeckich mostów. Konnica popędziła najprawdopodobniej 
przez Zabrzeg do Dziedzic. W tym czasie inny oddział polskiego wojska przeszedł 
przez Chybie”. Szwadron  wycofując się przez Strumień dotarł do  Pszczyny,           
by około godziny 16 zameldować się u płk Misiąga.

Najważniejszym aspektem potyczki pszczyńskiego szwadronu z kolumną A 
niemieckiej 5 dywizji było zatrzymanie i skuteczne ryglowanie przejazdu 116 
dywizjonu artylerii zmotoryzowanej, co pozwoliło polskim oddziałom na pozycji 
wysuniętej w okolicy Brzeźc i Wisły Wielkiej przyjąć i utrzymać  pozycję w dniu           
1 września 1939 r.

Wciąż pozostało do rozwiązania kilka zagadek związanych z tą potyczką:
- co stało się z plutonem ppor. Hajdamowicza?
J. Ryt w książce „Bitwa pszczyńska 1939” pisze o oddziale kawalerii, który zszedł      
z przedpola na Branicy 1 września ok. godz. 13:00.
- gdzie rotmistrz  Eysmont ustawił drugie działo ppanc.?
P. Hojka w książce „Wodzisław Śląski i ziemia wodzisławska w czasie II wojny 
światowej” pisze jeszcze o jednym dziale, które miałoby stacjonować w rejonie Parku 
Zdrojowego.
- jak z Jastrzębia wydostał się pluton por. Zawistowskiego z 3 batalionu 3 PSP?
- którędy przeszedł batalion 3 PSP z Bogumina, by dotrzeć 2 września                     
do macierzystego pułku stacjonującego w Komorowicach pod Bielskiem?
- dokąd dojechały tankietki z 51 kompanii czołgów rozpoznawczych kpt. Kazimierza 
Poletyłło idące z Zabrzega jako wsparcie OW Wodzisław.

Jestem świadomy że ten artykuł nie zamyka wszystkich spraw związanych                 
z 1 września w Jastrzębiu, ponieważ jest jeszcze kilka wątków do rozstrzygnięcia. 

Współpraca z takimi osobami jak M. Małecki, J. Ryt, P. Hojka, J. Delowicz,               
M. Boratyn, J. Bylica, K. Neścior oraz wielogodzinna praca w terenie pozwala           
w pewnym stopniu nakreślić to, co stało się tu na początku września 1939 r.

Marek Mosz (Jastrzębie-Zdrój)

Górnictwo - demiurg miasta

Gdyby nie złoża węgla pod Jastrzębiem, pewnie nie byłoby ono dzisiaj miastem, 
a już na pewno nie miastem takich rozmiarów. Ale wpływ górnictwa na jego kształt i 
charakter spowodował, że Jastrzębie było (i wciąż jest) pozbawione części 
atrybutów przypisanych ośrodkowi miejskiemu. Sterowane centralnie przez partię-
państwo (PZPR - PRL) procesy miastotwórcze swoje apogeum miały w latach 70. 
minionego wieku. Spróbujemy się przyjrzeć, jak wtedy prezentowało się nowe, 
socjalistyczne miasto i jakie piętno odcisnęło na nim górnictwo.

Przemysł wydobywczy potrzebuje bardzo dużej liczby rąk do pracy. Stąd 
oczywiście działania władz zmierzające do osiedlania w Jastrzębiu odpowiedniej 
liczby osób chcących pracować w kopalni. Początkowo byli to przybysze głównie     
z Górnego Śląska, później z południowych województw Polski. Masowa migracja 
spowodowała "wchłonięcie" ludności rdzennej przez przyjezdnych. Pod koniec lat 
70. tylko około co dziesiąty jastrzębianin pochodził stąd. Miejscowi nie tylko zostali 
zdominowani pod względem "liczbowym", ale też kulturowym. Ton codziennej           
i odświętnej obyczajowości nadawali imigranci. Nie rezygnowali z wyniesionych       
z domu przyzwyczajeń, wręcz przeciwnie - pielęgnowali je. Byli to głównie ludzie 
młodzi. Były lata, w których średnia wieku mieszkańców miasta wynosiła 23 lata. 
Cześć z nich wchodziła w związki małżeńskie i miał dzieci. Pod koniec dekady to 
właśnie przyrost naturalny zaczynał wpływać na liczbę mieszkańców miasta bardziej 
niż migracja, a typowa jastrzębska rodzina była dwupokoleniowa. Ale ożenić się    
nie było łatwo. Górnictwo zatrudniało w ogromnej większości mężczyzn. Na 60 
jastrzębian przypadało tylko 40 jastrzębianek. Maskulinizacja pociągała za sobą 
konkretne problemy. W środowiskach wybitnie męskich szerzyły się przestępczość    
i alkoholizm, ponadto problemem były choroby skórno-weneryczne. Patologie te 
dosięgały głównie rezydentów hoteli robotniczych. Pobyt tam stwarzał poczucie 
tymczasowości, a z braku alternatywnych form spędzania wolnego czasu i będąc 
pod wpływem specyficznego środowiska, młodzi mężczyźni chwytali się najłatwiej 
dostępnych i najprostszych rozrywek. Może to było jednym z powodów dużej liczby 
wyjazdów z miasta. 10-20 procent tutejszej populacji było ludnością niestałą -         
po krótkim pobycie wyjeżdżającą z Jastrzębia. Byli to głównie lokatorzy właśnie 
hoteli robotniczych, którzy nie zdołali zagrzać miejsca, nie doczekali się na przydział 
mieszkaniowy. Czasem przybyli tylko po to, by odpracować przymusową służbę      
w wojsku. Czasem praca w kopalni okazywała się być nie dla nich, i po krótkim 
epizodzie bycia górnikiem wracali. Dla zakładów pracy fluktuacja była problemem. 
Wciąż trzeba było doszkalać nowe kadry, które wcześniej nie miały nic wspólnego    
z tą branżą, a często z jakąkolwiek pracą w przemyśle. Choć może dla górnictwa nie 
był to problem aż tak istotny - praca w kopalni nie wymaga wielkich kwalifikacji,       
co najwyżej posiadania przeciętnych zdolności manualnych. Niemniej jednak poza 
górnictwem alternatywnych miejsc zarobkowania było bardzo niewiele. Ponad 
połowa lokalnej, pracującej społeczności zarabiała w którejś z kopalń, co 8. 
pracujący jastrzębianin (mężczyzna) był górnikiem. Dopiero na przełomie lat 70. i 80. 
proporcje te zaczęły się przesuwać w kierunku innych branż.
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Dla rzeszy ludzi potrzebna była odpowiednia infrastruktura. Dach na głową 
zapewniały bloki z wielkiej płyty, w których mieszkania stały na wysokim poziomie.   
O wiele niższy standard prezentowała cała reszta miejskiej infrastruktury. Jastrzębie 
było wówczas ubogie m.in. w kulturę. Przynajmniej w minimalnym stopniu ten brak 
wypełniały przyzakładowe domy kultury. W latach 70. tego typu instytucje powstały 
przy kopalniach "Jastrzębie" i "Borynia", a przy "Zofiówce" ośrodek dla klubów 
hobbystycznych: fotografów, literatów, malarzy. Domy kultury miały swoje 
mankamenty. Były umiejscowione na obrzeżach miasta, co zwiększało koszty 
uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Ponadto problemy stwarzała, typowa 
dla socjalizmu, niejednoznaczność kompetencyjna w kierowaniu nimi; tzn. były 
finansowane przez kopalnie, przez co zależne od ich dyrektorów, ale merytorycznie 
podległe wydziałowi kultury Miejskiej Rady Narodowej. Natomiast socjalistyczna 
praktyka wyglądała tak, że ostatnie słowo zawsze należało do partyjnych sekretarzy, 
którzy jednak nie musieli się wtrącać, jeśli nie mieli ochoty. Niemniej jednak domy 
kultury długo były jednymi z niewielu miejsc, gdzie można było doświadczyć sztuki, 
również tej wyższej, jak koncerty operowe czy sztuki teatralne.

