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Rok II, Nr 5, Sierpieñ 2007 r.                                                      Jastrzêbie Zdrój

Wojciech Korfanty podczas uroczystoœci powitania Wojska Polskiego                     
w Katowicach 22 czerwca 1922 r. (fotografia ze zbiorów Stanis³awa £astówki)



Muzeum Miejskie w Tychach
Muzeum Miejskie w Tychach utworzone zosta³o w listopadzie 2004 roku. 
Siedzib¹ muzeum jest zabytkowy budynek dawnej suszarni m³óta w 

kompleksie zabudowañ Tyskich Browarów Ksi¹¿êcych, w s¹siedztwie Tyskiego 
Muzeum Piwowarstwa. 

Zwiedzaj¹cym Muzeum Miejskie udostêpnione zosta³o w kwietniu 2005 roku 
wraz z pierwsz¹ prezentowan¹ wystaw¹ „Sto lat z ¿ycia miasta. Tychy i tyszanie w 
XX wieku”.

Muzeum gromadzi zbiory w trzech dzia³ach: 
- Dzia³ Historii Miasta 
- Dzia³ Tradycji Kultury Historycznej Ziemi Pszczyñskiej 
- Dzia³ Sztuki
Muzeum organizuje wystawy, prowadzi dzia³alnoœæ edukacyjn¹ (lekcje 

muzealne, wycieczki edukacyjne, warsztaty plastyczne, konkursy).
Ponadto Muzeum Miejskie w Tychach proponuje:
- Akademia Historii Sztuki: wyk³ady autorskie mgr Jacka Dêbskiego w ka¿d¹ 

œrodê o godz. 16.30 (w czasie trwania roku szkolnego)
- Popo³udnia Czwartkowe: spotkania z ciekawymi ludŸmi, spotkania autorskie, 

prelekcje w jeden z czwartków miesi¹ca o godz. 17.00 (w czasie trwania roku 
szkolnego)

- Zwiedzanie wystaw: indywidualnie lub z przewodnikiem.
Wstêp do Muzeum Miejskiego w Tychach jest bezp³atny.
Przewodnik na zamówienia grupy 1 z³ od osoby (grupa do 25 osób i nie mniej 

ni¿ 10 osób). 
Lekcje muzealne, wycieczki edukacyjne p³atne 30 z³ (grupa do 25 osób).
Osoby chc¹ce skorzystaæ z us³ug przewodnika, zamówiæ lekcjê muzealn¹ lub 

wycieczkê edukacyjn¹ proszone s¹ o wczeœniejsze ustalenie terminu w Dziale 
Oœwiatowym, tel. (0 32)327 18 23.

Zbiory
Gromadzone w muzeum zabytki zwi¹zane s¹ z histori¹ i tradycjami kultury 

miasta Tychy i ca³ej ziemi pszczyñskiej. 
Wartoœciowe kolekcje to dokumenty i fotografie zwi¹zane z histori¹ powstañ 

œl¹skich, z losami tyszan w czasie II wojny œwiatowej, dokumenty i fotografie 
zwi¹zane z budow¹ nowego miasta po 1950 r., dokumenty i pami¹tki rodzin 
przyjezdnych, osiedlaj¹cych siê w tym czasie w Tychach. Tworzona jest kolekcja 
pocztówek.

Specjaln¹ pozycjê w zbiorach zajmuje du¿a kolekcja pami¹tek zwi¹zanych z 
powstaniem „Solidarnoœci” (w Tychach i na Œl¹sku).

Wa¿n¹ czêœci¹ zbiorów s¹ obiekty dokumentuj¹ce tradycje kulturowe na ziemi 
pszczyñskiej (strój pszczyñski, przedmioty codziennego u¿ytku, meble 
stanowi¹ce wyposa¿enie dawnego œl¹skiego domu, dewocjonalia, modlitewniki, 
pami¹tki komunii œw.). 

Zbiory Dzia³u Sztuki stanowi¹ grafiki i obrazy olejne artystów zwi¹zanych z 
Tychami (miejscem zamieszkania lub twórczoœci¹).
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Muzea w Polsce i na œwiecie Ciekawymi zabytkami w zbiorach Muzeum Miejskiego w Tychach s¹ m.in. drzwi 
i kamieñ z inskrypcj¹ i dat¹ 1776 z Huty Paprockiej, ulotki plebiscytowe, stolik do 
gry w karty i stolik niciak, kolekcja rzeŸb Antoniego Toborowicza, pami¹tki 
przywiezione przez repatriantów, w tym portret Anieli Tyrowicz z  ok. 1855 roku, 
wyposa¿enie pracowni architektonicznej z lat szeœædziesi¹tych XX wieku.

Przydatne informacje:

Muzeum Miejskie w Tychach
ul. Katowicka 9
43-100 Tychy
tel. 032 327 18 21  23
fax: 032 327 18 20
e-mail: dyrekcja@muzeummiejskie.tychy.pl
www.muzeummiejskie.tychy.pl

Godziny otwarcia muzeum:
poniedzia³ek, Niedziela  nieczynne
wtorek, sobota  10.00 - 17.00
œroda, czwartek, pi¹tek  10.00 - 18.00

Joanna Kucz-Pieczka (Muzeum Miejskie w Tychach)

Wnêtrze izby œl¹skiej - fragment wystawy “Sto lat z ¿ycia miasta. Tychy i tyszanie   
w XX w.” (Fot. Marcin Sitko)
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Schron „Wêdrowiec”  w Wêgierskiej Górce
Wêgierska Górka  beskidzka miejscowoœæ - znana mi³oœnikom letnich 

wêdrówek po górach jak i uprawiaj¹cym sporty zimowe, a tak¿e kojarzona z 
ró¿nego rodzaju ¿eliwnymi pokrywami studzienek, pochodz¹cymi z miejscowej 
odlewni ¿eliwa. Malowniczo po³o¿ona w dolinie miêdzy Beskidem Œl¹skim (stoki 
Glinnego i Baraniej Góry) a Beskidem ¯ywieckim (stoki Romanki, Rysianki i Hali 
Lipowskiej) wpisa³a siê w historiê Polski krwawymi zdaniami, za spraw¹ 
obroñców tego skrawka ziemi w pierwszych dniach wrzeœnia 1939 roku. 

Po zajêciu Czechos³owacji przez Niemcy zrodzi³a siê potrzeba umocnienia 
po³udniowej granicy pañstwa przed nieuchronnie zbli¿aj¹c¹ siê wojn¹. Jednym z 
miejsc maj¹cych zatrzymaæ nieprzyjaciela mia³a byæ Wêgierska Górka, gdzie w 
czerwcu 1939 roku przyst¹piono do budowy fortyfikacji. Do dnia wybuchu wojny 
uda³o siê zbudowaæ piêæ schronów (docelowo mia³o powstaæ oko³o dwudziestu) z 
czego jeden nie bra³ udzia³u w walkach z uwagi na mokry beton i ukierunkowanie 
strzelnic (stanowi³ ubezpieczenie jeszcze nie zbudowanych schronów). 
Pozosta³e cztery dzie³a te¿ nie by³y w pe³ni ukoñczone, brak by³o m.in. kopu³ 
pancernych oraz elementów wyposa¿enia, jednak pomimo tego ich za³ogi w 
poœpiechu uzbroi³y fortyfikacje i przyst¹pi³y do obrony przed przewa¿aj¹cymi 
si³ami wroga. W makabrycznych warunkach, bez elektrycznoœci, wentylacji, 
wody i zaplecza sanitarnego ¿o³nierze 151 Kompanii Fortecznej pod 
dowództwem kpt. Tadeusza Semika walczyli mimo odniesionych ran do momentu 
wyczerpania wszystkich mo¿liwoœci obrony, czêsto p³ac¹c najwy¿sz¹ cenê. Te 
wyczerpuj¹ce dni walki miêdzy 1-3 wrzeœnia 1939 roku spowodowa³y, ¿e 
Wêgierskiej Górce i jej obroñcom przypisano miano „Westerplatte Po³udnia”.

Dziœ, gdy ju¿ minê³o blisko siedemdziesi¹t lat od tamtych krwawych 
wydarzeñ, fortyfikacje w dalszym ci¹gu przypominaj¹ o tym, co mia³o  miejsce w 
ich grubych murach.

Aktualnie z piêciu schronów jeden jest niedostêpny („W³óczêga”), gdy¿ 
znajduje siê na prywatnym terenie i stanowi fundament  prywatnego domu. 
Schron „Waligóra” bêd¹cy tradytorem artyleryjskim zosta³ zabezpieczony w celu 
wykorzystania go w przysz³oœci na izbê muzealn¹. Do schronów „W¹wóz” i 
„Wyrwid¹b” dostêp jest swobodny, ale oba s¹ znacznie uszkodzone. Pierwszy 
zniszczy³o czêœciowo wojsko niemieckie podczas wysadzania zgromadzonych w 
jego wnêtrzu  min i amunicji, a drugi uszkodzili podczas æwiczeñ w 1968 roku 
¿o³nierze 6PDPD, u¿ywaj¹c go jako obiekt æwiczebny do prób ³adunków 
wybuchowych. W schronie „Wêdrowiec” Oœrodek Promocji Gminy Wêgierska 
Górka wspólnie z Klubem Mi³oœników Orê¿a Polskiego „Lech” prowadz¹ Izbê 
Tradycji Orê¿a Polskiego, która obrazuje wyposa¿enie ¿o³nierzy polskich z 
okresu walk, m.in. umundurowanie, broñ i dokumenty. W przeszklonych 
gablotach znajduj¹cych siê w poszczególnych izbach schronu zobaczyæ mo¿na 
legendarny pistolet wz.35 VIS, granatnik wz. 36 kal 46 mm, kolekcjê bagnetów i 
he³mów, a tak¿e tablice z historycznymi zdjêciami i pozycjami walcz¹cych wojsk. 

Letni okres sprzyjaj¹cy wycieczkom, których celem s¹ okoliczne Beskidy 
warto poœwiêciæ na wyjazd do Wêgierskiej Górki, gdzie w urokliwym otoczeniu 
gór mo¿na dotkn¹æ wci¹¿ ¿ywej historii obrazuj¹cej walecznoœæ i honor obroñców 
polskiej ziemi.

Informacje dla zwiedzaj¹cych:
Zwiedzanie schronu „Wêdrowiec” po wczeœniejszym ustaleniu pod nr tel. 691 701 
392, zwiedzanie pozosta³ych obiektów na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.

Bibliografia:
J. Sadowski, P. Suchanek, Fortyfikacje Wêgierskiej Górki, Wêgierska Górka 
2002.
M. Zarwañski, S. Suchanek, P. Suchanek, Obroñcy Wêgierskiej Górki, Wêgierska 
Górka 2004.
Informator Izby Tradycji Orê¿a Polskiego w Schronie „Wêdrowiec”.

Andrzej Synaszko
----------------------------------------------------------------------------------------------------

25 lat zorganizowanego ruchu numizmatycznego      
w Jastrzêbiu Zdroju 1982-2007

W czerwcu 2007 r. Oddzia³ PTN im. Juliusza Mêkickiego w Jastrzêbiu Zdroju 
obchodzi 25-lecie swojej dzia³alnoœci w tym mieœcie. 

7 czerwca 1982 r. decyzj¹ Zarz¹du Oddzia³u Polskiego Towarzystwa 
Archeologicznego i Numizmatycznego w Wodzis³awiu Œl¹skim, powo³ano Ko³o 
PTAiN w Jastrzêbiu Zdroju. Inicjatorem utworzenia Ko³a i jego pierwszym 
prezesem by³ kol. mgr in¿. Zdzis³aw Zychowicz. Do tego czasu jastrzêbscy 
numizmatycy nale¿eli do prê¿nie dzia³aj¹cego Oddzia³u PTAiN w Wodzis³awiu 
Œl¹skim. 

Pierwszy Zarz¹d Ko³a wybrano w sk³adzie: 
mgr in¿. Zdzis³aw Zychowicz    prezes Ko³a 
Jan Stachoñ    z-ca prezesa 
Dorota Opyd    sekretarz 
Wojciech Jaszczur    skarbnik 
Ko³o liczy³o 57 cz³onków (wszyscy op³acili sk³adki cz³onkowskie za 1982 r.), 

ale ju¿ w styczniu 1983 r. powo³ano ko³o sympatyków PTAiN, które liczy³o 52 
cz³onków. Systematycznie wzrasta³a liczba cz³onków. Ko³o w Jastrzêbiu 
organizowa³o du¿¹ liczbê wystaw numizmatycznych, odczytów i prelekcji. 

W 1985 r. Zarz¹d Ko³a powo³a³ do ¿ycia czasopismo „Grosz”. Pierwszym 
redaktorem by³ kol. Z. Zychowicz. Czasopismo to pod patronatem Zarz¹du 
ukazywa³o siê do 2004 r.

1 lipca 1987 r. Zarz¹d G³ówny PTAiN podniós³ do rangi Oddzia³u PTAiN Ko³o 
w Jastrzêbiu Zdroju. W sk³ad Oddzia³u wesz³o Ko³o PTAiN w ¯orach, którym 
kierowa³ prezes kol. dr Wojciech Kossowski a od 1995 r. kol. Stefan Francesson. 

