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Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
Zbli¿aj¹c siê poci¹giem od strony Katowic do dworca kolejowego Warszawa 

Centralna - na chwilê przed zanurzeniem siê w podziemia tego¿ dworca - mo¿na 
zauwa¿yæ (po lewej stronie torów) stoj¹cy szeregiem tabor kolejowy, a g³êbiej w tle 
budynek z napisem Warszawa G³ówna. Miejsce to jest dawnym g³ównym 
dworcem stolicy, które obecnie zajmuje Muzeum Kolejnictwa. Odleg³oœæ od 
Dworca Centralnego zachêca do jego zwiedzania (w przypadku przerwy w 
podró¿y), jednak po przekroczeniu progu muzeum mo¿e siê okazaæ, ¿e dwie 
godziny, które mamy do odjazdu naszego poci¹gu mog¹ nie wystarczyæ. 

Wnêtrza budynku dworca Warszawa G³ówna Osobowa z 1875 r., 
przebudowanym w 1946 roku, mieszcz¹ obszern¹ kolekcjê modeli taboru 
zwi¹zanego zarówno z histori¹ polskich kolei, jak te¿ kolejnictwem na ca³ym 
œwiecie. Mo¿na tu zobaczyæ modele pierwszych lokomotyw, przedwojennych 
parowozów, elektrowozów, lokomotyw spalinowych, a tak¿e ich powojennych i 
najnowszych odpowiedników. Ponadto wystawiona jest sporych rozmiarów 
kolekcja starych zdjêæ zwi¹zanych z kolejnictwem, kolejowych sztandarów, 
obrazów o tematyce kolejowej oraz urz¹dzeñ sterowania ruchem i jego 
zabezpieczania.

Po oderwaniu siê od powy¿szej kolekcji kierunek zwiedzania prowadzi na 
zewn¹trz dworca, a tam czeka na zwiedzaj¹cych rozleg³a wystawa taboru. 
Znajdziemy tu zarówno powszechnie znane egzemplarze takie, jak lokomotywa 
spalinowa ST-44 „Gagarin” albo lokomotywa elektryczna ET-21 oraz te 
najbardziej unikatowe, jak parowóz pospieszny w obudowie aerodynamicznej 
Pm3-3 (jak twierdz¹ znawcy tematu prawid³owa nazwa brzmi Pm3-5), który 
przykuwa uwagê od pierwszego wejrzenia. Innym eksponatem rzucaj¹cym siê w 
oczy jest ciê¿ka drezyna pancerna PT 16 (Pantzertriebwagen 16) wraz z 
artyleryjskim wagonem pancernym, który jest pochodzenia sowieckiego, a w 
po³owie wojny zosta³ przebudowany przez Niemców i w³¹czony do jednego ze 
sk³adów poci¹gu pancernego BP-42.

Po zakoñczeniu s³u¿by w roku 1973 Panzertriebwagen Nr.16 wraz z 
wagonem artyleryjskim BP42 trafi³ do zbiorów Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. 
Oprócz wymienionych egzemplarzy taboru znajdziemy tu mnóstwo innych mniej 
lub bardziej znanych lokomotyw i wagonów.

Ponadto odwiedzaj¹cym udostêpniane s¹ zbiory biblioteki muzealnej, w 
której zgromadzono oko³o szeœciu tysiêcy wydawnictw z dziedziny kolejnictwa 
polskiego i œwiatowego. W punkcie sprzeda¿y mo¿na kupiæ ciekawe 
wydawnictwa, medale okolicznoœciowe, pocztówki, zdjêcia, kasety video, 
upominki oraz inne pami¹tki dotycz¹ce kolei.

Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
00-958 Warszawa, ul. Towarowa 1 (dawny Dworzec Warszawa G³ówna) 
Tel./fax 022 620-04-80; tel. do kasy 022 524-58-76
Czynne od wtorku do niedzieli w godz. 10.30-15.30
WWW: http://www.pkp.pl/klubpkp/muzeum
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Muzea w Polsce i na œwiecie
Przemys³ œl¹ski w produkcji zbrojeniowej XIX i XX wieku

10 marca 2007r mia³ miejsce pierwszy wspólny wyjazd cz³onków 
Jastrzêbskiego Klubu Mi³oœników Historii. Celem eskapady by³o zwiedzanie 
ekspozycji studyjnej Muzeum Œl¹skiego w Katowicach pt. „Przemys³ œl¹ski w 
produkcji zbrojeniowej XIX i XX wieku”. Ekspozycja, w formie studium 
magazynowego, prezentuje udzia³ i osi¹gniêcia œl¹skich zak³adów - producentów 
uzbrojenia i wyposa¿enia wojskowego. Zgromadzone eksponaty skupiaj¹ siê 
g³ównie wokó³ okresu II RP, jednak niektóre elementy wystawy pochodz¹ z okresu I 
wojny œwiatowej, a tak¿e koñca drugiej wojny œwiatowej. Wykroczenie poza ramy 
zbrojeniówki II RP jest œwiadomym ukazaniem przez organizatorów dalszego 
kierunku rozbudowy wystawy, jednak z racji w¹t³ej przestrzeni wystawowej jest to w 
tej chwili niemo¿liwe i zrealizowane zostanie w maj¹cym powstaæ nowym gmachu 
muzeum. 

Œl¹sk jako jeden z najsilniej uprzemys³owionych regionów Polski po 
odzyskaniu przez ni¹ niepodleg³oœci skupi³ znaczny odsetek produkcji 
zbrojeniowej. Baz¹ tej produkcji by³y przedsiêbiorstwa, które - przed pierwsz¹ 
wojn¹ i w jej trakcie - by³y w rêkach niemieckich magnatów przemys³owych i 
realizowa³y zamówienia wojskowe.

Wystawa pomimo sk¹pej przestrzeni zawiera bardzo interesuj¹ce 
eksponaty bêd¹ce w kilku przypadkach unikatami. Ju¿ na pocz¹tku zwiedzania 
przed wejœciem do pomieszczeñ ekspozycyjnych znajduje siê nietypowy eksponat, 
którym jest stalowy schron przenoœny pochodz¹cy z huty Batory, a umieszczany 
podczas produkcji zbrojeniowej przy wa¿nych stanowiskach. 

W pierwszym z dwóch pomieszczeñ eksponowana jest biedka 
uniwersalna wz. 33 wraz z CKM wz. 30, obok znajduje siê gablota ze szcz¹tkami 
lekkiego bombowca PZL-23 Karaœ, a kolejna gablota zawiera m. in. elementy 
wyposa¿enia sanitarnego szpitala polowego.

Obie sale zawieraj¹ spory zbiór fotografii przedstawiaj¹cych ¿o³nierzy ze 
œl¹skich pu³ków i ich sprzêt.

W  drugiej sali o wiêkszej kubaturze zgromadzono wyposa¿enie ¿o³nierzy 
piechoty i innych formacji, u¿ywane przez nich uzbrojenie, oporz¹dzenie. Warto w 
tym miejscu zwróciæ uwagê na unikatowy zestaw: karabin ppanc UR wz. 35 wraz ze 
skrzyni¹ transportow¹, elementy tankietki TKS, 46 mm granatnik wz. 36 czy 
nastawnicy wz. 18 do odtykania zapalników czasowych haubicy wz. 14/19 kal. 100 
mm. Niew¹tpliw¹ gratk¹ w tym pomieszczeniu jest rzucaj¹ca siê w oczy armata 
ppanc wz. 36 kalibru 37 mm na licencji Boforsa, której nie opar³ siê ¿aden z czo³gów 
i pojazdów opancerzonych wroga we wrzeœniu 1939 r. Warto wspomnieæ, ¿e 
identyczna armata równie¿ dzielnie walczy³a 01.09.1939r na jastrzêbskiej pozycji 
Pu³ku 3 U³anów Œl¹skich na Bo¿ej Górze. Innym istotnym eksponatem jest 
taczanka wz. 36 pozwalaj¹ca prowadziæ ogieñ z CKM-u w trakcie ruchu. Ponadto 
na wystawie zgromadzone s¹ ogniwa g¹sienic z ró¿nych czo³gów m.in. 7TP, T-34, 
czêœci amunicji, elementy wyposa¿enia polskich fortyfikacji, których jest na Œl¹sku 
ponad sto i wiele innych eksponatów.

Kuratorem wystawy jest Piotr Sworzeñ, posiadaj¹cy rozleg³¹ wiedzê na 
temat zgromadzonych eksponatów, pozyskanych w znacznej czêœci dziêki 
dokonanym przez niego eksploracjom rejonów walk pu³ków œl¹skich.
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Zwiedzanie ekspozycji dziêki zaproszeniu cieszyñskiej Sekcji Mi³oœników Militariów 
odby³o siê poza wyznaczonymi godzinami, dziêki czemu mo¿na by³o poœwiêciæ na 
nie wiêcej czasu, a tak¿e jako g³êboko zainteresowanym tematem, us³yszeæ 
mnóstwo drobiazgowych wyjaœnieñ dotycz¹cych poszczególnych eksponatów. 

Podsumowuj¹c, wystawa godna polecenia, powinna siê znaleŸæ w polu 
zainteresowania wszystkich mi³oœników historii a zw³aszcza tej militarnej.

Drugim punktem wyjazdu by³o zwiedzenie bojowego schronu „S³owiniec”- 
punktu oporu „Wyry”- udostêpnionego przez kolegów z tyskiego oddzia³u „Pro 
Fortalicium”. 

Wystawa jest czynna we wtorki i czwartki w godz. 12.00-17.00, po 
uprzednim kontakcie z Dzia³em Oœwiatowym Muzeum Œl¹skiego, tel. 032 25 85 
661-3, w. 316. 

Ekspozycjê mo¿e jednoczeœnie zwiedzaæ maksymalnie 10 osób.

Andrzej Synaszko
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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nione na wioski Bogunów i Zwrócona, za zgod¹ opata lubi¹skiego imieniem 
Florentyn. Zgodê na ow¹ zamianê wsi da³ adwokat tego klasztoru ksi¹¿ê Boles³aw 
Wysoki. Zdarzeniu temu towarzyszy³ ceremonia³ z odpowiedni¹ opraw¹ tak 
urz¹dzon¹, by pan ksi¹¿ê by³ w tej imprezie postaci¹ centraln¹ przed audytorium 
pospólstwa i mo¿nych.

Roztek (tak wtedy zapisywany) posiada³ tytu³ komesa, towarzysza z otoczenia, 
osobistoœci¹ przynale¿n¹ do elity w³adzy w kasztelanii, jeden z najwy¿szych 
dostojników lokalnych w³adzy w œredniowieczu, najbli¿szy ksiêcia, protoplast¹ po 
mieczu Rostka vel Rusek.

24 lutego 1274 r. dosz³o w Raciborzu do nastêpuj¹cego wydarzenia. Dostojnicy: 
Stoigniew, Wibes³aw i kasztelan Bytomia Jan, a tak¿e Jaœko z B³otnicy, Debit oraz 
Stefan byli œwiadkami podpisania dokumentu ksiêcia W³adys³awa, którym nada³ 
rycerzowi Chwaliszowi wieœ Œciernie wraz z rozleg³ymi obszarami na ziemi 
pszczyñskiej za wieœ Sale (villa Sale)- póŸniejsze miasto ̄ ory.

Na dokumencie ksiêcia Jana opawskiego z roku 1409 w charakterze œwiadka 
wystêpuje pan Jeschko Rostke von Goglav. Dokument ten zosta³ wystawiony w 
Pszczynie, gdy ów Jan II ̄ elazny by³ od 18 lat panem ziemi pszczyñskiej, a od roku 
1407 zwi¹zany wêz³em ma³¿eñskim z ksi¹¿n¹ Helen¹, córk¹ ksiêcia litewskiego 
Dymitra Korybuta. Trzy lata póŸniej, 15 lipca 1410 r. Jan II ¯elazny, choæ by³ 
stronnikiem Zygmunta Luksemburskiego, bra³ udzia³ w wojnie z Krzy¿akami w 
bitwie pod Grunwaldem po stronie Jagie³³y. Pan Jestko (alias Jerzy) Rostek maj¹tek 
dworu i wieœ Gogo³owa posiada³ od nieustalonego dla nas roku.

W roku 1444 proboszcz miejski z ¯or ks. Miko³aj Rostkonis jako kanonik 
wchodzi³ w sk³ad 12 kanoników i 5 pra³atów tworz¹cych ufundowan¹ na zamku 
raciborskim w 1416 r. kapitu³ê. Ks. Piotr Rostkonis, tak¿e kanonik w Raciborzu i 
proboszcz w ̄ orach, wymieniany jest w latach 1479-1509. Pan na Bziu Jan Rostek 
wystêpuje na dokumencie datowanym 7 kwietnia 1448 r. jako œwiadek przy kupnie 
przez Jana Skrzeczkowskiego za Skrzeczkowskiego ze Skrzeczkowic ³aŸni od 
wójta Nikla z Bierunia, które odda³ obywatelom miasta ̄ ory.

W³aœnie od po³owy XV w. rozkrzewia siê pozycja Rostków na okolicznych 
wioskach: Jastrzêbiu, Bziu, Ruptawie, Suchej Dolnej w ksiêstwie cieszyñ
skim (koniec XVI w.), Popielowie (1524 r.), Busowicach, Radziejowie oraz 
Pielgrzymowicach wykupionych w 1718 r. przez Franciszka von Frankena z 
Woszczyc. Ale rozstanie siê z Rostkami nie nast¹pi³o, bowiem ¿on¹ pana von 
Franken by³a Anna Ludmi³a z Rostków w Pielgrzymowicach. Jej syn Franciszek 
Franken sprzeda³ w 1776 r. dwór pielgrzymowicki za 31 tysiêcy talarów. Nabywc¹ 
by³ Karol Gusnar z Paw³owic.