Trudno jest jednakże oszacować, na ile brak dostępu do wydarzeń kulturalnych 
był rzeczywiście problemem dla przeciętnego górnika. Pochodzący z prowincji 
robotnik nie musiał mieć parcia na mieszczańskie rozrywki. Zamiast obrazów          
w galerii wolałby obejrzeć serial w telewizji. Jastrzębie mimo wszystko nie było 
odciętą od reszty świata wyspą. W poszukiwaniu wrażeń estetycznych można było 
pojechać do Cieszyna, Rybnika czy jeszcze dalej, jednak nie odnotowano 
wzmożonego ruchu osobowego w tych celach.

Większą atencją od teatrów na pewno cieszą się stadiony. Sport zawodowy        
w Jastrzębiu był jednym z tych atrybutów miasta, w którym nie odbiegało one          
od innych, starszych i większych ośrodków, a którego rozwój zawdzięczało 
górnictwu. Kopalnie obejmowały mecenatem kluby sportowe: "Moszczenica" - 
piłkarzy, "Jastrzębie" - bokserów, "Borynia" - siatkarzy, "Zofiówka" - hokeistów. 
Inwestowano w ludzi, co przełożyło się na świetne wyniki tutejszych sportowców     
w kraju i za granicą, oraz w sportową infrastrukturę - to z pieniędzy kopalń 
wybudowano halę widowiskowo-sportową, halę dla siatkarzy w Szerokiej, lodowisko 
"Jastor" czy basen przy "Moszczenicy", a także inne obiekty. I o ile sport zawodowy 
miał się dobrze i przynosił miastu dumę, zabrakło miejsca dla amatorów. 
Przedstawione obiekty były zamknięte dla postronnych mieszkańców miasta,          
a brakowało dla nich osiedlowych boisk, nie mówiąc już o innych obiektach.

Głęboka sakwa kopalń była zresztą wykorzystywana do finansowania wielu 
innych, nie związanych bezpośrednio z pracą, rzeczy. Opłacano funkcjonowanie 
m.in. licznych organizacji, ośrodków wypoczynkowych (poza Jastrzębiem), gazety 
"Nasze Problemy" oraz różne branżowe imprezy (festyny, barbórki). Wynikało to      
z socjalistycznej koncepcji przedsiębiorstwa, które nie tylko miało dawać pracę, ale 
również organizować robotnikowi życie poza nią, w tym rozrywkę i wypoczynek. 
Wspomniane obiekty mogłyby być wybudowane z budżetu np. miejskiego, 
ówczesny ustrój uznawał jednak bardziej podziały klasowe niż terytorialne. 
Niemniej, choć zbudowane przez kopalnie, służyły (część jeszcze służy) wszystkim 
jastrzębianom, nie tylko górnikom i były częścią miejskiej zabudowy.

Wszystko opisane powyżej doprowadziło do powstania monokultury górniczej. 
Choć równie duży udział w jej powstaniu miało świadome działanie ówczesnych 
władz. By Jastrzębie nie wyśliznęło się z robotniczego gorsetu, podjęto szereg 
czynności. Propaganda budowała poczucie wyższości z racji wykonywanego 
zawodu: górnicy - awangarda klasy robotniczej. Organizowano odpowiednio 
zabarwione imprezy, np.: masowy festyn "Górnicze Dni Kultury", konkursy orkiestr 
kopalnianych, barbórki, występy artystyczne i zawody sportowe w cechowniach. 
Preferowano szkolnictwo zawodowe (choć to po części można wytłumaczyć 
faktycznym popytem na absolwentów zawodówek). Wydawana w drugiej połowie lat 
70. miejska gazeta "Nasze Problemy" na równi z wydarzeniami z miasta 
relacjonowała wydarzenia z kopalń, np. ile ton węgla wydobyto, albo kto w danym 
miesiącu wydrążył najwięcej metrów chodnika.

Monokultura i  jednoklasowość społeczna były zaprzeczeniem 
charakterystycznej dla miast różnorodności. Jastrzębiu brakowało m.in. elit. Nie było 
ośrodków akademickich czy silnych, niezależnych ośrodków kulturotwórczych,       
z których mogłyby się one rekrutować i liderować społeczności lokalnej. Pewne 
zasoby osobowe miały kopalnie. Wykształcona, dobrze sytuowana i piastująca 
kierownicze stanowiska kadra zarządzająca zakładami nie kwapiła się jednak        
do działalności społecznej. Zapewne wynikało to z tego, że rekrutowała się ona        
z partyjnej nomenklatury, co oznaczało, że przede wszystkim musiała być lojalna 
wobec mocodawców, którzy wszystkim chcieli sterować sami, odgórnie. Z tego 
samego powodu można się domyślać, że jej potencjał intelektualny i kompetencyjny 
przynajmniej w części mógł pozostawiać wiele do życzenia. Poważną stratą dla

Trzon każdego pochodu 1-Majowego w Jastrzębiu stanowili górnicy / Fot. autor nieznany 
/ Arch. KWK Jas-Mos
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Dla rzeszy ludzi potrzebna była odpowiednia infrastruktura. Dach na głową 
zapewniały bloki z wielkiej płyty, w których mieszkania stały na wysokim poziomie.   
O wiele niższy standard prezentowała cała reszta miejskiej infrastruktury. Jastrzębie 
było wówczas ubogie m.in. w kulturę. Przynajmniej w minimalnym stopniu ten brak 
wypełniały przyzakładowe domy kultury. W latach 70. tego typu instytucje powstały 
przy kopalniach "Jastrzębie" i "Borynia", a przy "Zofiówce" ośrodek dla klubów 
hobbystycznych: fotografów, literatów, malarzy. Domy kultury miały swoje 
mankamenty. Były umiejscowione na obrzeżach miasta, co zwiększało koszty 
uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Ponadto problemy stwarzała, typowa 
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finansowane przez kopalnie, przez co zależne od ich dyrektorów, ale merytorycznie 
podległe wydziałowi kultury Miejskiej Rady Narodowej. Natomiast socjalistyczna 
praktyka wyglądała tak, że ostatnie słowo zawsze należało do partyjnych sekretarzy, 
którzy jednak nie musieli się wtrącać, jeśli nie mieli ochoty. Niemniej jednak domy 
kultury długo były jednymi z niewielu miejsc, gdzie można było doświadczyć sztuki, 
również tej wyższej, jak koncerty operowe czy sztuki teatralne.

Trudno jest jednakże oszacować, na ile brak dostępu do wydarzeń kulturalnych 
był rzeczywiście problemem dla przeciętnego górnika. Pochodzący z prowincji 
robotnik nie musiał mieć parcia na mieszczańskie rozrywki. Zamiast obrazów          
w galerii wolałby obejrzeć serial w telewizji. Jastrzębie mimo wszystko nie było 
odciętą od reszty świata wyspą. W poszukiwaniu wrażeń estetycznych można było 
pojechać do Cieszyna, Rybnika czy jeszcze dalej, jednak nie odnotowano 
wzmożonego ruchu osobowego w tych celach.

Większą atencją od teatrów na pewno cieszą się stadiony. Sport zawodowy        
w Jastrzębiu był jednym z tych atrybutów miasta, w którym nie odbiegało one          
od innych, starszych i większych ośrodków, a którego rozwój zawdzięczało 
górnictwu. Kopalnie obejmowały mecenatem kluby sportowe: "Moszczenica" - 
piłkarzy, "Jastrzębie" - bokserów, "Borynia" - siatkarzy, "Zofiówka" - hokeistów. 
Inwestowano w ludzi, co przełożyło się na świetne wyniki tutejszych sportowców     
w kraju i za granicą, oraz w sportową infrastrukturę - to z pieniędzy kopalń 
wybudowano halę widowiskowo-sportową, halę dla siatkarzy w Szerokiej, lodowisko 
"Jastor" czy basen przy "Moszczenicy", a także inne obiekty. I o ile sport zawodowy 
miał się dobrze i przynosił miastu dumę, zabrakło miejsca dla amatorów. 
Przedstawione obiekty były zamknięte dla postronnych mieszkańców miasta,          
a brakowało dla nich osiedlowych boisk, nie mówiąc już o innych obiektach.

