
Miejski Oœrodek Kultury w Jastrzêbiu Zdroju

Rok II, Nr 6, Grudzieñ 2007 r.                                                    Jastrzêbie Zdrój

I Sekretarz KC PZPR W³adys³aw Gomu³ka oddaje do u¿ytku KWK Jastrzêbie           
(4 XII 1962 r.). 19 lat póŸniej w³adza ludowa brutalnie spacyfikuje pierwsz¹ 
jastrzêbsk¹ kopalniê. Wiêcej o zd³awieniu strajku w KWK Jastrzêbie w numerze.
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Ma³y jubileusz Galerii Historii Miasta

Prze³om 2007/2008 zbiega siê z 5 rocznic¹ powo³ania Galerii Historii Miasta. 
Najm³odsza placówka Miejskiego Oœrodka Kultury znalaz³a swoj¹ siedzibê w 
budynku … ¿³obka. Tu ros³a i uczy³a siê muzealnego rzemios³a. Ekspozycje i 
magazyny zape³ni³y siê zabytkami, a sale wystawowe- dzieæmi i m³odzie¿¹. 
Pomimo trudnoœci lokalowych uda³o siê zorganizowaæ wiele ciekawych imprez. 
Warto jednak pamiêtaæ, ¿e praca GHM nie opiera siê tylko na wystawiennictwie i 
lekcjach muzealnych. 

Jakie wiêc funkcje pe³ni³a i pe³ni Galeria?

Gromadzenie eksponatów
GHM gromadzi eksponaty dokumentuj¹ce przesz³oœæ zarówno ziemi 
jastrzêbskiej jak i Górnego Œl¹ska. Obiekty pochodz¹ z darowizn i zakupów, a 
czêœæ stanowi¹ depozyty muzeów i osób prywatnych. W zasiêgu 
zainteresowania naszej placówki znajduj¹ siê takie obiekty jak:
- wszelkie pami¹tki po wiejskiej, uzdrowiskowej i PRL-owskiej przesz³oœci 
Jastrzêbia;
- narzêdzia rolnicze, przedmioty codziennego u¿ytku, ubiory, sztuka ludowa 
reprezentuj¹ce nasz region;
- zabytki techniki i kultury górniczej XIX i XX w.
Pozbywaj¹c siê starych przedmiotów zastanów siê, czy ich miejsce nie powinno 
siê znaleŸæ w placówce muzealnej. Dotyczy to nie tylko dzie³ sztuki, ale tak¿e 
przedmiotów codziennego u¿ytku, rodzinnych fotografii i dokumentów. 
Przekazuj¹c je do GHM zapewnisz im miejsce w historii ziemi jastrzêbskiej.
Opracowywanie naukowe zbiorów
Placówka prowadzi ksiêgê wp³ywu, ksiêgê inwentarzow¹ muzealiów, ksiêgê 
inwentarzow¹ fotografii, ksiêgê inwentarzow¹ kartografii oraz ksiêgê depozytów. 
Wpisane do inwentarzy muzealia s¹ sukcesywnie opracowywane. Czêœæ 
eksponatów ma opracowane karty katalogu naukowego. Wszystkie obiekty s¹ 
fotografowane.
Wystawiennictwo
Gromadzenie eksponatów s³u¿y nie tylko ratowaniu ich przed zniszczeniem, ale 
równie¿ prezentowaniu ich szerszej publicznoœci. Czêœæ naszych zbiorów 
znalaz³a siê na wystawach sta³ych poœwiêconych historii Jastrzêbia Zdroju, ¿yciu 
w dawnym gospodarstwie œl¹skim oraz górnictwu wêglowemu. 
Ponadto od piêciu lat organizujemy wystawy czasowe ze zbiorów muzealnych 
b¹dŸ prywatnych. Ostatnio prezentowana ekspozycja pt. „Per³a Uzdrowisk 
Œl¹skich” by³a 19 czasow¹ w GHM. Najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê 
wystawy: “Pradzieje, historia i wspó³czesnoœæ Jastrzêbia” (2003), “Konik-
przyjaciel dziecka” (2006), “Jak lud œl¹ski wróci³ do Polski” (2007), “Jastrzêbskie 
kolekcje” (2003) oraz “Opowieœci Jagustynki” (2004). Poniewa¿ wiêkszoœæ 
naszych zwiedzaj¹cych stanowi¹ dzieci i m³odzie¿, staramy siê organizowaæ 
wystawy pod k¹tem ich mo¿liwoœci percepcyjnych.
Wystawy przygotowane s¹ na goœci z zagranicy. Eksponaty opisane s¹ w jêzyku 
polskim i angielskim.

Dzia³alnoœæ edukacyjna
Jednym z wa¿niejszych zadañ GHM jest praca edukacyjna z uczniami 
jastrzêbskich szkó³. Najczêstsz¹ jej form¹ s¹ lekcje muzealne, podczas 
których pracownik Galerii zapoznaje m³odych ludzi z tematyk¹ ekspozycji 
oraz omawia najciekawsze i najcenniejsze obiekty, tak aby zwiedzanie 
wystawy nie sprawia³o k³opotu ze zrozumieniem informacji przemawiaj¹cych 
z prezentowanych obiektów. Warto przy tym pamiêtaæ, ¿e tylko 
systematyczne uczêszczanie do placówek muzealnych przynosi trwa³e 
efekty- uczniowie poszerzaj¹ swoj¹ wiedzê o wiadomoœci pozaszkolne z 
dziedziny historii lokalnej, kultury œl¹skiej, muzealnictwa i kolekcjonerstwa. 
Galerii zale¿y na wychowaniu m³odych ludzi w duchu zami³owania do 
historycznej spuœcizny ziemi jastrzêbskiej.
Prowadzenie biblioteki i archiwum
GHM dysponuje w³asnym, stale powiêkszaj¹cym siê, ksiêgozbiorem. Mo¿na 
z niego korzystaæ na miejscu w godzinach otwarcia Galerii. W wyj¹tkowych 
sytuacjach mo¿liwe jest wypo¿yczenie ksi¹¿ek na zewn¹trz.
W zasobie biblioteki znajduj¹ siê ksi¹¿ki z dziedziny: historii Jastrzêbia i 
Œl¹ska, archeologii, kultury, sztuki, etnografii, jêzykoznawstwa, 
muzealnictwa, kolekcjonerstwa, konserwatorstwa. Ponadto Galeria gromadzi 
czasopisma, foldery, informatory, ulotki i inne druki, a tak¿e maszynopisy i 
materia³y rêkopiœmienne.
Informacja naukowa
GHM udziela wszelkich informacji z zakresu historii ziemi jastrzêbskiej. 
Pomoc merytoryczn¹ uzyskuj¹ tu magistranci, studenci, nauczyciele, 
uczniowie oraz inne osoby pragn¹ce poznaæ b¹dŸ poszerzyæ wiedzê o 
przesz³oœci naszego regionu.
Dzia³alnoœæ wydawnicza
GHM od wrzeœnia 2006 r. wydaje „Biuletyn Galerii Historii Miasta”. Dotychczas 
ukaza³o siê 6 numerów pisma, którego objêtoœæ zwiêkszy³a siê z 8 do 20 stron. 
Pismo ma charakter popularno-naukowy. Nasz¹ ide¹ jest zainteresowanie 
histori¹ Jastrzêbia Zdroju jak najszerszej grupy osób. Ponadto publikujemy 
niskonak³adowe informatory wystaw czasowych. Wszystkie wydawnictwa 
GHM s¹ bezp³atne.
Wspó³praca z instytucjami i stowarzyszeniami
GHM prowadzi o¿ywion¹ wspó³pracê z wieloma placówkami oœwiatowymi 
naszego miasta. Owocem tego wspó³dzia³ania s¹ m.in. konkursy 
organizowane dla uczniów i przedszkolaków.
Spoœród zaprzyjaŸnionych stowarzyszeñ na szczególne wyró¿nienie 
zas³uguje jastrzêbski oddzia³ Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego z 
prezesem Stanis³awem £astówk¹ na czele oraz miejskie ko³o Zwi¹zku 
Kombatantów RP, któremu przewodzi pani Helena Mioduszewska. Galeria 
mo¿e równie¿ liczyæ na wsparcie wielu osób prywatnych- pasjonatów historii 
naszej Ma³ej Ojczyzny. Pomoc ta objawia siê w pozyskiwaniu b¹dŸ u¿yczaniu 
eksponatów, dostarczaniu cennych informacji historycznych, reklamowaniu 
naszej placówki.

Marcin Boratyn (kierownik GHM, Jastrzêbie Zdrój)
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Museo di Castelvecchio
Verona, Corso Castelvecchio, 2
Czynne od wtorku do niedzieli 8.30-19.30, w poniedzia³ek 13.45-19.30
Bilety: normalny- 4.00 €, studencki- 3.00 €, wycieczki szkolne oraz m³odzie¿ od 8 
do 14 lat- 1.00 €.

Katarzyna Boratyn (historyk sztuki, Werona)

„Madonnê w ogrodzie ró¿anym” Stefano da Verona. W dalszej czêœci podziwiaæ 
mo¿na dzie³a malarstwa œwiatowego: Pietra Paola Rubensa, Martena van Clef, 
Hansa de Jode i Joachima Beuckelaera oraz obrazy wielkich mistrzów Veneta 
okresu Odrodzenia: „Madonnê z dzieci¹tkiem” Giovanniego Belliniego, „Œwiêtego 
B³a¿eja ze Œwiêtym Biskupem” Bartolomeo Montagna, dzie³a Domenica i 
Francesco Morone pochodz¹cych z Werony, a dalej równie¿ dzie³a Andrea 
Mantegny „Chrystusa nios¹cego krzy¿”, „Œwiêt¹ Rodzinê” (il. 2) oraz „Z³o¿enie do 
grobu” Paolo Veronese. Do najwa¿niejszych przyk³adów malarstwa weroñskiego 
nale¿y p³ótno autorstwa Francesca Caroto zatytu³owane „M³odzieniec z rysunkiem 
przedstawiaj¹cym lalkê”. Jest to portret ch³opca dokumentuj¹cy wp³yw modeli 
charakterystycznych dla Leonarda da Vinciego i bêd¹cy rzadkim przyk³adem 
obecnoœci rysunku dzieciêcego w historii sztuki. Do kolekcji muzeum nale¿¹ 
równie¿ manierystyczne obrazy malarzy szesnasto- i siedemnastowiecznych: 
Paola  Far inat i ,  Domenica Brusasorc i ,  Francesca Maf fe i  oraz 
osiemnastowiecznych pocz¹wszy od Giandomenico Tiepolo autora „Czterech 
œwiêtych kamedulskich” i „Bozzetto do sufitu Ca'Rezzonico” po Giambattistê 
Tiepolo „Episod z historii Maccabei”.
Muzeum dysponuje w³asn¹ bibliotek¹, archiwum fotografii oraz wydaje 
czasopismo "Verona Illustrata". Jest koordynatorem miejskiego systemu 
muzealnego, w którego sk³ad wchodz¹: Museo Lapidario Maffeiano, Muzeum 
Archeologiczne Teatru Rzymskiego oraz Muzeum Fresków „Giovanni Battista 
Cavalcaselle" przy grobie Julii. Wspó³pracowa³o równie¿ przy organizacji wystawy 
poœwiêconej twórczoœci Andrea Mantegny przy okazji renowacji o³tarza jego 
autorstwa znajduj¹cego siê w bazylice San Zeno. Wystawa ta odby³a siê w trzech 
miastach zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ Mantegny: w Padwie, Veronie i Mantui. 
Wystawa ta zgromadzi³a najwiêksza iloœæ widzów w historii wystawiennictwa.