Rostkowie wi¹zali siê ma³¿eñstwami z wieloma rodami szlachty œl¹skiej. 
Wyznaniowo trwali przy religii rzymsko-katolickiej, choæ w dobie reformacji 
przyczynili siê do zmian w konfesji na luterañsk¹- dla karier na posadach 
zamkowych w Pszczynie przy Promnitzach, utrzymuj¹c siê w czo³ówce korporacji 
stanów. Ród ten rozsiad³ siê na 380 lat, zmagaj¹c siê z ¿ywio³ami natury politycznej, 
œwiadcz¹c na liczne wojny asygnaty w ró¿nej postaci. Ród Rostków trwa³ przez te 
wieki maj¹c jednolit¹ wizjê: przetrwaæ trudne konfrontacje w poczuciu wspólnoty 
r o d o w e j  w  r o l i  l i d e r ó w  o b o k  e l e m e n t u  p l e b e j s k i e g o .  T r w a ³
 w komunikacji miêdzy szlacheck¹ kultur¹ polska a plebejsk¹ kultur¹ œl¹sk¹. Wiêzi 
te gdzieœ szczelnie zamyka³y siê.

Boles³aw Niezgoda 5

Rostek u patrycjuszowskich rodów

Dwunasty wiek jawi nam siê jako œwiat wyimaginowany. Wiele w nim 
uproszczeñ. Komes Rostek nie posiada nazwiska, bo wtedy wystarcza³o imiê i tytu³ 
wylegitymowania siê posad¹ oraz pozycj¹ w hierarchii w³adzy. Do komesa doszed³
 ze stanu rycerskiego. W stan ten wchodzi³o siê przez zas³ugi z zbroi na polach 
bitew, gdzie ci którzy prze¿yli, przygl¹dali siê rzezi, pomagali konaj¹cym i tym, 
którzy mieli szansê te bitwy prze¿yæ. A co z bitwy siê z³upi³o, to w drodze powrotnej 
mia³o siê na oku: zakupiæ sadyby, powiêkszyæ obszar wymierzany w ³anach. 
Wchodzi³o siê w stan rycerski maj¹c mo¿liwoœæ funkcjonowania w spo³ecznoœci 
kreatywnie, podobnie jak duchowieñstwo bêd¹ce najbardziej kreatywn¹ elit¹ w 
elicie ówczesnej w³adzy.

Wed³ug tego schematu- dochodzenia do w³adzy i posiadania- uszlachcenie 
pierwszych Rostków nadaniem im dyplomu od ksiêcia przebiega³o awansami. A o 
uszlachceniu coœ wiemy, ¿e mog³o ono nast¹piæ w po³owie XV wieku lub nieco 
wczeœniej. Wpierw jednak by³ protoplasta rodu Rostków. Jest on wymieniony w 
„Kodeksie dyplomatycznym Œl¹ska” (Codex diplomaticus Silesiae) duetu 
autorskiego H. Margafa i J. W. Schulte, w którym mowa jest co nastêpuje: 
„Kazimierz, ksi¹¿ê opolski, nadaje klasztorowi w Lubi¹¿u koœció³ i grunt przyleg³y 
do koœcio³a œciœle okreœlonych, które obszed³ komes Roztek i Stefan. Zapisano w 
Jemielnicy 1226 r.” W tle tej notatki s³ychaæ pog³os kroków komesa Rostka i jego 
towarzysza, nieznanego nam Stefana, którego roli w tym zdarzeniu, w szczegó³ach 
mo¿emy siê domyœlaæ. F. Schilling tego¿ Rostka uwa¿a za identycznego z 
Rusekiem- synem Dzier¿ykraja, a wnukiem Mojka z roku 1117, darczyñc¹ klasztoru 
w Lubi¹¿u w 1233 r.

Kim by³ Mojek? Dziadkiem Dzier¿ykraja i Roztka w posiadaniu wsi S³up 
bêd¹cych wraz z Konradem, braci dostojnika Stoigniewa. W pokoleniu Roztka s¹ 
wymienieni: Konrad oraz Stoigniew, tak jak Dzier¿ykraj, a wiêc wnukowie Mojka. 
Nie wik³aj¹c siê w d³u¿yzny benedyktyñskich dociekañ, w zawi³oœci i sploty rodowe, 
pozostañmy przy fakcie stanowi¹cym, ¿e tamtejsze dobra wsi S³up zosta³y zamie-



Zwiedzanie ekspozycji dziêki zaproszeniu cieszyñskiej Sekcji Mi³oœników Militariów 
odby³o siê poza wyznaczonymi godzinami, dziêki czemu mo¿na by³o poœwiêciæ na 
nie wiêcej czasu, a tak¿e jako g³êboko zainteresowanym tematem, us³yszeæ 
mnóstwo drobiazgowych wyjaœnieñ dotycz¹cych poszczególnych eksponatów. 

Podsumowuj¹c, wystawa godna polecenia, powinna siê znaleŸæ w polu 
zainteresowania wszystkich mi³oœników historii a zw³aszcza tej militarnej.

Drugim punktem wyjazdu by³o zwiedzenie bojowego schronu „S³owiniec”- 
punktu oporu „Wyry”- udostêpnionego przez kolegów z tyskiego oddzia³u „Pro 
Fortalicium”. 

Wystawa jest czynna we wtorki i czwartki w godz. 12.00-17.00, po 
uprzednim kontakcie z Dzia³em Oœwiatowym Muzeum Œl¹skiego, tel. 032 25 85 
661-3, w. 316. 

Ekspozycjê mo¿e jednoczeœnie zwiedzaæ maksymalnie 10 osób.

Andrzej Synaszko
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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nione na wioski Bogunów i Zwrócona, za zgod¹ opata lubi¹skiego imieniem 
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Boles³aw Niezgoda 5
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Legenda ukazuje nam rycerza jako ptaka drapie¿nego, który siedz¹c w swym 
zamczysku, niczym wisz¹cy nad polem jastrz¹b, obserwowa³ okolicê. 
Zauwa¿ywszy ³atwy ³up atakowa³ znienacka i porywa³ ofiarê do swego gniazda. 
Legenda podaje równie¿, ¿e ostatecznie rycerz poniós³ zas³u¿on¹ œmieræ, choæ 
niejasne s¹ jej okolicznoœci.

W rzeczywistoœci rycerz-rabuœ Jastrz¹b by³ zwyczajnym panem, jakich wielu 
by³o na Œl¹sku. Obdarzony gwa³townym i mœciwym charakterem by³ jednak 
uci¹¿liwym s¹siadem. Ci¹g³e k³ótnie owocowa³y czestymi najazdami na majêtnoœci 
okolicznych panów. Ofiarami ataków stawali siê g³ównie poddani mo¿nych, ale 
równie¿ przeje¿d¿aj¹cy têdy kupcy. Nic wiêc dziwnego, ¿e krn¹brnego rycerza 
próbowa³ utemperowaæ ksi¹¿ê raciborski Miko³aj, notabene równie¿ okrutnik. 
Okazj¹ do pomszczenia siê na ksiêciu sta³y siê najazdy husyckie na Œl¹sk. Jastrz¹b 
przysta³ do heretyków i wraz z nimi pl¹drowa³ ksi¹¿êce w³oœci. Lecz oddzia³y 
husyckie by³y zbyt s³abe, by sprostaæ sile wojsk Miko³aja i na polach ¿orskich 
ponios³y klêskê, sam zaœ Jastrz¹b mia³ polec.

Powy¿sze informacje, przekazane nam przez Karola Miarkê w opowiadaniu pt. 
„Husyci na Górnym Œl¹sku” (1910), zawieraj¹ wiele ziaren prawdy. W¹tpliwoœci 
budzi jednak nazwisko z³oczyñcy (Runstein), nie notowane przez œredniowiecznych 
annalistów. Brak te¿ wiadomoœci o zamku, jaki zbudowaæ mia³ na terenie obecnej ul. 
Katowickiej. Czy zatem legenda jest opowieœci¹ zmyœlon¹? A mo¿e w przeci¹gu 
wieków uleg³a znacznemu zniekszta³ceniu? Trudno dziœ orzec, co wiêcej- 
odpowiedzi na wiele nurtuj¹cych pytañ nie znajdziemy ju¿ nigdy. Faktem jest, ¿e 
legenda wci¹¿ ¿yje w œwiadomoœci jastrzêbian, a nawet doczeka³a siê kilku wersji.

W niniejszym numerze biuletynu przedstawiamy kilka wariantów. 
Prawdopodobnie wszystkie bazowa³y na opowiadaniu Miarki. Niewykluczone 
jednak, ¿e Ÿród³em mo¿e byæ tradycja ustna.

Dawno, bardzo dawno temu, przed wiekami, kiedy nie by³o jeszcze drogi 
¿elaznej, a z Wêgier przez Bramê Morawsk¹ prowadzi³ Szlak Bursztynowy, 
karawany kupców ci¹gnê³y dwoma traktami z po³udnia na pó³noc: jednym który 
przechodzi³ w okolicach Ruptawy na Pszczynê, drugim który prowadzi³ z 
Wodzis³awia w kierunku Mszany, Zofiówki, Pniówka. Poœrodku  tych traktów w 
ciemnych, dzikich lasach wznosi³ siê zamek warowny otoczony wa³ami i murami 
silnie strze¿onymi- „Gniazdo” legendarnego rycerza „rabusia” zamku tego. Rycerz 
ten, pan szerokich w³oœci, okrutny i bezwzglêdny, napada³ znienacka ze swymi 
kompanami na przeje¿d¿aj¹cych kupców, gwa³townie i b³yskawicznie jak Jastrz¹b, 
³upi³ towary, a ich samych mordowa³ b¹dŸ zamyka³ w lochach swego zamczyska.

Napadów dokonywa³ na drodze miêdzy Bziem a Paw³owicami. Drugie gniazdo 
mia³ na Bo¿ej Górze sk¹d rabowa³ kupców jad¹cych z Wodzis³awia. Wieœæ o 
napadach roznios³a siê szeroko lotem b³yskawicy, a okrutnego rycerza nazwano 
„Jastrzombem”. Tak¹ nazwê przybra³a równie¿ wioska znana jako Hermanowice- 
„Hermansdorf”, a póŸniej ca³a parafia, a by³o to w 1400 roku.

Rycerz Jastrz¹b zwany „Czarnym Rycerzem” toczy³ równie¿ walki ze swymi 
s¹siadami i rycerzem z Wodzis³awia, który podobnie jak Jastrz¹b napada³ nie tylko 
na przeje¿d¿aj¹cych kupców i grabi³ ich, ale zapuszcza³ siê równie¿ na tereny 
nale¿¹ce do Czarnego Rycerza, czego ten z kolei nie móg³ mu wybaczyæ.
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Legenda o Czarnym Jastrzêbiu Dwaj ci Rycerze zbratali siê w czasie wypraw husytów na ¯ory. Czarny 
Rycerz przy³¹czy³ siê do husytów i poleg³ w walce pod ̄ orami. Inna wersja g³osi, 
i¿ z zamku rycerza prowadzi³y tajemne przejœcia a¿ do ¯or. Przejœciami tymi 
uchodzi³ Czarny Rycerz, a w ¯orach pojmano go i na rozkaz króla spalono na 
rynku. Od tego czasu w³oœci jego, jako dominium rycerskie przechodzi³y z r¹k do 
r¹k, st¹d te¿ wioska i parafia przybra³y swoj¹ nazwê. Nazwa Jastrzemb i 
wizerunek drapie¿nego ptaka przechowa³ siê d³ugo na piecz¹tkach gminnych. 
Œladów tego legendarnego zamku dopatrzeæ siê mo¿na w póŸniejszym folwarku 
w Jastrzêbiu Górnym (naprzeciw stacji kolejowej o tej samej nazwie), którego 
resztki wraz z resztkami œredniowiecznych murów zachowa³y siê do dnia 
dzisiejszego.

•ród³o: Kronika miasta, opr. Zofia Powel (kronikarz  kierownik Wydz. 
Kultury, Oœwiaty i Spraw Socjalnych UM); kronika znajduje siê w zbiorach GHM

W II po³owie XV wieku nasza miejscowoœæ przemianowana zosta³a na 
Jastrzêbie, co ma œcis³y zwi¹zek z dzia³alnoœci¹ wys³annika królewskiego na 
nasze tereny, który zabezpieczaæ mia³ bezpieczny przejazd karawanów 
kupieckich poruszaj¹cych siê na szlaku handlowym przebiegaj¹cym przez 
nasz¹ miejscowoœæ. Po pewnym okresie czasu wzorowego wykonywania 
swoich obowi¹zków rycerz ten wraz ze swoj¹ dru¿yn¹ przeszed³ na rozbój. 
Dzia³alnoœæ swoj¹ ukrywa³ przed swoim zwierzchnikiem i a¿eby jego niechlubne 
zajêcie nie wysz³o na jaw, zorganizowa³ na przeje¿d¿aj¹cych kupców zasadzkê, 
która mia³a miejsce na Górze Wyzwolenia [Bo¿ej Górze] nadaj¹ce siê na 
dogodn¹ penetracjê terenu. Na przeje¿d¿aj¹cych kupców napada³ znienacka, 
tabory uprowadza³ do g³êbokich jarów w obecnym parku zdrojowym, gdzie 
wszystkie towary rabowa³, a uczestników bezlitoœnie mordowa³. Z powodu 
zastosowania metody jak drapie¿ny ptak tj. napad³ znienacka i krwawe 
rozprawienie siê z ofiarami otrzymuje przezwisko Jastrz¹b, co doprowadza do 
nazwy tego zak¹tka ziemi œl¹skiej.
•ród³o: J. Fudziñski, Jastrzêbie Zdrój na przestrzeni dziejów, w zbiorach GHM.

Ludzie opowiadali, ¿e przed wiekami wœród gêstych lasów mieszka³ wraz z 
rodzin¹ rzezimieszek. Napada³ na okoliczne osady, na bli¿sze i dalsze grody. 
Czyni³ to tak niespodziewanie, ¿e zaczêto go nazywaæ Jastrzêbiem. Pojawia³ siê 
bowiem nagle, ³upi³ upatrzon¹ ofiarê i znika³ bez œladu.

Bano siê go w okolicy, gdy¿ nikt nie by³ pewny, kiedy Jastrz¹b znów siê 
pojawi i kto z kolei zostanie ograbiony i poturbowany.

Z biegiem lat zorientowano siê, gdzie znajduje siê siedziba rabusia i jego 
rodziny. Nie by³o jednak œmia³ka, który by mia³ odwagê zapuœciæ siê w knieje i 
stan¹æ oko w oko z Jastrzêbiem. Okreœlano tylko to miejsce nazw¹ Jastrzêbie, 
co oznacza³o ludzi Jastrzêbia.