Głęboka sakwa kopalń była zresztą wykorzystywana do finansowania wielu 
innych, nie związanych bezpośrednio z pracą, rzeczy. Opłacano funkcjonowanie 
m.in. licznych organizacji, ośrodków wypoczynkowych (poza Jastrzębiem), gazety 
"Nasze Problemy" oraz różne branżowe imprezy (festyny, barbórki). Wynikało to      
z socjalistycznej koncepcji przedsiębiorstwa, które nie tylko miało dawać pracę, ale 
również organizować robotnikowi życie poza nią, w tym rozrywkę i wypoczynek. 
Wspomniane obiekty mogłyby być wybudowane z budżetu np. miejskiego, 
ówczesny ustrój uznawał jednak bardziej podziały klasowe niż terytorialne. 
Niemniej, choć zbudowane przez kopalnie, służyły (część jeszcze służy) wszystkim 
jastrzębianom, nie tylko górnikom i były częścią miejskiej zabudowy.

Wszystko opisane powyżej doprowadziło do powstania monokultury górniczej. 
Choć równie duży udział w jej powstaniu miało świadome działanie ówczesnych 
władz. By Jastrzębie nie wyśliznęło się z robotniczego gorsetu, podjęto szereg 
czynności. Propaganda budowała poczucie wyższości z racji wykonywanego 
zawodu: górnicy - awangarda klasy robotniczej. Organizowano odpowiednio 
zabarwione imprezy, np.: masowy festyn "Górnicze Dni Kultury", konkursy orkiestr 
kopalnianych, barbórki, występy artystyczne i zawody sportowe w cechowniach. 
Preferowano szkolnictwo zawodowe (choć to po części można wytłumaczyć 
faktycznym popytem na absolwentów zawodówek). Wydawana w drugiej połowie lat 
70. miejska gazeta "Nasze Problemy" na równi z wydarzeniami z miasta 
relacjonowała wydarzenia z kopalń, np. ile ton węgla wydobyto, albo kto w danym 
miesiącu wydrążył najwięcej metrów chodnika.

Monokultura i  jednoklasowość społeczna były zaprzeczeniem 
charakterystycznej dla miast różnorodności. Jastrzębiu brakowało m.in. elit. Nie było 
ośrodków akademickich czy silnych, niezależnych ośrodków kulturotwórczych,       
z których mogłyby się one rekrutować i liderować społeczności lokalnej. Pewne 
zasoby osobowe miały kopalnie. Wykształcona, dobrze sytuowana i piastująca 
kierownicze stanowiska kadra zarządzająca zakładami nie kwapiła się jednak        
do działalności społecznej. Zapewne wynikało to z tego, że rekrutowała się ona        
z partyjnej nomenklatury, co oznaczało, że przede wszystkim musiała być lojalna 
wobec mocodawców, którzy wszystkim chcieli sterować sami, odgórnie. Z tego 
samego powodu można się domyślać, że jej potencjał intelektualny i kompetencyjny 
przynajmniej w części mógł pozostawiać wiele do życzenia. Poważną stratą dla

Trzon każdego pochodu 1-Majowego w Jastrzębiu stanowili górnicy / Fot. autor nieznany 
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miasta był też brak inteligencji humanistycznej. Spowodowało to że przez dekady 
Jastrzębie pozostawało miastem niezbadanym i nieopisanym. Nie było fachowców, 
którzy mogliby zwrócić uwagę na problemy społeczne, a także wskazać możliwe 
sposoby ich rozwiązania. Pewne badania lokalnej społeczności prowadzili             
na przełomie lat 70. i 80. badacze z Cieszyna i Katowic. Wydaje się to być jednak 
niczym biorąc pod uwagę, jakim socjologicznym i urbanistycznym fenomenem było 
Jastrzębie. Ponadto to zwykle w kręgach humanistów powstają nowe trendy 
myślowe, tam toczą się spory ideowe, tam dogmatem jest, a przynajmniej powinno 
być, myślenie krytyczne. Stamtąd często wychodził impuls do zmiany. Tymczasem 
aparat partyjny i nomenklatura była raczej zachowawcza i zajęta utrzymywaniem 
własnej pozycji.

W szerokich kręgach społecznych poddawanych wspomnianej monokulturze 
górniczej, a zarazem ją tworzących, nie powstała tożsamość z miastem. Dużo 
silniejsze była za to identyfikacja z wykonywanym zawodem. Przyjezdni nazywali 
samych siebie górnikami, ale nie jastrzębianami. Ich mała ojczyzna była tam, skąd 
przyjechali. Częściej natomiast identyfikowali się z zakładem pracy. "Manifest 
Lipcowy" czy "Borynia" stawały się pewną wspólnotą i odnośnikiem. Górnictwo było 
tym, co łączyło jastrzębian. Podczas sąsiedzkich spotkań na osiedlach czy biesiad 
było tematem do rozmów znanym wszystkim. Można było swobodnie debatować 
używając branżowego nazewnictwa i slangu, i każdy wiedział o czym jest mowa. 
Jednocześnie dostrzec pewne subtelne różnice w kulturze pracy w swoim zakładzie 
(np. "Moszczenicy") i w zakładzie kolegi (np. "Jastrzębie").

Jastrzębie powstało, by można było wydobywać węgiel. Powstało, gdy w Polsce 
panował ustrój socjalistyczny, który wszystko chciał zideologizować. Ośrodek 
przemysłowy też musiał być wypełniony "socjalistyczną treścią". W latach 70. XX w. 
te dwie siły krzyżowały się i przeplatały przy budowaniu Jastrzębia. Z jednej strony   
o kształcie i charakterze miasta decydowały obiektywne czynniki: geologiczne, 
geograficzne, socjologiczne etc. Z drugiej socjalistyczni planiści działający pod 
dyktando ideologii. Stąd m.in. taki, a nie inny wygląd osiedli. Dlatego zabraniano 
budować kościołów i wprowadzano socjalistyczne nazewnictwo ulic czy osiedli. 
Wydaje się jednak, że górnictwo odcisnęło na Jastrzębiu ślad o wiele trwalszy niż 
miniony ustój, i do dzisiaj w dużym stopniu definiuje miasto.

Źródła:
- Z badań nad Jastrzębiem. Zbiór referatów i wypisów, redakcja: T. Kania (dostępne 
w GHM)
- Socjalistyczne stosunki społeczne w środowisku zamieszkania (badania 
politologów z UŚ), zespół autorski: M. Mitręga, E. Januła, A. Padzik (dostępne         
w GHM)
- M. Boratyn, Jastrzębie-Zdrój. 50 lat miasta 1963-2013, Jastrzębie-Zdrój 2013.
- Jastrzębie-Zdrój. Historyczny i socjologiczny portret miasta zbudowanego           
od podstaw, Jastrzębie-Zdrój 2013.

Paweł Warłycho

Wspomnienie o Władysławie Chlebiku

Władysław Chlebik urodził się 31 października 1922 r. w Stonawie na Zaolziu jako 
syn Franciszka i Elżbiety Gemrot. Pochodził z ubogiej rodziny, dlatego szansę        
na poprawę swojego bytu upatrywał w górnictwie. Po ukończeniu prywatnego 
polskiego gimnazjum realnego im. J. Słowackiego w Orłowej podjął pierwszą pracę 
w karwińskiej kopalni jako ładowacz. Po zakończeniu wojny rozpoczął naukę           
w Technikum Górniczym w Katowicach. W 1947 r. podjął studia na Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W grudniu 1951 r. uzyskał tytuł inżyniera 
górniczego oraz stopień magistra nauk technicznych.