 

Muzeum Castelvecchio w Weronie
Muzeum Castelvecchio w Weronie mieœci siê w dawnym Zamku Œwiêtego 

Marcina, otoczonym wie¿ami i rozci¹gaj¹cym siê wzd³u¿ brzegu Adige (il. 1). 
Zamek zbudowany zosta³ w latach 1354-1355 z rozkazu Cangrande II della Scala 
pochodz¹cego z w³adaj¹cej wówczas Weron¹ dynastii Scaligerów. Po krótkim 
okresie dominacji Wiskontich od 1404 roku miasto nale¿a³o do terytorium pod 
panowaniem Republiki Weneckiej, a zamek sta³ siê miejscem depozytu broni i 
amunicji. W osiemnastym wieku goœci³ w swych murach Akademiê Wojskow¹. 
Czasy napoleoñskie zapocz¹tkowa³y radykalne przekszta³cenie istniej¹cej 
struktury. Wzd³u¿ boku s¹siaduj¹cego z rzek¹ powsta³y koszary w stylu 
neoklasycznym, które pe³ni³y funkcje militarne równie¿ w czasach panowania 
austriackiego. W latach trzydziestych ubieg³ego stulecia twierdza przekszta³cona 
zosta³a w muzeum, a napoleoñski fort, podczas prac renowacyjnych w latach 
1923-26, otrzyma³ nowy wyraz architektoniczny, przede wszystkim poprzez 
w³¹czenie do fasady elementów architektonicznych- oœcie¿y okien i portalów 
zdjêtych ze zrujnowanych kamienic weroñskich. Pod opiek¹ dyrektora Muzeum 
Miejskiego Antonio Avena i architekta Ferdinando Forlati przywrócono do 
pierwotnej formy zwieñczony krenela¿em pas murów. W latach 1969-1975 piêczê 
nad restauracj¹ urz¹dzenia Muzeum Castelvecchio obej¹³ wybitny architekt 
wenecki Carlo Scarpa. Projekt restrukturyzacji Castelvecchio jest wynikiem œcis³ej 
wspó³pracy dwu osób o ró¿nych kompetencjach- zleceniodawcy i dyrektora 
muzeum Licisca Magagnato i architekta. Niezatarte œlady dokonañ Carla Scarpy 
widaæ tu¿ po przekroczeniu zwodzonego mostu prowadz¹cego na dziedziniec 
twierdzy. Mo¿na tam podziwiaæ jeden z niewielu istniej¹cych przyk³adów 
wspó³czesnego ogrodu oraz kapliczkê ozdobion¹ wielokolorow¹ intarsj¹ 
inspirowan¹ Mondrianim. Prace restauracyjne wystawi³y ods³oni³y resztki dawnej 
struktury zamku, miêdzy inymi Porta del Morbio- dawn¹ bramê w murach 
obronnych trzynastowiecznego miasta. W punkcie kluczowym trasy umieszczony 
zosta³ pomnik konny Cangrade II della Scala pochodzacy z £uków Scaligerów, 
jeden z najbardziej interesuj¹cych przyk³adów czternastowiecznej rzeŸby 
europejskiej.

Zbiory muzeum zawieraj¹ dzie³a sztuki sakralnej i œwieckiej, bêd¹ce 
przyk³adem malarstwa i rzeŸby pocz¹wszy od epoki romañskiej po wiek 
osiemnasty. W galerii rzeŸb goszcz¹cej rzeŸby, reliefy i epigrafy z okresu 
romañskiego i póŸnogotyckiego znajduje siê zas³uguj¹ca na szczególn¹ uwagê -
Arka Œwiêtego Sergiusza i Bachusa datowana na 1179 rok oraz rzeŸby weroñskie 
pochodz¹ce z XIV wieku „Œwiêta Katarzyna Aleksandryjska” oraz „Œwiêta Cecylia”. 
Na koñcu galerii podziwiaæ mo¿na ogromnych rozmiarów dzwon pochodz¹cy z 
wie¿y Gardello na Placu Erbe sygnowany w 1370 roku przez Mistrza Jakuba. Po 
przekroczeniu furtki Morbio wchodzi siê do Wie¿y Wiêkszej, a nastêpnie do 
najlepiej zachowanej czêœci zamku zwanej reggi¹. Tam podziwiaæ mo¿na zdjête z 
koœcio³ów i kamienic weroñskich freski pochodz¹ce z XIII i XIV wieku oraz dzie³a 
sztuki jubilerskiej. W dalszej czêœci przestrzeñ ekspozycyjna poœwiêcona zosta³a 
malarstwu gotyckiemu. Zobaczyæ mo¿na miêdzy innymi „Poliptyk Œwiêtej Trójcy” 
autorstwa Turone di Maxio z 1360 roku, „Madonnê z przepiórk¹” Pisanelli oraz

Muzea w Polsce i na œwiecie
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Bilety: normalny- 4.00 €, studencki- 3.00 €, wycieczki szkolne oraz m³odzie¿ od 8 
do 14 lat- 1.00 €.

Katarzyna Boratyn (historyk sztuki, Werona)
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Muzeum Castelvecchio w Weronie
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Przejazd Rudy - Paproæ - Rudy :
doroœli - 6 z³
dzieci - 4 z³
kolonie oraz pó³kolonie - cena biletu 2 z³ od osoby. 
Sobota i niedziela - poci¹g kursuje od godz. 9.00 do zmroku o ka¿dej pe³nej 
godzinie.
Od poniedzia³ku do pi¹tku poci¹g kursuje po zebraniu siê odpowiedniej liczby 
osób (5).

Bibliografia:
J. Kurowska-Ciechañska, A. Ciechañski: Koleje. Warszawa 2007. Carta Blanca 
Sp. z o. o.
K. Soida, J. Kaniewski, T. Roszak, H. D¹browski, Z. Podlejski, T. Szafirski: Dzieje 
katowickiego okrêgu kolejowego. Katowice 1997. Œl¹ska Dyrekcja Okrêgowa 
Kolei Pañstwowych.

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

Zabytkowa Stacja Kolei W¹skotorowej w Rudach
Zabytkowa Stacja Kolei W¹skotorowej w Rudach jest aktualnie jedyn¹, nadal 

¿yw¹ pami¹tk¹  po prywatnej linii zbudowanej w latach 1897-1903 przez firmê 
Kramer&Co. W¹skie tory ³¹czy³y stacje Gliwice-Trynek z Raciborzem- 
Markowicami. Trasa zaprojektowana by³a w ten sposób, by po³¹czyæ niewielkie 
miejscowoœci pozbawione praktycznie jakiegokolwiek po³¹czenia i form 
zorganizowanego transportu z du¿ym miastem - Gliwicami. W planach linii trafnie 
przewidywano, ¿e Rudy stan¹ siê miejscem niedzielnego i œwi¹tecznego 
wypoczynku zamo¿nych mieszczan. Podobnie ca³a linia przez wiele lat od 
powstania doskonale spe³nia³a powierzone zadania, a przewozy osobowe jak i 
towarowe ros³y nie zapowiadaj¹c tego co przynios¹ lata 90-te XX wieku. W roku 
1945 linia wesz³a w sk³ad Górnoœl¹skich Kolei W¹skotorowych nale¿¹cych do PKP. 
Od lat 60-tych zauwa¿alnie zaczê³y maleæ przewozy zarówno pasa¿erskie, jak i 
towarowe na rzecz szybszego transportu samochodowego skutkuj¹c ostatecznie 
zawieszeniem ruchu pasa¿erskiego na trasie w 1991 roku. W nastêpnych latach 
wygas³ transport towarowy, pozostawiaj¹c nieu¿ywan¹ infrastrukturê na pastwê 
losu. Trasa mimo wpisu w rejestr zabytków i tego, ¿e by³a przejezdna praktycznie w 
ca³oœci w 1995 roku nie zosta³a uratowana przed wandalizmem i kradzie¿¹. 

Aktualnie z odcinka o d³ugoœci oko³o 50-ciu km pozosta³ skromny kilku 
kilometrowy kawa³ek miêdzy stacjami Rudy i Paproæ, na którym odbywaj¹ siê 
przejazdy turystyczne. Pozosta³a czêœæ trasy to resztki podk³adów z rozsianymi 
kilkumetrowymi odcinkami szyn, zaniedbanymi budynkami stacji, które mimo 
wszystko maj¹ w sobie sporo uroku. Szczêœliwie stacja Rudy nie podzieli³a tego 
losu i mieœci siê tam skansen, który mo¿e zachwyciæ nie tylko mi³oœników kolei. 
Zwiedzaj¹c stacjê i jej zaplecze techniczne nie mo¿na siê oprzeæ wra¿eniu 
przebywania we wnêtrzu makiety kolejowej (szerokoœæ toru 785 mm). Znajdziemy 
tu zarówno ciekaw¹ zabudowê (stacja, parowozownia, wie¿a ciœnieñ warsztat), jak i 
zbiór taboru, które mo¿na zwiedzaæ praktycznie bez ograniczeñ. Aktualnie 
obiektem zarz¹dza Towarzystwo S³u¿by Ochrony Zabytków Kolei i dziêki jego 
staraniom, przeprowadzane s¹ remonty budynków, torowiska, taboru i 
gromadzone s¹ kolejne egzemplarze wagonów, lokomotyw i sprzêtu.  

Wœród zgromadzonych eksponatów warto wymieniæ parowóz Pw53-02, czy 
w¹skotorow¹ lokomotywê elektryczn¹ Simens Bo, która jest aktualnie 
remontowana, a tak¿e p³ug odœnie¿ny oraz drezynê rêczn¹.

Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ skansenu jest przejazd utrzymywanym w ruchu i wczeœniej 
omawianym odcinkiem trasy do stacji Paproæ. Jad¹cy - wzd³u¿ drogi do Rybnika - 
sk³ad kolejki wzbudza du¿e zainteresowanie poruszaj¹cych siê ni¹ kierowców. 

Andrzej Synaszko (Jastrzêbie Zdrój)

Informacje dla zwiedzaj¹cych:

Zabytkowa Stacja Kolei W¹skotorowej 
ul. Szkolna 1
Rudy
tel. 500-282-732
e-mail: 
WWW: http://dev01.nazwa.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=26

tor785rudy@wp.p

Ostatnia parkowa latarnia

W jastrzêbskim Parku Zdrojowym przetrwa³a do dziœ ostatnia ju¿ zabytkowa 
przedwojenna latarnia. Stoi blisko ogrodzenia oddzielaj¹cego obszar parku od 
ogrodu sióstr boromeuszek.

Wysoki, ¿elazny maszt latarni opiera siê na betonowej, walcowatej 
podstawie. Czyjaœ rêka odr¹ba³a kawa³ek podstawy ods³aniaj¹c miejsce po 
gnieŸdzie elektrycznym. D³ugie ramiê, elegancko profilowane zakoñczone jest 
pozosta³oœci¹ metalowej oprawy klosza. Kiedyœ wieñczy³ je szklany 
mlecznobia³y klosz. Ramiê latarni odwrócono od pierwotnego po³o¿enia. Kiedyœ 
jej œwiat³o pada³o bezpoœrednio na alejê parkow¹, dziœ smutny kikut bez klosza 
zwrócony jest ku ogrodowi klasztornemu.

Ostatni¹ ju¿ star¹ latarniê parkow¹ nale¿y otoczyæ troskliw¹ opiek¹. Trzeba 
j¹ poddaæ renowacji, oczyœciæ z rdzy wysoki maszt i ramiê, przytwierdziæ 
odtworzony wed³ug starych zdjêæ klosz, odtworzyæ jej instalacjê elektryczn¹ by 
na nowo mog³a rzucaæ œwiat³o na alejê parkow¹. Latarnia jest autentycznym 
reliktem jastrzêbskiego uzdrowiska, oddaj¹cym jego dawny nastrój i klimat. Poza 
tym nale¿y j¹ traktowaæ jako ciekawy zabytek techniki, coraz rzadziej przecie¿ 
spotykany w naszym otoczeniu. Gdyby uda³o siê j¹ przywróciæ jastrzêbskiemu 
parkowi by³aby ona bezsprzecznie jego atrakcj¹.

Mo¿na sobie tylko wyobraziæ czas gdy latarnia œwieci³a tutejszym 
kuracjuszom  inne by³y stroje, inni „przedwojenni” ludzie przechadzali siê obok 
niej.

Jaros³aw Mro¿kiewicz (nauczyciel, historyk regionu, Jastrzêbie Zdrój)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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darowizny, obszar wielkoœci 76,60 arów. Umowê potwierdzi³ akt notarialny 
spisany przez notariusza Mroczkowskiego. Znalaz³y siê w nim podpisy braci 
Witczaków jako darczyñców oraz Wilhelma Bobka i Rudolfa Kornke, 
reprezentuj¹cych Fundacjê.

Projektantami tego monumentalnego gmachu byli architekci: Boratyñski, 
Kreizler i Stadnicki. Projekt wykonano w Urzêdzie Województwa Œl¹skiego pod 
kierownictwem Naczelnika Wydzia³u Robót Publicznych Henryka 
Zawadowskiego. Kierownictwo techniczne sprawowa³ Antoni Gawêdzki, a 
budowniczym by³ Henryk Madeja. Te wszystkie nazwiska utrwala zachowana 
do dziœ autentyczna tablica fundacyjna, wisz¹ca w holu zabytkowego gmachu. 
Na starych pocztówkach pokazuj¹cych ów hol, widaæ niewyraŸnie jeszcze 
jedn¹ tablicê pami¹tkow¹ - tym razem poœwiêcon¹ osobie patrona sanatorium - 
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Widnia³ na niej medalion z wizerunkiem 
„dziadka” wraz z umieszczon¹ poni¿ej inskrypcj¹. Niestety, nikt dziœ ju¿ nie 
pamiêta jakie zawiera³a s³owa. Prawdopodobnie zniszczyli j¹ Niemcy.

Sanatorium wybudowano na uboczu ówczesnego uzdrowiska. Otacza³ je 
park ze œcie¿kami wyznaczonymi rzêdami ¿ywop³otów, pe³en ró¿anych 
klombów i kwietników. Wydany przed wojn¹ folder „Jastrzêbie Zdrój - per³a 
œl¹skich uzdrowisk”, opisywa³ placówkê w  sposób nastêpuj¹cy:

 „Gmach budowany jest pó³kolisto i posiada wszystkie pokoje zwrócone w 
stronê po³udniow¹ do parku, wskutek czego s¹ s³oneczne i kurz oraz gwar ulicy 
nie dochodz¹ do pokoi. Przed pokojami s¹ werandy do le¿akowania. Zak³ad 
jest nowoczeœnie urz¹dzony, posiada w ka¿dym pokoju umywalnie z bie¿¹c¹ 
wod¹ ciep³¹ i zimn¹, oœwietlenie elektryczne, kompletn¹ poœciel. Do dyspozycji 
P.T. goœci jest biblioteka, czytelnia, pokój towarzyski, holl, radio, ³azienki do 
zwyk³ych k¹pieli”.

Do jastrzêbskiego sanatorium przyje¿d¿ali weterani powstañ œl¹skich, 
powstania wielkopolskiego, obroñcy Œl¹ska Cieszyñskiego, legioniœci, 
uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej. Na pewno znalaz³y siê wœród nich 
osoby, które na trwa³e wpisa³y siê na karty polskiej historii. PóŸniej, niejednemu 
z nich przyjdzie straciæ zdrowie i ¿ycie w czasie II wojny œwiatowej.

Jastrzêbskie sanatorium nie by³o jedynym w województwie œl¹skim 
pomnikiem 10-lecia niepodleg³oœci II Rzeczypospolitej. Kolejnymi by³y: 
sanatorium dla dzieci lecz¹cych gruŸlicê w Istebnej oraz szpital w Tarnowskich 
Górach.

Po 1945 r. ca³y maj¹tek Zwi¹zku Powstañców Œl¹skich, w tym i Fundacji dla 
Inwalidów Województwa Œl¹skiego przejê³o pañstwo komunistyczne. Przez 
pierwsze powojenne lata gmach u¿ytkowany by³ przez Zwi¹zek Weteranów 
Powstañ Œl¹skich. W roku 1950 oddano go na potrzeby Wojewódzkiego 
Zak³adu Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepe³nosprawnych. potocznie zwanego 
Szpitalem Heine-Medina. Gdyby Polska by³a wtedy niepodleg³¹ i pañstwo 
szanowa³oby prawo, Sanatorium dla Inwalidów funkcjonowa³oby dalej, nios¹c 
pomoc bohaterom II wojny œwiatowej. 

Niestety, ci prawdziwi bohaterowie w wiêkszoœci przebywali wtedy w innych 
„sanatoriach”-  ubeckich kacetach.

Narodowa Pami¹tka

Stoi w Jastrzêbiu Zdroju gmach, którego budowa w zamyœle jej inicjatorów 
mia³a byæ ho³dem dla wszystkich bohaterów walk o niepodleg³oœæ. Myœlê tu o 
Sanatorium im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, wzniesionym w latach 1927-
1928. Data nie by³a tu przypadkowa - rok 1928 to przecie¿ 10 rocznica 
odzyskania niepodleg³oœci. Jego budowa mia³a wtedy taki sam wymiar 
ideowy jak powojenne akcje wznoszenia „Centrum Zdrowia Dziecka”, czy 
„Szpitala Matki  Polki”. Ten wymiar mieœci³ siê w za³o¿eniu, ¿e pomnik musi 
s³u¿yæ ¿ywym. Czasy PRL-u z przyczyn ideologicznych zamaza³y historiê 
powstania budynku przy ulicy Tadeusza Koœciuszki, wykreœlaj¹c z pamiêci 
nowych mieszkañców miasta jego pierwotne przeznaczenie. Dla wielu, 
budynek ten kojarzony jest ci¹gle ze starym sanatorium Heine-Medina, a dziœ 
dzia³a w nim Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci.

Inicjatywa powstania sanatorium - pomnika dla weteranów walk o 
niepodleg³oœæ zrodzi³a siê w szeregach Zwi¹zku Powstañców Œl¹skich. 
Organizacja ta prowadzi³a dzia³alnoœæ gospodarcz¹, a pochodz¹ce z niej 
zyski zasila³y fundusze zwi¹zkowe.

Za³o¿eniem ideowym Zwi¹zku by³o miêdzy innymi niesienie pomocy 
materialnej potrzebuj¹cym jej weteranom powstañ œl¹skich i propagowanie 
idei niepodleg³oœciowej na Górnym Œl¹sku. Idea budowy sanatorium  
pomnika zakie³kowa³a w myœlach  i dzia³aniach cz³onków Zwi¹zku ju¿ na 
prze³omie lat 1924-1925. W 1927 roku prace nabra³y rozpêdu, gdy 
ukonstytuowa³o siê Kuratorium Fundacji dla Inwalidów Województwa 
Œl¹skiego. Na jego czele stan¹³ Zygmunt ̄ urawski, ówczesny Wicewojewoda 
Œl¹ski. Cz³onkami Fundacji zostali Jan Karkoszka - Pose³ na Sejm 
Rzeczypospolitej. Józef Biniszkiewicz - Pose³ na Sejm Œl¹ski, doktor Antoni 
Gunia - Dyrektor Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Rudolf Kornke  
ówczesny prezes Zwi¹zku Powstañców Œl¹skich.

Fundacjê powo³a³a do ¿ycia Ustawa Sejmu Œl¹skiego z dnia 17 grudnia 
1924 roku. W treœci tej Ustawy czytamy:

„Celem racjonalnego wykonania opieki nad inwalidami wojennymi i 
powstañczymi w myœl obowi¹zuj¹cych w Województwie Œl¹skim przepisów 
prawnych dotycz¹cych opieki nad inwalidami wojennymi i powstañczych 
tworzy siê fundusz dla inwalidów wojennych i powstañczych Województwa 
Œl¹skiego. [...] Z fundacji mog¹ korzystaæ tak¿e ci inwalidzi, którzy nie s¹ 
inwalidami wojennymi i powstañczymi, a nie przys³uguje im prawo do 
œwiadczeñ z ustawodawstwa socjalnego. [...] Kapita³ zak³adowy fundacji 
sk³ada siê: a) z kwoty 1 miliona z³otych [...], b) z kwot, które w przysz³oœci przez 
Sejm Œl¹ski na ten cel uchwalone zostan¹, c) oraz z dobrowolnych datków na 
te cele przeznaczonych”. 