Mija³y wieki. O rabusiu zapomniano. Zosta³a jednak nazwa okolicy, w której 
przez wiele lat on przebywa³.

A gdy w XIX wieku odkryto tu Ÿród³o solanki, Jastrzêbie które przed wiekami 
by³o postrachem okolicy zrehabilitowa³o siê: sta³o siê miejscem przynosz¹cym 
chorym i cierpi¹cym ulgê i zdrowie.
•ród³o: Gawêdy z przesz³oœci Górnego Œl¹ska, opr. W. Korzeniowska, Opole 
1990.
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7

Legenda o Czarnym Jastrzêbiu Dwaj ci Rycerze zbratali siê w czasie wypraw husytów na ¯ory. Czarny 
Rycerz przy³¹czy³ siê do husytów i poleg³ w walce pod ̄ orami. Inna wersja g³osi, 
i¿ z zamku rycerza prowadzi³y tajemne przejœcia a¿ do ¯or. Przejœciami tymi 
uchodzi³ Czarny Rycerz, a w ¯orach pojmano go i na rozkaz króla spalono na 
rynku. Od tego czasu w³oœci jego, jako dominium rycerskie przechodzi³y z r¹k do 
r¹k, st¹d te¿ wioska i parafia przybra³y swoj¹ nazwê. Nazwa Jastrzemb i 
wizerunek drapie¿nego ptaka przechowa³ siê d³ugo na piecz¹tkach gminnych. 
Œladów tego legendarnego zamku dopatrzeæ siê mo¿na w póŸniejszym folwarku 
w Jastrzêbiu Górnym (naprzeciw stacji kolejowej o tej samej nazwie), którego 
resztki wraz z resztkami œredniowiecznych murów zachowa³y siê do dnia 
dzisiejszego.

•ród³o: Kronika miasta, opr. Zofia Powel (kronikarz  kierownik Wydz. 
Kultury, Oœwiaty i Spraw Socjalnych UM); kronika znajduje siê w zbiorach GHM
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•ród³o: J. Fudziñski, Jastrzêbie Zdrój na przestrzeni dziejów, w zbiorach GHM.

Ludzie opowiadali, ¿e przed wiekami wœród gêstych lasów mieszka³ wraz z 
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•ród³o: Gawêdy z przesz³oœci Górnego Œl¹ska, opr. W. Korzeniowska, Opole 
1990.
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Miejscowe legendy g³osz¹, ¿e za³o¿ycielem wsi by³ rycerz-rabuœ (raubritter), 
trudni¹cy siê ³upieniem karawan kupieckich, ci¹gn¹cych uczê
szczanym szlakiem. Rycerz ten mia³ wybudowaæ sobie zameczek na terenie 
dziœ istniej¹cej wsi Jastrzêbie Górne, w miejscu obecnego folwarczku. Z 
zameczka obserwowa³ okoliczne wzgórza i doliny. Na karawany kupieckie 
napada³ ze swoj¹ dru¿yn¹ znienacka, jak drapie¿ny ptak. Rycerza tego od 
sposobu wykonywania „rzemios³aw” nazwano Jastrz¹b. Liczne s¹ warianty 
legendy o ¿yciu i œmierci Jastrzêbia. Jedna twierdzi, ¿e to polski król osadzi³
 go na pogranicznym zamku w celu strze¿enia wa¿nego strategicznie szlaku 
wiod¹cego do Polski, a rabowanie by³o dla Jastrzêbia jedynie zajêciem 
ubocznym. Legenda ta mówi dalej, ¿e król, dowiedziawszy siê
 o rozbojach uprawianych przez Jastrzêbia, wys³a³ przeciw niemu ekspedycjê 
karn¹, która niebawem zosta³a rozbita przez rycerza-rabusia. Druga 
ekspedycja zmusi³a go do ucieczki podziemnym lochem do Wodzis³awia, a 
nastêpnie do Czech. W Czechach Jastrz¹b w dalszym ci¹gu kontynuowa³ 
zbójecki proceder, a¿ wreszcie zosta³ schwytany i stracony publicznie na rynku 
w Pradze.

Inna wersja legendy dodaje do nazwy rycerza przymiotnik „Czarny” i uwa¿a 
go za magnata, pozbawionego wskutek intryg dworskich dóbr i w³adzy. 
Wygnany na ziemie pograniczne za³o¿y³ sobie siedzibê na terenie obecnego 
Wzgórza Bohaterów [Bo¿ej Góry].

Jeszcze inna legenda utrzymuje, ¿e Jastrz¹b ¿y³ w czasie najazdu husytów, 
do których przy³¹czy³ siê i poleg³ w walce pod ̄ orami.

W wiêkszoœci legendy zgodne s¹ co do tego, ¿e Jastrz¹b rabowa³, i to bez 
mi³osierdzia.

•ród³o: T. Michalak, Jastrzêbie Zdrój i okolice, Warszawa 1955.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

W gnieŸdzie rodowym Witczaków

Na historiê ziemi jastrzêbskiej sk³ada siê wiele interesuj¹cych w¹tków. 
Stykaj¹c siê z nimi w swojej wieloletniej pracy historyka i nauczyciela, moj¹ 
szczególn¹ uwagê i zainteresowanie przyci¹gnê³y losy rodu Witczaków, za 
spraw¹ którego Jastrzêbie Zdrój wpisa³o siê trwale na karty dziejów Górnego 
Œl¹ska i Polski. Tym w³aœnie mierzy siê uniwersalny wymiar dokonañ dwóch 
pokoleñ rodu tak bardzo zas³u¿onego dla rozwoju tej czêœci œl¹skiej macierzy. W 
edukacji regionalnej wa¿ne znaczenie odgrywaj¹ ¿yciorysy osób czy dzieje 
ca³ych rodów, których dokonania i praca przyczyni³y siê znacz¹co do 
wzbogacen ia  l oka lne j  h i s to r i i .  O  i ch  zas ³ugach  œw iadcz¹
 archiwa, zabytki i ludzka pamiêæ, przekazywana z pokolenia na pokolenie, 
utrwalaj¹ce wspólnie wraz ze œladami materialnymi wiedzê o przesz³oœci. W 
oparciu o ¿yciorysy osób zas³u¿onych dla danej ziemi buduje siê
 i scala lokaln¹ tradycjê i historiê, utrwala siê wœród m³odych pokoleñ wiedzê o 
przesz³oœci ich Ma³ej Ojczyzny, wskazuje siê patronów dla szkó³ i ulic, 
organizacji i stowarzyszeñ. Takich przyk³adów z naszej najbli¿szej okolicy jest 
wiele. W historiê Paw³owic wpisana jest na trwa³e dzia³alnoœæ i dokonania rodu

 Brandysów. Karol Miarka jest dziœ bezsprzecznie symbolem wspania³ej historii 
Pielgrzymowic. Podobn¹ rolê dla Moszczenicy odgrywa postaæ Rudolfa 
Ranoszka. Czy spo³ecznoœæ Jastrzêbia Zdroju potrafi³a doceniæ wielki wk³ad rodu 
Witczaków w rozwój tej ziemi? Czy lokalne œrodowisko samorz¹dowców, 
historyków i dzia³aczy spo³eczno-kulturalnych potrafi³o wykorzystaæ tê wspania³¹ 
kartê z przesz³oœci dla promocji historii jastrzêbskiej Ma³ej Ojczyzny w skali ca³ej 
ziemi górnoœl¹skiej i Polski? W tym moim krótkim wyst¹pieniu chcia³bym daæ 
odpowiedŸ na te kluczowe dla tematu pytania.

W biografiach trzech przedstawicieli rodu Witczaków odbijaj¹ siê dzieje Polski 
i Polaków z prze³omu XIX i XX wieku. Ka¿da z nich ma swój w³asny charakter i 
zas³ugi, lecz to co je ³¹czy³o to g³êboki patriotyzm i odwaga w poœwiêceniu dla 
ojczyzny w trudnych dla niej momentach oraz spo³ecznikowskie oddanie i s³u¿ba 
dla ludzi i ziemi, w któr¹ wros³y. Historia Górnego Œl¹ska z prze³omu XIX i XX 
wieku to fenomen budzenia siê polskiej œwiadomoœci narodowej wœród Œl¹zaków, 
pomimo wieków oderwania i germanizatorskiej polityki w³adz pruskich. W tym 
kontekœcie nale¿y spojrzeæ na fakt nie maj¹cy odpowiednika w skali ca³ego 
Górnego Œl¹ska, przejêcia w rêce polskie uzdrowiska i maj¹tku ziemskiego przez 
polskiego lekarza rodem z Wielkopolski: Miko³aja Witczaka, co nast¹pi³o na 
prze³omie lat 1895-1896. Witczak obj¹³ w posiadanie jastrzêbskie uzdrowisko w 
momencie rozkwitu dzia³alnoœci pruskiej hakaty i komisji kolonizacyjnej. Kiedy 
przyby³ na Górny Œl¹sk by³ jedynym lekarzem Polakiem pracuj¹cym w powiecie 
rybnickim. To w³aœnie Witczak sprowadzi³ tu nastêpnych lekarzy Wielkopolan - 
Jaworowicza i Bia³ego, których nazwiska na trwa³e wpisa³y siê w dzieje ziemi 
rybnicko-wodzis³awskiej jako wiod¹cych i zas³u¿onych dzia³aczy narodowych. Ci 
lekarze z Poznañskiego dali pocz¹tek rozwojowi miejscowej polskiej inteligencji, 
tak bardzo zwalczanej przez w³adze pruskie. Przyczynili siê do powstania polskiej 
organizacji lekarskiej, utworzenia oddzia³u Banku Ludowego, otwarcia 
wypo¿yczalni Towarzystwa Czytelni Ludowych czy rozwoju dzia³alnoœci 
Polskiego Towarzystwa Turystycznego. Doktor Miko³aj Witczak mo¿e z 
powodzeniem byæ przyk³adem postawy tak bardzo promowanej na kartach Lalki 
przez Boles³awa Prusa. Tak jak Wokulski, nie wywodzi³ siê przecie¿ z ziemiañsko-
arystokratycznego rodu, korzenie mia³ ch³opskie. Swój patriotyzm wyra¿a³ ciê¿k¹ 
prac¹, obrotnoœci¹, gospodarnoœci¹ i poœwiêceniem dla rozwoju uzdrowiska i 
maj¹tku ziemskiego - polskiego co warte jest podkreœlenia ! Równie¿, jak doktor 
Judym niós³ pomoc najubo¿szym. Dobra jastrzêbskie otacza³y maj¹tki pruskich 
hakatystów - Haugwitzów w Po³omi i Raitzensteinów w Paw³owicach. Za pomoc 
jakiej doktor Witczak udzieli³ ch³opom z Po³omi w wykupie parcelowanej tam 
ziemi, antypolsko nastawione w³adze landrackie z Rybnika odp³aci³y mu 
sprowadzeniem na jastrzêbskie uzdrowisko komisji sanitarnej, która postawi³a 
w³aœcicielowi twardy warunek - jeœli w uzdrowisku nie bêdzie wodoci¹gu i 
kanalizacji zostanie ono zamkniête. Dodaæ nale¿y, ¿e takich urz¹dzeñ nie 
posiada³o wtedy wiele niemieckich uzdrowisk. Odpowiedzi¹ Witczaka na pruskie 
sankcje by³a budowa w latach 1911-1912 dwóch nowoczesnych jak na owe czasy 
gmachów £azienek nr 2 i nr 3. Dziœ s¹ one z jednej strony pomnikami polskiej 
przedsiêbiorczoœci i gospodarnoœci, z drugiej zaœ pami¹tk¹ tej najd³u¿szej wojny 
nowoczesnej Europy, jak¹ w Wielkopolsce i dziêki Witczakowi tak¿e na ziemi ja-
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 ta spod znaku Kor-fantego, i ta spod znaku Gra¿yñskiego. Tak by³o przed wojn¹, 
tak te¿ by³o - choæ ju¿ w zmienionych warunkach ideologicznych - w czasach 
PRL-u. Paradoksalnie, gdy po 1989 r. gdy budzi³a siê niepodleg³oœæ III 
Rzeczypospolitej tradycja ta zaczê³a zamieraæ. Zaczêli powoli odchodziæ ostatni 
œwiadkowie tych wydarzeñ - powstañcy œl¹scy, przestano obchodziæ rocznice 
wybuchu kolejnych zrywów z lat 1919-1921, w prasie coraz mniej miejsca 
poœwiêcano temu problemowi. Polskoœæ Górnego Œl¹ska zaczê³a byæ wypierana 
przez has³a separatystyczne wyg³aszane z ust autonomistów - œl¹zakowców 
spod znaku Ruchu Autonomii Œl¹ska, czy obecnego sk³adu redakcyjnego 
katowickiej "Gazety Wyborczej". Na jej ³amach odkrywa siê z satysfakcj¹ 
"niemieck¹ przesz³oœæ Górnego Œl¹ska", promuje siê "zas³u¿onych Niemców" i z 
nieukrywan¹ radoœci¹ na ustach obala siê "polskie mity", jak ten o wie¿y 
spadochronowej. Regionalizm promowany w takim wydaniu, odarty z polskiego 
patriotyzmu a wrêcz nakierowany przeciwko niemu staje siê faktycznie 
separatyzmem! Tezy o "œl¹skiej narodowoœci", "dobrych Niemcach" i "polskich 
porz¹dkach" niestety na trwa³e zadomowi³y siê w umys³ach wielu mieszkañców 
Górnego Œl¹ska. Lekarstwem na to mo¿e byæ przywo³anie powstañczej, 
patriotycznej tradycji w edukacji najm³odszych pokoleñ.. W Jastrzêbiu Zdroju jej 
podpor¹ niech bêdzie pamiêæ o braciach Witczakach - zas³u¿onych œl¹skich 
powstañcach!

