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Dzia³alnoœæ edukacyjna
Muzeum Miejskiego w Tychach

Muzeum Miejskie w Tychach zosta³o utworzone piêtnastego listopada 2004 
roku. Dla publicznoœci otwarto je dwudziestego pi¹tego kwietnia 2005 roku. 

Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e niezwykle ma³o czasu up³ynê³o od momentu 
formalnego utworzenia, poprzez za³atwienie wszelkich formalnoœci a¿ do otwarcia 
placówki wraz z wielk¹ wystaw¹ Sto lat z ¿ycia miasta. Tychy i tyszanie w XX wieku.

Starania zmierzaj¹ce ku powstaniu muzeum rozpoczêto d³ugo przed tym, 
zanim placówka otworzy³a swe podwoje dla zwiedzaj¹cych. By³a to praca ¿mudna i 
trudna, a brak miejsca, w którym mo¿na by gromadziæ stare dokumenty, archiwalne 
fotografie, sprzêty, przedmioty nieraz uzmys³awia³, ¿e jeœli nie uchroni siê przed 
nieub³aganym up³ywem czasu pami¹tek opowiadaj¹cych o przesz³oœci miasta, 
mog¹ one nigdy nie ujrzeæ œwiat³a dziennego.

Mi³oœnicy historii, ludzie zakochani w swoim mieœcie, cierpi¹cy z powodu 
niedostatków infrastruktury kulturalnej cieszyli siê z powstania w Tychach 
muzeum.

Zgodziæ siê trzeba, ¿e trzy lata to zbyt krótki okres czasu, by instytucja mog³a w 
pe³nej okaza³oœci rozwin¹æ sw¹ dzia³alnoœæ i spe³niæ wyznaczone jej na pocz¹tku 
cele, jednak¿e o Muzeum Miejskim w Tychach z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿na 
powiedzieæ, ¿e mimo krótkiego czasu istnienia mo¿e poszczyciæ siê wieloma 
osi¹gniêciami, i-  co nie pozostaje bez znaczenia i o czym ju¿ wspomniano 
powy¿ej-  sympati¹ tyskiej spo³ecznoœci.

Mówi¹c o sukcesach bêd¹cych udzia³em Muzeum Miejskiego w Tychach, warto 
podkreœliæ, ¿e placówka, licz¹c sobie zaledwie rok istnienia od otwarcia, zosta³a 
doceniona w presti¿owym konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA 2006, otrzymuj¹c 
wyró¿nienie w kategorii wystawy historyczne, biograficzne i literackie za 
organizacjê wystawy Ulice, place, domy...Tychy i ziemia pszczyñska na dawnej 
pocztówce.  

Dzia³alnoœæ oœwiatowa muzeum - cele i sposoby realizacji
Realizacja wystaw to bezspornie najwa¿niejsza czêœæ muzealnej dzia³alnoœci, 

nie bez znaczenia pozostaje jednak dzia³alnoœæ edukacyjna, wspieraj¹ca 
dzia³alnoœæ wystawiennicz¹.

Edukacja dzieci i m³odzie¿y to przecie¿ jeden z celów do zrealizowania, jakie 
stawia sobie ka¿de muzeum. Powstanie wystawy dla samej wystawy jest bowiem 
bezcelowe. Sztuk¹ jest za jej poœrednictwem przekazaæ m³odym pokoleniom 
wiedzê i poprzez wystawê zachêciæ do zdobywania tej¿e wiedzy. Dziêki muzealnej 
dzia³alnoœci edukacyjnej m³ody cz³owiek mo¿e wiele dowiedzieæ siê o miejscu z 
którego pochodzi, o tym, jak ¿y³o siê w nim kiedyœ, jakie s¹ jego historia i jego 
tradycje. Nie bez znaczenia pozostaje równie¿ fakt, ¿e ucz¹c od najm³odszych lat 
obcowania z kultur¹, nauczyciel kszta³tuje osobowoœæ dziecka. Zna ono swoje 
korzenie, ma szacunek do przesz³oœci, zna i docenia wartoœæ rodzinnych pami¹tek. 
Tak wykszta³cony m³ody cz³owiek staje siê w swym doros³ym ¿yciu œwiadomym 
uczestnikiem ¿ycia kulturalnego, dla którego muzeum na pewno nie bêdzie tylko 
zbiorem archaicznych przedmiotów.

Edukacja to tak¿e jeden z wa¿nych celów, jakie realizuje Muzeum Miejskie w 
Tychach. W placówce organizacj¹ ¿ycia edukacyjno-oœwiatowego zajmuje siê 
Dzia³ Oœwiatowy. Do zadañ dzia³u nale¿¹ równie¿: promocja muzeum oraz 
kontakty z lokalnymi mediami.  