W maju 1991 r. na Walnym ZjeŸdzie Prezesów i Delegatów w Le¿ajsku 
zmieniono nazwê Towarzystwa na Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. 
Funkcjê prezesa Oddzia³u sprawowa³ kol. Andrzej Musia³. Kwartalnik „Grosz” 
przejê³a nowa redakcja w sk³adzie: Andrzej Musia³, Kazimierz Grabiñski, 
Stanis³aw £astówka i Juliusz Mêkicki. W marcu 1999 r. nowym prezesem 
Oddzia³u zosta³ wybrany kol. Stanis³aw £astówka.
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Wojciech Korfanty 
1w œwietle pamiêtników Miko³aja Witczaka jr

W dziejach Polski i Górnego Œl¹ska postaæ Wojciecha Korfantego ma 
charakter wrêcz pomnikowy. Ten zas³u¿ony dzia³acz narodowy, dyktator III 
powstania œl¹skiego czy wreszcie jeden z czo³owych polityków okresu II 
Rzeczypospolitej na trwa³e wpisa³ siê na kartach podrêczników historii, jeszcze za 
¿ycia staj¹c siê ¿yw¹ legend¹. Dziœ œwiadcz¹ o tym pomniki oraz ulice i szko³y jego 
imienia.

Miko³aj Witczak jr to postaæ niepomiernie mniejszego formatu w stosunku do 
Wojciecha Korfantego. W historii zapisa³ siê jako jeden z czo³owych dowódców 
œredniego szczebla z okresu powstañ œl¹skich i plebiscytu, a w latach II 
Rzeczypospolitej anga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ Zwi¹zku Powstañców Œl¹skich. 
Jako wspó³w³aœciciel uzdrowiska w Jastrzêbiu Zdroju przyczyni³ siê znacz¹co do 
jego rozkwitu i rozwoju.

Proporcje dla oceny dorobku obydwu postaci s¹ tu nieporównywalne  
Wojciech Korfanty to bezsprzecznie pomnik historii, to cz³owiek  legenda, wobec 
której biografia Miko³aja Witczaka jr. nie mo¿e siê równaæ znaczeniem i zas³ugami. 

Dlaczego wiêc postawiliœmy te dwie postacie na szali historii, analizuj¹c ich 
dokonania i wzajemny stosunek? Odpowiedzi¹ na to pytanie s¹ liczne opinie, 
które obydwaj, wzajemnie na swój temat wyra¿ali na ³amach prasy, w listach czy w 
pamiêtnikach.

W maszynopisach jakie pozostawi³ po sobie Miko³aj Witczak jr, kluczowe 
znaczenie nabiera ocena dzia³añ Wojciecha Korfantego. Pocz¹tek ich pisania 
wyznacza³a odwil¿ 1956 roku i zwi¹zana z ni¹ szeroka inicjatywa aby odtworzyæ 
rozbite w czasach stalinowskich œrodowisko powstañcze. Potrzeb¹ chwili sta³o siê 
tak¿e spisywanie relacji i pamiêtników przez bezpoœrednich uczestników i 
œwiadków tych wa¿nych dla Górnego Œl¹ska wydarzeñ. Wa¿n¹ rolê w integracji 
œrodowiska oraz w inicjowaniu pisania publikacji i pamiêtników z tamtego okresu 
odegra³ bezsprzecznie wojewoda katowicki Jerzy Ziêtek. Trudno jednak znaleŸæ 
w bibliografii z tamtych lat wydanych maszynopisów Miko³aja Witczaka jr. Po 
uwa¿nej lekturze przychodzi na myœl jeden najpowa¿niejszy powód ich braku  
zbyt ostra i negatywna ocena postaci dyktatora Wojciecha Korfantego, który dla 
ówczesnej historiografii i propagandy, jako ofiara sanacji chroniony by³ przed 
radykaln¹ krytyk¹. Miko³aj Witczak jr nie pisa³ swoich wspomnieñ „tylko do 
szuflady”, kr¹¿y³y one w œrodowisku kombatantów i historyków lecz nikt nie 
zdecydowa³ siê na ich pe³n¹ publikacjê. Najwiêcej cytatów, zw³aszcza tych, które 
zawiera³y kontrowersyjne opinie o Korfantym zawar³ w swoich ksi¹¿kach prof. 
Edward D³ugajczyk, który w niedawnej rozmowie ze mn¹ powiedzia³, ¿e jest 
zafascynowany postaci¹ Miko³aja Witczaka jr.

 Dla Wojciecha Korfantego walka o Górny Œl¹sk mia³a siê przede wszystkim 
rozegraæ na polu dyplomatycznym. Wed³ug Arki Bo¿ka, Korfanty w 1918 roku nie 
wierzy³ w szanse powodzenia uzyskania przez Polskê Górnego Œl¹ska, 
przebywaj¹c ca³y czas w Poznaniu i nie wykorzystuj¹c zamieszania zwi¹zanego z 
rewolucj¹ w Niemczech. Tu pojawia siê tak¿e pytanie, dlaczego wtedy nie 
wykorzystano powstania wielkopolskiego celem przeniesienia aktywnoœci 
zbrojnej na obszar Górnego Œl¹ska.
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W kwietniu 2000 r. zmar³ Juliusz Mêkicki, gliwicki numizmatyk o lwowskim 
rodowodzie i wielki przyjaciel jastrzêbskiego Oddzia³u PTN.  W 2002 r., z okazji 20-
lecia jastrzêbskiego ruchu numizmatycznego, Zarz¹d G³ówny PTN nada³ imiê 
Juliusza Mêkickiego jastrzêbskiemu Oddzia³owi.

W celu usprawnienia swojej pracy Zarz¹d Oddzia³u we wrzeœniu 2000 r. 
postanowi³ wydawaæ biuletyn informacyjny „Grosik”, a w 2004 r. rozpoczêto 
wydawanie „Jastrzêbskiego Rocznika Numizmatyczno-Historycznego”. W sk³ad 
komitetu redakcyjnego wchodz¹: Grzegorz Garus, Kazimierz Grabiñski, 
Stanis³aw £astówka i Zbigniew Szczerbik (redaktor naczelny). 

22 paŸdziernika 2001 r. powo³ano Ko³o PTN w Praszce, którego prezesem 
zosta³ kol. dr Zbigniew Szczerbik. Ko³o wydaje biuletyn informacyjny „Kwartnik”. 

 We wrzeœniu 2003 r. powsta³o M³odzie¿owe Ko³a Sympatyków Numizmatyki 
przy Szkole Podstawowej nr 10. Ze zmiennymi kolejami losu dzia³a do dnia 
dzisiejszego. 

Od pocz¹tku dzia³alnoœci na terenie Jastrzêbia Zdroju, Praszki oraz ¯or, 
cz³onkowie jastrzêbskiego Oddzia³u im. Juliusza Mêkickiego organizuj¹ pokazy, 
wystawy, prelekcje i sesje numizmatyczne. O ich dzia³alnoœci mo¿na na bie¿¹co 
przeczytaæ w „Grosiku” i „Kwartniku”. 

Nale¿y wspomnieæ, ¿e w latach 2000-2004 wydano: „Katalog Medali 
Jastrzêbskich”, czeœæ I, II i III, autorstwa Kazimierza Grabiñskiego i Stanis³awa 
£astówki, natomiast w latach 2004-2006 „Medale wykonane przez 
Przedsiêbiorstwo PHU „Cegie³ka”, czeœæ I i II, autorstwa Stanis³awa £astówki i 
Zbigniewa Szczerbika. 

Wyemitowano 20 medali (ceramicznych i w wêglu) w nak³adzie od 50 do 100 
sztuk, wœród projektantów byli te¿ nasi cz³onkowie Oddzia³u w osobach: Kazimierz 
Grabiñski, Stanis³aw £astówka, Andrzej Musia³, Piotr Tabaka i Zbigniew Szczebik. 

W okresie swojej d³ugoletniej dzia³alnoœci statutowej Oddzia³:
- zorganizowa³ 23 wycieczki, w tym do Mennicy Pañstwowej i na Zamek 

Królewski w Warszawie, do Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum 
Archeologicznego i Etnograficznego w £odzi oraz na Zamek Królewski na 
Wawelu; 

- przygotowa³ oko³o 110 wystaw, które obejrza³o blisko 34 tysiêcy osób; 
- urz¹dza³ spotkania, podczas których wyg³oszono ponad 120 odczytów i 

prelekcji, a wys³ucha³o ich ponad 4000 osób; 
- wyda³ 97 numerów kwartalnika „Grosz”, w nak³adzie co najmniej 250 

egzemplarzy ka¿dy; 3 numery „Jastrzêbskiego Rocznika Numizmatyczno-
Historycznego” w nak³adzie 100 egzemplarzy; 60 numerów biuletynu 
informacyjnego „Grosik” i 30 numerów „Kwartnika”.

- wyda³ te¿ oko³o 100 ró¿nych folderów wystawowych, ulotek i katalogów w 
ró¿nych nak³adach. 

W roku swojego Jubileuszu, Oddzia³ PTN im. Juliusza Mêkickiego liczy 30 
cz³onków i 12 sympatyków. 

Oddzia³ PTN im. J. Mêkickiego, w œrodowisku miejskim Jastrzêbia Zdroju, 
Praszki i ¯or spe³nia bardzo wa¿n¹ funkcjê spo³eczn¹, mianowicie ³¹czy ludzi, 
których wspóln¹ pasj¹ jest numizmatyka, medalierstwo i falerystyka. Cz³onkami 
Oddzia³u s¹ uczniowie, robotnicy, rzemieœlnicy, technicy, nauczyciele, lekarze, 
in¿ynierowie i naukowcy.

Stanis³aw £astówka
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PóŸniej, powstania œl¹skie by³y dla niego jedynie narzêdziem w rozgrywce 
dyplomatycznej.

Jednym z podstawowych zarzutów stawianych mu przez Witczaka jest 
odwo³anie dwóch terminów wybuchu I powstania œl¹skiego  z kwietnia i z czerwca 
1919 roku. Dla Korfantego, reprezentuj¹cego poznañski Komisariat Naczelnej 
Rady Ludowej, rozwijaj¹ca siê wojskowa konspiracja wojskowa by³a faktyczn¹ 
przeszkod¹ w realizacji jego w³asnych planów.

Od samego pocz¹tku miêdzy Korfantym a kierownictwem Polskiej Organizacji 
Wojskowej dochodzi³o do taræ, brakowa³o konsolidacji dzia³añ i zrozumienia 
celów.

Miko³aj Witczak jr, jako jeden z pierwszych organizatorów zbrojnych komórek 
na Górnym Œl¹sku, przez ca³y czas sta³ na stanowisku, ¿e tylko radykalna walka 
zbrojna przyniesie w efekcie zwyciêstwo i da Polsce Górny Œl¹sk. Wed³ug 
Witczaka, Korfanty zaprzepaœci³ wielki wysi³ek zbrojny powstañców, nie daj¹c 
nale¿ytego wsparcia I powstaniu, ograniczaj¹c II powstanie do formy samoobrony 
czy wreszcie w III powstaniu pope³niaj¹c kardynalne b³êdy taktyczne np. 
ograniczaj¹ce rozmach dzia³añ zbrojnych do wojny pozycyjnej na tzw. linii 
Korfantego czy parcelacjê oddzia³ów Grupy „Po³udnie”. Bardzo ostre s³owa 
dotycz¹ tak¿e wyniku plebiscytu, gdzie Witczak wprost pisze, ¿e plebiscyt 
przegra³ sam Korfanty a kierownictwo wojskowe od pocz¹tku zak³ada³o taki 
w³aœnie mo¿liwy scenariusz.

Bracia Miko³aj i Józef Witczakowie wraz z Micha³em Gra¿yñskim, Karolem 
Grzesikiem, Wiktorem Przedpe³skim znaleŸli siê wœród dowódców 
kontestuj¹cych poczynania dyktatora III powstania œl¹skiego. Ich nazwiska 
pojawi³y siê w kluczowej grupie zbuntowanych wobec niego dowódców 
powstañczych z Grup: „Wschód” i „Po³udnie”. Sam bunt, póŸniej aresztowanie i 
wreszcie przygotowania do procesu, który siê nigdy nie odby³, wykopa³y na 
zawsze topory wojenne pomiêdzy Korfantym a jego przeciwnikami, w tym braæmi 
Witczakami. Ten stan rzeczy trwa³ przez ca³y okres dwudziestolecia 
miêdzywojennego.

Miko³aj Witczak jr trzykrotnie wytoczy³ najciê¿sze dzia³a, oskar¿aj¹c poœrednio 
lub bezpoœrednio Korfantego o próby zlecenia zabójstw na tle politycznym. Mia³o 
to dotyczyæ Teofila Kupki, swego czasu zastêpcy komisarza plebiscytowego, 
ksiêdza Poœpiecha, zas³u¿onego dzia³acza narodowego oraz Józefa 
Matuszczyka, sekretarza komisarza plebiscytowego. Sam Korfanty w latach 
miêdzywojennych oskar¿a³ braci Witczaków o próbê zabójstwa niejakiego 
Krzykawskiego  dzier¿awcy maj¹tku i uzdrowiska w Jastrzêbiu Zdroju.