W moich badaniach nad dziejami rodu Witczaków dotar³em do cennych 
materia³ów Ÿród³owych. Odby³em szereg d³ugich i ciekawych rozmów z ¿yj¹cymi 
cz³onkami tej rodziny, wszed³em w posiadanie unikalnych rodzinnych pami¹tek. 
Uwieñczeniem mojej wieloletniej pracy bêd¹ dwie ksi¹¿ki, ka¿da z nich 
poœwiêcona z osobna postaciom Miko³aja juniora i Józefa Witczaków. ¯ywiê 
ogromn¹ nadziejê, ¿e ich wydanie przyczyni siê do upowszechnienia tak wielkich 
zas³ug tej rodziny dla Polski, dla Górnego Œl¹ska i dla jastrzêbskiej Ma³ej 
Ojczyzny. Do dziœ bracia Witczakowie nie patronuj¹ ¿adnej jastrzêbskiej ulicy czy 
szko le .  P róby  jak ie  pode jmowano w te j  kwes t i i  napo tyka ³
y przed laty na progi nie do pokonania, wrêcz mo¿na powiedzieæ, ¿e rozbija³y siê 
o nieskrywan¹ niechêæ. Za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ odmowa nadania imienia 
Miko³aja Witczaka juniora, jak¹ w po³owie lat 80. us³ysza³a z ust ówczesnych 
w³adz dyrekcja Technikum Górniczego w Jastrzêbiu Zdroju, chc¹ca przyj¹æ tego 
bohaterskiego powstañca na patrona szko³y. Spo³ecznoœæ lokalna i samorz¹d 
winny otoczyæ nale¿yt¹ opiek¹ groby rodziny Witczaków - ten z cmentarza przy 
koœciele pod wezwaniem œw. Katarzyny, gdzie pochowani zostali doktor Miko³aj 
Witczak wraz z ¿on¹ Mari¹ Ann¹ oraz ich syn Józef oraz ten z cmentarza w 
dzielnicy Zdrój, gdzie le¿¹ pochowani Miko³aj junior i jego ¿ona Jarmila.

Pamiêæ o zas³ugach rodziny Witczaków, to pamiêæ o wa¿nym okresie dziejów 
ziemi jastrzêbskiej, to jeden z fundamentów, na którym mo¿e siê opieraæ 
edukacja regionalna w naszym mieœcie, to wa¿na karta historii Górnego Œl¹ska, 
któr¹ musimy upowszechniæ w regionie! W dziele upowszechniania wiedzy o 
przesz³oœci naszej ziemi jest jeszcze wiele do zrobienia. Kluczow¹ jest tu 
wspó³praca wszystkich œrodowisk, którym bliska jest historia. Wa¿n¹ w tym rolê 
musz¹ odegraæ lokalne w³adze samorz¹dowe bo bez ich zaanga¿owania trudno 
jest mówiæ o wiêkszych sukcesach. To one ostatecznie mog¹ zadecydowaæ o 
nadaniu ulicy czy szkole imienia lokalnego bohatera, to one podejmuj¹ decyzjê o
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strzêbskiej zwyciêsko z Prusakami stoczyli Polacy. Zakoñczony przed kilkoma 
laty remont kapitalny budynku £azienek nr 2 przywróci³ spo³eczeñstwu tê 
wspania³¹ pami¹tkê lokalnej historii. Niestety, stoj¹cy obok budynek £azienek nr 
3 to ju¿ totalna ruina. Je¿eli zostan¹ zburzone, tak jak przed laty sta³o siê to ze 
"Szwajcark¹" z Parku Zdrojowego, spalonym sanatorium "Górnik" czy z 
zabytkowym budynkiem uzdrowiskowym z ulicy Witczaka to krajobraz 
historyczny starego jastrzêbskiego uzdrowiska dozna dotkliwej straty. Na to nie 
mo¿emy sobie pozwoliæ! Doktor Miko³aj Witczak zmar³ w 1918 roku. W tym 
pierwszym roku polskiej niepodleg³oœci pracê zapocz¹tkowan¹ przez niego 
przed laty w Jastrzêbiu Zdroju przejêli w swoje rêce jego synowie: Miko³aj junior i 
Józef, otwieraj¹c now¹ kartê w dziejach tej ziemi. Doktor patronuje dziœ w 
Jastrzêbiu Zdroju szkole, jednej z ulic oraz parkowi. Dzie³o ¿ycia Miko³aja juniora i 
Józefa Witczaków wype³ni³a walka w latach 1918-1922 o przy³¹czenie Górnego 
Œl¹ska do granic budz¹cej siê do niepodleg³oœci Rzeczypospolitej, udzia³ w ¿yciu 
politycznym województwa œl¹skiego w latach 1922-1939, tu³aczka wojenna w 
latach II wojny œwiatowej, wreszcie powrót do komunistycznej Polski i ciê¿kie 
doœwiadczenie szykan ze strony ludowej w³adzy. Po konfiskacie maj¹tku i 
uzdrowiska dokonanej przez w³adzê w 1947 r. obydwaj stracili dorobek pracy 
ojca i w³asnej. Bracia Miko³aj junior i Józef Witczakowie w znacz¹cy sposób 
przyczynili siê do rozwoju polskiego ruchu niepodleg³oœciowego, w rezultacie 
czego ziemia jastrzêbska sta³a siê, jak nazywali j¹ Niemcy w czasie trzech 
powstañ œl¹skich, "burzowym zak¹tkiem Górnego Œl¹ska". Bracia nale¿eli do 
œcis³ego kierownictwa Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Œl¹ska oraz 
wywodz¹cej siê z niej powstañczej armii. W pocz¹tkach III powstania œl¹skiego w 
ich dworze na Mendowcu zakwaterowany by³ sztab Grupy "Po³udnie" Wojsk 
Powstañczych, z jej dowódc¹ pp³k. Sikorskim-Cietrzewiem. Jako spadkobiercy 
uzdrowiska i dóbr rycerskich w znacz¹cy sposób przyczynili siê do tego, ¿e 
Jastrzêbie Zdrój le¿¹ce od 1922 roku w granicach II Rzeczypospolitej w okresie 
miêdzywojennym nazywane by³o per³¹ Górnego Œl¹ska. W ich dworze na 
Mendowcu przyjmowani byli znamienici goœcie: Prezydent RP Ignacy Moœcicki, 
gen. Józef Haller, wojewoda œl¹ski Micha³ Gra¿yñski czy Melchior Wañkowicz, 
który relacjê z wizyty opublikowa³ w swoich reporta¿ach i na kartach Ziela na 
kraterze. Dzisiaj dwór na Mendowcu jest ruin¹. Pozostaje w rêkach prywatnego 
w³aœciciela i niestety ma siê wra¿enie, ¿e czeka na swój tragiczny koniec. Ten 
dwór to kawa³ jastrzêbskiej historii! Tutaj po polowaniu w 1931 roku goszczony 
by³ prezydent Moœcicki, tutaj czêsto odpoczywa³ wojewoda Gra¿yñski. To by³ 
prawdziwy polski dwór, pe³en rodzinnych pami¹tek i œwiadectw polskiej historii. 
W tym miejscu apelujê do wszystkich jastrzêbskich œrodowisk, którym bliska jest 
lokalna historia o podjêcie dzia³añ na rzecz uratowania dworu przed zag³ad¹! Nie 
mo¿emy sobie pozwoliæ na kolejn¹ stratê substancji zabytkowej w krajobrazie 
naszego miasta!

Dziêki braciom Witczakom Jastrzêbie Zdrój posiada wspania³¹ pami¹tkê 10-
lecia niepodleg³oœci, obchodzonego uroczyœcie w 1928 roku. Jest ni¹ 
monumentalny gmach dawnego sanatorium Fundacji Inwalidów Wojennych im. 
J. Pi³sudskiego. Ten budynek wzniesiono jako pomnik oddaj¹cy chwa³ê i czeœæ 
powstañcom œl¹skim, obroñcom granic budz¹cej siê do niepodleg³oœci II 
Rzeczypospolitej. W Jastrzêbiu Zdroju zawsze siln¹ by³a tradycja powstañcza - i
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ratowaniu jakiegoœ zabytku, wydaniu publikacji, do³o¿eniu œrodków na 
prowadzenie edukacji regionalnej w szko³ach. Tylko w ten sposób mo¿na jeszcze 
uratowaæ popadaj¹cy w ruinê dwór na Mendowcu, ocaliæ przed zniszczeniem 
zabytkowe toalety z dworca kolejowego w Jastrzêbiu Zdroju, odnowiæ ostatni¹ 
przetrwa³¹ do naszych czasów z okresu miêdzywojennego latarniê z parku 
zdrojowego.

Koñcz¹c moje wyst¹pienie chcê pañstwu opowiedzieæ o w³asnych 
doœwiadczeniach w pracy nad upowszechnianiem historii lokalnej. Przez kilka lat 
publikowa³em artyku³y o tej tematyce na ³amach gazety samorz¹dowej "Jastrz¹b" 
i tu muszê powiedzieæ, ¿e moje doœwiadczenia s¹ bardzo smutne. Z ka¿dym 
nowym redaktorem naczelnym pisma, miejsca na historiê by³o coraz mniej, a¿ 
wreszcie us³ysza³em wprost, ¿e tego ju¿ nikt nie czyta. Moj¹ walkê z kolejno 
zmieniaj¹cymi siê redaktorami gazety samorz¹dowej o godne na jej ³amach 
miejsce dla historii lokalnej przegra³em. Dzisiejsza konferencja i dyskusja ka¿e mi 
myœleæ - Idzie Nowe! - i nie ukrywam daje mi du¿o satysfakcji.

Jaros³aw Mro¿kiewicz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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W upiêkszaniu parku pomaga miejscowe ogrodnictwo, podlegaj¹ce 
komisji zdrojowej. Dostarcza ono piêknych kwiatów i krzewów. Ogrodnikiem 
jest p. Józef Gajda, który w marcu przysz³ego roku obchodziæ bêdzie 10-lecie 
pracy w samym Jastrzêbiu. Ten skromny, a dobry gospodarz prze¿ywa sporo 
trudnoœci, o których jednak nie chce mówiæ. Pomijam to, ¿e zarabia on bardzo 
ma³o, oraz to, ¿e jego inicjatywa jest najczêœciej torpedowana. Ogród mieœci 
siê obok parku, na obszarze 1,5 ha i posiada 4 cieplarnie oraz jedn¹ 
palmiarniê. Oprócz p. Gajdy pracuj¹ tu 4 dziewczynki. Na brak pracy narzekaæ 
nie mog¹. Raczej tylko na to, ¿e ogrodnictwo jest nie doceniane, i traktowane 
po macoszemu. Zw³aszcza przy podziale premii.

Do Jastrzêbia-Zdroju przyje¿d¿aj¹ ludzie z ca³ej Polski, a nawet z zagranicy. 
Mniej natomiast z naszych obydwu powiatów. Jastrzêbie jest wiêc bli¿ej 
nieznane, kogo jednak winiæ za to? Chyba tylko Zwi¹zki Zawodowe, które zbyt 
ma³o w te strony urz¹dzaj¹ wycieczek, jak równie¿ sam¹ komisjê zdrojow¹, nie 
umiej¹c¹ siê odpowiednio zareklamowaæ. A szkoda!... (Jan)

Przedruk z Tygodnika Spo³eczno-Gospodarczego „Nowiny” 8 VI 1957 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poni¿ej prezentujemy interesuj¹cy artyku³ o jastrzêbskim uzdrowisku, jaki 
pojawi³ siê w „Nowinach” dok³adnie 50 lat temu. Redaktor zupe³nie szczerze 
pisa³ o powojennych problemach s³awnego niegdyœ kurortu. Wspó³czesny mu 
czytelnik ³atwo móg³ wywnioskowaæ dlaczego zdrojowisko podupad³o. 
Przyczyn¹ by³o odebranie go prawowitym w³aœcicielom, czyli rodzinie 
Witczaków. W³adza ludowa nie potrafi³a ju¿ tak dobrze zarz¹dzaæ 
znacjonalizowanym maj¹tkiem, a co gorsza- zdewastowa³a park i budynki 
sanatoryjne. O tym jednak autor dos³ownie napisaæ nie móg³.

Jastrzêbie-Zdrój bli¿ej nie znane

Trzeba przyznaæ, i¿ w okresie miêdzywojennym Jastrzêbie Zdrój by³o 
znacznie bardziej atrakcyjne ni¿ dziœ. Wiêcej wówczas dbano o park, który by³ 
nale¿ycie uporz¹dkowany i wyposa¿ony w ³awki. Ponadto w parku tym znajdowa³ 
siê kort tenisowy oraz skocznia narciarska. Dziœ atrakcji tych nie ma. W ostatnich 
kilkunastu latach park zmieni³ siê w lasowisko, ³aweczki i drogi uleg³y zniszczeniu, 
zarós³ zielskiem i zamieni³ siê w mokrad³o.

Tak wiêc doœæ du¿y park przesta³ byæ atrakcj¹. Uczestnicy nielicznych 
wycieczek do Jastrzêbia musieli zadowoliæ siê basenem k¹pielowym oraz 
wypiciem kilku butelek „Jastrzêbianki”, która przedstawia wprawdzie doœæ du¿¹ 
wartoœæ lecznicz¹, co jednak nie jest ¿adn¹ specjaln¹ atrakcj¹. Ciekawi nas fakt, 
i¿ „Jastrzêbianki” nie mo¿na otrzymaæ w miejscowych gospodach spó³dzielczych. 
Widocznie zbyt uproszczona by³a³by nasza dystrybucja.

Obecnie coœ nie coœ zmieni³o siê na lepsze. O potrzebie uporz¹dkowania 
parku przypomnia³a sobie komisja zdrojowa oraz dyrekcja uzdrowiska. Przy 
uporz¹dkowaniu parku pracuj¹ stale 4 kobiety, które porz¹dkuj¹ drogi, sadz¹ 
kwiaty i krzewy. Za nied³ugo w parku urz¹dzony zostanie staw, do którego z 
Kudowy-Zdroju sprowadzone zostan¹ ³abêdzie. Obok pawilonu „Szwajcarii” 
zbudowana zostanie fontanna.