Prezes Kornke by³ „motorem” wiêkszoœci dzia³añ, które zaowocowa³y 
budow¹ jastrzêbskiego sanatorium. Bracia Miko³aj i Józef  Witczakowie, 
cz³onkowie Zwi¹zku Powstañców Œl¹skich a jednoczeœnie w³aœciciele 
uzdrowiska i maj¹tku w Jastrzêbiu Zdroju przekazali na ten cel, dokonuj¹c
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darowizny, obszar wielkoœci 76,60 arów. Umowê potwierdzi³ akt notarialny 
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Jastrzêbie mog³o siê pochwaliæ ówczeœnie najbardziej radoczynn¹ z 
polskich solanek jodobromowych. Przy czym nale¿y podkreœliæ, i¿ uzdrowisko 
dysponowa³o w³asnymi pok³adami borowiny, która jak wiadomo wzmacnia³a  
dzia³anie solanki. To nobilitowa³o miejscowoœæ, która zyska³a renomê, nie tylko w 
skali powiatu, województwa, ale równie¿ II Rzeczypospolitej. Szybki wzrost 
znaczenia kurortu determinowa³a dogodna lokalizacja, bowiem oœrodek 
znajdowa³  siê w sprzyjaj¹cej odleg³oœci od kopalñ rybnickich. Z drugiej jednak 
strony musimy mieæ na uwadze, i¿ po zmianie granic terytorium Œl¹ska by³o 
zdecydowanie uszczuplone, a co gorsza znajdowa³o siê w niebezpiecznej 
bliskoœci Republiki Weimarskiej (póŸniejszej III Rzeszy). Œwietnie rozwiniêta 
komunikacja kolejowa, twarde asfaltowe drogi  dzia³a³y na korzyœæ tego kurortu. 
To tak¿e pozwala³o ka¿dego roku na œci¹gniêcie ogromnej rzeszy ludzi spoza 
granic powiatu. Sta³ymi bywalcami byli nie tylko Œl¹zacy, ale tak¿e du¿a grupa 
przyjezdnych z województw warszawskiego i ³ódzkiego.

Sezon kuracyjny podzielono na 3 podsezony. Pierwszy, nazywany 
wiosennym, rozpoczyna³ siê z pocz¹tkiem maja i trwa³ do po³owy miesi¹ca 
nastêpnego. Drugi, zwany g³ównym, przypada³ na okres od 15 czerwca do koñca 
sierpnia. W koñcu- sezon jesienny koñcz¹cy siê ostatniego grudnia. Jak widaæ 
kurort œwiadczy³ us³ugi przez wiêksz¹ czêœæ roku. Frekwencja by³a zadowalaj¹co 
du¿a, poniewa¿ zamyka³a siê w liczbie oko³o 5 tysiêcy goœci rocznie.  

W tym miejscu warto wskazaæ, na jakie zabiegi mogli liczyæ przebywaj¹cy w 
oœrodku kuracjusze. Do dyspozycji mieli co najmniej 50 kabin do k¹pieli 
solankowych, borowinowych, czy kwasowêglowych. Warto podkreœliæ, i¿ 
uzdrowisko dysponowa³o nowoczesnym- jak na ówczesne czasy- 
specjalistycznym sprzêtem, w które wyposa¿one by³y chocia¿by w dzia³y wodny i 
elektrolecznictwa oraz inhalatorium. Zdrowotna solanka by³a stosowana w 
k¹pielach, w inhalacji, a tak¿e w formie napoju kruszcowego. Przyk³adowo w 
przypadku tego ostatniego kuracjusz spo¿ywa³ pomiêdzy 200 - 250 g solanki, raz 
lub dwa dziennie, miêdzy posi³kami albo te¿ na czczo. W uzdrowiskowej pijalni 
wypoczynkowej kuracjusze mogli liczyæ na butelkê gazowanej „Jastrzêbianki”. 
Kurort jastrzêbski oferowa³ wieloœæ us³ug w leczeniu ró¿nego typu przypad³oœci 
reumatycznych, dermatologicznych, ginekologicznych, nerwobólów, a tak¿e 
wad postawy czy chorób uk³adu krwionoœnego.

Typowy grafik dnia dla kuracjuszy wygl¹da³ nastêpuj¹co: do po³udnia mo¿na 
by³o za¿ywaæ k¹pieli solankowych, borowinowych czy s³onecznych. Nastêpnie w 
porze po³udniowej ka¿dy z kuracjuszy móg³ spo¿yæ, sporz¹dzony wedle gustu, 
dietetyczny obiad. Co warto podkreœliæ na ka¿dy posi³ek serwowany przez 
uzdrowisko sk³ada³y siê œwie¿e produkty i pó³produkty pochodz¹ce z 
gospodarstwa prowadzonego przez uzdrowisko. Ka¿da potrawa, jaka pojawia³a 
siê na stole, powstawa³a w nastêpstwie kulinarnego kunsztu wybitnego 
gastronoma zatrudnionego przez oœrodek. Po po³udniu  mo¿na by³o skorzystaæ z 
prowadzonej przez uzdrowisko czytelni, w której znajdowa³o siê wiele wartych 
uwagi pozycji ksi¹¿kowych oraz periodyków. Mo¿na by³o korzystaæ równie¿ 
wedle uznania z pokoju bryd¿owego. Bardziej aktywnym kurort proponowa³ 
wycieczki piesze i samochodowe, maj¹ce na celu poznanie przepiêknych 
krajobrazów okolicy. Przy tej sposobnoœci mo¿na by³o zwiedziæ jastrzêbskie 
zabytki, a tak¿e dzie³a architektury powiatu rybnickiego, których w
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Dziœ, kiedy Polska jest znowu niepodleg³¹, warto pomyœleæ, aby uznaæ gmach 
obecnego Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci za Narodow¹ 
Pami¹tkê, wzniesion¹ ze sk³adek powstañców œl¹skich, Polonii amerykañskiej i 
w³adz województwa œl¹skiego z czasów II Rzeczypospolitej.

Pamiêtaæ tak¿e nale¿y, ¿e na terenie nale¿¹cym do obecnego szpitala rozci¹ga 
siê park, przed wojn¹ piêknie utrzymywany a dziœ bardzo zapuszczony. Rosn¹ tu 
cenne okazy drzew i krzewów. Gdyby uda³o siê przywróciæ go do dawnej 
œwietnoœci, mieszkañcy naszego miasta i pacjenci szpitala zyskali by miejsce do 
spacerów i odpoczynku na œwie¿ym powietrzu. Problem polega jednak na tym, 
¿e teren ten nie nale¿y do w³adz miasta tak samo jak budynek szpitala - to 
wszystko pozostaje w gestii w³adz wojewódzkich. Warto jednak powalczyæ o ten 
piêkny park, po którym przed wojn¹ przechadzali siê weterani powstañ œl¹skich.

Jaros³aw Mro¿kiewicz
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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W przededniu wojny. Zapomniane piêkno?

Dosyæ czêsto na lekcjach historii oraz zajêciach dodatkowych pytam moich 
uczniów o skarby naszej ziemi. Przyk³adowo- gdy pytam o jedn¹ z pere³ek naszych 
zabytków, mianowicie o zabudowê kurortu usytuowan¹ w Zdroju, wówczas 
uzyskuje dosyæ mgliste odpowiedzi, typu- coœ tam zas³ysza³em albo te¿ 
jednoznaczne, po prostu nie wiem. Wynika to- jak siê zdaje- z zaniedbania szkó³ w 
przeprowadzaniu edukacji regionalnej. Treœci nauczania bazuj¹ czêsto na historii 
powszechnej, zapewne jest to s³uszne. Jednak skutkiem tego s¹ braki dotycz¹ce 
historii Polski, a w szczególnoœci regionalnej. Dlatego te¿ uczniowie bez problemu 
podaj¹ datê bitwy pod Termopilami, a brak im fundamentalnych informacji o 
lokalnej historii (przyk³adowo nie wiedz¹ kiedy lokowane by³o Jastrzêbie). Z tego 
powodu dla ucznia regionalizm rysuje siê jako ziemia nieznana. W naszym 
interesie jest propagowanie wydarzeñ historycznych zwi¹zanych bezpoœrednio z 
naszym miastem. Musimy pielêgnowaæ nasz¹ kulturê i tradycje. Przekazywaæ a 
jednoczeœnie ukazywaæ mo¿liwie najwiêkszy skrawek naszej historii. Naprawdê 
mamy siê czym pochwaliæ.

Co zas³uguje w Jastrzêbiu na szczególn¹ uwagê? Chocia¿by historia znanego 
na ca³¹ Polskê (i nie tylko) uzdrowiska . W jednej z broszur promuj¹cych natrafi³em 
na gros bezcennych informacji zwi¹zanych bezpoœrednio z codziennym ¿yciem 
tego¿ oœrodka, szerokim wachlarzem us³ug przezeñ oferowanych. Tworzy to 
spójny obraz uzdrowiska sprzed niespe³na 70 lat.
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Dziœ, kiedy Polska jest znowu niepodleg³¹, warto pomyœleæ, aby uznaæ gmach 
obecnego Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci za Narodow¹ 
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siê park, przed wojn¹ piêknie utrzymywany a dziœ bardzo zapuszczony. Rosn¹ tu 
cenne okazy drzew i krzewów. Gdyby uda³o siê przywróciæ go do dawnej 
œwietnoœci, mieszkañcy naszego miasta i pacjenci szpitala zyskali by miejsce do 
spacerów i odpoczynku na œwie¿ym powietrzu. Problem polega jednak na tym, 
¿e teren ten nie nale¿y do w³adz miasta tak samo jak budynek szpitala - to 
wszystko pozostaje w gestii w³adz wojewódzkich. Warto jednak powalczyæ o ten 
piêkny park, po którym przed wojn¹ przechadzali siê weterani powstañ œl¹skich.