Najstarsza zachowana fotografia 
przedstawiająca małego Władka / 
Arch. Joanna Galisz

P o d j ą ł  w ó w c z a s  p r a c ę  s z t y g a r a  
zmianowego w KWK „Rozbark”. Następnie był 
technikiem wentylacji w KWK „Chwałowice” 
oraz kierownikiem robót górniczych i naczelnym 
inżynierem w KWK „Rymer”. Osiągając kolejne 
szczeble kariery zdobywał niezbędną wiedzę     
i doświadczenie, które niebawem dostrzeżono 
w resorcie górnictwa.

W grudniu 1962 r. został dyrektorem KWK 
„Jastrzębie-Moszczenica w budowie”. Było to 
ogromne wyróżnienie, zważywszy, że 
„Jastrzębie” było najnowszą kopalnią, 
stanowiącą na dodatek dumę ówczesnych 
władz. Z tego powodu oczekiwania wobec 
kierownictwa kopalni były ogromne. Zakład, 
mimo wysokiej metanowości, musiał w szybkim 
tempie osiągnąć wysokie wyniki wydobywcze. 
Jednocześnie Chlebik musiał kontynuować 
budowę „Moszczenicy”, która miała znaczny 
poślizg inwestycyjny i również zmagała się        
z bardzo wysoką metanowością. Z obu zadań 
wywiązał się jednak na tyle zadowalająco,       
że władze resortowe wynagrodziły go 
stanowiskiem dyrektora nowo otwartej KWK

„Moszczenica” (styczeń 1966 r.). Odtąd mógł zająć się głównie wydobyciem,         
nie zaniedbując przy tym ważnych tutaj kwestii bezpieczeństwa pracy.

Od 15 czerwca 1974 r. był dyrektorem technicznym Rybnickiego Zjednoczenia 
Przemysłu Węglowego, jednak lepiej czuł się w kopalni, z którą tak bardzo zżył się. 
Posadę dyrektora KWK „Moszczenica” objął ponownie 24 października 1975 r. Tym 
samym mógł wraz z załogą świętować 10-lecie zakładu. Kierował „Moszczenicą” aż 
do przejścia na emeryturę 31 października 1980 r. Okazało się jednak, że byłemu 
dyrektorowi (notabene – o najdłuższym stażu w mieście) naliczono mizerną 
emeryturę. Chlebik na pewien czas powrócił więc do pracy w górnictwie – od 1 marca
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miasta był też brak inteligencji humanistycznej. Spowodowało to że przez dekady 
Jastrzębie pozostawało miastem niezbadanym i nieopisanym. Nie było fachowców, 
którzy mogliby zwrócić uwagę na problemy społeczne, a także wskazać możliwe 
sposoby ich rozwiązania. Pewne badania lokalnej społeczności prowadzili             
na przełomie lat 70. i 80. badacze z Cieszyna i Katowic. Wydaje się to być jednak 
niczym biorąc pod uwagę, jakim socjologicznym i urbanistycznym fenomenem było 
Jastrzębie. Ponadto to zwykle w kręgach humanistów powstają nowe trendy 
myślowe, tam toczą się spory ideowe, tam dogmatem jest, a przynajmniej powinno 
być, myślenie krytyczne. Stamtąd często wychodził impuls do zmiany. Tymczasem 
aparat partyjny i nomenklatura była raczej zachowawcza i zajęta utrzymywaniem 
własnej pozycji.

W szerokich kręgach społecznych poddawanych wspomnianej monokulturze 
górniczej, a zarazem ją tworzących, nie powstała tożsamość z miastem. Dużo 
silniejsze była za to identyfikacja z wykonywanym zawodem. Przyjezdni nazywali 
samych siebie górnikami, ale nie jastrzębianami. Ich mała ojczyzna była tam, skąd 
przyjechali. Częściej natomiast identyfikowali się z zakładem pracy. "Manifest 
Lipcowy" czy "Borynia" stawały się pewną wspólnotą i odnośnikiem. Górnictwo było 
tym, co łączyło jastrzębian. Podczas sąsiedzkich spotkań na osiedlach czy biesiad 
było tematem do rozmów znanym wszystkim. Można było swobodnie debatować 
używając branżowego nazewnictwa i slangu, i każdy wiedział o czym jest mowa. 
Jednocześnie dostrzec pewne subtelne różnice w kulturze pracy w swoim zakładzie 
(np. "Moszczenicy") i w zakładzie kolegi (np. "Jastrzębie").

Jastrzębie powstało, by można było wydobywać węgiel. Powstało, gdy w Polsce 
panował ustrój socjalistyczny, który wszystko chciał zideologizować. Ośrodek 
przemysłowy też musiał być wypełniony "socjalistyczną treścią". W latach 70. XX w. 
te dwie siły krzyżowały się i przeplatały przy budowaniu Jastrzębia. Z jednej strony   
o kształcie i charakterze miasta decydowały obiektywne czynniki: geologiczne, 
geograficzne, socjologiczne etc. Z drugiej socjalistyczni planiści działający pod 
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Paweł Warłycho
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Najstarsza zachowana fotografia 
przedstawiająca małego Władka / 
Arch. Joanna Galisz

P o d j ą ł  w ó w c z a s  p r a c ę  s z t y g a r a  
zmianowego w KWK „Rozbark”. Następnie był 
technikiem wentylacji w KWK „Chwałowice” 
oraz kierownikiem robót górniczych i naczelnym 
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„Moszczenica” (styczeń 1966 r.). Odtąd mógł zająć się głównie wydobyciem,         
nie zaniedbując przy tym ważnych tutaj kwestii bezpieczeństwa pracy.
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Przemysłu Węglowego, jednak lepiej czuł się w kopalni, z którą tak bardzo zżył się. 
Posadę dyrektora KWK „Moszczenica” objął ponownie 24 października 1975 r. Tym 
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do przejścia na emeryturę 31 października 1980 r. Okazało się jednak, że byłemu 
dyrektorowi (notabene – o najdłuższym stażu w mieście) naliczono mizerną 
emeryturę. Chlebik na pewien czas powrócił więc do pracy w górnictwie – od 1 marca
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1987 r. do 29 grudnia 1989 r. pracował w Dziale Przygotowania Produkcji w KWK 
„Borynia”.

Od lutego 1956 r. był związany z PZPR. Z racji piastowania wysokiego stanowiska 
był m.in. członkiem Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR. W latach 1965-1969      
i 1973-1976 zasiadał w Miejskiej Radzie Narodowej w Jastrzębiu-Zdroju.

Odznaczony m.in. odznaką honorową „Ratownik Górniczy” (1957), Srebrnym 
Krzyżem Zasługi (1958), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1963), 
odznaką „Zasłużonego Przodownika Pracy Socjalistycznej” (1965), złotą odznaką 
im. Janka Krasickiego (1965), złotą odznaką „Zasłużonemu w rozwoju województwa 
katowickiego” (1967), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1969), 
srebrną odznaką honorową NOT (1971), honorową odznaką „XXX-lecia PPR” 
(1972), złotą odznaką „Zasłużony działacz LOK” (1972), listem gratulacyjnym KC 
PZPR (1973), odznaką Zasłużonego Pracownika KWK Moszczenica (1973), 
odznaką Zasłużonego Działacza SITG (1973), Orderem Sztandaru Pracy II kl. 
(1974), odznaką „Za zasługi w budowie kopalni Pniówek” (1974), medalem            
„Za zasługi w ochronie granic PRL” (1974), medalem 30-lecia Polski Ludowej 
(1974), złotą odznaką honorową NOT (1975), odznaką honorową PCK (1975), 
odznaką „Szachtierskaja Sława” I st. (1975), tytułem honorowym „Zasłużony Górnik 
PRL” (1977), brązową odznaką „Za zasługi dla Obrony Cywilnej” (1978), złotą 
odznaką „Zasłużonemu w rozwoju województwa katowickiego” (1979), złotą 
odznaką „W Służbie Narodu” (1980), medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984), złotą 
odznaką „Zasłużony dla górnictwa PRL” (1984).