Po 1922 roku bracia Witczakowie znaleŸli siê w œcis³ym kierownictwie Zwi¹zku 
Powstañców Œl¹skich, który po przewrocie majowym popar³ sanacjê i 
protegowanego przez ni¹ wojewodê Micha³a Gra¿yñskiego. Korfanty z tego 
okresu ma w oczach Witczaka silne zwi¹zki z przemys³owcami niemieckimi, 
zdradzaj¹c polski interes narodowy na Górnym Œl¹sku. Chocia¿ z kart 
maszynopisów Miko³aja Witczaka jr tego nie widaæ, to jednak wiadomo, ¿e silna 
rozgrywka na forum Sejmu Œl¹skiego odbywa³a siê miêdzy Korfantym a Józefem 
Witczakiem. Dla ich autora, wojewoda Micha³ Gra¿yñski i skonsolidowane wokó³ 
niego œrodowisko Zwi¹zku Powstañców Œl¹skich by³o jedyn¹ ostoj¹ polskiej racji 
stanu w województwie œl¹skim.
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Powstania œl¹skie, plebiscyt i dwudziestolecie miêdzywojenne to najbardziej 
rozwiniête w¹tki w maszynopisach Miko³aja Witczaka jr. Dominuj¹ w nich 
negatywne oceny postaci Wojciecha Korfantego, chocia¿ znalaz³y siê tak¿e i 
pozytywne. Do nich nale¿y pochwa³a rozbicia przez Korfantego jeszcze przed I 
wojn¹ œwiatow¹ niemieckiej partii katolickiej Centrum, która na Górnym Œl¹sku 
chcia³a skupiæ w swoich szeregach polskich katolików.

Witczak przypomina szereg afer finansowych zwi¹zanych z nazwiskiem 
Korfantego: nie rozliczone pieni¹dze od polonii amerykañskiej przekazane mu 
przez genera³a J.Hallera, plajta spó³ki „Silvana”, której udzia³owcem by³ m.in. 
Teofil Pardygo³ z Jastrzêbia Górnego czy wreszcie kwoty od przemys³owców 
niemieckich przekazane mu na „Poloniê”.

W wielu miejscach wytyka mu z³e cechy charakteru, jako cz³owieka 
„bezwzglêdnego”, „bez skrupu³ów”, „dokuczliwego i nieprzyjemnego 
parweniusza”, „despotê i absolutystê”.

Dla Witczaka, w ocenie podsumowuj¹cej dorobek powstañ œl¹skich, to nie 
dyktator Korfanty by³ symbolem walki o Górny Œl¹sk  wed³ug niego by³ nim 
„Nieznany Powstaniec Œl¹ski”, który symbolicznie uosabia³ masowy zryw 
ludnoœci górnoœl¹skiej w d¹¿eniu do zjednoczenia z odradzaj¹c¹ siê Polsk¹. 
Wed³ug Miko³aja Witczaka jr. powstañcy œl¹scy ratowali to, co swoimi 
nieudolnymi koncepcjami i dzia³aniami psu³ Wojciech Korfanty.

Jaros³aw Mro¿kiewicz

1 Jaros³aw Mro¿kiewicz, Zapomniany ¿yciorys œl¹skiego powstañca. Miko³aja 
Witczaka jr. „Wspomnienia” i „Przyczynki”, Jastrzêbie Zdrój 2006. Ksi¹¿ka 
dostêpna w Urzêdzie Miasta Jastrzêbia Zdroju.

Streszczenie referatu wyg³oszonego podczas sesji historycznej pt. „Wojciech 
Korfanty - oblicza œl¹skiego polityka”, 2 VI 2007 r., Galeria Historii Miasta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Jastrzêbska kolej

Kolej w Jastrzêbiu Zdroju odesz³a w przesz³oœæ. Po jej likwidacji pozosta³o 
szereg niszczej¹cych pami¹tek, które zas³uguj¹ na opiekê. Niszczej¹ dziœ 
zabytkowe stacje kolejowe w Jastrzêbiu Zdroju, Jastrzêbiu Górnym, Ruptawie i 
Moszczenicy. Rozkradane jest mienie kolei, w tym szyny i wszelkie elementy, 
które mo¿na przeznaczyæ na z³om.

Stan, w jakim znalaz³a siê kolej w naszym mieœcie rodzi potrzebê 
dok³adnego udokumentowania jej przesz³oœci, zebrania Ÿróde³ oraz 
zabezpieczenia mo¿liwie wszystkiego, co stanowiæ mo¿e o œwiadectwie 
tamtych czasów. Kwestiê opieki nad niszczej¹cym mieniem kolejowym 
komplikuje stan prawny jego w³asnoœci.

Obiekty te podlegaj¹ gestii Agencji Mienia PKP, przez co dzia³ania w³adz 
samorz¹dowych dla ich ratowania mog¹ mieæ utrudniony charakter. Z drugiej 
strony obiekty te le¿¹ na gruntach nale¿¹cych do miasta z czego wynika, ¿e 
dogadanie siê tych dwóch stron dla ratowania zabytków kolejnictwa mog³oby 
byæ ca³kiem realne. Potrzebne s¹ jednak chêci.
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miejskim przy ulicy Pó³nocnej a ulic¹ Pszczyñsk¹, drugiego stoj¹cego miêdzy 
ulic¹ Opolsk¹ a Jastrzêbiem Górnym. Niemiecki napis umieszczony na nich 
informuje:

„H. Koetz Nachfolger
Inhaber C. Buschel
Maschinenfabrik. Elsengiesserel
u. Kesselschmiede
Erbaut 1909”.
Z napisu wiadomo, ¿e konstrukcja ¿elazna wiaduktu zosta³a wykonana w 

1909 roku w odlewni ¿eliwa fabryki maszyn i budowy kot³ów, nale¿¹cej do H. 
Koetza i C. Buschela. Brak informacji o miejscu dzia³ania fabryki. Te eksponaty 
mog³yby staæ siê ozdob¹ Galerii Historii Miasta dokumentuj¹cej wszechstronnie 
jego przesz³oœæ, tak¿e t¹ zwi¹zan¹ z kolej¹.

Czy jest jeszcze szansa na uratowanie wie¿y ciœnieñ stoj¹cej przy stacji w 
Jastrzêbiu Zdroju?

Pewnie tak, chocia¿ trudniej tu mówiæ o konkretnym przeznaczeniu obiektu 
dla nowych celów u¿ytkowych. Staruszka wpisa³a siê na trwa³e w krajobraz 
starego Zdroju.

Jedn¹ z ruchomych pami¹tek uda³o siê ocaliæ dziêki dzia³aniom 
Jastrzêbskiej Izby Regionalnej. Prowadz¹cy j¹ Antoni Przyby³a wraz z ni¿ej 
podpisanym odkupili j¹ od z³omiarzy. Jest to metalowa tablica, na której 
wyobra¿ono plan jastrzêbskiego uzdrowiska. Pochodzi z lat 60. ubieg³ego wieku. 
Sta³a kiedyœ obok budynku stacji. Odnowiona przez uczniów z Zespo³u Szkó³ 
Handlowych jest dzisiaj ozdob¹ Jastrzêbskiej Izby Regionalnej. Drugim 
oryginalnym elementem wziêtym do Jastrzêbskiej Izby Regionalnej jest zegar 
stacyjny.

Kogo dzisiaj interesuj¹ zabytki kolejnictwa w Jastrzêbiu Zdroju? Na pewno 
nauczycieli historii, którzy przyprowadzaj¹ tu swoje klasy by mówiæ o przesz³oœci 
miasta i regionu. Na pewno pasjonatów, wœród, których wymieniæ nale¿y 
W³adys³awa Maleñczyka, od lat pracuj¹cego nad makiet¹ stacji kolejowej 
Jastrzêbie Zdrój.

Szans¹ dla tych obiektów jest na pewno zintegrowane w dzia³aniu 
œrodowisko, które bêdzie promowaæ akcjê ochrony tych œwiadectw przesz³oœci. 
Zróbmy to wspólnie. Niech ten tekst stanie siê has³em do podjêcia szybkiego 
dzia³ania. Czas pracuje na niekorzyœæ tych zabytków.

Jaros³aw Mro¿kiewicz
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Z naszego archiwum

Jastrzêbska prasa antykomunistyczna u schy³ku PRL             
w zasobach GHM

W przysz³ym roku obchodziæ bêdziemy 20 rocznicê strajków w jastrzêbskich 
kopalniach, które walnie przyczyni³y siê do przemian politycznych w kraju. 
Poszukuj¹c informacji o wydarzeniach z 1988 r. warto siêgn¹æ po ówczesn¹ 
prasê opozycyjn¹.
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Przypomnijmy kilka faktów z dziejów kolei na naszej ziemi.
W 1910 r. uruchomiono odcinek ¯ory - Paw³owice. W 1911 r. poprowadzono 

liniê Paw³owice - Jastrzêbie Zdrój. W uroczystoœci jej otwarcia uczestniczy³ cesarz 
Niemiec Wilhelm II Hohenzollern. W 1913 r. Jastrzêbie Zdrój po³¹czono z 
Wodzis³awiem Œl¹skim.

Dla Prusaków budowa kolei na tym terenie mia³a szczególne znaczenie. 
Oprócz oczywistych korzyœci gospodarczych widziano w tej inwestycji czynnik 
propagandowy  promocji niemieckiej myœli technicznej dla germanizacji tutejszej 
ludnoœci, w wiêkszoœci bêd¹cej pochodzenia polskiego. Kolej mia³a byæ w 
zamierzeniu w³adz noœnikiem germañskoœci.

Efekt by³ jednak odwrotny. Rozwój kolei na tym obszarze przyczyni³ siê do 
rozkwitu jastrzêbskiego uzdrowiska, dziêki czemu gromadnie przybywali doñ na 
leczenie kuracjusze z kongresówki i z Galicji, wzmacniaj¹c polski charakter 
mieszkaj¹cej tu ludnoœci.

W wolnej Polsce, Jastrzêbie Zdrój uzyska³o poprzez Moszczenicê po³¹czenie 
z Zebrzydowicami a wraz z tym w konsekwencji otwar³o siê na Œl¹sk Cieszyñski. 
Uroczystego otwarcia linii na stacji w Moszczenicy dokona³ w 1935 r. wojewoda 
Micha³ Gra¿yñski.

Co nale¿y uratowaæ?
Przede wszystkim budynki stacji: Jastrzêbie Zdrój, Jastrzêbie Górne, 

Moszczenica, Ruptawa i Bzie. Na szczêœcie s¹ w nich mieszkania, co mo¿e je 
uchroniæ przed ostateczn¹ dewastacj¹.

Niestety, przyk³ad stacji Jastrzêbie Zdrój pokazuje, ¿e mimo dozoru 
konserwatorskiego mo¿na zniszczyæ zabytek bez jakichkolwiek konsekwencji 
prawnych. Do niedawna mieœci³a siê tu jakaœ firma handlowa, która obiekt 
pomalowa³a kiczowatym kolorem niszcz¹c barwê starej ceg³y. Do równie 
zabytkowych stoj¹cych obok toalet ta sama firma przytwierdzi³a koszmarn¹ 
reklamê.

Pere³kami ma³ej architektury, architektury przemys³owej s¹ zachowane przy 
stacji w Jastrzêbiu Zdroju dwa budynki toalet. Podobne stoj¹ przy dworcu w 
Jastrzêbiu Górnym ale nie s¹ ju¿ tak ciekawe architektonicznie. Wzniesiono je w 
stylu szwajcarskim, to¿samym z licznymi obiektami na terenie dawnego 
uzdrowiska. Dziœ to kompletna ruina.

Szans¹ dla nich mog³oby byæ przeniesienie do Parku Zdrojowego  tu 
komponowa³y by siê z architektur¹ Domu Zdrojowego. Ustawione w miejscu 
dawnej kolonady czy za Domem Zdrojowym wzbogaci³yby krajobraz historyczny 
naszego miasta. Stoj¹c na uboczu, zapomniane, czekaj¹ tylko na swój smutny 
koniec. Dzia³ania nale¿y podj¹æ natychmiast  w przeciwnym razie bardzo szybko 
ulegn¹ one totalnemu zniszczeniu.

Do niedawna, za stacj¹ kolejow¹, przy ulicy Dworcowej sta³ ostatni zachowany 
oryginalny niemiecki hydrant, pochodz¹cy z pocz¹tku XX w. Zas³ania³y go krzaki i 
dopiero zim¹ ukazywa³ siê on oczom przechodniów. Na jego wieku napisane by³o: 
„Amag  Hilpert - Pegnitz Hutte  Nurnberg”. W ubieg³ym roku znikn¹³ w tajemniczych 
okolicznoœciach.

W swoich poszukiwaniach œladów przesz³oœci kolejnictwa na terenie 
Jastrzêbia Zdroju natrafi³em na dwie ciekawe p³yty ¿eliwne, umieszczone na 
¿ebrach dwóch wiaduktów  pierwszego, po³o¿onego pomiêdzy targowiskiem
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W 1910 r. uruchomiono odcinek ¯ory - Paw³owice. W 1911 r. poprowadzono 

liniê Paw³owice - Jastrzêbie Zdrój. W uroczystoœci jej otwarcia uczestniczy³ cesarz 
Niemiec Wilhelm II Hohenzollern. W 1913 r. Jastrzêbie Zdrój po³¹czono z 
Wodzis³awiem Œl¹skim.

Dla Prusaków budowa kolei na tym terenie mia³a szczególne znaczenie. 
Oprócz oczywistych korzyœci gospodarczych widziano w tej inwestycji czynnik 
propagandowy  promocji niemieckiej myœli technicznej dla germanizacji tutejszej 
ludnoœci, w wiêkszoœci bêd¹cej pochodzenia polskiego. Kolej mia³a byæ w 
zamierzeniu w³adz noœnikiem germañskoœci.

Efekt by³ jednak odwrotny. Rozwój kolei na tym obszarze przyczyni³ siê do 
rozkwitu jastrzêbskiego uzdrowiska, dziêki czemu gromadnie przybywali doñ na 
leczenie kuracjusze z kongresówki i z Galicji, wzmacniaj¹c polski charakter 
mieszkaj¹cej tu ludnoœci.