W niniejszym numerze rozpoczynamy publikacjê najciekawszych 
fragmentów materia³ów Aleksandra Trzciñskiego, nie¿yj¹cego ju¿ nauczyciela 
Zespo³u Szkó³ Górniczych w Jastrzêbiu Zdroju. Wiadomoœci o Witczakach 
gromadzi³ w nadziei, ¿e Miko³aj jr. zostanie patronem szko³y. Tak siê jednak nie 
sta³o.

Prezentowane materia³y zawieraj¹ szereg interesuj¹cych faktów, warto 
jednak skonfrontowaæ je z najnowsz¹ publikacj¹ Jaros³awa Mro¿kiewicza 
poœwiêcon¹ w³aœnie postaci Miko³aja jr. Niew¹tpliw¹ wartoœci¹ materia³ów 
Trzciñskiego s¹ relacje œwiadków- osób, które zna³y Witczaków. Równie istotne 
s¹ informacje uzyskane bezpoœrednio od córki Miko³aja jr.- Krystianny 
Kaizerbrecht oraz ¿ony Józefa- Krystyny Witczak.

Autor spisa³ powy¿sze informacje w 1995 r. W tekœcie dokonano 
niezbêdnych poprawek gramatycznych i stylistycznych.

Jastrzêbie i Witczakowie w materia³ach Aleksandra Trzciñskiego
(...) Senior Miko³aj Witczak- lekarz balneolog nabywa podupad³e uzdrowisko 

w roku urodzin swego syna Miko³aja (1896), co by³o w tym czasie zjawiskiem 
wyj¹tkowym, gdy¿ Polakom nie by³o wolno nabywaæ ¿adnych w³oœci, a 
w³aœcicielom tych¿e sprzedawaæ na tym terenie.

Jednak w drodze wielkiego wyj¹tku Polak Miko³aj Witczak po wielu 
staraniach jako lekarz naby³ podupad³e uzdrowisko i wkrótce przekszta³ci³ je w 
dobrze prosperuj¹cy zak³ad przyrodoleczniczy nadaj¹c mu nazwê: „Per³
a Uzdrowisk Œl¹skich Jastrzêbie Zdrój”. Legitymowa³ siê siê pieczêci¹: 
„Dyrekcja Dóbr Rycerskich i Zak³ad K¹pielowy Jastrzêbie Zdrój”.

Z naszego archiwum
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ratowaniu jakiegoœ zabytku, wydaniu publikacji, do³o¿eniu œrodków na 
prowadzenie edukacji regionalnej w szko³ach. Tylko w ten sposób mo¿na jeszcze 
uratowaæ popadaj¹cy w ruinê dwór na Mendowcu, ocaliæ przed zniszczeniem 
zabytkowe toalety z dworca kolejowego w Jastrzêbiu Zdroju, odnowiæ ostatni¹ 
przetrwa³¹ do naszych czasów z okresu miêdzywojennego latarniê z parku 
zdrojowego.

Koñcz¹c moje wyst¹pienie chcê pañstwu opowiedzieæ o w³asnych 
doœwiadczeniach w pracy nad upowszechnianiem historii lokalnej. Przez kilka lat 
publikowa³em artyku³y o tej tematyce na ³amach gazety samorz¹dowej "Jastrz¹b" 
i tu muszê powiedzieæ, ¿e moje doœwiadczenia s¹ bardzo smutne. Z ka¿dym 
nowym redaktorem naczelnym pisma, miejsca na historiê by³o coraz mniej, a¿ 
wreszcie us³ysza³em wprost, ¿e tego ju¿ nikt nie czyta. Moj¹ walkê z kolejno 
zmieniaj¹cymi siê redaktorami gazety samorz¹dowej o godne na jej ³amach 
miejsce dla historii lokalnej przegra³em. Dzisiejsza konferencja i dyskusja ka¿e mi 
myœleæ - Idzie Nowe! - i nie ukrywam daje mi du¿o satysfakcji.

Jaros³aw Mro¿kiewicz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Powszechn¹ Wystawê Krajow¹ w Poznaniu (16 maja - 30 wrzeœnia 1929 r.) 
zorganizowano z okazji 10-lecia odzyskania niepodleg³oœci, aby zaprezentowaæ 
dorobek odrodzonej Polski. Patronat nad wystaw¹ obj¹³ prezydent Ignacy 
Moœcicki, a na czele Komitetu Honorowego stan¹³ Józef Pi³sudski.

Ca³a wystawa zajmowa³a obszar 65 ha, z czego 700 m2 zajmowa³a 
ekspozycja województwa œl¹skiego ulokowana w Pawilonie Samorz¹dowym 
przy ul. Grunwaldzkiej. Podzielono j¹ na dwa dzia³y: szkolnictwo oraz 
administracjê, budownictwo, koleje, opiekê spo³eczn¹ i resztê. Zwiedzaj¹cy 
móg³ zobaczyæ makiety, modele, projekty, tablice statystyczne, fotografie, 
przeŸrocza, mapy itp. Wœród eksponatów znalaz³ swoje miejsce gipsowy model 
sanatorium dla inwalidów wojennych w Jastrzêbiu Zdroju.

W ci¹gu kilku miesiêcy wystawê zwiedzi³o oko³o 4,5 miliona osób, w tym 200 
tys. goœci zagranicznych. Ekspozycja województwa œl¹skiego budzi³a 
szczególne zainteresowanie z uwagi na pojawiaj¹ce siê na Zachodzie pog³oski 
o marnotrawieniu przez Polskê potencja³u Górnego Œl¹ska. Zapewne wystawa 
przekona³a wielu niedowiarków o mo¿liwoœciach m³odego pañstwa polskiego.

Z okazji wystawy ukaza³a siê cenna publikacja wydana nak³adem Œl¹skiej 
Rady Wojewódzkiej w Katowicach pt. „Województwo œl¹skie 1918-1928. 
Rozwój administracji samorz¹dowej województwa œl¹skiego w zarysie”. 
W ksi¹¿ce znalaz³ siê szczegó³owy opis ekspozycji, jak równie¿ szereg 
interesuj¹cych artyku³ów poœwiêconych problematyce wystawy. Publikacja jest 
bogato ilustrowana. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ fotografie ukazuj¹ce 
budowê dróg, kolei ¿elaznych, szkó³ i kolonii robotniczych. W tym imponuj¹cym 
zestawie informacji uwa¿ny czytelnik znajdzie równie¿ wiadomoœci o 
miêdzywojennym Jastrzêbiu Zdroju, nazwanym w przedmowie przez wojewodê 
Gra¿yñskiego najpiêkniejsz¹ miejscowoœci¹ ziemi rybnickiej. I choæ wydawnic-
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Senior dr Witczak M. mia³ dwóch synów: Miko³aja i Józefa. Józef zosta³ 
mecenasem prawa, a Miko³aj- starszy- panem na folwarku, gospodarzem, 
dobrze prosperuj¹cym w³aœcicielem ziemskim. Dziêki m¹dremu i 
oszczêdnemu gospodarowaniu maj¹tek jego wci¹¿ siê powiêksza³. Bracia 
Witczakowie w domu wychowywani byli w duchu patriotyzmu narodowego w 
tym b¹dŸ co b¹dŸ trudnym okresie walki o polskoœæ ziemi œl¹skiej. Nie 
szczêdzili zdrowia, si³y i zaanga¿owania w sprawê przynale¿noœci Œl¹ska do 
Polski, czego dali liczne, niezbite dowody, czy to w czasie plebiscytu, czy ju¿ w 
czasie samych powstañ œl¹skich, wspomagaj¹c je osobiœcie fizycznie, 
materialnie i ideologicznie poprzez tworzenie za w³asne i zebrane pieni¹dze 
oddzia³ów zbrojnych, zaopatruj¹c je w broñ, amunicjê, w œrodki ³¹cznoœci, 
opatrunkowe i ¿ywnoœæ. M. Witczak w³asnym samochodem przewozi³ w inne 
rejony konspiratorów, dzia³aczy, powstañców przez tzw. „zielon¹ granicê”.

Miko³aj i Józef Witczakowie zeszli bezpotomnie. Ani jeden, ani drugi nie 
mieli dzieci- taka jest oficjalna wersja. A jednak Miko³aj mia³ córkê, jak to siê 
mówi, sprzed ma³¿eñskiego ³o¿a, która ¿yje do dziœ i ma ju¿
 72 lata. Krystianna, wy¿ej wymieniona córka, urodzi³a siê w 1922 r. z mamy 
pochodz¹cej ze Skrbeñska, ale poniewa¿ za wysokie by³y progi na biednej 
dziewczyny nogi, g³ównie rodzina Miko³aja sprzeciwia³a siê temu. Z chwil¹
 urodzenia siê dziewczynki s¹d ustali³ kwartalnie alimenty i Miko³aj 
sukcesywnie, a nawet z nawi¹zk¹, regularnie p³aci³ córce i matce. Jak 
wygl¹da³y dalsze kontakty- tego nie wiadomo, ale wiemy, ¿e ma³a Krystianna 
bywa³a w domu Witczaków. Czy natomiast Miko³aj odwiedza³ matkê córki- tego 
nie wiemy. Miko³aj Witczak, jak wskazuj¹ na to dokumenty, o¿eni³ siê dopiero w 
1933 r. Opowiadaj¹, ¿e Miko³aj zapozna³ Czeszkê Jarmilê, która pracowa³
a na poczcie w Pradze czeskiej, to znów ¿e na nartach. Jarmila mia³a œrednie 
wykszta³cenie, trochê by³a aktork¹ teatraln¹ i mia³a ukoñczone kursy 
malarskie, st¹d malowa³a obrazy. Mam jej taki jeden obraz, jest to akwarela 
doœæ du¿a, na której przedstawione s¹ kwiaty kwitn¹cej jab³oni. Na obrazie jest 
jej wyraŸny podpis. Obraz podarowa³a mi w³aœnie córka M. Witczaka- zacna 
pani Krystianna Kaizerbrecht- po mê¿u. Malowa³a Jarmila g³ównie kwiaty i 
portrety. Jarmila pochodzi³a z rodziny nauczycielskiej. Miko³aj i Jarmila brali 
tylko œlub cywilny. Jarmila wystêpowa³a w bia³ym stroju narciarskim, a Miko³aj 
w granatowym. Œlub odby³ siê w jego posiad³oœci tj. willi na tzw. Mendowcu, 
któr¹ naby³ jego ojciec od Niemca. Œlubu udziela³ by³y kierownik szko³y z 
Jastrzêbia Dolnego- Pawelec. Œwiadkiem na œlubie by³ ze strony Miko³aja 
wojewoda dr Gra¿yñski, znany mu z czasów dyktatury Korfantego, porucznik 
„Borelowski”. (…)

Jarmila by³a ponoæ husytk¹, a bracia Miko³aj i Józef nie chodzili do koœcio³a- 
byli wolnomyœlicielami, chocia¿ starzy Witczakowie byli mocno wierz¹cymi i 
ochrzcili swoich synów. Jak na tamte czasy by³a to sprawa bez precedensu i 
mia³ im ponoæ za z³e ówczesny proboszcz Machalica. To s¹ relacje 
mieszkañców Jastrzêbia. Jarmila z usposobienia by³a dobr¹ i ³agodn¹ kobiet¹. 
Opowiadaj¹, ¿e miejscowe dzieci obdziela³a czêsto cukierkami i kaza³a im 
przynosiæ sobie ró¿ne kolorowe st³uczki z butelek czy kamyczki, ró¿ne 
fajansowe czy porcelanowe skorupki, i z tego materia³u na czerwono-
ceglastym pod³o¿u uk³ada³a god³o lub dziewczynê w œl¹skim stroju. Taka 
mozaika nieraz posiada³a kilkumetrowe rozmiary.
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Z naszej ksi¹¿nicy

Jastrzêbska ulotka solidarnoœciowa z maja 1982 r.
Do wszystkich cz³onków „SOLIDARNOŒCI”
Polacy! Zrozumcie, ¿e zniesienie godziny policyjnej oraz wypuszczenie kilkuset 
internowanych osób, to jest tylko mydlenie oczu nam i opinii œwiata. Jak wiemy 
przed 1-szym majem, SB aresztowa³a by³ych internowanych ponownie. 
Represje i terror panuj¹ nadal, naszym obowi¹zkiem jest przeciwstawiæ siê 
temu. Pamiêtaj! Gasimy œwiat³a dnia 13-tego ka¿dego miesi¹ca od godz. 21.30 
do 21.45, przez ten czas zapal œwieczkê i postaw j¹ w oknie na dowód 
solidarnoœci z ludŸmi pracy ca³ego kraju. Do wszystkich kierowców w ca³ym 
kraju! W imiê solidarnoœci zatrzymaj wóz na jedn¹ minutê w dniu 13.V.1982 r. o 
godzinie 12.00 w po³udnie. Bêdzie to cz¹stka udzia³u w poparciu i tworzeniu 
prawdziwej demokracji. Górnicy! Na waszym krwawym pocie w³adza jedzie jak 
Jaruzelski na Siwaku. Czas opamiêtaæ siê, bo was wpuszcz¹ w maliny, jak zrobi³ 
to Gierek i poprzednicy. Przerwij pracê od godz. 12.00 do 12.15. B¹dŸ solidarny! 
Wszyscy pracuj¹cy w Polsce! Do³¹czcie siê do tej akcji, niech w³adza zrozumie, 
¿e „Solidarnoœæ” jest i bêdzie prawdziw¹ si³¹ demokratyczn¹ w Polsce.
Przeczytaj i przeka¿ dalej.                                                  NW Jastrz¹b JAR
•ród³o: Do wszystkich cz³onków „Solidarnoœci”, ulotka w zbiorach GHM, depozyt 
Andrzeja Kinasiewicza.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------



Powszechn¹ Wystawê Krajow¹ w Poznaniu (16 maja - 30 wrzeœnia 1929 r.) 
zorganizowano z okazji 10-lecia odzyskania niepodleg³oœci, aby zaprezentowaæ 
dorobek odrodzonej Polski. Patronat nad wystaw¹ obj¹³ prezydent Ignacy 
Moœcicki, a na czele Komitetu Honorowego stan¹³ Józef Pi³sudski.