Prywatnie Władysław Chlebik był domatorem. Pasjonował się hodowlą ptaków: 
gołębi, kanarków i papug, a także drobiu domowego. Był propagatorem                    
i współorganizatorem wielu imprez związanych z tym górniczym hobby (m.in. 
międzywojewódzkich wystaw drobnego inwentarza i ptactwa). Wspierał tzw. 
zwierzyniec znajdujący się w parku za obecnym hotelem „Dąbrówka”. Będąc          
na emeryturze był zaangażowany w budowę Domu Zasłużonego Górnika                
w Gorzycach, który ostatecznie otwarto jako Dom Spokojnej Starości.

Był dwukrotnie żonaty. Pierwsza żona, Maria Jakubowska, zmarła młodo          
na chorobę nerek. Oboje nie doczekali się własnych dzieci. W 1967 r. ożenił się         
z wdową Renatą Graca z d. Klos, która miała córkę i syna. Tym samym spełniło się 
marzenie Władysława Chlebika o posiadaniu dzieci. Co ciekawe, Władysław            
i Renata w czechosłowackim Cierlicku zawarli ślub kościelny w tajemnicy przed 
władzami.

Pod koniec życia zmagał się z cukrzycą i chorobami serca. Zmarł 6 listopada 
1991 r. Szpitalu Górniczym w Jastrzębiu-Zdroju. Bezpośrednią przyczyną zgonu był 
prawdopodobnie zawał serca. Został pochowany na cmentarzu w Zdroju.

Władysław Chlebik był najdłużej urzędującym dyrektorem wśród dyrektorów 
jastrzębskich kopalń. Przez półtorej dekady zarządzał potężnym zakładem 
zmagając się z wieloma problemami natury geologicznej i technologicznej oraz        
z niemniej trudnymi naciskami ze strony władz partyjnych i resortowych. Mimo to     
za jego kadencji kopalnia zaliczała się do największych eksporterów węgla 
koksującego w kraju. Prowadziła też inwestycje nie związane z górnictwem,            
a pożyteczne dla miasta (m.in. Szpital Górniczy, OWN). 

Władysław Chlebik (pierwszy z prawej) podczas wizytacji zakładu przemysłowego          
w Japonii (1967) / Arch. Joanna Galisz

Minister górnictwa Jan Mitręga 
odznacza Władysława Chlebika / 
Arch. Joanna Galisz

Bezimienne rondo na terenie byłej kopalni 
„Moszczenica” jest chyba odpowiednim 
miejscem do upamiętnienia Władysława 
Chlebika - skromnego człowieka, który 
poświęcił „Moszczenicy” niemal całe swoje 
zawodowe życie.

Źródła:
- dokumenty i materiały ze zbiorów Joanny Galisz 
(Jastrzębie-Zdrój).
- Kroniki KWK „Jastrzębie” i KWK „Moszczenica”.
- Władysław Chlebik dyrektorem kopalni 
„Moszczenica”, „Nasze Problemy” nr 19 (25) z 7 XI 
1975 r.
- B. Namysł, Dwa pokolenia, jedna sprawa, 
„Dziennik Zachodni” nr 251 z 3-4 XII 1983 r., s. 3.
- Ludzie i zakłady XXX-lecia, „Nowiny” nr 28 (876) 
z 10 VII 1974 r.

Marcin Boratyn (kierownik GHM)
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Od młodzieńczych lat interesował się filatelistyką – znaczki kolekcjonował już 
będąc uczniem liceum. W styczniu 1981 r. założył koło Polskiego Związku 
Filatelistów w miejscu swojej pracy, czyli w ówczesnym Przedsiębiorstwie Energetyki 
Cieplnej zostając jego przewodniczącym. I tę funkcję pełnił nieprzerwanie przez 33 
lata, czyli aż do dnia swojej śmierci. Jego działalność filatelistyczna skupiała się      
nie tylko na przewodniczeniu Zarządowi Koła PZF – w następnych latach pełnił różne 
funkcje społeczne w tym Związku – był m.in. członkiem Komisji Rewizyjnej           
oraz sekretarzem Zarządu Oddziału PZF w Rybniku, przez dwie kadencje członkiem 
Okręgowego Sądu Koleżeńskiego PZF przy Okręgu w Katowicach. 

W filatelistyce najbardziej pasjonowały Go dwie dziedziny – wystawiennictwo 
oraz działalność publicystyczna. Będąc przewodniczącym koła nr 46 PZF                
w Jastrzębiu-Zdroju w latach 1982-2014 zorganizował lub zainicjował organizację 
ponad 40 wystaw filatelistycznych na terenie Jastrzębia-Zdroju, Wodzisławia i Żor, 
gdzie osobiście w 29 był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego.                  
Do najważniejszych z nich można zaliczyć:
- Wystawa „20 lat miasta Jastrzębie-Zdrój” (18-23 V 1983 r.)
- Wystawa „40 lat PRL” (21-28 VII 1984 r.)
- Okręgowa Wystawa Filatelistyczna „SILESIANA 85” (9-17 XI 1985 r.)
- Międzynarodowa Filatelistyczna Wystawa Przyjaźni „Jastrzębie-Zdrój '88” (11-19 
VI 1988 r.) z udziałem wystawców z Polski, Węgier, Czechosłowacji, NRD i ZSRR
- Okręgowa Wystawa Filatelistyczna „SILESIANA '92” (3-7 V 1992 r.).

Emil Karzełek, oprócz organizacji wystaw filatelistycznych, stał się również sam 
bardzo aktywnym i cenionym wystawcą. Zapoczątkował eksponatem 
zatytułowanym „Dziecko w filatelistyce”, który później kontynuował Jego syn. 
Najbardziej prestiżowy eksponat wystawowy Karzełka to „Drugi wiek polskiego 
znaczka pocztowego”. Jest to specjalizowany zbiór znaczków polskich wydanych od 
1960 r. do chwili obecnej zawierający dużo unikalnych, jednostkowych pozycji naszej 
polskiej filatelistyki. Za ten eksponat, budowany i rozwijany przez wiele lat oraz 
wystawiany na ponad 50 wystawach konkursowych różnych stopni, w tym 
międzynarodowych, otrzymał praktycznie wszystkie możliwe nagrody – począwszy 
od medali brązowych, srebrnych, złotych, dużych złotych, gratulacji jury wystaw     
do Grand Prix Wystawy.

Oprócz wystawiennictwa typowo filatelistycznego był również twórcą innych 
eksponatów:

- z okazji 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina wykonał zbiór składający się    
z różnorodnych pamiątek związanych z Chopinem - widokówek, medali, kartek 
pocztowych, zdjęć, walorów filatelistycznych itp., który był eksponowany w Polskiej 
Bibliotece w Karwinie-Frysztacie w 2010 r. W otwarciu tej wystawy uczestniczył 
Generalny Konsul RP w Republice Czeskiej składając osobiście podziękowania 
Karzełkowi za przygotowanie tej ekspozycji

- z okazji 100. rocznicy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Jastrzębiu-
Zdroju - Ruptawie w jastrzębskiej Galerii Historii Miasta została zorganizowana        
w dniach 8 VII - 28 IX 2012 r.; przedstawiono m.in. eksponat opracowany przez Emila 
Karzełka zatytułowany „Marcin Luter”.

- w trakcie Drugich Mistrzostw Polski w Filatelistyce Tematycznej odbywających 
się w Pszczynie w dniach 21-24 VIII 2014 r. przedstawił w klasie oficjalnej - 
pozakonkursowej eksponat związany z twórcą zorganizowanego ruchu 
filatelistycznego na Górnym Śląsku, uczestnikiem Powstań Śląskich, zatytułowany 
„O Leszku Marii Żmidzińskim w 80. rocznicę I Wszechsłowiańskiej Wystawy 
Filatelistycznej, Pamiątek z Plebiscytu i Powstań Śląskich; 22 III 1889 - 6 X1957”.