W wolnej Polsce, Jastrzêbie Zdrój uzyska³o poprzez Moszczenicê po³¹czenie 
z Zebrzydowicami a wraz z tym w konsekwencji otwar³o siê na Œl¹sk Cieszyñski. 
Uroczystego otwarcia linii na stacji w Moszczenicy dokona³ w 1935 r. wojewoda 
Micha³ Gra¿yñski.

Co nale¿y uratowaæ?
Przede wszystkim budynki stacji: Jastrzêbie Zdrój, Jastrzêbie Górne, 

Moszczenica, Ruptawa i Bzie. Na szczêœcie s¹ w nich mieszkania, co mo¿e je 
uchroniæ przed ostateczn¹ dewastacj¹.

Niestety, przyk³ad stacji Jastrzêbie Zdrój pokazuje, ¿e mimo dozoru 
konserwatorskiego mo¿na zniszczyæ zabytek bez jakichkolwiek konsekwencji 
prawnych. Do niedawna mieœci³a siê tu jakaœ firma handlowa, która obiekt 
pomalowa³a kiczowatym kolorem niszcz¹c barwê starej ceg³y. Do równie 
zabytkowych stoj¹cych obok toalet ta sama firma przytwierdzi³a koszmarn¹ 
reklamê.

Pere³kami ma³ej architektury, architektury przemys³owej s¹ zachowane przy 
stacji w Jastrzêbiu Zdroju dwa budynki toalet. Podobne stoj¹ przy dworcu w 
Jastrzêbiu Górnym ale nie s¹ ju¿ tak ciekawe architektonicznie. Wzniesiono je w 
stylu szwajcarskim, to¿samym z licznymi obiektami na terenie dawnego 
uzdrowiska. Dziœ to kompletna ruina.

Szans¹ dla nich mog³oby byæ przeniesienie do Parku Zdrojowego  tu 
komponowa³y by siê z architektur¹ Domu Zdrojowego. Ustawione w miejscu 
dawnej kolonady czy za Domem Zdrojowym wzbogaci³yby krajobraz historyczny 
naszego miasta. Stoj¹c na uboczu, zapomniane, czekaj¹ tylko na swój smutny 
koniec. Dzia³ania nale¿y podj¹æ natychmiast  w przeciwnym razie bardzo szybko 
ulegn¹ one totalnemu zniszczeniu.

Do niedawna, za stacj¹ kolejow¹, przy ulicy Dworcowej sta³ ostatni zachowany 
oryginalny niemiecki hydrant, pochodz¹cy z pocz¹tku XX w. Zas³ania³y go krzaki i 
dopiero zim¹ ukazywa³ siê on oczom przechodniów. Na jego wieku napisane by³o: 
„Amag  Hilpert - Pegnitz Hutte  Nurnberg”. W ubieg³ym roku znikn¹³ w tajemniczych 
okolicznoœciach.

W swoich poszukiwaniach œladów przesz³oœci kolejnictwa na terenie 
Jastrzêbia Zdroju natrafi³em na dwie ciekawe p³yty ¿eliwne, umieszczone na 
¿ebrach dwóch wiaduktów  pierwszego, po³o¿onego pomiêdzy targowiskiem
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Gazeta Codzienna Solidarnoœci Jastrzêbie
Ukazywa³a siê od 18 do 30 sierpnia 1988 r. (niekiedy kilka razy dziennie). Obj. 2 
str. Format A-4. Zawartoœæ: informacje strajkowe z jastrzêbskich kopalñ. 
Wydawca: MKS Jastrzêbie.
22.08.1988 r., wydanie poranne; GHM/Dep/1607 (dep. M. Swatek)

Gazeta Jastrzêbska. Pismo Polskiej Partii Socjalistycznej
Nr 1 ukaza³ siê 20 listopada 1988 r. Obj. 2 str. Format A-4. Zawartoœæ: dokumenty 
programowe PPS, publicystyka spo³eczno-polityczna, problematyka 
pracownicza, marginalnie informacje o dzia³aniach jastrzêbskich cz³onków PPS. 
Pismo antykomunistyczne, proniepodleg³oœciowe, krytycznie nastawione do 
ustaleñ Okr¹g³ego Sto³u. Wydawca: Wydawnictwo im. Olofa Palme. Druk na 
powielaczu.
Nr 1, 20.11.1988 r.; GHM/Dep/1608 (dep. M. Swatek)
Nr 2, 28.11.1988 r.; GHM/Dep/1609 (dep. M. Swatek)
Nr 3, 8.12.1988 r.; GHM/Dep/1610 (dep. M. Swatek)
Nr 4, 29.12.1988 r.; GHM/Dep/1611 (dep. M. Swatek)
Nr 1 (5), 15.01.1989 r.; GHM/Dep/1612 (dep. M. Swatek)
Nr 2 (6), 2.02.1989 r.; GHM/Dep/1613 (dep. M. Swatek)
Nr 3 (7), 16.02.1989 r.; GHM/Dep/1614 (dep. M. Swatek)
Nr 4 (8), 2.03.1989 r.; GHM/Dep/1615 (dep. M. Swatek)
Nr 6 (10), 12.04.1989 r.; GHM/Dep/1617 (dep. M. Swatek)
Nr 7 (11), 22.05.1989 r.; GHM/Dep/1618 (dep. M. Swatek)
Nr 9 (13), 18.07.1989 r.; GHM/Dep/1616 (dep. M. Swatek)
Nr 10 (14), 2.08.1989 r.; GHM/Dep/1619 (dep. M. Swatek)
Nr 11 (15), 10.09.1989 r.; GHM/Dep/1629/1-2 (dep. M. Swatek)

Jastrz¹b. Biuletyn informacyjny grupy Solidarnoœci Walcz¹cej KWK 
„Jastrzêbie”
Nr 1 ukaza³ siê w 1989 r. Obj. 1-2 str. Format A-5. Zawartoœæ: informacje lokalne, 
publicystyka. Sitodruk.
Nr 3, 1989 r, GHM/Dep/1931 (dep. A. Kinasiewicz)

MIS - Moszczenicki Informator Solidarnoœci. Biuletyn NSZZ Solidarnoœæ 
KWK Moszczenica
Nr 1 ukaza³ siê 24 sierpnia 1988 r. jako „Moszczenicki Informator Strajkowy” 
(organ Komitetu Strajkowego KWK „Moszczenica”). Po zakoñczeniu strajku 
pismo zyska³o nowy tytu³. Obj. 2-6 str. Format A-4 lub A-5. Zawartoœæ: informacje 
lokalne, publicystyka spo³eczno-polityczna. Redakcja i druk w koœciele „Na 
Górce” przez Romualda Bo¿ko.
Nr 1, 24.08.1988 r.; GHM/Dep/1636 (dep. M. Swatek)
Nr 13, 19.03.1989 r.; GHM/Dep/1635 (dep. M. Swatek)

Oœæ. Biuletyn informacyjny Jastrzêbskiej Delegatury RKW NSZZ 
„Solidarnoœæ” Regionu  Œl¹sko-D¹browskiego
Nr 1 ukaza³ siê w 1984 r. Obj. 2-4 str. Format A-4 (od nr 40 mia³ format A-5). Od nr 
11 zyska³ tytu³ „S…oœæ”, od nr 50 (styczeñ 1988 r.) ponownie „Oœæ”, a od nr 53 
(kwiecieñ 1988 r.) powrót do tytu³u „S…oœæ”. Druk na powielaczu; od nr 37 (gru-
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W czasach, gdy nie by³o jeszcze internetu, a radio i telewizja by³y tub¹ 
propagandow¹ rz¹du, prasa jastrzêbskiej opozycji mia³a du¿¹ si³ê oddzia³ywania 
na postawy i przekonania mieszkañców naszego miasta. Redagowaniem 
w³asnych pism zajmowa³y siê kopalniane komitety strajkowe (a póŸniej komisje 
zak³adowe NSZZ Solidarnoœæ) oraz grupy polityczne, spoœród których najwiêksz¹ 
aktywnoœci¹ wykazywa³a siê Solidarnoœæ Walcz¹ca (kilka tytu³ów). Prasa ta, do 
niedawna niedoceniana i pozostaj¹ca w cieniu periodyków z lat 1980-1981, 
obecnie jest poszukiwana jako Ÿród³o cennych informacji o wydarzeniach, których 
nie tak jeszcze dawno byliœmy œwiadkami.

W zasobach GHM znajduje siê kilkadziesi¹t egzemplarzy jastrzêbskich 
gazetek wydanych w latach 1987-1989 (za koniec PRL uznano uchwa³ê Sejmu z 
29 grudnia 1989 r.). W wykazie ujêto czasopisma ju¿ skatalogowane w inwentarzu 
GHM.

Poni¿sze zestawienie pokrótce charakteryzuje wspomniane czasopisma. 
Obok opisów podano informacje o gazetkach znajduj¹cych siê w zbiorach GHM 
(obok numeru czasopisma podano datê wydania, numer inwentarza GHM oraz 
nazwisko w³aœciciela egzemplarza). W wykazie wykorzystano artyku³ Z. 
ZwoŸniaka pt. „Jeszcze raz o prasie podziemnej Regionu Œl¹sko-D¹browskiego” 
zamieszczony w tomie 6 „Zeszytów Historycznych Solidarnoœci Œl¹sko-
D¹browskiej”.

BIM - Biuletyn Informacyjny „Solidarnoœci Walcz¹cej” KWK „Moszczenica”
Nr 1 ukaza³ siê w czerwcu 1989 r. Obj. 2 str. Format A-5. Zawartoœæ: informacje 
lokalne, publicystyka poruszaj¹ca problematykê ogólnokrajow¹ i 
wschodnioeuropejsk¹.  P ismo radykaln ie  antykomunis tyczne i  
proniepodleg³oœciowe.
Nr 1, 06.1989 r.; GHM/Dep/1425 (dep. M. Swatek)

Biuletyn Informacyjny Towarzystwa im. Marsza³ka J. Pi³sudskiego 
Jastrzêbie
Nr 1 ukaza³ siê 10 listopada 1989 r. Format nr 1 A-3, nr 2 A-4. Zawartoœæ: artyku³y 
poœwiêcone postaci  J. Pi³udskiego; w nr 2 tekst o jastrzêbskim Sanatorium im. J. 
Pi³sudskiego. Redaktor naczelny pisma: Joanna Bartosiak, zastêpca redaktora: 
Jaros³aw Ro¿ak, cz³onkowie redakcji: Andrzej Kamiñski, Krzysztof Mro¿ek.
Nr 1, 10.11.1989 r.; GHM/Dep/1597 (dep. M. Swatek)
Nr 2, 12.12.1989 r.; GHM/Dep/1598 (dep. M. Swatek)

Codzienna Gazeta Strajkowa -  Jastrzêbie
Ukazywa³a siê od 22 do 30 sierpnia 1988 r. (niekiedy dziennie wychodzi³y dwa 
wydania: poranne i wieczorne). Obj. 2 str. Format A-4. Redakcja: Piotr Hertig 
„Siwy”, Jaros³aw Ka³u¿a „Kurczak”, Zdzis³aw Kuzar „Dzidek”, Jacek P³aza „Icek”, 
Jacek Protasowicz, Adam Turula. Zawartoœæ: informacje strajkowe z 
jastrzêbskich kopalñ i innych zak³adów w kraju. Redakcja pisma znajdowa³a siê w 
koœciele „Na Górce”. Druk na powielaczu.
30.08.1988 r., wydanie wieczorne; GHM/Dep/1605 (dep. M. Swatek)
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Gazeta Codzienna Solidarnoœci Jastrzêbie
Ukazywa³a siê od 18 do 30 sierpnia 1988 r. (niekiedy kilka razy dziennie). Obj. 2 
str. Format A-4. Zawartoœæ: informacje strajkowe z jastrzêbskich kopalñ. 
Wydawca: MKS Jastrzêbie.
22.08.1988 r., wydanie poranne; GHM/Dep/1607 (dep. M. Swatek)

Gazeta Jastrzêbska. Pismo Polskiej Partii Socjalistycznej
Nr 1 ukaza³ siê 20 listopada 1988 r. Obj. 2 str. Format A-4. Zawartoœæ: dokumenty 
programowe PPS, publicystyka spo³eczno-polityczna, problematyka 
pracownicza, marginalnie informacje o dzia³aniach jastrzêbskich cz³onków PPS. 
Pismo antykomunistyczne, proniepodleg³oœciowe, krytycznie nastawione do 
ustaleñ Okr¹g³ego Sto³u. Wydawca: Wydawnictwo im. Olofa Palme. Druk na 
powielaczu.
Nr 1, 20.11.1988 r.; GHM/Dep/1608 (dep. M. Swatek)
Nr 2, 28.11.1988 r.; GHM/Dep/1609 (dep. M. Swatek)
Nr 3, 8.12.1988 r.; GHM/Dep/1610 (dep. M. Swatek)
Nr 4, 29.12.1988 r.; GHM/Dep/1611 (dep. M. Swatek)
Nr 1 (5), 15.01.1989 r.; GHM/Dep/1612 (dep. M. Swatek)
Nr 2 (6), 2.02.1989 r.; GHM/Dep/1613 (dep. M. Swatek)
Nr 3 (7), 16.02.1989 r.; GHM/Dep/1614 (dep. M. Swatek)
Nr 4 (8), 2.03.1989 r.; GHM/Dep/1615 (dep. M. Swatek)
Nr 6 (10), 12.04.1989 r.; GHM/Dep/1617 (dep. M. Swatek)
Nr 7 (11), 22.05.1989 r.; GHM/Dep/1618 (dep. M. Swatek)
Nr 9 (13), 18.07.1989 r.; GHM/Dep/1616 (dep. M. Swatek)
Nr 10 (14), 2.08.1989 r.; GHM/Dep/1619 (dep. M. Swatek)
Nr 11 (15), 10.09.1989 r.; GHM/Dep/1629/1-2 (dep. M. Swatek)