Jaros³aw Mro¿kiewicz
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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uczniów o skarby naszej ziemi. Przyk³adowo- gdy pytam o jedn¹ z pere³ek naszych 
zabytków, mianowicie o zabudowê kurortu usytuowan¹ w Zdroju, wówczas 
uzyskuje dosyæ mgliste odpowiedzi, typu- coœ tam zas³ysza³em albo te¿ 
jednoznaczne, po prostu nie wiem. Wynika to- jak siê zdaje- z zaniedbania szkó³ w 
przeprowadzaniu edukacji regionalnej. Treœci nauczania bazuj¹ czêsto na historii 
powszechnej, zapewne jest to s³uszne. Jednak skutkiem tego s¹ braki dotycz¹ce 
historii Polski, a w szczególnoœci regionalnej. Dlatego te¿ uczniowie bez problemu 
podaj¹ datê bitwy pod Termopilami, a brak im fundamentalnych informacji o 
lokalnej historii (przyk³adowo nie wiedz¹ kiedy lokowane by³o Jastrzêbie). Z tego 
powodu dla ucznia regionalizm rysuje siê jako ziemia nieznana. W naszym 
interesie jest propagowanie wydarzeñ historycznych zwi¹zanych bezpoœrednio z 
naszym miastem. Musimy pielêgnowaæ nasz¹ kulturê i tradycje. Przekazywaæ a 
jednoczeœnie ukazywaæ mo¿liwie najwiêkszy skrawek naszej historii. Naprawdê 
mamy siê czym pochwaliæ.

Co zas³uguje w Jastrzêbiu na szczególn¹ uwagê? Chocia¿by historia znanego 
na ca³¹ Polskê (i nie tylko) uzdrowiska . W jednej z broszur promuj¹cych natrafi³em 
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Wiertacze na jastrzêbskich pagórkach

Ignacy S³onina  Dêbina ur. w 1910 r. na wsi podhalañskiej. Po II wojnie 
œwiatowej pracowa³ w Pszczyñskim Przedsiêbiorstwie Geologicznym. Bra³ 
udzia³ w wierceniach geologicznych poprzedzaj¹cych budowê kop. „Jas-Mos”. 
Przez kilka lat pracowa³ w Zak³adzie Odmetanowania Kopalni w Jastrzêbiu. 

Fascynacje literackie realizuje w pamiêtnikarstwie. Zamieszczany fragment 
pochodzi z pierwszego tomu drugiej serii nie publikowanych jeszcze 
„REMINISCENCJI”.

Autor wprowadza nas w klimat po³owy lat piêædziesi¹tych  okres pionierskich 
prac przy budowie pierwszych jastrzêbskich kopalñ.

W tym czasie Jastrzêbie Zdrój by³o cichym zak¹tkiem. Ale tak mi³ym, 
przytulnym jak u mamy w chacie pod strzech¹.

Latem, w niedzielê rano Staœ Neugebauer podje¿d¿a³ bryk¹, zwan¹ „land¹” 
pod moje mieszkanie, zabiera³em rodzinê i na ca³y dzieñ ruszaliœmy do 
Jastrzêbia. Obiad jedliœmy w restauracji u Kowolki. 

Wszystkich osób na obiad schodzi³o siê zaledwie od dziesiêæ do piêtnaœcie.
Budynek Kowolki by³ drewniany, wygodnie mo¿na tu by³o odpocz¹æ, dobrze 

zjeœæ. Dopiero budow¹ wie¿ wiertniczych i wierceniami zburzyliœmy jastrzêbsk¹ 
sielankê. Wiertacze mieszkali u ludzi we wsi. Wielu tu siê o¿eni³o. U Kowolki izby 
wype³ni³y siê „burlochorzami”. Pocz¹³ siê zmieniaæ krajobraz piêknego Zdroju.

W tym czasie w Moszczenicy na P³aczkowym i Tatarczykowym polu sta³y 
z³o¿enia i ju¿ przystêpowano do ich likwidacji. Trzech wiertaczy  Eugeniusz 
Biernat, Marian Matusiak, Stefan Leœniak kwaterowa³o w domu pani Marty Mitko.

Wieczorami czasem któryœ zanuci³, inny coœ opowiedzia³ o swoich 
rodzinnych stronach. U kolegów zjawia³ siê wiertacz tutejszy  Józef Bobrzyk, 
który te¿ chcia³ siê czymœ popisaæ. Czasem przy kieliszku zaczêli sobie 
„dokuczaæ”.

Tymczasem chwyci³y têgie, ciê¿kie mrozy. Zwali³y grube œniegi. Pozornie 
zdawa³o siê, ¿e œwiat naszych okolic zasn¹³, zastyg³ w przymusowej drzemce, 
bezsile. Ale nieustanny ruch trwa³ na kolejowych szynach. Czarne, ma³e ludzkie 
cienie dzieñ i noc tkwi³y na zwrotnicach kolejowych. Szare miot³y skaka³y 
szybkimi ruchami niby w chorobliwych drgawkach po iglicach szyn. Odgarniano 
wal¹ce w dó³ kryszta³ki arabesków.

W poniedzia³ek rano stan¹³em w Bazie Transportu. Po kurtuazyjnym 
przywitaniu pierwszy przydzielony Lublin pchn¹³em do Jastrzêbia dla obs³ugi 
Sekcji. Inspektor w sobotê ³¹czy³ siê ze mn¹ i zawsze kulturalnie prosi³, abym 
pamiêta³ o jastrzêbskich z³o¿eniach.

…Nowe urz¹dzenie, nosi³o nazwê FR-4 lub Frank, dosta³ doœwiadczony 
wiertacz jeszcze z „Nafty”, mieszkaj¹cy w Sosnowcu - W³adys³aw Œwierz. By³ to 
mê¿czyzna w œrednim wieku, wysoki, szeroki w barach, przy œredniej tuszy, 
bardzo silny. Nosi³ spodnie pumpy. W³osy ju¿ ca³kiem siwiutkie strzyg³ bardzo 
wysoko. Jeœli któryœ z jego pracowników lub kierowca coœ zbroi³, wcale siê nie 
z³oœci³ ani sierdzi³, tylko podchodzi³ do winowajcy z uœmiechem, wyci¹ga³ rêkê na 
przywitanie i zaciska³ swoj¹ sprê¿yst¹, ¿elazn¹ d³oñ. Wtedy delikwent z krzykiem 
upada³ na kolana przyrzeka³, ¿e ju¿ nigdy wiêcej. £apa pana W³adys³awa wcale
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tej okolicy by³a znaczna iloœæ. Fascynaci gór zwiedzali Beskid Œl¹ski, zaœ 
mi³oœnicy przemys³owego krajobrazu udawali siê do rybnickiego i katowickiego 
okrêgu przemys³owego. Kurort organizowa³ równie¿ wycieczki zagraniczne do 
pobliskiej Czechos³owacji. Wieczorem kuracjusze udawali siê na dancingi 
organizowane przez Kasyno Zdrojowe.

Przebywanie w obrêbie uzdrowiska wi¹za³o siê z uiszczeniem taksy 
wypoczynkowej. Jak wiadomo nie by³ to ewenement, gdy¿ ka¿da licz¹ca siê 
miejscowoœæ uzdrowiskowo-wypoczynkowa pobiera³a nale¿ne op³aty. By³ to 
pewien standard i praktyka stosowana przez wszystkie renomowane oœrodki. 
Ka¿dy przyjezdny by³ zobligowany w ci¹gu trzech dni od zameldowania 
uregulowaæ powy¿sz¹ op³atê. Cennik kszta³towa³ siê nastêpuj¹co: od jednej 
osoby nale¿a³o uiœciæ 20 z³, od drugiej, trzeciej, czwartej i kolejnych kuracjuszy 
kwota taksy wynosi³a odpowiednio 15, 10, 8 i 6 z³. Pewne ulgi uzyskali urzêdnicy 
pañstwowi, samorz¹dowi i oficerowie. Mogli oni liczyæ na obni¿enie powy¿szej 
taksy o 1/4. Na czêœciow¹ ulgê mog³y liczyæ osoby legitymuj¹ce siê 
zaœwiadczeniem ubóstwa (12 z³), a tak¿e dzieci  dzieci w przedziale wiekowym 4  
10 lat (7 z³) oraz do ukoñczenia lat 18 (9 z³). Po³owê taksy uiszczali podoficerowie 
wojska zasadniczego, marynarki, policji, ¿o³nierzy Korpusu Ochrony Pogranicza 
(KOP). Na ca³kowite zwolnienie z op³at mogli liczyæ weterani powstañ 
narodowych.  

Podobnie zaszeregowane zosta³y op³aty wynikaj¹ce z korzystania z us³ug 
kurortu. Przy czym wysokoœæ op³at z tytu³u przeprowadzonych zabiegów 
uzale¿niona by³a przede wszystkim od sezonu (I, II, III), a tak¿e od wieku. Us³ugi 
w sezonie I i III kszta³towa³y siê nastêpuj¹co: dla k¹pieli solankowych - 3,4 z³ (dla 
dzieci 2 z³), kwasowêglowych - 5,7 z³, borowinowe z rozgraniczeniem na ca³e -  
5,5 z³ i pó³borowinowe - 4 z³, masa¿ ca³y - 2,5 z³ a czêœciowy - 1,5 z³. W sezonie 
g³ównym ceny by³y nieznacznie wy¿sze. Ró¿nica wynosi³a od oko³o 20 do 50 gr.

Podobnie rzecz siê mia³a w przypadku op³at za pokoje w pensjonatach. W 
zale¿noœci od standardu p³acono od 5 z³ dla pensjonatów zaszeregowanych w 
grupie III i sezonach I, III oraz 6 z³ od po³owy czerwca do koñca sierpnia. Dla 
pensjonatów z grupy I i II stawki by³y o oko³o 2 z³. wy¿sze. W cenê wliczano 3 
posi³ki, poœciel oraz œwiat³o. To ostatnie by³o wówczas pewnym rarytasem. 
Ówczeœnie znikoma czêœæ miejscowoœci powiatu rybnickiego by³a 
zelektryfikowana. 

W efekcie napadu hitlerowskiego we wrzeœniu 1939 roku, atmosfera sielanki, 
spokoju, zabaw i wypoczynku zosta³a brutalnie przerwana. Wraz z wybuchem 
wojny zakoñczy³a siê era Per³y Uzdrowisk Œl¹skich. Niemcy zaadaptowali czêœæ 
obiektów kuracyjnych na szpitale wojskowe.

Przetaczaj¹ca siê w ostatniej dekadzie marca 1945 roku ofensywa wojsk 
sowieckich nie przynios³a wypatrywanego od dawna wyzwolenia i wolnoœci. Co 
warto podkreœliæ du¿¹ czêœæ specjalistycznego sprzêtu zagrabili Niemcy. 
Sowieci równie¿ dopuszczali siê grabie¿y i gwa³tów na ludnoœci cywilnej. 
Czerwonoarmiœci dokoñczyli tym samym dzie³a zniszczenia. Lata prosperity 
jastrzêbskiego oœrodka leczniczo-wypoczynkowego zdawa³y siê odchodziæ w 
zapomnienie.
     