Drugą Jego pasją była publicystyka filatelistyczna. W swoim dorobku posiadał 
opracowania zwarte, m.in. „Katalog kartek korespondencyjnych wydanych przez 
jednostki organizacyjne DOP Katowice”, katalog „Jan Paweł II - polskie pocztowe 
kartki korespondencyjne, koperty i widokówki”, monografię „Srebrny jubileusz koła 
nr 46 PZF w Jastrzębiu Zdroju”. Ponadto Jego autorstwa jest ponad sto artykułów 
opublikowanych w polskiej i zagranicznej prasie filatelistycznej. Był autorem              
i wykonawcą wielu filatelistycznych projektów i wydawnictw.

Od 1996 r. pełnił funkcję członka Rady Redakcyjnej kwartalnika „SYRENA” 
wydawanego przez Klub Kolekcjonerów Polskiego Znaczka w Czechach i Słowacji, 
a w latach 2007-2012 był członkiem redakcji kwartalnika „Rybnicka Filatelistyka”.    
To dzięki Jego inicjatywie „SYRENA” od numeru 154 z 2006 r. do numeru 223 z 2014 
r. wydawana była w kolorze i drukowana osobiście przez Niego.

Za działalność w Polskim Związku Filatelistów przyznano Mu m.in.: Złotą 
Odznakę Honorową PZF, złotą odznakę „Za zasługi dla Polskiej Filatelistyki”, 
odznakę „Zasłużony dla Okręgu Katowice”, medale „50-lecia PZF”, „Za zasługi      
dla rozwoju publikacji Filatelistycznych”, nominację do Statuetki Prymus w kategorii 
„Publicysta – wydawca Roku”, w 2004 r. w Rudzie Śląskiej otrzymał godność 
„Karlusa Roku”. Za osiągnięcia zawodowe oraz pracę społeczną został odznaczony 
m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, srebrną i złotą odznaką „Zasłużony w rozwoju 
Województwa Katowickiego”, srebrną odznaką „Zasłużony dla Energetyki”, brązową 
odznaką SIMP, odznaką „Zasłużony dla WPEC Katowice”, medalem „Zasłużony dla 
OPEC Jastrzębie”.

Jego praca społeczna trwała do ostatniego momentu życia – jeszcze na dzień 
przed swoją nagłą śmiercią był na otwarciu wystawy pt. „Kościoły ewangelickie       
na Śląsku w grafice z kolekcji Piotra Siemko” w ewangelickim Kościele Jezusowym    
w Jastrzębiu-Zdroju, na którą to wykonał skład i zapis katalogu tej wystawy.
Cześć Jego Pamięci!

Przyjaciel 

Wspomnienie o Emilu Karzełku

Emil Karzełek urodził się 13 XII 1945 r. w Cisówce         
k. Ruptawy, a zmarł 30 IX 2014 r. w Jastrzębiu-Zdroju. 
Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika w Cieszynie, a następnie Politechniki Śląskiej    
w Gliwicach, gdzie uzyskał tytuł inżyniera mechanika. 
Pracował najpierw w Gliwicach, a od lat 70. ubiegłego wieku 
w Jastrzębiu-Zdroju w sektorze ciepłowniczym. Był żonaty, 
miał dwójkę dzieci. 
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Marcin w swojej twórczości czerpie inspiracje z otaczającego świata. Jeszcze    
do niedawna na każdą swoją wyprawę zabierał aparat. Potem, w zaciszu pracowni, 
odtwarzał obraz utrwalony na zdjęciach i przenosił go na płótno czy kartkę. Od kilku 
miesięcy aparat zastąpił szkicownik. Interesuje go wszystko: budynki, ludzie, 
zwierzęta, kolor i przestrzeń. Obserwując jego prace dostrzegamy wielką 
wyobraźnię twórcy i dbałość o szczegóły.

Dr Piotr Bąk z Akademii Sztuk Pięknych z Katowic napisał: „Oglądając prace 
Marcina mamy wrażenie, że przebywamy w świecie zrodzonym w niezmąconej 
ciszy, w którym autor pozostawał wyłącznie sam ze sobą. Proponuje nam nowy 
sposób komunikacji oparty o zaproponowane przez siebie znaki plastyczne. 
Tworzenie jest dla niego ucieczką od świata realnego do świata o wiele bardziej 
zrozumiałego i bezpiecznego, ponieważ przepuszczonego przez jego pryzmat”.  
Nie ulega zatem wątpliwości, że Marcin przez swoją twórczość komunikuje się          
z otoczeniem i pozwala nam zajrzeć, chociaż przez chwilę, do swojego świata.

W 2013 r. w Galerii Eпcentrum odbyła się jego indywidualna wystawa „Świat 
według Marcina Rodzika”, która cieszyła się wielkim powodzeniem wśród 
zwiedzających. Jaki jest ten świat? Z pewnością pełen intensywnych kolorów, 
różnych miejsc, codziennych sytuacji i zwykłych przedmiotów. Dostrzegamy w nim 
prawdziwe życie. Dużo tu przestrzeni, która pozwala na chwilę oddechu i refleksji.

Cechą wyróżniającą prace Marcina są ludzkie postacie - przerysowane, 
pozbawione odpowiednich proporcji i poprawności perspektywicznej - przyciągają 
wzrok i wywołują uśmiech. Dzięki nim jego twórczość staje się bardziej 
rozpoznawalna i doceniana, a prace Marcina zdobią ściany nie tylko rodzinnego 
domu, ale również miłośników jego twórczości, których jest już coraz więcej.

Jak podkreślają jego najbliżsi, najskuteczniejszą metodą terapii w przypadku 
osób z autyzmem jest ciągła aktywność i kontakt z drugim człowiekiem. Marcin      
na swojej drodze spotykał się z życzliwością i wsparciem, a to stanowi dla niego 
najlepsze lekarstwo.

Nagrody i wyróżnienia: Nagroda w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym 
„Rembrandt-Czarodziej Światła” (Rybnik 2006), Nagroda I stopnia – 
„Międzynarodowe Biennale Sztuki Książki" (Gliwice 2008), Wyróżnienie – Festiwal 
Zjawisk Artystycznych „Cyklorama” (Jastrzębie-Zdrój 2010).
Wystawy: „Artysta-autysta” z cyklu „Jastrzębska Galeria Młodych” (Galeria Ciasna, 
Jastrzębie-Zdrój 2011), „Świat według Marcina Rodzika” (Galeria Eпcentrum, 
Jastrzębie-Zdrój 2013).

Katarzyna Nowak-Gardecka (instruktorka GHM)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z naszego lamusa

Obraz Chrystusa Bolesnego, zwanego Raciborskim
Portret Chrystusa zdobi „święty kąt” w izbie, mieszczącej się w chacie śląskiej. 

Obraz przedstawia wizerunek Jezusa Bolesnego (Boleściwego), zwanego 
Raciborskim. Nazwa „Chrystus Raciborski” ukuta została od faktu, iż w Raciborzu-

Sylwetki jastrzębskich twórców

Marcin Rodzik
Jest absolwentem Domu Nauki i Rehabilitacji oraz uczestnikiem Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju. Od dziecka zmaga się z nieuleczalną 
chorobą - autyzmem. Choroba ta, w ogólnym zarysie, polega na subiektywnym 
poczuciu odizolowania, ograniczeniu wymiany informacji ze środowiskiem oraz 
odcięciu się człowieka od zewnętrznego świata.

Dzięki rodzicom, przyjaciołom i intensywnej rehabilitacji Marcin nauczył się 
funkcjonować we współczesnym świecie i z powodzeniem rozwija swoje życiowe 
pasje. A lista jego zainteresowań jest bardzo długa: basen, siłownia, taniec, tenis... 
Uczęszcza na zajęcia w modelarni, nauczył się gry na pianinie. Ale chyba 
największą jego pasją jest malarstwo. Maluje od dziecka. Dzięki zaangażowaniu 
pedagogów i wykładowców mógł poznawać różne techniki plastyczne, które 
wykorzystywał w swoich pracach: batik, malarstwo olejne, rzeźba, rysunek, aż 
wreszcie - ulubione przez Marcina - pastele.