Jastrz¹b. Biuletyn informacyjny grupy Solidarnoœci Walcz¹cej KWK 
„Jastrzêbie”
Nr 1 ukaza³ siê w 1989 r. Obj. 1-2 str. Format A-5. Zawartoœæ: informacje lokalne, 
publicystyka. Sitodruk.
Nr 3, 1989 r, GHM/Dep/1931 (dep. A. Kinasiewicz)

MIS - Moszczenicki Informator Solidarnoœci. Biuletyn NSZZ Solidarnoœæ 
KWK Moszczenica
Nr 1 ukaza³ siê 24 sierpnia 1988 r. jako „Moszczenicki Informator Strajkowy” 
(organ Komitetu Strajkowego KWK „Moszczenica”). Po zakoñczeniu strajku 
pismo zyska³o nowy tytu³. Obj. 2-6 str. Format A-4 lub A-5. Zawartoœæ: informacje 
lokalne, publicystyka spo³eczno-polityczna. Redakcja i druk w koœciele „Na 
Górce” przez Romualda Bo¿ko.
Nr 1, 24.08.1988 r.; GHM/Dep/1636 (dep. M. Swatek)
Nr 13, 19.03.1989 r.; GHM/Dep/1635 (dep. M. Swatek)

Oœæ. Biuletyn informacyjny Jastrzêbskiej Delegatury RKW NSZZ 
„Solidarnoœæ” Regionu  Œl¹sko-D¹browskiego
Nr 1 ukaza³ siê w 1984 r. Obj. 2-4 str. Format A-4 (od nr 40 mia³ format A-5). Od nr 
11 zyska³ tytu³ „S…oœæ”, od nr 50 (styczeñ 1988 r.) ponownie „Oœæ”, a od nr 53 
(kwiecieñ 1988 r.) powrót do tytu³u „S…oœæ”. Druk na powielaczu; od nr 37 (gru-
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W czasach, gdy nie by³o jeszcze internetu, a radio i telewizja by³y tub¹ 
propagandow¹ rz¹du, prasa jastrzêbskiej opozycji mia³a du¿¹ si³ê oddzia³ywania 
na postawy i przekonania mieszkañców naszego miasta. Redagowaniem 
w³asnych pism zajmowa³y siê kopalniane komitety strajkowe (a póŸniej komisje 
zak³adowe NSZZ Solidarnoœæ) oraz grupy polityczne, spoœród których najwiêksz¹ 
aktywnoœci¹ wykazywa³a siê Solidarnoœæ Walcz¹ca (kilka tytu³ów). Prasa ta, do 
niedawna niedoceniana i pozostaj¹ca w cieniu periodyków z lat 1980-1981, 
obecnie jest poszukiwana jako Ÿród³o cennych informacji o wydarzeniach, których 
nie tak jeszcze dawno byliœmy œwiadkami.

W zasobach GHM znajduje siê kilkadziesi¹t egzemplarzy jastrzêbskich 
gazetek wydanych w latach 1987-1989 (za koniec PRL uznano uchwa³ê Sejmu z 
29 grudnia 1989 r.). W wykazie ujêto czasopisma ju¿ skatalogowane w inwentarzu 
GHM.

Poni¿sze zestawienie pokrótce charakteryzuje wspomniane czasopisma. 
Obok opisów podano informacje o gazetkach znajduj¹cych siê w zbiorach GHM 
(obok numeru czasopisma podano datê wydania, numer inwentarza GHM oraz 
nazwisko w³aœciciela egzemplarza). W wykazie wykorzystano artyku³ Z. 
ZwoŸniaka pt. „Jeszcze raz o prasie podziemnej Regionu Œl¹sko-D¹browskiego” 
zamieszczony w tomie 6 „Zeszytów Historycznych Solidarnoœci Œl¹sko-
D¹browskiej”.

BIM - Biuletyn Informacyjny „Solidarnoœci Walcz¹cej” KWK „Moszczenica”
Nr 1 ukaza³ siê w czerwcu 1989 r. Obj. 2 str. Format A-5. Zawartoœæ: informacje 
lokalne, publicystyka poruszaj¹ca problematykê ogólnokrajow¹ i 
wschodnioeuropejsk¹.  P ismo radykaln ie  antykomunis tyczne i  
proniepodleg³oœciowe.
Nr 1, 06.1989 r.; GHM/Dep/1425 (dep. M. Swatek)

Biuletyn Informacyjny Towarzystwa im. Marsza³ka J. Pi³sudskiego 
Jastrzêbie
Nr 1 ukaza³ siê 10 listopada 1989 r. Format nr 1 A-3, nr 2 A-4. Zawartoœæ: artyku³y 
poœwiêcone postaci  J. Pi³udskiego; w nr 2 tekst o jastrzêbskim Sanatorium im. J. 
Pi³sudskiego. Redaktor naczelny pisma: Joanna Bartosiak, zastêpca redaktora: 
Jaros³aw Ro¿ak, cz³onkowie redakcji: Andrzej Kamiñski, Krzysztof Mro¿ek.
Nr 1, 10.11.1989 r.; GHM/Dep/1597 (dep. M. Swatek)
Nr 2, 12.12.1989 r.; GHM/Dep/1598 (dep. M. Swatek)

Codzienna Gazeta Strajkowa -  Jastrzêbie
Ukazywa³a siê od 22 do 30 sierpnia 1988 r. (niekiedy dziennie wychodzi³y dwa 
wydania: poranne i wieczorne). Obj. 2 str. Format A-4. Redakcja: Piotr Hertig 
„Siwy”, Jaros³aw Ka³u¿a „Kurczak”, Zdzis³aw Kuzar „Dzidek”, Jacek P³aza „Icek”, 
Jacek Protasowicz, Adam Turula. Zawartoœæ: informacje strajkowe z 
jastrzêbskich kopalñ i innych zak³adów w kraju. Redakcja pisma znajdowa³a siê w 
koœciele „Na Górce”. Druk na powielaczu.
30.08.1988 r., wydanie wieczorne; GHM/Dep/1605 (dep. M. Swatek)
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Z naszej ksi¹¿nicy

Powstañcze wspomnienia to temat, który ponownie od¿y³ po publikacji 
pamiêtników Miko³aja Witczaka jr. (2006). Choæ trudno w nich doszukaæ siê 
obiektywnej oceny zdarzeñ, to przecie¿ czyta siê je chêtniej ni¿ naukowe 
opracowania.

Wiele wspomnieñ z okresu powstañ œl¹skich ukaza³o siê drukiem jeszcze 
przed 1939 r. Lepszy by³ wówczas klimat ku temu ni¿ po 1945 r., kiedy w imiê 
nowej historiografii zniekszta³cono prawdziwy obraz powstañczej przesz³oœci. 
Jedn¹ z ciekawszych pozycji jest praca Józefa Grzegorzka pt. „Pierwsze 
powstanie œl¹skie 1919 roku”. Tytu³ pracy niezupe³nie oddaje jej treœæ, 
poniewa¿ walka zbrojna w 1919 r. Ukazana jest w koñcówce ksi¹¿ki. Pierwsz¹ 
jej czêœæ stanowi plastycznie nakreœlone t³o historyczne i geneza wybuchu 
powstania.
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dzieñ 1986 r.) na sicie, a od nr 40 (marzec 1987 r.) na offsecie. Zawartoœæ: 
publicystyka, informacje lokalne i z kraju, listy otwarte, oœwiadczenia. Redakcja: 
Romuald Bo¿ko.
Nr 57, 1989 r.; GHM/Dep/1641 (dep. M. Swatek)

Solidarnoœæ Walcz¹ca Jastrzêbie. Biuletyn organizacji Solidarnoœæ 
Walcz¹ca Jastrzêbie Zdrój
Nr 1 ukaza³ siê w 1989 r. Obj. 4 str. Format A-5. Druk na sicie. Zawartoœæ: 
program SW, dokumenty SW (oœwiadczenia, postulaty), publicystyka 
spo³eczno-polityczna, informacje lokalne, z kraju i ze œwiata, porady prawne dla 
osób szykanowanych przez SB. Pismo radykalnie antykomunistyczne i 
proniepodleg³oœciowe, krytyczne wobec obozu Lecha Wa³êsy i ustaleñ 
Okr¹g³ego Sto³u. Redakcja: Marek Bartosiak, Bogdan Krause, Andrzej 
Kamiñski. Wydawca: wydawca: Agencja Informacyjna Solidarnoœci Walcz¹cej. 
Sitodruk.
Nr 1, 1989 r.; GHM/Dep/1687/1-3 (dep. M. Swatek)
Nr 2, 1989 r.; GHM/Dep/1688/1-3 (dep. M. Swatek)
Nr 3, 1989 r.; GHM/Dep/1689 (dep. M. Swatek)
Nr 5, 05.1989 r.; GHM/Dep/1690 (dep. M. Swatek)
Nr 6, 05.1989 r.; GHM/Dep/1691 (dep. M. Swatek)
Nr 7, 06.1989 r.; GHM/Dep/1692 (dep. M. Swatek)
Nr 10/11, 08-09.1989 r.; GHM/Dep/1694/1-3 (dep. M. Swatek)
Nr 12, 09.1989 r.; GHM/Dep/1695 (dep. M. Swatek)
Nr 13, 10.1989 r.; GHM/Dep/1696/1-2 (dep. M. Swatek)
Nr 14, 11.1989 r.; GHM/Dep/1697 (dep. M. Swatek)

SPiS  S³owem, Prawd¹ i Solidarnoœci¹. Miêdzyzak³adowe Pismo NSZZ 
„Solidarnoœæ” Jastrzêbie
Nr 1 ukaza³ siê we wrzeœniu 1988 r. Obj. 4 str. Format A-5, od nr 2 format A-4. 
Zawartoœæ: informacje zwi¹zkowe z kopalñ, informacje z kraju, dokumenty MK 
NSZZ Solidarnoœæ Jastrzêbie (postulaty, oœwiadczenia, komunikaty), 
publicystyka spo³eczno-polityczna. Druk na sicie.
Nr 1, 09.1988 r.; GHM/Dep/1516 (dep. M. Swatek)
Nr 2, 10.1989 r.; GHM/Dep/1746 (dep. M. Swatek)
Nr 3, 10.1988, GHM/Dep/1747 (dep. M. Swatek)
Nr 4, 11.1989 r.; GHM/Dep/1748 (dep. M. Swatek)
Nr 6, 01.1989; GHM/Dep/1749 (dep. M. Swatek)
Nr 7, 01.1989; GHM/Dep/1750/1-6 (dep. M. Swatek)

Wolnoœæ. Biuletyn Informacyjny KZ NSZZ „Solidarnoœæ” KWK Jastrzêbie i 
KWK Krupiñski
Nr 1 ukaza³ siê w 1988 r. Obj. 2-8 str. Format A-4 lub A-5. Prawdopodobnie 
ostatni by³ nr 15 (31 maj 1989 r.). Zawartoœæ: informacje kopalniane, 
publicystyka spo³eczno-polityczna, dokumenty NSZZ „Solidarnoœæ” 
(komunikaty, oœwiadczenia). Druk offsetowy w warszawskim Wydawnictwie 
Prasowym „Myœl”.
Nr 7, 9.11.1988 r.; GHM/Dep/1522 (dep. M. Swatek)
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Nr 8, 25.11.1988 r.; GHM/Dep/1767 (dep. M. Swatek)
Nr 12, bd [12.1988 r.], GHM/Dep/1523 (dep. M. Swatek)
Nr 14, 24.01.1989 r.; GHM/Dep/1768 (dep. M. Swatek)
Nr 21, 14.03.1989 r.; GHM/Dep/1769 (dep. M. Swatek)

Zsyp. Pismo Miêdzyszkolnego Komitetu Oporu w Jastrzêbiu
Nr 1 ukaza³ siê jesieni¹ 1988 r. Obj. 2-4 str. Format A-4 lub A-5. Zawartoœæ: 
problematyka szkolna i polityczna, informacje z regionu, rysunki satyryczne. 
Pismo zwi¹zane z Solidarnoœci¹ Walcz¹c¹, radykalnie antykomunistyczne. Druk 
powielaczowy. Wydawca: Agencja Informacyjna Solidarnoœci Walcz¹cej Oddzia³ 
Katowice.
Nr 1, 10.1988 r., GHM/Dep/1932/1-2 (dep. A. Kinasiewicz)
Nr 2, 18.11.1988 r., GHM/Dep/1781 (dep. M. Swatek)
Nr 3, 20.12.1988 r., GHM/Dep/1528, 1782 (dep. M. Swatek)

Powy¿sze zestawienie nie obejmuje wszystkich gazet z tamtego okresu. We 
wspomnianym artykule Z. ZwoŸniak wymienia jeszcze nastêpuj¹ce tytu³y z 
terenu Jastrzêbia:
-- Biuletyn Informacyjny Regionu Œl¹sko-D¹browskiego
-- Boryniak. Biuletyn KZ NSZZ „Solidarnoœæ” KWK „Borynia”
-- Gazeta Strajkowa. Biuletyn niezale¿nej sieci informacyjnej KPN
-- Informator „Solidarnoœæ” Jastrzêbie. Biuletyn TKZ NSZZ „Solidarnoœæ” 
kopalni „XXX-lecia PRL”
-- Manifeœciak. Zak³adowy informator NSZZ „Solidarnoœæ” KWK „Manifest 
Lipcowy”

Z pewnoœci¹ nie jest to jeszcze pe³na lista. Zbli¿aj¹ce siê obchody 20-lecia 
strajków w jastrzêbskich kopalniach bêd¹ doskona³¹ okazj¹ do poszerzenia 
wiedzy o antykomunistycznej prasie ukazuj¹cej siê w Jastrzêbiu u schy³ku Polski 
Ludowej.