Ca³a wystawa zajmowa³a obszar 65 ha, z czego 700 m2 zajmowa³a 
ekspozycja województwa œl¹skiego ulokowana w Pawilonie Samorz¹dowym 
przy ul. Grunwaldzkiej. Podzielono j¹ na dwa dzia³y: szkolnictwo oraz 
administracjê, budownictwo, koleje, opiekê spo³eczn¹ i resztê. Zwiedzaj¹cy 
móg³ zobaczyæ makiety, modele, projekty, tablice statystyczne, fotografie, 
przeŸrocza, mapy itp. Wœród eksponatów znalaz³ swoje miejsce gipsowy model 
sanatorium dla inwalidów wojennych w Jastrzêbiu Zdroju.

W ci¹gu kilku miesiêcy wystawê zwiedzi³o oko³o 4,5 miliona osób, w tym 200 
tys. goœci zagranicznych. Ekspozycja województwa œl¹skiego budzi³a 
szczególne zainteresowanie z uwagi na pojawiaj¹ce siê na Zachodzie pog³oski 
o marnotrawieniu przez Polskê potencja³u Górnego Œl¹ska. Zapewne wystawa 
przekona³a wielu niedowiarków o mo¿liwoœciach m³odego pañstwa polskiego.

Z okazji wystawy ukaza³a siê cenna publikacja wydana nak³adem Œl¹skiej 
Rady Wojewódzkiej w Katowicach pt. „Województwo œl¹skie 1918-1928. 
Rozwój administracji samorz¹dowej województwa œl¹skiego w zarysie”. 
W ksi¹¿ce znalaz³ siê szczegó³owy opis ekspozycji, jak równie¿ szereg 
interesuj¹cych artyku³ów poœwiêconych problematyce wystawy. Publikacja jest 
bogato ilustrowana. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ fotografie ukazuj¹ce 
budowê dróg, kolei ¿elaznych, szkó³ i kolonii robotniczych. W tym imponuj¹cym 
zestawie informacji uwa¿ny czytelnik znajdzie równie¿ wiadomoœci o 
miêdzywojennym Jastrzêbiu Zdroju, nazwanym w przedmowie przez wojewodê 
Gra¿yñskiego najpiêkniejsz¹ miejscowoœci¹ ziemi rybnickiej. I choæ wydawnic-
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Senior dr Witczak M. mia³ dwóch synów: Miko³aja i Józefa. Józef zosta³ 
mecenasem prawa, a Miko³aj- starszy- panem na folwarku, gospodarzem, 
dobrze prosperuj¹cym w³aœcicielem ziemskim. Dziêki m¹dremu i 
oszczêdnemu gospodarowaniu maj¹tek jego wci¹¿ siê powiêksza³. Bracia 
Witczakowie w domu wychowywani byli w duchu patriotyzmu narodowego w 
tym b¹dŸ co b¹dŸ trudnym okresie walki o polskoœæ ziemi œl¹skiej. Nie 
szczêdzili zdrowia, si³y i zaanga¿owania w sprawê przynale¿noœci Œl¹ska do 
Polski, czego dali liczne, niezbite dowody, czy to w czasie plebiscytu, czy ju¿ w 
czasie samych powstañ œl¹skich, wspomagaj¹c je osobiœcie fizycznie, 
materialnie i ideologicznie poprzez tworzenie za w³asne i zebrane pieni¹dze 
oddzia³ów zbrojnych, zaopatruj¹c je w broñ, amunicjê, w œrodki ³¹cznoœci, 
opatrunkowe i ¿ywnoœæ. M. Witczak w³asnym samochodem przewozi³ w inne 
rejony konspiratorów, dzia³aczy, powstañców przez tzw. „zielon¹ granicê”.

Miko³aj i Józef Witczakowie zeszli bezpotomnie. Ani jeden, ani drugi nie 
mieli dzieci- taka jest oficjalna wersja. A jednak Miko³aj mia³ córkê, jak to siê 
mówi, sprzed ma³¿eñskiego ³o¿a, która ¿yje do dziœ i ma ju¿
 72 lata. Krystianna, wy¿ej wymieniona córka, urodzi³a siê w 1922 r. z mamy 
pochodz¹cej ze Skrbeñska, ale poniewa¿ za wysokie by³y progi na biednej 
dziewczyny nogi, g³ównie rodzina Miko³aja sprzeciwia³a siê temu. Z chwil¹
 urodzenia siê dziewczynki s¹d ustali³ kwartalnie alimenty i Miko³aj 
sukcesywnie, a nawet z nawi¹zk¹, regularnie p³aci³ córce i matce. Jak 
wygl¹da³y dalsze kontakty- tego nie wiadomo, ale wiemy, ¿e ma³a Krystianna 
bywa³a w domu Witczaków. Czy natomiast Miko³aj odwiedza³ matkê córki- tego 
nie wiemy. Miko³aj Witczak, jak wskazuj¹ na to dokumenty, o¿eni³ siê dopiero w 
1933 r. Opowiadaj¹, ¿e Miko³aj zapozna³ Czeszkê Jarmilê, która pracowa³
a na poczcie w Pradze czeskiej, to znów ¿e na nartach. Jarmila mia³a œrednie 
wykszta³cenie, trochê by³a aktork¹ teatraln¹ i mia³a ukoñczone kursy 
malarskie, st¹d malowa³a obrazy. Mam jej taki jeden obraz, jest to akwarela 
doœæ du¿a, na której przedstawione s¹ kwiaty kwitn¹cej jab³oni. Na obrazie jest 
jej wyraŸny podpis. Obraz podarowa³a mi w³aœnie córka M. Witczaka- zacna 
pani Krystianna Kaizerbrecht- po mê¿u. Malowa³a Jarmila g³ównie kwiaty i 
portrety. Jarmila pochodzi³a z rodziny nauczycielskiej. Miko³aj i Jarmila brali 
tylko œlub cywilny. Jarmila wystêpowa³a w bia³ym stroju narciarskim, a Miko³aj 
w granatowym. Œlub odby³ siê w jego posiad³oœci tj. willi na tzw. Mendowcu, 
któr¹ naby³ jego ojciec od Niemca. Œlubu udziela³ by³y kierownik szko³y z 
Jastrzêbia Dolnego- Pawelec. Œwiadkiem na œlubie by³ ze strony Miko³aja 
wojewoda dr Gra¿yñski, znany mu z czasów dyktatury Korfantego, porucznik 
„Borelowski”. (…)

Jarmila by³a ponoæ husytk¹, a bracia Miko³aj i Józef nie chodzili do koœcio³a- 
byli wolnomyœlicielami, chocia¿ starzy Witczakowie byli mocno wierz¹cymi i 
ochrzcili swoich synów. Jak na tamte czasy by³a to sprawa bez precedensu i 
mia³ im ponoæ za z³e ówczesny proboszcz Machalica. To s¹ relacje 
mieszkañców Jastrzêbia. Jarmila z usposobienia by³a dobr¹ i ³agodn¹ kobiet¹. 
Opowiadaj¹, ¿e miejscowe dzieci obdziela³a czêsto cukierkami i kaza³a im 
przynosiæ sobie ró¿ne kolorowe st³uczki z butelek czy kamyczki, ró¿ne 
fajansowe czy porcelanowe skorupki, i z tego materia³u na czerwono-
ceglastym pod³o¿u uk³ada³a god³o lub dziewczynê w œl¹skim stroju. Taka 
mozaika nieraz posiada³a kilkumetrowe rozmiary.
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Z naszej ksi¹¿nicy

Jastrzêbska ulotka solidarnoœciowa z maja 1982 r.
Do wszystkich cz³onków „SOLIDARNOŒCI”
Polacy! Zrozumcie, ¿e zniesienie godziny policyjnej oraz wypuszczenie kilkuset 
internowanych osób, to jest tylko mydlenie oczu nam i opinii œwiata. Jak wiemy 
przed 1-szym majem, SB aresztowa³a by³ych internowanych ponownie. 
Represje i terror panuj¹ nadal, naszym obowi¹zkiem jest przeciwstawiæ siê 
temu. Pamiêtaj! Gasimy œwiat³a dnia 13-tego ka¿dego miesi¹ca od godz. 21.30 
do 21.45, przez ten czas zapal œwieczkê i postaw j¹ w oknie na dowód 
solidarnoœci z ludŸmi pracy ca³ego kraju. Do wszystkich kierowców w ca³ym 
kraju! W imiê solidarnoœci zatrzymaj wóz na jedn¹ minutê w dniu 13.V.1982 r. o 
godzinie 12.00 w po³udnie. Bêdzie to cz¹stka udzia³u w poparciu i tworzeniu 
prawdziwej demokracji. Górnicy! Na waszym krwawym pocie w³adza jedzie jak 
Jaruzelski na Siwaku. Czas opamiêtaæ siê, bo was wpuszcz¹ w maliny, jak zrobi³ 
to Gierek i poprzednicy. Przerwij pracê od godz. 12.00 do 12.15. B¹dŸ solidarny! 
Wszyscy pracuj¹cy w Polsce! Do³¹czcie siê do tej akcji, niech w³adza zrozumie, 
¿e „Solidarnoœæ” jest i bêdzie prawdziw¹ si³¹ demokratyczn¹ w Polsce.
Przeczytaj i przeka¿ dalej.                                                  NW Jastrz¹b JAR
•ród³o: Do wszystkich cz³onków „Solidarnoœci”, ulotka w zbiorach GHM, depozyt 
Andrzeja Kinasiewicza.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dyplomy nadania odznaczeñ dla powstañca Teodora Janulka
W okresie powstañ œl¹skich spo³ecznoœæ ziemi jastrzêbskiej wziê³a liczny 

udzia³. Najbardziej zas³u¿eni zostali uhonorowani przez w³adze Drugiej 
Rzeczypospolitej. Jednym z nich by³ Teodor Janulek z Ruptawy. W dniu wybuchu 
III powstania œl¹skiego odniós³ on ciê¿kie rany. Za odwagê by³ wielokrotnie 
odznaczany. W zbiorach GHM znajduj¹ siê dwa dyplomy nadania odznaczeñ dla 
Janulka.

Pierwszy dyplom (z 1 wrzeœnia 1928 r., o numerze 3465) nada³a wraz z 
Krzy¿em na Œl¹skiej Wstêdze Walecznoœci i Zas³ugi Górnoœl¹ska Komisja 
Odznaczeñ. Na pisanym gotykiem dokumencie widnieje podpis 
przewodnicz¹cego GKO, a zarazem wojewody œl¹skiego, Micha³a Gra¿yñskiego 
oraz podpisy pozosta³ych cz³onków komisji. Dyplom jest bogato ornamentowany. 
W górnych rogach s¹ widoczne god³a Œl¹ska i Polski, zaœ pomiêdzy nimi wieniec 
laurowy, w którym zamieszczono ilustracjê przedstawiaj¹c¹ lud œl¹ski i polsk¹ 
flagê z krajobrazem przemys³owym w tle. Na wieñcu zawieszony jest Krzy¿ na 
Œl¹skiej Wstêdze Walecznoœci i Zas³ugi (awers). Widoczny na nim orze³ Piastów 
œl¹skich wkomponowany jest w tarczkê otoczon¹ pere³kami. Na ramionach 
krzy¿a s¹ daty i napis - poziomo: 17.VIII.19 / 17.VIII.20, pionowo: 3.V.21 / ZA 
POW.(stanie) ŒL¥SKIE. Warto zaznaczyæ, ¿e odznaczenie zosta³o ustanowione 
przez Naczeln¹ Komendê Wojsk Powstañczych jeszcze w okresie trwania III 
powstania œl¹skiego.

Drugi dyplom (z 9 listopada 1931 r.) nada³ Komitet Krzy¿a i Medalu 
Niepodleg³oœci, sk³adaj¹cy siê z pierwszych 10 osób odznaczonych tym 
krzy¿em. Order nadawa³ prezydent RP na wniosek tego¿ komitetu. Z 
posiadaniem odznaczenia ³¹czy³y siê liczne przywileje, m.in. zni¿ki kolejowe, 
pierwszeñstwo przy obsadzaniu stanowisk publicznych, prawo otrzymania pracy. 
Uhonorowany musia³ jednak pokryæ koszty odznaczenia i dyplomu. Teodor 
Janulek otrzyma³ Medal Niepodleg³oœci „za pracê w dziele odzyskania 
niepodleg³oœci”. Na dokumencie widnieje pieczêæ Komitetu oraz podpisy: 
Przewodnicz¹cego Komitetu Józefa Pi³sudskiego oraz Sekretarza Generalnego 
Komitetu Wac³awa Jêdrzejewicza. Dyplom ma skromn¹ formê. Jedynym 
elementem ikonografii jest wizerunek medalu z napisem w otoku: „Bojownikom 
Niepodleg³oœci” oraz inicja³y RP i data 1930.

Oba dyplomy zosta³y zaprezentowane podczas wystawy czasowej „Jak 
lud œl¹ski wróci³ do Polski”, któr¹ od marca br. mo¿na ogl¹daæ w Galerii Historii 
Miasta.

Marcin Boratyn

Z naszego lamusa

Nasta³ d³ugo oczekiwany œwit. ¯o³nierze niemieccy i w³oscy poczuli siê ju¿ 
pewniej spodziewaj¹c siê, ¿e nocny atak Polaków ju¿ wiêcej nie powtórzy siê. 
Zamierzenie napastników nie powiod³o siê. Przybyli na odsiecz Niemcom W³osi 
przewa¿yli szalê zwyciêstwa. Oddzia³ Szczepana Myœliwca zosta³ pokonany i 
rozbrojony. Ów sukces m¹ci³y jedynie docieraj¹ce do Zdroju informacje o 
podobnych polskich akcjach w okolicy. W³oski kapitan chcia³ wierzyæ, ¿e nie jest to 
kolejne powstanie polskich Œl¹zaków.

W¹tpliwoœci tych nie mia³ zastêpca dowódcy Grupy „Po³udnie” Miko³aj Witczak 
jr. Od godziny 2 w nocy trwa³o trzecie powstanie œl¹skie. Na po³udniowym froncie 
Polacy zmierzali do zdobycia najwiêkszych miast powiatu rybnickiego, a potem 
zajêcia pozycji wzd³u¿ Odry. Te zamierzenia pokrzy¿owa³o jednak niepowodzenie 
akcji Myœliwca w Jastrzêbiu. Witczak jr. pos³a³ wiêc goñca do 3 pu³ku 
zmierzaj¹cego w kierunku Wodzis³awia. Jego dowódca Józef Michalski zosta³ 
zobowi¹zany do zawrócenia dwóch kompanii w sukurs jastrzêbskim powstañcom.