Od 2006 r. doskonali także swój warsztat w pracowni Studium Rysunku i Grafiki, 
działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu-Zdroju. Instruktorzy 
zwracają uwagę, że podczas pracy twórczej jest wyciszony i zaangażowany         
we wszystkim, co robi, a efekt końcowy jest zaplanowany i zrealizowany w 100 %. 
Od wielu lat uczestniczy również w Międzynarodowych Konfrontacjach 
Artystycznych im. A. Resa, których organizatorem jest również MOK.

Marcin Rodzik (drugi od lewej) podczas wernisażu w Galerii Epicentrum / Fot. Marcin 
Wójcik



BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 1 (35) BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 1 (35)

18 19

Marcin w swojej twórczości czerpie inspiracje z otaczającego świata. Jeszcze    
do niedawna na każdą swoją wyprawę zabierał aparat. Potem, w zaciszu pracowni, 
odtwarzał obraz utrwalony na zdjęciach i przenosił go na płótno czy kartkę. Od kilku 
miesięcy aparat zastąpił szkicownik. Interesuje go wszystko: budynki, ludzie, 
zwierzęta, kolor i przestrzeń. Obserwując jego prace dostrzegamy wielką 
wyobraźnię twórcy i dbałość o szczegóły.

Dr Piotr Bąk z Akademii Sztuk Pięknych z Katowic napisał: „Oglądając prace 
Marcina mamy wrażenie, że przebywamy w świecie zrodzonym w niezmąconej 
ciszy, w którym autor pozostawał wyłącznie sam ze sobą. Proponuje nam nowy 
sposób komunikacji oparty o zaproponowane przez siebie znaki plastyczne. 
Tworzenie jest dla niego ucieczką od świata realnego do świata o wiele bardziej 
zrozumiałego i bezpiecznego, ponieważ przepuszczonego przez jego pryzmat”.  
Nie ulega zatem wątpliwości, że Marcin przez swoją twórczość komunikuje się          
z otoczeniem i pozwala nam zajrzeć, chociaż przez chwilę, do swojego świata.

W 2013 r. w Galerii Eпcentrum odbyła się jego indywidualna wystawa „Świat 
według Marcina Rodzika”, która cieszyła się wielkim powodzeniem wśród 
zwiedzających. Jaki jest ten świat? Z pewnością pełen intensywnych kolorów, 
różnych miejsc, codziennych sytuacji i zwykłych przedmiotów. Dostrzegamy w nim 
prawdziwe życie. Dużo tu przestrzeni, która pozwala na chwilę oddechu i refleksji.

Cechą wyróżniającą prace Marcina są ludzkie postacie - przerysowane, 
pozbawione odpowiednich proporcji i poprawności perspektywicznej - przyciągają 
wzrok i wywołują uśmiech. Dzięki nim jego twórczość staje się bardziej 
rozpoznawalna i doceniana, a prace Marcina zdobią ściany nie tylko rodzinnego 
domu, ale również miłośników jego twórczości, których jest już coraz więcej.

Jak podkreślają jego najbliżsi, najskuteczniejszą metodą terapii w przypadku 
osób z autyzmem jest ciągła aktywność i kontakt z drugim człowiekiem. Marcin      
na swojej drodze spotykał się z życzliwością i wsparciem, a to stanowi dla niego 
najlepsze lekarstwo.

Nagrody i wyróżnienia: Nagroda w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym 
„Rembrandt-Czarodziej Światła” (Rybnik 2006), Nagroda I stopnia – 
„Międzynarodowe Biennale Sztuki Książki" (Gliwice 2008), Wyróżnienie – Festiwal 
Zjawisk Artystycznych „Cyklorama” (Jastrzębie-Zdrój 2010).
Wystawy: „Artysta-autysta” z cyklu „Jastrzębska Galeria Młodych” (Galeria Ciasna, 
Jastrzębie-Zdrój 2011), „Świat według Marcina Rodzika” (Galeria Eпcentrum, 
Jastrzębie-Zdrój 2013).

Katarzyna Nowak-Gardecka (instruktorka GHM)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z naszego lamusa

Obraz Chrystusa Bolesnego, zwanego Raciborskim
Portret Chrystusa zdobi „święty kąt” w izbie, mieszczącej się w chacie śląskiej. 

Obraz przedstawia wizerunek Jezusa Bolesnego (Boleściwego), zwanego 
Raciborskim. Nazwa „Chrystus Raciborski” ukuta została od faktu, iż w Raciborzu-

Sylwetki jastrzębskich twórców

Marcin Rodzik
Jest absolwentem Domu Nauki i Rehabilitacji oraz uczestnikiem Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju. Od dziecka zmaga się z nieuleczalną 
chorobą - autyzmem. Choroba ta, w ogólnym zarysie, polega na subiektywnym 
poczuciu odizolowania, ograniczeniu wymiany informacji ze środowiskiem oraz 
odcięciu się człowieka od zewnętrznego świata.

Dzięki rodzicom, przyjaciołom i intensywnej rehabilitacji Marcin nauczył się 
funkcjonować we współczesnym świecie i z powodzeniem rozwija swoje życiowe 
pasje. A lista jego zainteresowań jest bardzo długa: basen, siłownia, taniec, tenis... 
Uczęszcza na zajęcia w modelarni, nauczył się gry na pianinie. Ale chyba 
największą jego pasją jest malarstwo. Maluje od dziecka. Dzięki zaangażowaniu 
pedagogów i wykładowców mógł poznawać różne techniki plastyczne, które 
wykorzystywał w swoich pracach: batik, malarstwo olejne, rzeźba, rysunek, aż 
wreszcie - ulubione przez Marcina - pastele.

Od 2006 r. doskonali także swój warsztat w pracowni Studium Rysunku i Grafiki, 
działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu-Zdroju. Instruktorzy 
zwracają uwagę, że podczas pracy twórczej jest wyciszony i zaangażowany         
we wszystkim, co robi, a efekt końcowy jest zaplanowany i zrealizowany w 100 %. 
Od wielu lat uczestniczy również w Międzynarodowych Konfrontacjach 
Artystycznych im. A. Resa, których organizatorem jest również MOK.

Marcin Rodzik (drugi od lewej) podczas wernisażu w Galerii Epicentrum / Fot. Marcin 
Wójcik



BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 1 (35) BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 1 (35)

20 21

„Patrz grześńiku com ćierpiem za twe nieprawośći.
Dałem bok mói otworzeć ku tobie Zmiełośći.”

Za pomoc w zebraniu informacji nt. obrazu dziękuję pani Julicie Ćwikła z Działu 
Etnografii Muzeum w Raciborzu.

Anna Lerch-Wójcik (instruktorka GHM)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kuchnia po naszymu, czyli jaka? (20)

Dawniej ludzie rygorystycznie przestrzegali zasad, jakie narzucały 
poszczególne okresy w roku obrzędowym. Żur i śledzie to dwa podstawowe dania, 
które spożywano przez cały okres Wielkiego Postu. O sposobie na przyrządzenie 
postnego żuru ze ziymiokami przeczytać można w trzeciej części cyklu, zaś dzisiaj 
chcę przybliżyć receptury na przygotowanie tradycyjnych potraw ze śledziami, które 
na Śląsku nazywane są harynkami.

Kiedyś solone śledzie z beczki były bardzo popularne. Wpływ na to miała niska 
cena i dostępność - można je było kupić przez cały rok. Harynki chętnie jadano nie 
tylko podczas Wielkiego Postu, ale też w Adwencie oraz w piątki. Potrawy ze śledzia 
z dodatkiem boczku lub wędliny jadano w dni powszednie z pominięciem piątków.