Janusz Lubszczyk (nauczyciel, archiwista, ̄ ory)
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Z ¿ycia Galerii Historii Miasta

8 stycznia 2007 - otwarto przeniesion¹ z KWK „Zofiówka” wystawê czasow¹ pt. 
„Miasto pod specjalnym nadzorem. Jastrzêbie Zdrój czasu stanu wojennego” ze 
zbiorów katowickiego oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodowej, KZ NSZZ 
„Solidarnoœæ” KWK „Zofiówka” oraz osób prywatnych. Na ekspozycji znalaz³y siê 
m.in.: odtajnione kopie sprawozdañ i ankiet milicyjnych, fotografie z pacyfikacji 
KWK “Manifest Lipcowy”, solidarnoœciowe plakietki i odznaki, podziemna prasa i 
ksi¹¿ki z drugiego obiegu; powielacz, piecz¹tki obozowe, kartki ¿ywnoœciowe, 
przepustki, koszule wiêzienne internowanych, a nawet prycze wiêzienne z 
Zak³adu Karnego w Szerokiej.
20 marca 2007 - otwarto wystawê czasow¹ pt. „Jak lud œl¹ski wróci³ do Polski. W 
85 rocznicê z³¹czenia czêœci Górnego Œl¹ska z Macierz¹” ze zbiorów prezesa 
jastrzêbskiego oddzia³u Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Stanis³awa 
£astówki. Na ekspozycji zaprezentowano unikatowe fotografie, dokumenty, 
odznaczenia, prasê, materia³y propagandowe  z okresu powstañ œl¹skich i 
plebiscytu. Znaczn¹ czêœæ wystawy stanowi³ pieni¹dz zastêpczy oraz 
filatelistyka z tamtego okresu.
26 kwietnia 2007 - w siedzibie GHM rozstrzygniêto trzy konkursy dla 
przedszkolaków: „Kartka wielkanocna” zorganizowany przez Przedszkole nr 18, 
„Moje miasto  Jastrzêbie Zdrój 2007 oczami dziecka” przygotowany przez 
Przedszkole nr 2 (przy wspó³udziale GHM) oraz „Tak tu by³o” zorganizowany 
przez GHM.
2 czerwca 2007 - zamkniêto wystawê czasow¹ pt. „Jak lud œl¹ski wróci³ do 
Polski”. Jaros³aw Mro¿kiewicz przedstawi³ referat pt. „Obraz postaci Wojciecha 
Korfantego w œwietle pamiêtników Miko³aja Witczaka jr.” Streszczenie odczytu 
znajduje siê w numerze 5 “Biuletynu”.
6 czerwca 2007 - otwarto wystawê czasow¹ pt. „Twarze katowickiej bezpieki 
1945-1989” przygotowan¹ przez pracowników katowickiego oddzia³u Biura 
Edukacji Publicznej Instytutu Pamiêci Narodowej. W otwarciu wzi¹³ udzia³

15

Z naszej ksi¹¿nicy

Wje¿d¿aj¹c Alej¹ Pi³sudskiego do centrum Jastrzêbia wy³ania siê po lewej 
stronie du¿e osiedle mieszkaniowe z epoki Gierka. Choæ blokowisko powsta³o w 
okresie wojuj¹cego socjalizmu, nadano mu imiê Barbary- pozbawionej 
wówczas „œwiêtoœci” patronki mieszkaj¹cych i pracuj¹cych tu górników. 
Tymczasem wiedza jastrzêbian o œw. Barbarze jest mizernie nik³a. Kiedy wiêc 
¿y³a œwiêta, sk¹d pochodzi³a, jak rozpoznaæ j¹ w powiêkszaj¹cym siê t³umie 
kanonizowanych? Te podstawowe pytania wprawiaj¹ niejednego w 
zak³opotanie. Lekarstwem na ow¹ niewiedzê mog¹ byæ publikacje, ale tych 
paradoksalnie jest niewiele. Z tym wiêksz¹ radoœci¹ powitaæ nale¿y broszurê 
Kazimierza Grabiñskiego pt. „Barbara œwiêta o górnikach pamiêta”. Autor 
nie stworzy³ obszernej monografii, lecz przystêpne kompendium wiedzy. Mo¿na 
wiêc powiedzieæ, ¿e odbiorc¹ publikacji winien byæ przeciêtny zjadacz chleba, a 
ju¿ w szczególnoœci nauczyciele organizuj¹cy zajêcia poœwiêcone Barbórce.

W ksi¹¿ce Grabiñskiego znajdziemy informacje o pochodzeniu imienia, a 
tak¿e fakty z ¿ycia œwiêtej. Prawdê mówi¹c przyznaæ trzeba, ¿e s¹ to w³aœciwie 
domys³y i spekulacje. Ma³o kto wie, ¿e ca³a wiedza o Barbarze opiera siê na 
legendach, bowiem ¿aden fakt z ¿ycia œwiêtej nie jest udokumentowany.
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 Zwa¿ywszy jednak, ¿e œwiêta ¿y³a na prze³omie III i IV wieku, nie powinno nas to 
dziwiæ. Z ksi¹¿ki dowiemy siê równie¿, jakim profesjom patronuje i z jakimi 
atrybutami wystêpuje w ikonografii. W dalszej czêœci swojej pracy autor 
prezentuje formy kultu œwiêtej Barbary, cytuj¹c pieœni i przys³owia, opisuj¹c 
koœcio³y, obrazy, figury, herby i sztandary z Górnego Œl¹ska. Szczególn¹ uwagê 
skupi³ autor na upamiêtnieniu patronki w filatelistyce i numizmatyce. Ca³oœæ 
ilustruj¹ liczne ryciny.

Warto w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e wspomniana broszura nie jest debiutem 
Kazimierza Grabiñskiego. Autor, aktywny cz³onek jastrzêbskiego oddzia³u 
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, ma na swoim koncie publikacje 
poœwiêcone medalierstwu, a ostatnio wyda³ historiê swojego oddzia³u PTN. 
Wszystkie wymienione wydawnictwa s¹ dostêpne w siedzibie GHM.
Kazimierz Grabiñski, Barbara œwiêta o górnikach pamiêta (kompendium 
wiedzy o œwiêtej Barbarze), Jastrzêbie Zdrój 2006, s. 46, [1], ok³. kart.

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

nie by³a wielka. Do jego barów nawet za skromna. Wierci³ w samym Jastrzêbiu. 
Urz¹dzenie przewozi³ z miejsca na miejsce i kr¹¿y³ po jastrzêbskich wzgórzach. 
Jeden z jego dobrych przodowych wiertaczy nazywa³ siê Mojak. Niemrawy, 
milcz¹cy, zimny. Posiada³ jednak wspania³e zalety. Dba³ o porz¹dek. Trzyma³ 
³ad, dyscyplinê. Dawa³ dobre odwierty. Po prostu uczciwie pracowa³.

Czas jakiœ u W³adys³awa nabiera³ praktyki zawodowej m³ody asystent 
technik  Zdzis³aw Arabski, ch³opak zdolny, obrotny, suchy, coœ nerwowy. W 
dobrych chwilach doskakiwa³ do kierownika i nu¿e siê z nim mocowaæ. 
W³adys³aw œmieje siê do chuderlaka: miota³ nim wokó³ siebie, a œmiechów, a 
¿artów by³o tyle. Wiertacze z szybu pokrzykiwali weso³o: Panie kierowniku, 
prze³o¿yæ go przez kolano i po suchym ty³ku przy³o¿yæ.

Zdzis³aw zapowiada³ siê na dobrego wiertacza. Wnet Urz¹d Górniczy 
zatwierdzi³ go na kierownika z³o¿enia. Wyœmienicie dawa³ sobie radê na tym 
stanowisku.

Drugie z³o¿enie posz³o do Józefa Tymkiewicza. M³ody, doœæ wysoki, szeroki 
w barach. Dzia³a³ zdecydowanie. Kiedy przyjecha³ do Pszczyny, a w magazynie 
brakowa³o choæby drobnostki, jak na przyk³ad ¿arówki, styliska do ³opaty czy 
w³ókna lnu do owijania gwintu na rurach, z³oœci³ siê i szed³ do kierownika 
zaopatrzenia z pretensjami. Bo jak ju¿ tu jestem, to sobie pobiorê, ¿ebym drugi 
raz nie musia³ jeŸdziæ i nie marnowaæ czasu  mawia³ rzeczowo, praktycznie.

Trzeci¹ aparatur¹ obdarzono równie¿ m³odego kierownika  Jana Kaszê, 
który w potocznej mowie u¿ywa³ s³owa „kurdemol”. Zwano go równie¿ 
chomikarzem, bowiem ró¿ne chodliwe czêœci, przewa¿nie koronki, gryzery lub 
specjalne przyrz¹dy do instrumentacji, kry³ w budzie pod pod³og¹ lub wyrzuca³ 
gdzieœ w „pokrzywy”, czyli niepozorne miejsce.

Przedruk za: „Nasze Problemy” nr 9 (74), 3-9.03.1978, s. 5.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Przedruk za: „Nasze Problemy” nr 9 (74), 3-9.03.1978, s. 5.
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W poniedzia³kowy ranek 14 grudnia przyszed³ na cechowniê komisarz wojskowy 
w randze kapitana. Powiedzia³ nam, abyœmy opuœcili kopalniê, bo bêdzie masakra. 
Wszczê³a siê dyskusja co robiæ. Przywódcy strajku byli jednak pewni, ¿e nic z³ego 
nam nie grozi. Tymczasem liczba strajkuj¹cych ros³a. Pod kopalni¹ stacjonowa³y 
si³y wojskowe. Górnicy czêstowali ¿o³nierzy zup¹ i papierosami. ¯o³nierze 
zapewniali, ¿e górnikom nic nie grozi, bo wojsko nie ma amunicji. Co innego mówi³ 
komisarz w randze podporucznika, który nak³ania³ górników do opuszczenia 
zak³adu. Przekonywa³, ¿e przyjedzie jednostka specjalna ZOMO, która dokona 
masakry. Nikt jednak mu nie wierzy³.