Marcin Boratyn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------



Z naszej ksi¹¿nicy

Powstañcze wspomnienia to temat, który ponownie od¿y³ po publikacji 
pamiêtników Miko³aja Witczaka jr. (2006). Choæ trudno w nich doszukaæ siê 
obiektywnej oceny zdarzeñ, to przecie¿ czyta siê je chêtniej ni¿ naukowe 
opracowania.

Wiele wspomnieñ z okresu powstañ œl¹skich ukaza³o siê drukiem jeszcze 
przed 1939 r. Lepszy by³ wówczas klimat ku temu ni¿ po 1945 r., kiedy w imiê 
nowej historiografii zniekszta³cono prawdziwy obraz powstañczej przesz³oœci. 
Jedn¹ z ciekawszych pozycji jest praca Józefa Grzegorzka pt. „Pierwsze 
powstanie œl¹skie 1919 roku”. Tytu³ pracy niezupe³nie oddaje jej treœæ, 
poniewa¿ walka zbrojna w 1919 r. Ukazana jest w koñcówce ksi¹¿ki. Pierwsz¹ 
jej czêœæ stanowi plastycznie nakreœlone t³o historyczne i geneza wybuchu 
powstania.
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dzieñ 1986 r.) na sicie, a od nr 40 (marzec 1987 r.) na offsecie. Zawartoœæ: 
publicystyka, informacje lokalne i z kraju, listy otwarte, oœwiadczenia. Redakcja: 
Romuald Bo¿ko.
Nr 57, 1989 r.; GHM/Dep/1641 (dep. M. Swatek)

Solidarnoœæ Walcz¹ca Jastrzêbie. Biuletyn organizacji Solidarnoœæ 
Walcz¹ca Jastrzêbie Zdrój
Nr 1 ukaza³ siê w 1989 r. Obj. 4 str. Format A-5. Druk na sicie. Zawartoœæ: 
program SW, dokumenty SW (oœwiadczenia, postulaty), publicystyka 
spo³eczno-polityczna, informacje lokalne, z kraju i ze œwiata, porady prawne dla 
osób szykanowanych przez SB. Pismo radykalnie antykomunistyczne i 
proniepodleg³oœciowe, krytyczne wobec obozu Lecha Wa³êsy i ustaleñ 
Okr¹g³ego Sto³u. Redakcja: Marek Bartosiak, Bogdan Krause, Andrzej 
Kamiñski. Wydawca: wydawca: Agencja Informacyjna Solidarnoœci Walcz¹cej. 
Sitodruk.
Nr 1, 1989 r.; GHM/Dep/1687/1-3 (dep. M. Swatek)
Nr 2, 1989 r.; GHM/Dep/1688/1-3 (dep. M. Swatek)
Nr 3, 1989 r.; GHM/Dep/1689 (dep. M. Swatek)
Nr 5, 05.1989 r.; GHM/Dep/1690 (dep. M. Swatek)
Nr 6, 05.1989 r.; GHM/Dep/1691 (dep. M. Swatek)
Nr 7, 06.1989 r.; GHM/Dep/1692 (dep. M. Swatek)
Nr 10/11, 08-09.1989 r.; GHM/Dep/1694/1-3 (dep. M. Swatek)
Nr 12, 09.1989 r.; GHM/Dep/1695 (dep. M. Swatek)
Nr 13, 10.1989 r.; GHM/Dep/1696/1-2 (dep. M. Swatek)
Nr 14, 11.1989 r.; GHM/Dep/1697 (dep. M. Swatek)

SPiS  S³owem, Prawd¹ i Solidarnoœci¹. Miêdzyzak³adowe Pismo NSZZ 
„Solidarnoœæ” Jastrzêbie
Nr 1 ukaza³ siê we wrzeœniu 1988 r. Obj. 4 str. Format A-5, od nr 2 format A-4. 
Zawartoœæ: informacje zwi¹zkowe z kopalñ, informacje z kraju, dokumenty MK 
NSZZ Solidarnoœæ Jastrzêbie (postulaty, oœwiadczenia, komunikaty), 
publicystyka spo³eczno-polityczna. Druk na sicie.
Nr 1, 09.1988 r.; GHM/Dep/1516 (dep. M. Swatek)
Nr 2, 10.1989 r.; GHM/Dep/1746 (dep. M. Swatek)
Nr 3, 10.1988, GHM/Dep/1747 (dep. M. Swatek)
Nr 4, 11.1989 r.; GHM/Dep/1748 (dep. M. Swatek)
Nr 6, 01.1989; GHM/Dep/1749 (dep. M. Swatek)
Nr 7, 01.1989; GHM/Dep/1750/1-6 (dep. M. Swatek)

Wolnoœæ. Biuletyn Informacyjny KZ NSZZ „Solidarnoœæ” KWK Jastrzêbie i 
KWK Krupiñski
Nr 1 ukaza³ siê w 1988 r. Obj. 2-8 str. Format A-4 lub A-5. Prawdopodobnie 
ostatni by³ nr 15 (31 maj 1989 r.). Zawartoœæ: informacje kopalniane, 
publicystyka spo³eczno-polityczna, dokumenty NSZZ „Solidarnoœæ” 
(komunikaty, oœwiadczenia). Druk offsetowy w warszawskim Wydawnictwie 
Prasowym „Myœl”.
Nr 7, 9.11.1988 r.; GHM/Dep/1522 (dep. M. Swatek)
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Nr 8, 25.11.1988 r.; GHM/Dep/1767 (dep. M. Swatek)
Nr 12, bd [12.1988 r.], GHM/Dep/1523 (dep. M. Swatek)
Nr 14, 24.01.1989 r.; GHM/Dep/1768 (dep. M. Swatek)
Nr 21, 14.03.1989 r.; GHM/Dep/1769 (dep. M. Swatek)

Zsyp. Pismo Miêdzyszkolnego Komitetu Oporu w Jastrzêbiu
Nr 1 ukaza³ siê jesieni¹ 1988 r. Obj. 2-4 str. Format A-4 lub A-5. Zawartoœæ: 
problematyka szkolna i polityczna, informacje z regionu, rysunki satyryczne. 
Pismo zwi¹zane z Solidarnoœci¹ Walcz¹c¹, radykalnie antykomunistyczne. Druk 
powielaczowy. Wydawca: Agencja Informacyjna Solidarnoœci Walcz¹cej Oddzia³ 
Katowice.
Nr 1, 10.1988 r., GHM/Dep/1932/1-2 (dep. A. Kinasiewicz)
Nr 2, 18.11.1988 r., GHM/Dep/1781 (dep. M. Swatek)
Nr 3, 20.12.1988 r., GHM/Dep/1528, 1782 (dep. M. Swatek)

Powy¿sze zestawienie nie obejmuje wszystkich gazet z tamtego okresu. We 
wspomnianym artykule Z. ZwoŸniak wymienia jeszcze nastêpuj¹ce tytu³y z 
terenu Jastrzêbia:
-- Biuletyn Informacyjny Regionu Œl¹sko-D¹browskiego
-- Boryniak. Biuletyn KZ NSZZ „Solidarnoœæ” KWK „Borynia”
-- Gazeta Strajkowa. Biuletyn niezale¿nej sieci informacyjnej KPN
-- Informator „Solidarnoœæ” Jastrzêbie. Biuletyn TKZ NSZZ „Solidarnoœæ” 
kopalni „XXX-lecia PRL”
-- Manifeœciak. Zak³adowy informator NSZZ „Solidarnoœæ” KWK „Manifest 
Lipcowy”

Z pewnoœci¹ nie jest to jeszcze pe³na lista. Zbli¿aj¹ce siê obchody 20-lecia 
strajków w jastrzêbskich kopalniach bêd¹ doskona³¹ okazj¹ do poszerzenia 
wiedzy o antykomunistycznej prasie ukazuj¹cej siê w Jastrzêbiu u schy³ku Polski 
Ludowej.

Marcin Boratyn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------



Choæ na stronie tytu³owej Grzegorzek okreœlony jest „g³ównym organizatorem 
powstania œl¹skiego 1919 roku”, to w swojej pracy autor niezwykle skromnie 
pisze o swoich zas³ugach. O sobie wspomina zawsze w osobie trzeciej, jakby 
chc¹c nabraæ dystansu do tego co czyni³. Praca nie jest wiêc w pe³ni osobistym 
wspomnieniem, a czymœ wiêcej- przyczynkiem do historii czynu zbrojnego 
Œl¹zaków. Jak sam stwierdza, jego ksi¹¿ka zawiera “u¿yteczny materia³ dla tych, 
którzy póŸniej pisaæ bêd¹ historiê powstañ œl¹skich”. I rzeczywiœcie, autor w 
interesuj¹cy sposób przybli¿a nam to, o czym najmniej siê wspomina- 
wielomiesiêczne przygotowania do wybuchu powstania: organizacjê struktur 
terenowych, organizacjê wieców narodowych, zdobywanie broni od Niemców 
(sic!). Wreszcie opisuje walkê zbrojn¹ ukazuj¹c dramat powstañców skazanych 
w sierpniu 1919 r. na oczywist¹ pora¿kê.

W porównaniu z Witczakiem jr. Grzegorzek jest oszczêdniejszy w epitetach 
kierowanych w stronê swoich oponentów. Choæ nie pochwala postawy 
Korfantego, to w ocenie œl¹skiego przywódcy nie kieruje siê obsesjami. Ma 
jedynie ¿al do cz³owieka o tak wielkim autorytecie, ¿e nie potrafi³ podejmowaæ 
mêskich decyzji. Ta powœci¹gliwoœæ raz tylko wymyka siê mu spod kontroli, kiedy 
mianem „zamachowców” okreœla grupê Maksymiliana Iksala- tego, który nie 
ogl¹daj¹c siê na kierownictwo, wszcz¹³ I powstanie œl¹skie. W opinii Grzegorzka 
efektem tego „otwartego buntu” by³a „zupe³na klêska wojsk powstañczych”. Nie 
znaczy to, ¿e autor wspomnieñ by³ przeciwnikiem powstania- sam przecie¿ 
pracowa³ na jego rzecz- uwa¿a³ jednak, ¿e decyzja w tej sprawie zosta³a podjêta w 
fatalnym terminie, a przede wszystkim nie nale¿a³a do „niejakiego” Iksala.

W ksi¹¿ce znalaz³o siê tak¿e miejsce dla braci Witczaków. Autor z uznaniem 
wspomina o zwyciêskiej bitwie pod Godowem, w której szczególnym mêstwem 
wykaza³ siê Miko³aj jr. W innym miejscu Grzegorzek pisze o wielkim 
zaanga¿owaniu braci Witczaków dla sprawy narodowej. Najczêœciej widziano ich 
„pochylonych nad mapami wojskowemi terenu górnoœl¹skiego i opracowuj¹cych 
plan dzia³ania wydzia³u organizacyjnego”. Takich jak oni by³o jednak wiêcej i to 
w³aœnie tym cichym bohaterom poœwiêci³ swoj¹ pracê Józef Grzegorzek. W ten 
sposób myœl ta koresponduje z Witczakiem jr., który za g³ównego bohatera 
górnoœl¹skich zrywów uwa¿a³ nie Korfantego, a “Nieznanego Powstañca”.
Józef Grzegorzek, Pierwsze powstanie œl¹skie 1919 roku (w zarysie), 
Katowice 1935, s. 268.

Józef Grzegorzek urodzi³ siê w 1885 r. w podwodzis³awskich Marklowicach. 
Przed I wojn¹ œwiatow¹ by³ aktywnym dzia³aczem polskiej emigracji w 
Niemczech. Na pocz¹tku 1919 r. zorganizowa³ i stan¹³ na czele Komitetu 
Wykonawczego POW Górnego Œl¹ska. W I powstaniu œl¹skim nie wzi¹³ udzia³u, 
poniewa¿ w przeddzieñ jego wybuchu zosta³ aresztowany przez Niemców na 
paw³owickim dworcu kolejowym. Po uwolnieniu wspó³pracowa³ z Polskim 
Komisariatem Plebiscytowym. Podczas III powstania by³ cz³onkiem Wydzia³u 
Wykonawczego Naczelnej Komendy Wojsk Powstañczych. W II 
Rzeczypospolitej by³ aktywnym cz³onkiem Zwi¹zku Powstañców Œl¹skich. 
Podczas  II wojny œwiatowej trafi³ do obozu w Dachau. Po wojnie pracowa³ w 
górnoœl¹skim przemyœle wydobywczym. Zmar³ w 1961 r.