Śledzie sprzedawano w całości, przed spożyciem należało je przygotować: 
odciąć głowę, wypatroszyć, przekroić wzdłuż od strony grzbietowej, usunąć 
kręgosłup oraz ości, zdjąć skórę i odciąć ogon. Następnie śledzie moczyło się co 
najmniej 12 godzin w wodzie, celem odsolenia. Niekiedy czynność tą powtarzano 
jeszcze w mleku, by straciły charakterystyczny zapach.

Ślydź w śmietonce ze ziymiokami w szupach
Kole poł kila wymoczonych słonych śledzi pokroć na myjsze konski. Potym trza 
narychtować zalywa: poł szolki wody zawarzić z dwoma bobkowymi liściami i trzyma 
kulkami wonioncego korzynio.  Jak zalywa bydzie zimno wlywomy szolka słodkij 
śmiytonki, dowomy jedna cebula pokroto w talarki i zalywomy niom harynki. Jak trza, 
idzie dosuć soli,  pieprzu i dać troszka zoftu z cytrony. Terozki muszom poleżeć kole 
godziny coby szmaki sie przeszły. Bez tyn czas trza do porzondku wyszorować kilo 
ziymioków, nojlepsze bydom nie za wielki i rowne. Ziymioki w szupach wciepujymy 
do wrzawej leko łosolonej wody i warzymy 20-25 minut pod deklem. Jak sie 
uwarzom, wylywomy woda i łobiyromy. Śledzie nojlepij szmakują z gorkimi 
ziymiokami, kiere idzie leko łokrasić świyżuśkim masłym. 

Szałot ze ślydzia
Innym daniem ze śledziem, choć nie do końca postnym, jest szałot śląski, który 

pierwotnie podawany był z okazji większych uroczystości głównie rodzinnych,          
z biegiem czasu stał się posiłkiem codziennym.
Kole poł kila uwarzonych ziymioków trza pokroć w hrubo kostka. Do tego 
wciepujymy dwa drobniutko pokrote łogórki kiszone i jedna cebula. Terozki w tygliku 
muszymy wytopić kole 100 g pokrotej szpyrki i dać razym z fetym do pokrotej gymizy. 

Ostrogu znajduje się Sanktuarium Jezusa Boleściwego, gdzie w szczytowej części 
bocznego ołtarza Krzyża Świętego wisi ten obraz. Kościół ów był celem pielgrzymek 
już w XVIII w., porównywanym do ośrodków pątniczych w Pszowie czy Piekarach 
Śląskich. Nazwa „Raciborski” funkcjonuje nie tylko na Śląsku, ale i w innych 
regionach Polski, co wynika z badań prowadzonych w latach 90. XX w. Wizerunek 
Chrystusa Boleściwego był popularnym tematem drzeworytów i obrazków 
dewocyjnych.

Obraz najprawdopodobniej pochodzi z XIX w. Jego autor jest nieznany. 
Wizerunek Chrystusa namalowany jest na płótnie techniką olejną i ma wymiary 
57x45 cm. Cechuje go prostota, przedstawienie postaci jest płaskie, bez 
zachowania odpowiednich proporcji, co jest charakterystyczne dla malarstwa 
nieprofesjonalnego. Charakterystyczna jest rana w prawym boku Chrystusa           
w kształcie ust ludzkich, na głowie spoczywa korona cierniowa, na dłoniach 
widoczne są krwawe ślady po gwoździach. Pomimo upływu czasu zaskakująca jest 
intensywność kolorów. Tło postaci jest ciemne. Na lewym ramieniu widać czerwony 
płaszcz, który żołnierze narzucili Panu Jezusowi po biczowaniu. Nad głową 
Chrystusa widnieje złota aureola. Postać Boga-Człowieka, przeżywającego ogrom 
cierpienia, przedstawiona jest niezwykle sugestywnie. Chrystus z wielkim bólem, 
rysującym się na twarzy, wskazuje skrwawionymi dłońmi na ranę w swoim boku. 
Obraz oprawiony jest w złotą ramę z otwieraną, przeszkloną gablotą.

Obraz Chrystusa Boleściwego ze zbiorów GHM / 
Fot. Anna Lerch-Wójcik

Obrazy przedstawiające 
postać Jezusa Raciborskiego 
były bardzo popularne w śląskich 
domach, ponieważ sprzedawano 
je  w  znanych  oś rodkach  
pątniczych - na Górze św. Anny     
i w Częstochowie. Wpływ na to 
mia ła  g łęboka pobożność 
Ślązaków. Stanowiły ozdobę,   
ale przede wszystkim były 
traktowane jako celebracja 
chrześcijańskiego misterium, 
zasilały „święty kąt”, czyli 
domowy ołtarzyk. Miały także     
za  zadan ie  s t r zec  domu                   
i domowników.

W czasie II wojny światowej 
obrazy te były ukrywane przed 
władzami niemieckimi ze względu 
na umieszczone na dole obrazu 
wezwanie do wiernych w języku 
polskim (pisownia oryginalna):
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„Patrz grześńiku com ćierpiem za twe nieprawośći.
Dałem bok mói otworzeć ku tobie Zmiełośći.”

Za pomoc w zebraniu informacji nt. obrazu dziękuję pani Julicie Ćwikła z Działu 
Etnografii Muzeum w Raciborzu.

Anna Lerch-Wójcik (instruktorka GHM)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kuchnia po naszymu, czyli jaka? (20)
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Jastrzębie-Zdrój w starej reklamie
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Reklamy z Jastrzębia-Zdroju w “Polsce Zachodniej” z 1937 r.

Reklamy z Jastrzębia-Zdroju w “Polsce Zachodniej” z 1938 r.

Reklamy z Jastrzębia-Zdroju w “Polsce Zachodniej” z 1939 r.

150 g tustych, wymoczonych, słonych śledzi trza pokroć w kostka, wymiyszać          
z resztom. Szałot lepij szmakuje, jak szpyrki nie som za fest przibronocone ino 
miynki.

Szałot śląski (sałatka śledziowa) została wpisana na Listę Produktów 
Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w kategorii: Gotowe 
dania i potrawy, 21 sierpnia 2006 r.

Słowniczek wyrazów gwarowych:
bobkowe liście -– liście laurowe, wawrzyn szlachetny
dekel - pokrywka
gymiza - warzywa, jarzyny
harynki - śledzie
hrubo - gruba
szałot - tutaj: sałatka
szolka - kubek
szpyrka - wędzony boczek
tyglik - mały rondelek
ziymioki w szupach - ziemniaki w mundurkach
wonionce korzyni - ziele angielskie

Anna Lerch-Wójcik

Harynki prziszły / Aut. Brygida Simka (2013)
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Jastrzębie-Zdrój na starej pocztówce

Gruss aus Bad Koenigsdorff-Jastrzemb (Pozdrowienia z Jastrzębia-
Zdroju)
Pocztówka litograficzna z przełomu XIX i XX w. przedstawia różne obiekty          
w uzdrowisku: Paula Strasse (obecnie ul. 1 Maja), Dom Zdrojowy, buk cesarza 
Wilhelma w lasku Victorhain (obecnie osiedle bloków przy ul. 11 Listopada), 
promenadę spacerową (obecnie w fazie odtwarzania na potrzeby inhalatorium) 
oraz Carolinenhof - sklep Josefa Zahma przy głównej alei uzdrowiska (budynek 
istnieje do dzisiaj). Autorem litografii był M. Wenzel z Wrocławia. Pocztówka 
ukazała się nakładem dr. Mikołaja Witczaka.
Awers: Kolorystyka karty: kolor; krawędzie: proste. Korespondencja w j. nie-
mieckim. Rewers: Nadruk strony adresowej: zielony. U góry napis: „Deutsche 
Reichspost / Postkarte”. Znaczek 5 mk. Stempel „JASTRZEMB / 7-8 V. / 24/5 / 04" 
oraz „BERLINCHEN / a / 25.5.04.7-8 V.". Karta adresowana w j. niemieckim. 
Wymiary: 9,1 x 14,1 cm. Pocztówka ze zbiorów GHM.

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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