We wtorek 15 grudnia ok. 8.50 nad cechowni¹ pojawi³ siê œmig³owiec milicyjny, 
który ocenia³ sytuacjê na terenie kopalnii i wykonywa³ zdjêcia na potrzeby przysz³ej 
operacji. Ok. 9 od strony Wodzis³awia zaczê³y nadje¿d¿aæ skoty. Poprzedza³ je 
czo³g, który podjecha³ pod bramê kopalni. Z dwóch skotów wyskoczy³o 
kilkudziesiêciu zomowców. Przeskoczyli bramê i pa³kami zaczêli biæ ludzi 
zgromadzonych na placu (m.in. lekarza Pu³ciñskiego). Nastêpnie zomowcy zaczêli 
t³uc szyby w oknach i drzwiach cechowni i wchodziæ do œrodka. Górnicy, których 
liczbê oceniam na kilkaset osób, odpowiedzieli hymnem narodowym. Zomowcy bili 
ludzi i krzyczeli: „Do roboty sk…! My wam poka¿emy!” Obronê utrudnia³ gaz 
parali¿uj¹cy. Strajkuj¹cy cofali siê w stronê figury œw. Barbary. Niektórzy skakali 
przez okna. Pobito kobietê w ci¹¿y oraz sekretarza partyjnego Edwarda Mikê 
(mimo, ¿e wo³a³ do zomowców: „Ja jestem z wami towarzysze!”). Po³amano krzy¿. 
Tymczasem na balkonie siedzia³ dozór i obserwowa³ masakrê. Wychodz¹cych na 
zewn¹trz górników bito ponownie przepuszczaj¹c ich przez tzw. œcie¿kê zdrowia. 
Rannych sanitarki odwozi³y do szpitala. Na ziemi zosta³y pieni¹dze z wyp³acanej 
dziœ wyp³aty oraz ubrania.
•ród³o: Wywiad z Józefem Ga³uszk¹ (ur. 1946) przeprowadzony w Galerii Historii 
Miasta 24.08.2007 r.

Relacja Franciszka Figasa z pacyfikacji KWK „Jastrzêbie”
O wprowadzeniu stanu wojennego dowiedzia³em siê przed po³udniem 13 

grudnia. Na kopalniê „Jastrzêbie” uda³em siê dopiero wieczorem, poniewa¿ 
mia³em nocn¹ zmianê. Pracowa³em wówczas w Stacji Ratownictwa, by³em zreszt¹ 
przewodnicz¹cym „S” w tym oddziale. Na kopalni trwa³ ju¿ strajk. Przywódcy 
protestu korzystali z naszej ³¹cznoœci do rozmów z innymi komitetami strajkowymi, 
poniewa¿ telefony by³y wy³¹czone.

Nasta³ ranek 15 grudnia. Mniej wiêcej co pó³ godziny nadawano komunikat 
ostrzegaj¹cy przed mo¿liw¹ akcj¹ ZOMO. Na wypadek agresji radzono 
zachowanie spokoju i rozejœcie siê do domów. Tymczasem zwo³ano wszystkich 
szefów odzia³ów „S” do sztygarowni. Pamiêtam te¿, jak jeden z dzia³aczy 
„Solidarnoœci” Sad³akowski, wezwa³ nas do wyrzucania legitymacji partyjnych do 
kosza. Podszed³em wówczas do Jurczyka i przekona³em go, by odwiód³ ludzi od 
tego, bo na podstawie wyrzuconych legitymacji w³adze poznaj¹ dane osobowe 
wrogów systemu. Sad³akowskiego wyprowadzono z budynku (by³ zreszt¹ pijany, 
pomimo prohibicji na terenie kopalni). Inne niepokoj¹ce zdarzenie mia³o miejsce 
oko³o 8. Przyszed³ do nas sanitariusz po kilof, którym wy³ama³ zamarzniête drzwi 
ewakuacyjne. Prawdopodobnie wiedzia³, ¿e bêd¹ ranni.
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Z naszego archiwum

Pacyfikacja kopalni “Jastrzêbie” w œwietle relacji i dokumentów

Wspomnienie o pacyfikacji jastrzêbskich kopalñ w grudniu 1981 r. koncentruje 
siê g³ównie wokó³ wydarzeñ na terenie kopalni „Manifest Lipcowy”. Tymczasem 
niemniej dramatyczny przebieg mia³ atak ZOMO na górników strajkuj¹cych w 
kopalni „Jastrzêbie”. Najstarszy zak³ad wydobywczy w mieœcie sta³ siê pierwszym 
celem agresji zomowców. Furia, z jak¹ si³y porz¹dkowe uderzy³y na bezbronnych 
górników, mia³a sk³oniæ robotników innych kopalñ do niepodejmowania czynnego 
oporu.

Poni¿ej przedstawiamy wybrane Ÿród³a informuj¹ce o pacyfikacji kopalni 
„Jastrzêbie”.

Pierwszym typem Ÿróde³ s¹ relacje ustne uczestników strajku, drugim- materia³y 
milicyjne sporz¹dzone tu¿ po zakoñczeniu akcji. Oba Ÿród³a przedstawiaj¹ nam 
dwie ró¿ne wersje zdarzeñ (mo¿na nawet odnieœæ wra¿enie, ¿e dotycz¹ zgo³a 
odmiennych wydarzeñ).

Jak ³atwo zauwa¿yæ, dowodz¹cy pacyfikacj¹ (nazywan¹ przez nich 
„odblokowaniem”) zafa³szowali prawdziwy obraz zdarzeñ. Pominiêto m.in. fakt 
brutalnego bicia bezbronnych ludzi. Co wiêcej, fakty podawane w trzech 
dokumentach k³óc¹ siê nawzajem. Dotyczy to np. liczby funkcjonariuszy bior¹cych 
udzia³ w akcji, godzin jej przeprowadzenia, a tak¿e liczby strajkuj¹cych.

Wiêksz¹ zgodnoœæ faktów prezentuj¹ relacje uczestników strajku, mimo i¿ obaj 
górnicy obserwowali akcjê w ró¿nych miejscach. Ich zeznania s¹ jednak zgodne 
co do brutalnoœci zomowców.

Zacytowane przez nas relacje i dokumenty stanowi¹ ciekawy materia³ Ÿród³owy 
do wykorzystania na lekcjach historii w szko³ach gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych.

Relacja Józefa Ga³uszki z pacyfikacji KWK Jastrzêbie
Na kopalniê uda³em siê 13 grudnia ok. 15.30. Na bramie wisia³ transparent z 

napisem „Protest robotników”. Na czele strajku stali Romuald Auksztulewicz, Jan 
D¹browski i Jan Winiarczyk. Henryk Nejman przebywa³ ju¿ w Szerokiej- 
domagaliœmy siê jego uwolnienia. Pierwszego dnia strajkowa³o niewielu 
robotników. By³a przecie¿ niedziela.

Naczelnik Biura Edukacji Publicznej œl¹skiego IPN, dr Adam Dziurok. 
23 wrzeœnia - otwarto wystawê czasow¹ pt. „Per³a Uzdrowisk Œl¹skich  
jastrzêbski kurort na pocztówce ze zbiorów Janusza Kuœmierskiego”. Na wystawie 
zaprezentowano ok. 240 pocztówek i fotografii oraz inne pami¹tki obrazuj¹ce 
jastrzêbskie uzdrowisko przed 1939 r.  Warto zaznaczyæ, ¿e bogaty zbiór pana 
Kuœmierskiego umo¿liwi³ przedstawienie niemal wszystkich zak¹tków 
ówczesnego kurortu: sanatoriów, pensjonatów, miejsc rozrywki (z parkiem, pla¿¹, 
basenem, kortami tenisowymi i kasynem na czele), infrastruktury drogowej i 
kolejowej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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5. Zestawienie strat powsta³ych w wyniku dzia³añ:
¯adnych strat nie zanotowano.
6. Liczba osób zatrzymanych i zastosowane wobec nich sankcje:
Zatrzymano 3 osoby, które zosta³y internowane.
•ród³o: IPN Katowice sygn. 0103/217 (kopia w zbiorach GHM).

Sprawozdanie z dzia³añ milicyjnych dot. odblokowania kopalni „Jastrzêbie” 
w Jastrzêbiu Zdroju w dniu 15.12.1981 r.
W dniu 15.12.1981 r. zgodnie z decyzj¹ WKO w Katowicach przeprowadzono 
si³ami MO i LWP operacjê odblokowania kopalni „Jastrzêbie”.
(…)
O godz. 7.30 planowane do operacji si³y i œrodki osi¹gnê³y rejon wyczekiwania 
wyznaczony na granicy miasta, sk¹d na polecenie dowódcy operacji p³k K. 
Wilczyñskiego przedyslokowane zosta³y na pozycjê wyjœciow¹ do dzia³añ 
odblokowania kop. „Jastrzêbie”. O godz. 8.06 si³y porz¹dkowe wkroczy³y na teren 
kop. „Jastrzêbie”. Dowódca operacji zwróci³ siê z apelem do strajkuj¹cych 
górników o dobrowolne opuszczenie cechowni. Poniewa¿ apel nie odniós³ skutku, 
o godz. 8.30 otworzono drzwi cechowni i wkroczono do wnêtrza ponawiaj¹c apele 
o wyjœcie z kopalni. Za³oga zebrana w iloœci oko³o 3.000 osób zaczê³a wychodziæ z 
cechowni spokojnie i bez agresywnoœci w stosunku do si³ porz¹dkowych. W 
trakcie wychodzenia za³ogi czêœæ si³ porz¹dkowych dokona³a penetracji ³aŸni i 
budynku dyrekcji. O godz. 9.27 po opuszczeniu kopalni przez protestuj¹c¹ za³ogê 
si³y porz¹dkowe wycofano.
Ocena i wnioski
Dzia³ania przeprowadzono sprawnie. Zaskoczenie za³ogi wejœciem na zak³ad 
oraz zgromadzone si³y i œrodki organów porz¹dkowych MO i wojska da³y w³aœciwy 
efekt.
•ród³o: IPN Katowice sygn. 0103/217 (kopia w zbiorach GHM).

Ankieta operacji milicyjnej [w KWK „Jastrzêbie” w dniu 15.12.1981 r.]
(…)
Zestawienie si³ i œrodków (w³asnych i wspieraj¹cych):
W dzia³aniach udzia³ wziê³o:
- funkcjonariuszy ZOMO - 679
- funkcjonariuszy NOMO -180
- funkcjonariuszy gr. interw. KWMO - 130
- funkcjonariuszy ROMO - 500
- ¿o³nierzy WP - 200
W operacji wykorzystano:
- czo³gów - 30
- pojazdów opancerzonych BWP - 15
- armatki wodne - 4
Sprzêt i wyposa¿enie funkcjonariuszy ZOMO etatowe na wypadek PZ.
(…)
Sporz¹dzi³ St. Pom. Szefa Sztabu ds. Operac. Szkoleniowych mjr mgr J. Repeæ
•ród³o: IPN Katowice sygn. 0103/217 (kopia w zbiorach GHM).