Marcin Boratyn
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Z naszego lamusa

Troki
Odwiedzaj¹ca Izbê Œl¹sk¹ m³odzie¿ szkolna czêsto zwraca uwagê na 

przedmiot, który ¿ywo przypomina wannê b¹dŸ ³ódkê. Troki- bo o nich mowa- 
s³u¿y³y jednak do innego celu- podczas œwiniobicia parzono w niej wrz¹tkiem zabite 
zwierzê. Pod³u¿ne koryto wykonywano z jednej bry³y drzewa, dr¹¿ono je 
specjalnym narzêdziem ciesielskim, jakim by³o cios³o. Troki ze zbiorów GHM 
posiadaj¹ nieckê o d³ugoœci 190 cm, szerokoœci 45 cm i g³êbokoœci 18-20 cm. 
Naczynie wyposa¿ono w uchwyty oraz otwór, którym odp³ywa³a woda.

Trzodê chlewn¹ hodowa³y nie tylko rodziny rolnicze, ale tak¿e górnicze. Nic 
wiêc dziwnego, ¿e œwiniobicie by³o wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu Œl¹zaków. PóŸn¹ 
jesieni¹ b¹dŸ zim¹ przychodzi³ do domu umówiony wczeœniej masarz. W 
gospodarstwie zastawa³ ju¿ wyszorowane i wyparzone troki oraz przygotowane 
przyprawy: mielony pieprz, ziele angielskie, majeranek, sól, liœæ laurowy. Podczas 
uboju obecni byli tylko doroœli. Nastêpnie spuszczano krew i zbierano j¹ do miski. Z 
miêsa i podrobów wyrabiano natomiast szereg smako³yków: kie³basy, krupnioki, 
¿ymloki (bu³czonki), w¹trobiankê, salcesony, pesfoszty. Gospodyni gotowa³a tak¿e 
rosó³, w którym p³ywa³ ozór, serce, ryj i uszy. Fina³em œwiniobicia by³o uroczyste 
przyjêcie. A troki? Najczêœciej trafia³y do k¹ta na ca³y rok. Ale faktem jest, ¿e 
niejednokrotnie s³u¿y³y dzieciom do zabawy.

Babka do klepania kosy
Równie tajemniczym przedmiotem dla najm³odszych zwiedzaj¹cych jest babka 

do klepania kosy. Do szczytu pionowo ustawionej belki wbite jest czworok¹tne 
kowade³ko, sama zaœ belka po³¹czona jest z prostym w formie drewnianym 
siedziskiem opartym na lekko profilowanych metalowych nogach. Ca³oœæ wiêc 
przypomina nieco trójnogiego koz³a i dzieciom kojarzy siê raczej z dawn¹ zabawk¹.

Odg³os klepanej kosy by³ charakterystycznym dŸwiêkiem wiejskiego poranka. 
Klepanie m³otkiem na babce mia³o odpowiednio ukszta³towaæ krawêdŸ ostrza kosy 
w formie nieznacznej falbanki z¹bków, a jednoczeœnie s³u¿y³o utwardzeniu tej¿e 
krawêdzi.

Omawiane urz¹dzenie mog³o mieæ kowade³ko w kszta³cie trójk¹ta i wówczas 
kosê klepa³o siê uderzaj¹c têp¹ krawêdzi¹ m³otka, b¹dŸ w kszta³cie kwadratu- w 
tym przypadku pracowa³o siê odwrotn¹ koñcówk¹ m³otka.

Wspó³czesna babka wygl¹da ju¿ inaczej. Posiada z boku otwór, do którego 
wk³ada siê ostrze kosy przesuwaj¹c je poziomo. Uderza weñ trzpieñ babki 
poruszaj¹cy siê w górê i w dó³. Na ruchy trzpienia dzia³aj¹ dwie si³y: do góry podnosi 
go sprê¿yna, zaœ w dó³ opada na skutek uderzenia m³otkiem. Jak wiêc widaæ, mimo 
potê¿nych zmian w technice rolniczej, babki- choæ w zmienionej postaci- przetrwa³y 
do dzisiaj. Okazuje siê bowiem, ¿e kosa wci¹¿ ma swoich amatorów. Co wiêcej, w 
niektórych miejscowoœciach, m.in. w ma³opolskich Rodakach, organizowane s¹ 
Festiwale Koszenia Trawy, podczas których jury ocenia szybkoœæ i dok³adnoœæ 
pracy, wyposa¿enie w odpowiednie narzêdzia, a nawet znajomoœæ pieœni ludowych 
zwi¹zanych z koszeniem trawy.

Marcin Boratyn



Choæ na stronie tytu³owej Grzegorzek okreœlony jest „g³ównym organizatorem 
powstania œl¹skiego 1919 roku”, to w swojej pracy autor niezwykle skromnie 
pisze o swoich zas³ugach. O sobie wspomina zawsze w osobie trzeciej, jakby 
chc¹c nabraæ dystansu do tego co czyni³. Praca nie jest wiêc w pe³ni osobistym 
wspomnieniem, a czymœ wiêcej- przyczynkiem do historii czynu zbrojnego 
Œl¹zaków. Jak sam stwierdza, jego ksi¹¿ka zawiera “u¿yteczny materia³ dla tych, 
którzy póŸniej pisaæ bêd¹ historiê powstañ œl¹skich”. I rzeczywiœcie, autor w 
interesuj¹cy sposób przybli¿a nam to, o czym najmniej siê wspomina- 
wielomiesiêczne przygotowania do wybuchu powstania: organizacjê struktur 
terenowych, organizacjê wieców narodowych, zdobywanie broni od Niemców 
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W porównaniu z Witczakiem jr. Grzegorzek jest oszczêdniejszy w epitetach 
kierowanych w stronê swoich oponentów. Choæ nie pochwala postawy 
Korfantego, to w ocenie œl¹skiego przywódcy nie kieruje siê obsesjami. Ma 
jedynie ¿al do cz³owieka o tak wielkim autorytecie, ¿e nie potrafi³ podejmowaæ 
mêskich decyzji. Ta powœci¹gliwoœæ raz tylko wymyka siê mu spod kontroli, kiedy 
mianem „zamachowców” okreœla grupê Maksymiliana Iksala- tego, który nie 
ogl¹daj¹c siê na kierownictwo, wszcz¹³ I powstanie œl¹skie. W opinii Grzegorzka 
efektem tego „otwartego buntu” by³a „zupe³na klêska wojsk powstañczych”. Nie 
znaczy to, ¿e autor wspomnieñ by³ przeciwnikiem powstania- sam przecie¿ 
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wspomina o zwyciêskiej bitwie pod Godowem, w której szczególnym mêstwem 
wykaza³ siê Miko³aj jr. W innym miejscu Grzegorzek pisze o wielkim 
zaanga¿owaniu braci Witczaków dla sprawy narodowej. Najczêœciej widziano ich 
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Józef Grzegorzek, Pierwsze powstanie œl¹skie 1919 roku (w zarysie), 
Katowice 1935, s. 268.
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Rzeczypospolitej by³ aktywnym cz³onkiem Zwi¹zku Powstañców Œl¹skich. 
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Z naszego lamusa
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Marcin Boratyn
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15/16 sierpnia 1988 r. - pocz¹tek strajku na kopalni 
„Manifest Lipcowy”

By³ wieczór. Na teren kopalni „Manifest Lipcowy” wchodzili górnicy udaj¹cy 
siê na nocn¹ szychtê. Pod „wodopojem” zatrzymali siê czterej mê¿czyŸni i 
zaczêli rozdawaæ ludziom ulotki. T³um górników powiêksza³ siê z ka¿d¹ minut¹, 
bo siêgn¹wszy po papier ka¿dy przystawa³ i czyta³. „Co to- pytali niektórzy- 
bêdzie strajk?” „Tak jest- potwierdzali inni- maj¹ racjê, trzeba powiedzieæ doœæ!”. 
Na kartkach by³y postulaty strajkowe przygotowane przez Krzysztofa 
Zakrzewskiego i jego kolegów. Przede wszystkim domagano siê legalizacji 
NSZZ Solidarnoœæ, ale podniesiono te¿ szereg kwestii pracowniczych. 
Górników najwiêcej denerwowa³a wysokoœæ lipcowych pensji, du¿o ni¿szych 
ni¿ w czerwcu. Dyrekcja nawet nie raczy³a siê z tego wyt³umaczyæ. „Do³owi” 
mieli te¿ doœæ nikczemnoœci dozoru, sprawuj¹cego faktyczn¹ w³adzê nad 
prostymi robotnikami. Ludzie po prostu chcieli byæ godnie traktowani. O nic 
wiêcej nie prosili.

„Panowie! Idziemy na cechowniê, tam bêdzie wiec!”- zachêcali inicjatorzy 
protestu. Ludzie ruszyli wiêc na wskazane miejsce zboru. Cechowniê wype³ni³a 
wrzawa dziesi¹tek, a z czasem setek, rozgor¹czkowanych dyskutantów. Po 
dwóch kwadransach podjêto decyzjê- bêdzie strajk okupacyjny. 

S³owo „strajk” budzi³o na „Manifeœcie” sprzeczne uczucia. Pamiêtano tu 
chwalebn¹ kartê Sierpnia, ale i dramat pacyfikacji w Grudniu. Po lekcji stanu 
wojennego wielu odesz³o od Solidarnoœci z obawy o pracê, rodzinê. Nie 
powiod³a siê próba protestu w maju 1988 r. Wtedy Jan Golec z kilkoma kolegami 
wezwa³ górników „Manifestu” do strajku, ale szybko zosta³ spacyfikowany przez 
ormowców. W³adze jednak nie wyci¹gnê³y z tego ¿adnych wniosków.

Od tamtego czasu minê³y zaledwie dwa miesi¹ce. Sytuacja by³a ju¿ 
diametralnie inna. Skrzywdzeni górnicy dojrzeli do strajku. Nic wiêc dziwnego, 
¿e do rana kopalnian¹ salê wype³ni³y kolejne szeregi górników, którym 
niestrudzenie odczytywano postulaty, uzupe³niane o dezyderaty 
zgromadzonych w cechowni pracowników zak³adu.

Powo³ano komitet strajkowy. Na jego czele stan¹³ g³ówny organizator 
protestu Krzysztof Zakrzewski. Jego zastêpc¹ obrano Kazimierza W³odarka. 
Pozosta³e miejsca w komitecie zajêli: Jan Golec, Andrzej Kornak, Stanis³aw 
Kosek, Zbigniew Molak, Boles³aw Olewiñski, Stanis³aw Pasek oraz Jan Pi³at. 
Spoczê³o na nich zadanie zabezpieczenia zak³adu, zaopatrzenia strajkuj¹cych 
w ¿ywnoœæ, zorganizowania ³¹cznoœci i ruchu na kopalni.

Organizacja strajku odby³a siê nadzwyczaj sprawnie. Niewiele pomog³o 
wstrzymanie dowozów, bo na terenie kopalni strajkowa³o ju¿ przesz³o 4 tysi¹ce 
osób. Na razie nie dzia³a³y deprymuj¹co ostrze¿enia gro¿¹ce interwencj¹ milicji. 
Fiaskiem zakoñczy³y siê pierwsze próby negocjacji.

Dobiega³a koñca pierwsza doba protestu na „Manifeœcie”. Nikt wówczas nie 
przeczuwa³, ¿e bêdzie to najd³u¿szy strajk okupacyjny w ca³ej historii Polski 
Ludowej.

Marcin Boratyn

By³ dopiero drugi dzieñ powstania, ale w rybnickiem czêœæ bojowników ju¿ 
uchodzi³a ró¿nymi drogami kieruj¹c siê na Œl¹sk Cieszyñski, pozostaj¹cy poza 
zasiêgiem niemieckiego Grenzschutzu. Spotkanie z nim grozi³o okrutnym 
pobiciem, a nawet œmierci¹. Powstañcy œl¹scy byli w rozsypce, Niemcy wiêc z 
ochot¹ polowali na nich w miastach, wioskach i lasach.

Oto oœmiu powstañców z Biertu³tów zmierza³o ku granicy, by uchroniæ siê od 
niechybnej œmierci. Byli to: Ludwik i Pawe³ Ochojscy, Franciszek Pyszny, Karol 
Rezner, Ludwik Swoboda, Józef Œcierny oraz Pawe³ i Roman Weinerowie. Tak 
du¿a grupa ³atwo mog³a wpaœæ w rêce wroga. Opuœciwszy wiêc las 
rozdzielaj¹cy Wodzis³aw i Marklowice, dotarli do Mszany, a tu¿ przed 
Moszczenic¹ zatrzymali siê w przydro¿nej gospodzie. Karczmarz niewiele móg³ 
im pomóc. Przekaza³ wprawdzie kilka naboi, ale uciekinierzy nie mieli 
pistoletów. Tymczasem w okolicy by³o bardzo niebezpiecznie. Choæ do 
Piotrowic by³o ju¿ blisko, musieli wzmo¿yæ czujnoœæ. Pad³a wiêc propozycja 
rozdzielenia siê na trzy grupy. Ka¿da mia³a przejœæ przez Moszczenicê inn¹ 
drog¹. Niestety, Pyszny, R. Weiner i Swoboda, natrafili na nieoczekiwan¹ 
przeszkodê. Oto we wsi pojawi³ siê poci¹g pancerny. Co gorsza, zatrzyma³ siê i z 
wagonów zaczêli wyskakiwaæ ¿o³nierze. Powstañcy rzucili siê wiêc do ucieczki. 
Ponad ich g³owami zaczê³y œwistaæ kule. Nie by³o rady- trzeba by³o szukaæ 
jakiegoœ schronienia. Oto i pojawi³o siê gospodarstwo Paj¹ków. Powstañcy 
wpadli na podwórze tu w³aœnie szukaj¹c ratunku. Weiner czmychn¹³ do stodo³y. 
Pyszny zaœ wydoby³ naboje i ukry³ je pod wêg³em, po czym pogoni³ w œlad za 
Romkiem. Swoboda jednak zmieni³ plan. Zauwa¿y³ bowiem furê drzewa i 
postanowi³ wcieliæ siê w rolê gospodarza. Chwyci³ siekierê i zacz¹³ r¹baæ 
okr¹glaki.