Wczesnym rankiem Polacy otoczyli Zdrój. Po godzinie 7 uderzyli na Niemców i 
wspomagaj¹cych ich W³ochów. Kompania ruptawska zaatakowa³a od 
po³udniowego wschodu. Dobrze skryta w Dolinie Anny skutecznie ostrzeliwa³a 
wroga. Na pó³nocnej flance operowa³a 9 kompania pod dowództwem Józefa 
Balcara. Oddzia³ ten opanowa³ Bo¿¹ Górê, a nastêpnie dworzec kolejowy w 
Zdroju, dalej zaœ œmia³o podchodzi³ pod strome zbocze parku. Pierœcieñ oblê¿enia 
zamyka³a 7 kompania dowodzona przez Wojciecha Parmê, która uderzy³a od 
strony zachodniej, docieraj¹c g³ówn¹ szos¹ do centrum zdrojowiska.

¯o³nierze nieprzyjaciela, schowani za kominami i oknami, odpowiedzieli 
rzêsistym ogniem. Opór skupili w kilku punktach Zdroju: folwarku, ³azienkach i 
budynkach wzd³u¿ g³ównej ulicy uzdrowiska. Pomimo zaciêtej obrony ich sytuacja 
stawa³a siê coraz bardziej dramatyczna. Si³y polskie okaza³y siê wiêksze ni¿ 
przypuszczali, a na domiar z³ego zostali wziêci w kleszcze. Najmê¿niejsi bronili siê 
w Hotelu Haentzla, ale i ci nie sprostali sile polskich powstañców. Oczom Polaków 
ukaza³a siê bia³a p³achta. Odpowiedzia³ jej okrzyk radoœci w powstañczych 
szeregach. Na budynku za³opota³a bia³o-czerwona flaga.

Pó³ godziny póŸniej pod Hotel Haentzla podjecha³ automobil, z którego wysiad³o 
kilku oficerów z Miko³ajem Witczakiem jr. na czele. W³oski kapitan przywita³ ich z 
obojêtnoœci¹. „¯¹dam uwolnienia naszych ludzi!”- us³ysza³ kategoryczne 
wezwanie z ust m³odego Witczaka. W³och uda³, ¿e nie rozumie i z drwi¹cym 
uœmiechem przygl¹da³ siê Polakowi. „Ja pana, kapitanie, ostrzegam!”- nalega³ 
Witczak. Widz¹c jednak, ¿e W³och zwyczajnie dworuje sobie z niego, m³ody oficer 
siêgn¹³ po ostrzejszy argument. „Dajê panu, kapitanie, 5 minut czasu do namys³u- 
rzek³ stanowczo- w przeciwnym razie dam rozkaz pana rozbroiæ i internowaæ!”. 
Kapitan wzdrygn¹³ siê na sam¹ myœl niewoli. Blady jak p³ótno wyda³ rozkaz 
uwolnienia pojmanych powstañców.

Polacy zanotowali niewielkie straty. Poleg³o dwóch powstañców: Teodor Bujok z 
Moszczenicy i Piotr Potysz z Godowa. Rany odnios³o szeœciu bojowników: Teodor 
Janulek, Pawe³ Konsek, Franciszek Mazur, Ludwik Oczad³y, Wilhelm Ostrzo³ek i 
Franciszek Salomon. Ci powstañcy, którzy nie ponieœli szwanku, pod¹¿yli w stronê 
Wodzis³awia i Rybnika, by tam kontynuowaæ walkê o polski Œl¹sk.
MB

3 V 1921-  wybuch³o III powstanie œl¹skie - bitwa o Zdrójtwo ma charakter wyraŸnie propagandowy, warto zapoznaæ siê z jego treœci¹.
Województwo œl¹skie 1918-1928. Rozwój administracji samorz¹dowej 
województwa œl¹skiego w zarysie. Informator i przewodnik po wystawie 
województwa œl¹skiego na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu, 
Katowice 1929, s. 400, fot., mapa.
MB
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Wczesnym rankiem Polacy otoczyli Zdrój. Po godzinie 7 uderzyli na Niemców i 
wspomagaj¹cych ich W³ochów. Kompania ruptawska zaatakowa³a od 
po³udniowego wschodu. Dobrze skryta w Dolinie Anny skutecznie ostrzeliwa³a 
wroga. Na pó³nocnej flance operowa³a 9 kompania pod dowództwem Józefa 
Balcara. Oddzia³ ten opanowa³ Bo¿¹ Górê, a nastêpnie dworzec kolejowy w 
Zdroju, dalej zaœ œmia³o podchodzi³ pod strome zbocze parku. Pierœcieñ oblê¿enia 
zamyka³a 7 kompania dowodzona przez Wojciecha Parmê, która uderzy³a od 
strony zachodniej, docieraj¹c g³ówn¹ szos¹ do centrum zdrojowiska.

¯o³nierze nieprzyjaciela, schowani za kominami i oknami, odpowiedzieli 
rzêsistym ogniem. Opór skupili w kilku punktach Zdroju: folwarku, ³azienkach i 
budynkach wzd³u¿ g³ównej ulicy uzdrowiska. Pomimo zaciêtej obrony ich sytuacja 
stawa³a siê coraz bardziej dramatyczna. Si³y polskie okaza³y siê wiêksze ni¿ 
przypuszczali, a na domiar z³ego zostali wziêci w kleszcze. Najmê¿niejsi bronili siê 
w Hotelu Haentzla, ale i ci nie sprostali sile polskich powstañców. Oczom Polaków 
ukaza³a siê bia³a p³achta. Odpowiedzia³ jej okrzyk radoœci w powstañczych 
szeregach. Na budynku za³opota³a bia³o-czerwona flaga.

Pó³ godziny póŸniej pod Hotel Haentzla podjecha³ automobil, z którego wysiad³o 
kilku oficerów z Miko³ajem Witczakiem jr. na czele. W³oski kapitan przywita³ ich z 
obojêtnoœci¹. „¯¹dam uwolnienia naszych ludzi!”- us³ysza³ kategoryczne 
wezwanie z ust m³odego Witczaka. W³och uda³, ¿e nie rozumie i z drwi¹cym 
uœmiechem przygl¹da³ siê Polakowi. „Ja pana, kapitanie, ostrzegam!”- nalega³ 
Witczak. Widz¹c jednak, ¿e W³och zwyczajnie dworuje sobie z niego, m³ody oficer 
siêgn¹³ po ostrzejszy argument. „Dajê panu, kapitanie, 5 minut czasu do namys³u- 
rzek³ stanowczo- w przeciwnym razie dam rozkaz pana rozbroiæ i internowaæ!”. 
Kapitan wzdrygn¹³ siê na sam¹ myœl niewoli. Blady jak p³ótno wyda³ rozkaz 
uwolnienia pojmanych powstañców.

Polacy zanotowali niewielkie straty. Poleg³o dwóch powstañców: Teodor Bujok z 
Moszczenicy i Piotr Potysz z Godowa. Rany odnios³o szeœciu bojowników: Teodor 
Janulek, Pawe³ Konsek, Franciszek Mazur, Ludwik Oczad³y, Wilhelm Ostrzo³ek i 
Franciszek Salomon. Ci powstañcy, którzy nie ponieœli szwanku, pod¹¿yli w stronê 
Wodzis³awia i Rybnika, by tam kontynuowaæ walkê o polski Œl¹sk.
MB

3 V 1921-  wybuch³o III powstanie œl¹skie - bitwa o Zdrójtwo ma charakter wyraŸnie propagandowy, warto zapoznaæ siê z jego treœci¹.
Województwo œl¹skie 1918-1928. Rozwój administracji samorz¹dowej 
województwa œl¹skiego w zarysie. Informator i przewodnik po wystawie 
województwa œl¹skiego na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu, 
Katowice 1929, s. 400, fot., mapa.
MB
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Wa¿ne rocznice

1 V 1982 - ukaza³ siê pierwszy numer „Kuriera Wojennego”, opozycyjnej 
gazetki ukazuj¹cej siê w Jastrzêbiu Zdroju

2/3 V 1921 - wybuch³o III powstanie œl¹skie; zastêpc¹ dowódcy grupy 
„Po³udnie” by³ ppor. Miko³aj Witczak

6 V 1927 - w Jastrzêbiu Zdroju za³o¿ono ognisko Zwi¹zku Polskiego 
Nauczycielstwa Szkó³ Powszechnych; prezesem zosta³ Ludwik 
Droziñski

13 V 1982 - w jastrzêbskich szko³ach mia³ miejsce protest uczniowski 
przeciwko stanowi wojennemu; 9 uczniów ZSG przy kop. „Manifest 
Lipcowy” zosta³o usuniêtych ze szko³y

15 V 1937 - ukaza³ siê pierwszy numer gazety „Informator Zdrojowy”, 
zawieraj¹cy wiadomoœci dla kuracjuszy i turystów, a tak¿e listê goœci; 
ukaza³y siê tylko dwa numery tego czasopisma

17 V 1982 - dzia³aczka jastrzêbskiego Komitetu Oporu Spo³ecznego, Helena 
Sopel, zosta³a skazana na 5 lat wiêzienia za rozlepianie ulotek 
(najwy¿szy wyrok dla mieszkañca naszego miasta)

22 V 1979 - w Jastrzêbiu Zdroju goœci³ pierwszy polski kosmonauta pp³k 
Miros³aw Hermaszewski; spotka³ siê z w³adzami miejskimi i partyjnymi 
oraz górnikami jastrzêbskich kopalñ

24 V 1891 -  w Ruptawie urodzi³ siê Franciszek Czy¿, uczestnik trzech powstañ 
œl¹skich, wiêzieñ Dachau; cz³onek Zwi¹zku Powstañców Œl¹skich oraz 
ZBoWiD

29 V 1955 - utworzono dekanat jastrzêbski, obejmuj¹cy parafie: Bzie, 
Jastrzêbie Górne, Moszczenica, Mszana, Po³omia, Ruptawa, Szeroka, 
Jastrzêbie Zdrój i Œwierklany

1 VI 1908 - powsta³a parafia ewangelicka w Ruptawie
1 VI 1911 - uruchomione zosta³o po³¹czenie kolejowe miêdzy Jastrzêbiem i 

Katowicami
10 VI 1951 - nast¹pi³o uroczyste poœwiêcenie koœcio³a pw. Najœwiêtszego 

Serca Pana Jezusa; dokona³ tego ks. bp Herbert Bednorz
11 VI 1955 - uchwa³¹ nr 458/55 rz¹d PRL powo³a³ przy RZPW dyrekcjê kopalni 

„Jastrzêbie w budowie”
13 VI 1790 - zmar³ Karol von Gusnar, od 1787 w³aœciciel Bzia Górnego
18 VI 1978 - zastrajkowali górnicy z KWK „Jastrzêbie” i KWK „Moszczenica”, 

poniewa¿ nie otrzymali wyp³aty; dyrekcje kopalñ odpowiedzia³y 
represjami

18 VI 1983 - przewodnicz¹cym Œl¹sko-D¹browskiej Regionalnej Komisji 
Wykonawczej NSZZ „Solidarnoœæ” oraz cz³onkiem Tymczasowej 
Komisji Koordynacyjnej zwi¹zku zosta³ Tadeusz Jedynak z Jastrzêbia 
Zdroju

20 VI 1943 - podczas ob³awy gestapo zginêli dwaj partyzanci, Józef i Wojciech 
Goszycowie; aresztowano cz³onków rodziny

26 VI 1811 - sp³on¹³ drewniany koœció³ pw. œw. Katarzyny
26 VI 1994 - biskup ks. Jan Szarek poœwiêci³ nowy koœció³ ewangelicki w 

Ruptawie

Zbli¿a³a siê godzina 12. Uczniowie kl. 1 MP Zespo³u Szkó³ Zawodowych 
przy ul. Harcerskiej mieli w³aœnie lekcjê jêzyka rosyjskiego. Ch³opcy brali udzia³ w 
zajêciach, ale myœlami byli gdzie indziej. Panowa³ nadzwyczajny spokój. O 
równej 12 ch³opcy zaczêli ogl¹daæ siê na siebie jakby pytaj¹c siê: „Wstajemy?”. 
Wstali.

Pani Morcinek wiedzia³a, co to znaczy. Stanowczym g³osem wezwa³a 
uczniów do porz¹dku, ale na pró¿no. Nauczycielka powiadomi³a o zajœciu 
dyrektora Mariana Bywalca. Przes³uchano uczniów. Jeden z nich przyzna³, nie 
bez dumy zreszt¹, ¿e by³ to protest przeciw stanowi wojennemu. Do akcji 
wezwa³y w³adze podziemnej „Solidarnoœci”. Dyrektor uzna³ to za polityczn¹ 
prowokacjê. Sprawa trafi³a do komisarza wojskowego.

19 maja zebra³a siê Rada Pedagogiczna, która mia³a zadecydowaæ o losie 
9 wskazanych przez pani¹ Morcinek uczniów. W jej opinii winê ponosili 
uczniowie: Piotr Armada, Miros³aw Ba³kowski, Tadeusz Grzelak, Krzysztof 
Kopiczko, Krzysztof Kuœ, Jan Soñta, Ireneusz Szlaga, Andrzej Trzasko i Janusz 
Wendliñski. Za¿¹da³a usuniêcia krn¹brnych ch³opców ze szko³y. Za winnego 
uzna³a równie¿ wychowawcê klasy, Zbigniewa Górskiego. Tymczasem inne 
zdanie mia³o grono pedagogiczne. Nauczyciele zarzucili pani Morcinek 
„niew³aœciwe postêpowanie na lekcji” i postulowali co najwy¿ej karê 
dyscyplinarn¹ dla uczniów. Ta nieoczekiwana postawa pedagogów 
zniecierpliwi³a komisarza wojskowego Pustu³kê i przedstawiciela KWK „Manifest 
Lipcowy” Przybylskiego. „Myœmy, towarzysze, wykazali wiêcej stanowczoœci- 
mówi³ ten drugi- i w podobnym przypadku zwolniliœmy pracownika kopalni. By³o to 
nieodzowne, by zapobiec dalszym awanturom. Co siê zaœ tyczy tych m³odych, to 
jest oczywiste, ¿e ¿aden z nich nie mo¿e liczyæ na pracê w górnictwie.” Naciski 
przedstawicieli w³adzy nie odnios³y skutku. W g³osowaniu tylko dwie osoby 
opowiedzia³y siê za wyrzuceniem uczniów ze szko³y.