Marcin Boratyn

Oko³o 8.30 by³em w pobli¿u Stacji Ratowniczej. Zauwa¿y³em, ¿e pod bramê 
podjecha³ czo³g, ze skota wysiad³ mundurowy, który sprawnie przeskoczy³ bramê 
i przeci¹³ k³ódkê. Na teren kopalni czwórkami weszli zomowcy. Dwa œrodkowe 
szeregi uderzy³y na cechowniê, pozostali otoczyli budynek i zaczêli t³uc szyby. 
¯adnego ultimatum nie otrzymaliœmy. Wszystko dzia³o siê nagle i z zaskoczenia. 
Ca³y czas by³em pod Stacj¹ Ratownicz¹ i obserwowa³em, jak z cechowni uciekaj¹ 
ludzie i wpadaj¹ w szpaler zomowców, którzy bili bez mi³osierdzia. Widzia³em na 
w³asne oczy, jak pobito kobietê, która jeszcze przed chwil¹ wyp³aca³a pensje. 
By³em równie¿ œwiadkiem poœcigu zomowca za kowalem (by³ ju¿ w podesz³ym 
wieku). Na szczêœcie funkcjonariusz potkn¹³ siê i przewróci³, a kowal zdo³a³ uciec.

Pamiêtam te¿ jak po akcji mój prze³o¿ony odetchn¹³ z ulg¹. Powiedzia³, ¿e teraz 
bêdzie wreszcie porz¹dek. Widzia³em na jego twarzy ogromne zadowolenie. 
Wkrótce sekretarz Klemens Kurek nakaza³ mi rozsypaæ w cechowni sodê 
kaustyczn¹, by zneutralizowaæ dzia³anie gazu, jakiego u¿yto podczas akcji 
ZOMO.

Pamiêtam równie¿ taki epizod. Gdy wróciliœmy ju¿ do pracy, ratownik Ryszard 
Siwiec przez radiowêze³ zadeklarowa³, ¿e na znak poparcia dla „akcji 
porz¹dkowej” przepracuje cztery niedziele za darmo.
•ród³o: Wywiad z Franciszkiem Figasem (ur. 1936) przeprowadzony w Galerii 
Historii Miasta, 17.10.2007 r.

* * *

Ankieta operacji milicyjnej  odblokowanie KWK „Jastrzêbie” w Jastrzêbiu 
Zdroju w dniu 15.12.1981 r.
1. Krótki opis sytuacji operacyjno-politycznej, ze szczególnym uwzglêdnieniem 
rozpoznania operacyjnego i taktycznego:
W zwi¹zku z wprowadzeniem stanu wojennego radykalni cz³onkowie i dzia³acze 
KZ „Solidarnoœci” w KWK „Jastrzêbie” zainicjowali i zorganizowali strajk 
okupacyjny w cechowni kopalni. Dzia³ania ich wynika³y z wczeœniejszych uchwa³ 
KK na wypadek wprowadzenia stanu wyj¹tkowego. Rozpowszechniano 
informacje o strajku w ca³ym kraju. Na zorganizowanych masówkach apelowano, 
aby strajkuj¹cy uzbrajali siê w ró¿nego typu narzêdzia. W strajku bra³o udzia³ 
oko³o 2000 górników.
2. Rodzaj operacji, za³o¿enia taktyczne dzia³añ:
Odblokowanie kopalni si³ami MO i WP oraz zatrzymanie organizatorów strajku.
3. Zestawienie si³ i œrodków (w³asnych i wspieraj¹cych):
U¿yto: 1252 funkcjonariuszy MO z pe³nym wyposa¿eniem i œrodkami wsparcia 
przewidzianymi do dzia³añ w warunkach „PZ” (w tym 4 armaty wodne), kompaniê 
czo³gów WP, batalion piechoty zmechanizowanej z opancerzonymi œrodkami 
transportu, 415 cz³onków ORMO.
4. Opis przebiegu dzia³añ, czas trwania operacji, ocena i wnioski:
W dniu 15.12.1981 r. o godz. 9.00 zaplanowane si³y MO i WP po wejœciu na teren 
kopalni i udaniu siê pod cechowniê skierowa³y apel o dobrowolne zaprzestanie 
akcji strajkowej i opuszczenie cechowni. W wyniku apelu strajkuj¹cy wyszli z 
cechowni i terenu kopalni. Operacja trwa³a oko³o 30 minut. Nie u¿ywano ¿adnych 
œrodków przymusu.
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- funkcjonariuszy ZOMO - 679
- funkcjonariuszy NOMO -180
- funkcjonariuszy gr. interw. KWMO - 130
- funkcjonariuszy ROMO - 500
- ¿o³nierzy WP - 200
W operacji wykorzystano:
- czo³gów - 30
- pojazdów opancerzonych BWP - 15
- armatki wodne - 4
Sprzêt i wyposa¿enie funkcjonariuszy ZOMO etatowe na wypadek PZ.
(…)
Sporz¹dzi³ St. Pom. Szefa Sztabu ds. Operac. Szkoleniowych mjr mgr J. Repeæ
•ród³o: IPN Katowice sygn. 0103/217 (kopia w zbiorach GHM).

Marcin Boratyn

Oko³o 8.30 by³em w pobli¿u Stacji Ratowniczej. Zauwa¿y³em, ¿e pod bramê 
podjecha³ czo³g, ze skota wysiad³ mundurowy, który sprawnie przeskoczy³ bramê 
i przeci¹³ k³ódkê. Na teren kopalni czwórkami weszli zomowcy. Dwa œrodkowe 
szeregi uderzy³y na cechowniê, pozostali otoczyli budynek i zaczêli t³uc szyby. 
¯adnego ultimatum nie otrzymaliœmy. Wszystko dzia³o siê nagle i z zaskoczenia. 
Ca³y czas by³em pod Stacj¹ Ratownicz¹ i obserwowa³em, jak z cechowni uciekaj¹ 
ludzie i wpadaj¹ w szpaler zomowców, którzy bili bez mi³osierdzia. Widzia³em na 
w³asne oczy, jak pobito kobietê, która jeszcze przed chwil¹ wyp³aca³a pensje. 
By³em równie¿ œwiadkiem poœcigu zomowca za kowalem (by³ ju¿ w podesz³ym 
wieku). Na szczêœcie funkcjonariusz potkn¹³ siê i przewróci³, a kowal zdo³a³ uciec.

Pamiêtam te¿ jak po akcji mój prze³o¿ony odetchn¹³ z ulg¹. Powiedzia³, ¿e teraz 
bêdzie wreszcie porz¹dek. Widzia³em na jego twarzy ogromne zadowolenie. 
Wkrótce sekretarz Klemens Kurek nakaza³ mi rozsypaæ w cechowni sodê 
kaustyczn¹, by zneutralizowaæ dzia³anie gazu, jakiego u¿yto podczas akcji 
ZOMO.

Pamiêtam równie¿ taki epizod. Gdy wróciliœmy ju¿ do pracy, ratownik Ryszard 
Siwiec przez radiowêze³ zadeklarowa³, ¿e na znak poparcia dla „akcji 
porz¹dkowej” przepracuje cztery niedziele za darmo.
•ród³o: Wywiad z Franciszkiem Figasem (ur. 1936) przeprowadzony w Galerii 
Historii Miasta, 17.10.2007 r.

* * *

Ankieta operacji milicyjnej  odblokowanie KWK „Jastrzêbie” w Jastrzêbiu 
Zdroju w dniu 15.12.1981 r.
1. Krótki opis sytuacji operacyjno-politycznej, ze szczególnym uwzglêdnieniem 
rozpoznania operacyjnego i taktycznego:
W zwi¹zku z wprowadzeniem stanu wojennego radykalni cz³onkowie i dzia³acze 
KZ „Solidarnoœci” w KWK „Jastrzêbie” zainicjowali i zorganizowali strajk 
okupacyjny w cechowni kopalni. Dzia³ania ich wynika³y z wczeœniejszych uchwa³ 
KK na wypadek wprowadzenia stanu wyj¹tkowego. Rozpowszechniano 
informacje o strajku w ca³ym kraju. Na zorganizowanych masówkach apelowano, 
aby strajkuj¹cy uzbrajali siê w ró¿nego typu narzêdzia. W strajku bra³o udzia³ 
oko³o 2000 górników.
2. Rodzaj operacji, za³o¿enia taktyczne dzia³añ:
Odblokowanie kopalni si³ami MO i WP oraz zatrzymanie organizatorów strajku.
3. Zestawienie si³ i œrodków (w³asnych i wspieraj¹cych):
U¿yto: 1252 funkcjonariuszy MO z pe³nym wyposa¿eniem i œrodkami wsparcia 
przewidzianymi do dzia³añ w warunkach „PZ” (w tym 4 armaty wodne), kompaniê 
czo³gów WP, batalion piechoty zmechanizowanej z opancerzonymi œrodkami 
transportu, 415 cz³onków ORMO.
4. Opis przebiegu dzia³añ, czas trwania operacji, ocena i wnioski:
W dniu 15.12.1981 r. o godz. 9.00 zaplanowane si³y MO i WP po wejœciu na teren 
kopalni i udaniu siê pod cechowniê skierowa³y apel o dobrowolne zaprzestanie 
akcji strajkowej i opuszczenie cechowni. W wyniku apelu strajkuj¹cy wyszli z 
cechowni i terenu kopalni. Operacja trwa³a oko³o 30 minut. Nie u¿ywano ¿adnych 
œrodków przymusu.
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Kurhaus (Dom Zdrojowy)
Pocztówka ukazuje pierwotny wygl¹d obecnego Domu Zdrojowego. Budynek 
wzniós³ hrabia Felix von Koenigsdorff wiosn¹ 1862 r. W œrodku znalaz³o siê 
miejsce na kabiny k¹pielowe, restauracjê i salê taneczn¹. W póŸniejszym okresie 
obiekt nazywano Kasynem (uruchomiono tu ruletkê). W II RP w dalszym ci¹gu 
pe³ni³ funkcjê rozrywkow¹ udostêpniaj¹c miejsca czytelnikom, hazardzistom i 
tancerzom. W po³owie lat 50. Dom Zdrojowy przeszed³ kapitalny remont. Pod 
koniec lat 90. zosta³ rozebrany i odbudowany od podstaw. Obecnie jest 
u¿ytkowany przez Miejski Oœrodek Kultury.
Awers: Kolorystyka karty: kolor; krawêdzie: proste; naro¿niki: proste. Na dole 
bia³y margines, a na nim napis w kolorze czerwonym: “Bad Jastrzemb. / 
Eigenthum u. Verlag v. Jos. Zahm, Bad Jastrzemb.”; U góry na  ilustracji napis w 
kolorze czerwonym “Kurhaus”. Rewers: Nadruk strony adresowej: zielony. Karta 
zapisana, adresowana. Znaczek pocztowy. Stempel “JASTRZEMB / 3-4 N. / 19 
[...] 7”. Wymiary: 8,8 x 13,8 cm.
Pocztówka ze zbiorów GHM.

Jastrzêbie Zdrój na starej pocztówce
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