Tymczasem podwórze zape³ni³o siê wojskiem. Swoboda przerwa³ pracê i z 
przera¿eniem obserwowa³ jak Niemcy przetrz¹saj¹ wszystkie zakamarki. 
„Gdzie insurgenci?”- rycza³ do Swobody dowódca. Indagowany nie zd¹¿y³ 
nawet zareagowaæ, gdy zauwa¿y³ wyprowadzanych ze stodo³y kolegów. 
¯o³nierze bili ich kolbami po g³owach i plecach. Znaleziono i ukryt¹ amunicjê. 
Teraz Niemcy nie mieli w¹tpliwoœci, ¿e schwytali polskich powstañców. Zdwoili 
razy i katowali ich bez mi³osierdzia. Wœród przekleñstw i wyzwisk wyprowadzili 
ich z podwórza i pod¹¿yli w stronê torowiska.

Swoboda zosta³ sam. Pe³en rozpaczy usiad³ na pniaku, twarz ukry³ w 
d³oniach i cicho ³ka³. Wtem œmierteln¹ ciszê rozdar³a salwa karabinów. Ocala³y z 
rzezi powsta³ i opuœci³ podwórze Paj¹ków. Widzia³ jak w oddali ¿o³nierze 
wsiadaj¹ do wagonów. Poci¹g ruszy³ dalej.

Samotny powstaniec szed³ ku torom i czu³ jak nogi odmawiaj¹ mu 
pos³uszeñstwa. Wiedzia³, ¿e za chwilê zobaczy trupy rozstrzelanych kolegów. 
Gdy dotar³ na miejsce egzekucji, zadr¿a³ z przera¿enia. Cia³o Romka Weinera 
pozbawione by³o g³owy, a Franek Pyszny mia³ tak zmasakrowan¹ twarz, ¿e 
Swoboda ledwie go rozpozna³.

Tak zginêli z r¹k Grenzschutzu ch³opcy z Biertu³tów.

Marcin Boratyn

18 sierpnia 1919 r. - w Moszczenicy Grenzchutz 
dokona³ mordu na powstañcach œl¹skich



18 19

15/16 sierpnia 1988 r. - pocz¹tek strajku na kopalni 
„Manifest Lipcowy”

By³ wieczór. Na teren kopalni „Manifest Lipcowy” wchodzili górnicy udaj¹cy 
siê na nocn¹ szychtê. Pod „wodopojem” zatrzymali siê czterej mê¿czyŸni i 
zaczêli rozdawaæ ludziom ulotki. T³um górników powiêksza³ siê z ka¿d¹ minut¹, 
bo siêgn¹wszy po papier ka¿dy przystawa³ i czyta³. „Co to- pytali niektórzy- 
bêdzie strajk?” „Tak jest- potwierdzali inni- maj¹ racjê, trzeba powiedzieæ doœæ!”. 
Na kartkach by³y postulaty strajkowe przygotowane przez Krzysztofa 
Zakrzewskiego i jego kolegów. Przede wszystkim domagano siê legalizacji 
NSZZ Solidarnoœæ, ale podniesiono te¿ szereg kwestii pracowniczych. 
Górników najwiêcej denerwowa³a wysokoœæ lipcowych pensji, du¿o ni¿szych 
ni¿ w czerwcu. Dyrekcja nawet nie raczy³a siê z tego wyt³umaczyæ. „Do³owi” 
mieli te¿ doœæ nikczemnoœci dozoru, sprawuj¹cego faktyczn¹ w³adzê nad 
prostymi robotnikami. Ludzie po prostu chcieli byæ godnie traktowani. O nic 
wiêcej nie prosili.

„Panowie! Idziemy na cechowniê, tam bêdzie wiec!”- zachêcali inicjatorzy 
protestu. Ludzie ruszyli wiêc na wskazane miejsce zboru. Cechowniê wype³ni³a 
wrzawa dziesi¹tek, a z czasem setek, rozgor¹czkowanych dyskutantów. Po 
dwóch kwadransach podjêto decyzjê- bêdzie strajk okupacyjny. 

S³owo „strajk” budzi³o na „Manifeœcie” sprzeczne uczucia. Pamiêtano tu 
chwalebn¹ kartê Sierpnia, ale i dramat pacyfikacji w Grudniu. Po lekcji stanu 
wojennego wielu odesz³o od Solidarnoœci z obawy o pracê, rodzinê. Nie 
powiod³a siê próba protestu w maju 1988 r. Wtedy Jan Golec z kilkoma kolegami 
wezwa³ górników „Manifestu” do strajku, ale szybko zosta³ spacyfikowany przez 
ormowców. W³adze jednak nie wyci¹gnê³y z tego ¿adnych wniosków.

Od tamtego czasu minê³y zaledwie dwa miesi¹ce. Sytuacja by³a ju¿ 
diametralnie inna. Skrzywdzeni górnicy dojrzeli do strajku. Nic wiêc dziwnego, 
¿e do rana kopalnian¹ salê wype³ni³y kolejne szeregi górników, którym 
niestrudzenie odczytywano postulaty, uzupe³niane o dezyderaty 
zgromadzonych w cechowni pracowników zak³adu.

Powo³ano komitet strajkowy. Na jego czele stan¹³ g³ówny organizator 
protestu Krzysztof Zakrzewski. Jego zastêpc¹ obrano Kazimierza W³odarka. 
Pozosta³e miejsca w komitecie zajêli: Jan Golec, Andrzej Kornak, Stanis³aw 
Kosek, Zbigniew Molak, Boles³aw Olewiñski, Stanis³aw Pasek oraz Jan Pi³at. 
Spoczê³o na nich zadanie zabezpieczenia zak³adu, zaopatrzenia strajkuj¹cych 
w ¿ywnoœæ, zorganizowania ³¹cznoœci i ruchu na kopalni.

Organizacja strajku odby³a siê nadzwyczaj sprawnie. Niewiele pomog³o 
wstrzymanie dowozów, bo na terenie kopalni strajkowa³o ju¿ przesz³o 4 tysi¹ce 
osób. Na razie nie dzia³a³y deprymuj¹co ostrze¿enia gro¿¹ce interwencj¹ milicji. 
Fiaskiem zakoñczy³y siê pierwsze próby negocjacji.

Dobiega³a koñca pierwsza doba protestu na „Manifeœcie”. Nikt wówczas nie 
przeczuwa³, ¿e bêdzie to najd³u¿szy strajk okupacyjny w ca³ej historii Polski 
Ludowej.

Marcin Boratyn

By³ dopiero drugi dzieñ powstania, ale w rybnickiem czêœæ bojowników ju¿ 
uchodzi³a ró¿nymi drogami kieruj¹c siê na Œl¹sk Cieszyñski, pozostaj¹cy poza 
zasiêgiem niemieckiego Grenzschutzu. Spotkanie z nim grozi³o okrutnym 
pobiciem, a nawet œmierci¹. Powstañcy œl¹scy byli w rozsypce, Niemcy wiêc z 
ochot¹ polowali na nich w miastach, wioskach i lasach.

Oto oœmiu powstañców z Biertu³tów zmierza³o ku granicy, by uchroniæ siê od 
niechybnej œmierci. Byli to: Ludwik i Pawe³ Ochojscy, Franciszek Pyszny, Karol 
Rezner, Ludwik Swoboda, Józef Œcierny oraz Pawe³ i Roman Weinerowie. Tak 
du¿a grupa ³atwo mog³a wpaœæ w rêce wroga. Opuœciwszy wiêc las 
rozdzielaj¹cy Wodzis³aw i Marklowice, dotarli do Mszany, a tu¿ przed 
Moszczenic¹ zatrzymali siê w przydro¿nej gospodzie. Karczmarz niewiele móg³ 
im pomóc. Przekaza³ wprawdzie kilka naboi, ale uciekinierzy nie mieli 
pistoletów. Tymczasem w okolicy by³o bardzo niebezpiecznie. Choæ do 
Piotrowic by³o ju¿ blisko, musieli wzmo¿yæ czujnoœæ. Pad³a wiêc propozycja 
rozdzielenia siê na trzy grupy. Ka¿da mia³a przejœæ przez Moszczenicê inn¹ 
drog¹. Niestety, Pyszny, R. Weiner i Swoboda, natrafili na nieoczekiwan¹ 
przeszkodê. Oto we wsi pojawi³ siê poci¹g pancerny. Co gorsza, zatrzyma³ siê i z 
wagonów zaczêli wyskakiwaæ ¿o³nierze. Powstañcy rzucili siê wiêc do ucieczki. 
Ponad ich g³owami zaczê³y œwistaæ kule. Nie by³o rady- trzeba by³o szukaæ 
jakiegoœ schronienia. Oto i pojawi³o siê gospodarstwo Paj¹ków. Powstañcy 
wpadli na podwórze tu w³aœnie szukaj¹c ratunku. Weiner czmychn¹³ do stodo³y. 
Pyszny zaœ wydoby³ naboje i ukry³ je pod wêg³em, po czym pogoni³ w œlad za 
Romkiem. Swoboda jednak zmieni³ plan. Zauwa¿y³ bowiem furê drzewa i 
postanowi³ wcieliæ siê w rolê gospodarza. Chwyci³ siekierê i zacz¹³ r¹baæ 
okr¹glaki.

Tymczasem podwórze zape³ni³o siê wojskiem. Swoboda przerwa³ pracê i z 
przera¿eniem obserwowa³ jak Niemcy przetrz¹saj¹ wszystkie zakamarki. 
„Gdzie insurgenci?”- rycza³ do Swobody dowódca. Indagowany nie zd¹¿y³ 
nawet zareagowaæ, gdy zauwa¿y³ wyprowadzanych ze stodo³y kolegów. 
¯o³nierze bili ich kolbami po g³owach i plecach. Znaleziono i ukryt¹ amunicjê. 
Teraz Niemcy nie mieli w¹tpliwoœci, ¿e schwytali polskich powstañców. Zdwoili 
razy i katowali ich bez mi³osierdzia. Wœród przekleñstw i wyzwisk wyprowadzili 
ich z podwórza i pod¹¿yli w stronê torowiska.

Swoboda zosta³ sam. Pe³en rozpaczy usiad³ na pniaku, twarz ukry³ w 
d³oniach i cicho ³ka³. Wtem œmierteln¹ ciszê rozdar³a salwa karabinów. Ocala³y z 
rzezi powsta³ i opuœci³ podwórze Paj¹ków. Widzia³ jak w oddali ¿o³nierze 
wsiadaj¹ do wagonów. Poci¹g ruszy³ dalej.

Samotny powstaniec szed³ ku torom i czu³ jak nogi odmawiaj¹ mu 
pos³uszeñstwa. Wiedzia³, ¿e za chwilê zobaczy trupy rozstrzelanych kolegów. 
Gdy dotar³ na miejsce egzekucji, zadr¿a³ z przera¿enia. Cia³o Romka Weinera 
pozbawione by³o g³owy, a Franek Pyszny mia³ tak zmasakrowan¹ twarz, ¿e 
Swoboda ledwie go rozpozna³.

Tak zginêli z r¹k Grenzschutzu ch³opcy z Biertu³tów.

Marcin Boratyn

18 sierpnia 1919 r. - w Moszczenicy Grenzchutz 
dokona³ mordu na powstañcach œl¹skich



Miejski Oœrodek Kultury - Galeria Historii Miasta

ul. Wrzosowa 14

44-335 Jastrzêbie Zdrój

Tel./fax: 032 471 17 57

e-mail: ghm@op.pl

Redakcja: Marcin Boratyn

Jastrzêbie na starej pocztówce

Israelitische Kinderheilstätte im Soolbade Königsdorff-Jastrzemb
Widoczny na pocztówce ¯ydowski Zak³ad dla Dzieci powsta³ ok. 1890 r., kiedy 
w³aœcicielem uzdrowiska zosta³ berliñski bankier Landau. Pocz¹tkowo oœrodek 
przyjmowa³ równie¿ dzieci chrzeœcijañskie. Zmieni³o siê to wkrótce po otwarciu 
zak³adów dla dzieci ewangelickich i katolickich. Obecnie kamienica nosi nazwê 
“Jacek”.
Awers: Kolorystyka karty: kolorowana; krawêdzie: proste; naro¿niki: proste 
(widoczne te¿ œlady po naro¿nikach albumowych). Z prawego boku bia³y margines. 
Napisy na awersie: czerwone na tle obiektu. Powy¿ej napis: „Israelitische 
Kinderheilstätte im Soolbade Königsdorff-Jastrzemb“ („Budynek ¯ydowskiego 
Zak³adu Leczniczego dla Dzieci w Bad Königsdorff-Jastrzemb”), poni¿ej mniejsz¹ 
czcionk¹: „Verwaltung zu Gleiwitz“ („Zarz¹d w Gliwicach“). W prawym górnym rogu 
nadruk w jêzyku hebrajskim, poni¿ej w jêzyku niemieckim (gotyk): „Glückwunsch 
zum neuen Jahre!” („Szczêœliwego Nowego Roku”). Rewers: Nadruk strony 
adresowej: czerwony; wydawca: (logo: Trenkler) Dr. Trenkler Co., Leipzig. Kartka 
bez obiegu. Pocztówka ze zbiorów GHM.
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