Taki obrót sprawy by³ nie na rêkê ludowej w³adzy. Dyrektor Bywalec zwo³a³ 
wiêc kolejne posiedzenie rady pedagogiczej. Powiadomiono o nim tylko 
niektórych nauczycieli. Spodziewano siê, ¿e akurat ci pod odpowiednim 
naciskiem, przeg³osuj¹ sprawê wyrzucenia „buntowników”. Okaza³o siê jednak, 
¿e pracowników szko³y znów nie uda³o siê zastraszyæ.

Na 28 maja dyrektor zwo³a³ przeto kolejne nadzwyczajne posiedzenie 
rady z udzia³em naczelnika Departamentu Szkolnictwa Ministerstwa Górnictwa i 
Energetyki w Katowicach mgr in¿. Wilhelma Zaj¹ca. Nauczyciele zostali 
postawieniu pod murem: jeœli nie przeg³osuj¹ usuniêcia uczniów ze szko³y, to 
w³adze same to uczyni¹, co wiêcej zaœ- szko³a zostanie zlikwidowana, a 
pedagodzy pozbawieni pracy. Sta³o siê oczywiste, ¿e dalszy opór traci sens, bo 
w³adza post¹pi jak zechce. W powtórzonym g³osowaniu niemal wszyscy poparli 
wniosek dyrektora szko³y.

Uczniowie zostali relegowani ze szko³y. Ich wychowawca straci³ pracê i 
wkrótce opuœci³ Jastrzêbie. Ze szko³y zwolniono równie¿ kilkunastu innych 
nauczycieli. Zyska³a jedynie pani Morcinek, która awansowa³a w hierarchii 
partyjnej.

W grudniu 1991 r. rada pedagogiczna szko³y anulowa³a uchwa³ê z 28 maja 
1982 r. Nic wiêcej nie mog³a dla nich uczyniæ.

13 maja 1982 r. - protest uczniów ZSZ
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Wa¿ne rocznice

1 V 1982 - ukaza³ siê pierwszy numer „Kuriera Wojennego”, opozycyjnej 
gazetki ukazuj¹cej siê w Jastrzêbiu Zdroju

2/3 V 1921 - wybuch³o III powstanie œl¹skie; zastêpc¹ dowódcy grupy 
„Po³udnie” by³ ppor. Miko³aj Witczak

6 V 1927 - w Jastrzêbiu Zdroju za³o¿ono ognisko Zwi¹zku Polskiego 
Nauczycielstwa Szkó³ Powszechnych; prezesem zosta³ Ludwik 
Droziñski

13 V 1982 - w jastrzêbskich szko³ach mia³ miejsce protest uczniowski 
przeciwko stanowi wojennemu; 9 uczniów ZSG przy kop. „Manifest 
Lipcowy” zosta³o usuniêtych ze szko³y

15 V 1937 - ukaza³ siê pierwszy numer gazety „Informator Zdrojowy”, 
zawieraj¹cy wiadomoœci dla kuracjuszy i turystów, a tak¿e listê goœci; 
ukaza³y siê tylko dwa numery tego czasopisma

17 V 1982 - dzia³aczka jastrzêbskiego Komitetu Oporu Spo³ecznego, Helena 
Sopel, zosta³a skazana na 5 lat wiêzienia za rozlepianie ulotek 
(najwy¿szy wyrok dla mieszkañca naszego miasta)

22 V 1979 - w Jastrzêbiu Zdroju goœci³ pierwszy polski kosmonauta pp³k 
Miros³aw Hermaszewski; spotka³ siê z w³adzami miejskimi i partyjnymi 
oraz górnikami jastrzêbskich kopalñ

24 V 1891 -  w Ruptawie urodzi³ siê Franciszek Czy¿, uczestnik trzech powstañ 
œl¹skich, wiêzieñ Dachau; cz³onek Zwi¹zku Powstañców Œl¹skich oraz 
ZBoWiD

29 V 1955 - utworzono dekanat jastrzêbski, obejmuj¹cy parafie: Bzie, 
Jastrzêbie Górne, Moszczenica, Mszana, Po³omia, Ruptawa, Szeroka, 
Jastrzêbie Zdrój i Œwierklany

1 VI 1908 - powsta³a parafia ewangelicka w Ruptawie
1 VI 1911 - uruchomione zosta³o po³¹czenie kolejowe miêdzy Jastrzêbiem i 

Katowicami
10 VI 1951 - nast¹pi³o uroczyste poœwiêcenie koœcio³a pw. Najœwiêtszego 

Serca Pana Jezusa; dokona³ tego ks. bp Herbert Bednorz
11 VI 1955 - uchwa³¹ nr 458/55 rz¹d PRL powo³a³ przy RZPW dyrekcjê kopalni 

„Jastrzêbie w budowie”
13 VI 1790 - zmar³ Karol von Gusnar, od 1787 w³aœciciel Bzia Górnego
18 VI 1978 - zastrajkowali górnicy z KWK „Jastrzêbie” i KWK „Moszczenica”, 

poniewa¿ nie otrzymali wyp³aty; dyrekcje kopalñ odpowiedzia³y 
represjami

18 VI 1983 - przewodnicz¹cym Œl¹sko-D¹browskiej Regionalnej Komisji 
Wykonawczej NSZZ „Solidarnoœæ” oraz cz³onkiem Tymczasowej 
Komisji Koordynacyjnej zwi¹zku zosta³ Tadeusz Jedynak z Jastrzêbia 
Zdroju

20 VI 1943 - podczas ob³awy gestapo zginêli dwaj partyzanci, Józef i Wojciech 
Goszycowie; aresztowano cz³onków rodziny

26 VI 1811 - sp³on¹³ drewniany koœció³ pw. œw. Katarzyny
26 VI 1994 - biskup ks. Jan Szarek poœwiêci³ nowy koœció³ ewangelicki w 

Ruptawie

Zbli¿a³a siê godzina 12. Uczniowie kl. 1 MP Zespo³u Szkó³ Zawodowych 
przy ul. Harcerskiej mieli w³aœnie lekcjê jêzyka rosyjskiego. Ch³opcy brali udzia³ w 
zajêciach, ale myœlami byli gdzie indziej. Panowa³ nadzwyczajny spokój. O 
równej 12 ch³opcy zaczêli ogl¹daæ siê na siebie jakby pytaj¹c siê: „Wstajemy?”. 
Wstali.

Pani Morcinek wiedzia³a, co to znaczy. Stanowczym g³osem wezwa³a 
uczniów do porz¹dku, ale na pró¿no. Nauczycielka powiadomi³a o zajœciu 
dyrektora Mariana Bywalca. Przes³uchano uczniów. Jeden z nich przyzna³, nie 
bez dumy zreszt¹, ¿e by³ to protest przeciw stanowi wojennemu. Do akcji 
wezwa³y w³adze podziemnej „Solidarnoœci”. Dyrektor uzna³ to za polityczn¹ 
prowokacjê. Sprawa trafi³a do komisarza wojskowego.

19 maja zebra³a siê Rada Pedagogiczna, która mia³a zadecydowaæ o losie 
9 wskazanych przez pani¹ Morcinek uczniów. W jej opinii winê ponosili 
uczniowie: Piotr Armada, Miros³aw Ba³kowski, Tadeusz Grzelak, Krzysztof 
Kopiczko, Krzysztof Kuœ, Jan Soñta, Ireneusz Szlaga, Andrzej Trzasko i Janusz 
Wendliñski. Za¿¹da³a usuniêcia krn¹brnych ch³opców ze szko³y. Za winnego 
uzna³a równie¿ wychowawcê klasy, Zbigniewa Górskiego. Tymczasem inne 
zdanie mia³o grono pedagogiczne. Nauczyciele zarzucili pani Morcinek 
„niew³aœciwe postêpowanie na lekcji” i postulowali co najwy¿ej karê 
dyscyplinarn¹ dla uczniów. Ta nieoczekiwana postawa pedagogów 
zniecierpliwi³a komisarza wojskowego Pustu³kê i przedstawiciela KWK „Manifest 
Lipcowy” Przybylskiego. „Myœmy, towarzysze, wykazali wiêcej stanowczoœci- 
mówi³ ten drugi- i w podobnym przypadku zwolniliœmy pracownika kopalni. By³o to 
nieodzowne, by zapobiec dalszym awanturom. Co siê zaœ tyczy tych m³odych, to 
jest oczywiste, ¿e ¿aden z nich nie mo¿e liczyæ na pracê w górnictwie.” Naciski 
przedstawicieli w³adzy nie odnios³y skutku. W g³osowaniu tylko dwie osoby 
opowiedzia³y siê za wyrzuceniem uczniów ze szko³y.

Taki obrót sprawy by³ nie na rêkê ludowej w³adzy. Dyrektor Bywalec zwo³a³ 
wiêc kolejne posiedzenie rady pedagogiczej. Powiadomiono o nim tylko 
niektórych nauczycieli. Spodziewano siê, ¿e akurat ci pod odpowiednim 
naciskiem, przeg³osuj¹ sprawê wyrzucenia „buntowników”. Okaza³o siê jednak, 
¿e pracowników szko³y znów nie uda³o siê zastraszyæ.

Na 28 maja dyrektor zwo³a³ przeto kolejne nadzwyczajne posiedzenie 
rady z udzia³em naczelnika Departamentu Szkolnictwa Ministerstwa Górnictwa i 
Energetyki w Katowicach mgr in¿. Wilhelma Zaj¹ca. Nauczyciele zostali 
postawieniu pod murem: jeœli nie przeg³osuj¹ usuniêcia uczniów ze szko³y, to 
w³adze same to uczyni¹, co wiêcej zaœ- szko³a zostanie zlikwidowana, a 
pedagodzy pozbawieni pracy. Sta³o siê oczywiste, ¿e dalszy opór traci sens, bo 
w³adza post¹pi jak zechce. W powtórzonym g³osowaniu niemal wszyscy poparli 
wniosek dyrektora szko³y.

Uczniowie zostali relegowani ze szko³y. Ich wychowawca straci³ pracê i 
wkrótce opuœci³ Jastrzêbie. Ze szko³y zwolniono równie¿ kilkunastu innych 
nauczycieli. Zyska³a jedynie pani Morcinek, która awansowa³a w hierarchii 
partyjnej.

W grudniu 1991 r. rada pedagogiczna szko³y anulowa³a uchwa³ê z 28 maja 
1982 r. Nic wiêcej nie mog³a dla nich uczyniæ.

13 maja 1982 r. - protest uczniów ZSZ
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27 VI 1530 - Jan Rostek sprzeda³ Bzie swojemu bratu Jerzemu 
27 VI 1944 - ¿andarmeria i gestapo przeszuka³y gospodarstwo Kaniów w 

Jastrzêbiu Dolnym; ukrywajacy siê tam cz³onkowie Inspektoratu 
Rybnickiego AK (P. Cierpio³, F. Myœliwiec, P. Górecki, Michalik) zdo³ali 
uciec; znaleziono du¿o broni; aresztowano Dominika Kaniê, który 
straci³ ¿ycie w Gross Rosen

27 VI 1964 - w szybie I KWK Moszczenica nast¹pi³ wybuch metanu; zgin¹³ 
m³odszy górnik Henryk Krawczyk, a 5 innych górników odnios³o ciê¿kie 
rany

30 VI 1963 - na mocy rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 23 maja 1963 roku 
(Dz.U. nr 23) Jastrzêbie Zdrój otrzyma³o prawa miejskie

1 VII 1975 - nast¹pi³ nowy podzia³ administracyjny; powiêkszono granice miasta 
Jastrzêbie Zdrój

2 VII 1896 - we Wroc³awiu urodzi³ siê Miko³aj Franciszek Witczak
3 VII 1978 - powsta³o Jastrzêbskie Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne
4 VII 1922 - w Bziu uroczyœcie powitano I Szwadron Szwole¿erów z Pszczyny
4 VII 1932 - w 10 rocznicê powrotu Bzia do Macierzy wybudowano Pomnik 

Niepodleg³oœci w miejscu uroczystego powitania wojsk polskich 
4 VII 1948 - oddano do u¿ytku odnowion¹ pijalniê w Parku Zdrojowym
11 VII 1930 - w Chwa³owicach urodzi³ siê ks. Antoni £atko, proboszcz parafii w 

Szerokiej w latach 1978-1995, twórca i kustosz Muzeum Dzwonków 
14 VII 1826 - baron Ludwik von Strachwitz kupi³ Jastrzêbie Górne
16 VII 1980 - wydany zosta³ dekret erekcyjny parafii NMP Matki Koœcio³a, który 

wszed³ w ¿ycie 1 IX
17 VII 1969 - oddano do u¿ytku Fabrykê Domów Mieszkalnych „FADOM” w Bziu, 

zbudowan¹ na licencji NRD-owskiej; by³a to pierwsza tego typu 
fabryka w Polsce

17 VII 1971 - oddano do u¿ytku halê widowiskowo-sportow¹ na 2100 miejsc; 
g³ównym inwestorem by³a KWK „Jastrzêbie”

22 VII 1955 - oddano do u¿ytku publicznego odnowiony Park Zdrojowy; prace 
renowacyjne prowadzono w czynie spo³ecznym, a patronat nad akcj¹ 
objê³o Towarzystwo PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej; park otrzyma³ 
równie¿ imiê: PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej

22 VII 1976 - oddano do u¿ytku Szpital Górniczy
29 VII 1900 - urodzi³ siê Józef Antoni Witczak
31 VII 1914 - w Jastrzêbiu Zdroju urodzi³ siê Dominik Zdzieb³o-Danowski; oficer 

AK pod pseudonimami „Ryœ”, „Zaremba” i „Kordian”
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