Celem nadrzêdnym jest utrzymywanie kontaktu z nauczycielami (zw³aszcza 
tymi, którzy zajmuj¹ siê w swej pracy edukacj¹ regionaln¹), informowanie ich o 
maj¹cych miejsce w muzeum przedsiêwziêciach, jak równie¿ rozmowy z 
pedagogami, co pozwala jeszcze lepiej dostosowaæ edukacyjn¹ ofertê do potrzeb 
dzieci i m³odzie¿y. 

Trzeba podkreœliæ, ¿e Muzeum Miejskie w Tychach ma do dyspozycji zaledwie 
jedn¹ salê.  Ró¿norodna dzia³alnoœæ placówki, mo¿liwa jest w tak ograniczonej 
przestrzeni dziêki temu, ¿e podczas projektowania funkcji sali wydzielono czêœæ 
przeznaczon¹ na wystawy oraz  zajmuj¹c¹ mniejsz¹ powierzchniê, ni¿sz¹, bo 
znajduj¹c¹ siê pod antresol¹ czêœæ wykorzystywan¹ na prelekcje, odczyty i 
dzia³alnoœæ oœwiatow¹.

Mniejsza czêœæ sali wyposa¿ona zosta³a w ekran, wygospodarowano równie¿ 
miejsce na pod³¹czenie rzutnika multimedialnego. Sta³ym elementem s¹ tu 
równie¿ krzes³a, ustawiane w zale¿noœci od potrzeby. Bywa, ¿e prelekcje czy 
koncerty odbywaj¹ siê w czêœci sali przeznaczonej na wystawy, w niczym nie 
zak³óca to jednak jej uk³adu. Tak wiêc, pomimo i¿ muzeum dysponuje tylko jedn¹ 
sal¹, mo¿liwoœci wykorzystania jej na ró¿ne cele s¹ praktycznie nieograniczone.

Formy dzia³alnoœci oœwiatowej
Oferta edukacyjna przygotowana z myœl¹ o uczniach tyskich szkó³ obejmuje 

lekcje muzealne, wycieczki edukacyjne, oprowadzanie dzieci i m³odzie¿y po 
wystawach, warsztaty plastyczne, konkursy. 

Tematy i treœci lekcji muzealnych dostosowane s¹ do wieku uczniów. Dla klas I-
III szko³y podstawowej realizowane s¹ lekcje: Poznajemy muzeum, podczas której 
dzieci poprzez zabawy edukacyjne poznaj¹ funkcjê i cele muzeum oraz Zabytki w 
Tychach i okolicy (jest to lekcja o najstarszych budynkach w Tychach, uczniowie 
poznaj¹ ich historiê, dawn¹ oraz obecn¹ funkcjê i  wygl¹d); dla klas IV-VI 
proponujemy wspomnian¹ ju¿ lekcjê o tyskich zabytkach oraz lekcjê na temat 
pszczyñskiego stroju ludowego Do œlubu w czarnej jakli... 

Z myœl¹ o tyskich gimnazjalistach oraz uczniach szkó³ ponadgimnazjlanych 
realizowane s¹ lekcje: Powstania œl¹skie w Tychach i okolicy (ilustrowana 
eksponatami lekcja na temat wydarzeñ na Górnym Œl¹sku w latach 1918-1922; 
podczas jej trwania omówione zostaj¹ sytuacja miêdzynarodowa i wewnêtrzna, 
przebieg powstañ i plebiscytu  na terenie Górnego Œl¹ska z uwzglêdnieniem 
wydarzeñ w Tychach i gminach s¹siednich), Jak budowano Nowe Tychy  
(m³odzie¿ poznaje historiê budowy miasta Nowe Tychy wed³ug planu generalnego 
Kazimierza Wejcherta i Hanny Adamczewskiej-Wejchert), „Solidarnoœæ” w 
Tychach w okresie od sierpnia 1980 roku do stanu wojennego  (uczniowie 
zapoznaj¹ siê z dzia³alnoœci¹ “Solidarnoœci” na terenie Tychów od jesieni 1980 r.  
do pierwszych dni stanu wojennego, losami tyskich dzia³aczy zwi¹zku po 13 
grudnia 1981 r. Lekcja ilustrowana jest eksponatami, m.in. pras¹ wydawan¹ w 
Regionie Œl¹sko-D¹browskim Solidarnoœci, pami¹tkami internowanych) oraz 
omówione ju¿ powy¿ej lekcje Zabytki w Tychach i okolicy i Do œlubu w czarnej jakli. 
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Uczniom szkó³ ponadgimnazjalnych proponujemy równie¿ prelekcje z 
zakresu historii sztuki. Realizowane s¹ dwa cykle: Historia Sztuki Europejskiej 
oraz S³ynni artyœci œwiata.

Atrakcyjn¹ propozycjê stanowi¹ wycieczki edukacyjne. Obejmuj¹ one dwa 
„kierunki”: Wokó³ starego rynku i Paprocañskim traktem.

Trasa pierwszej z nich prowadzi od kapliczki Jana Nepomucena (ul. 
Starokoœcielna), obelisku upamiêtniaj¹cego œmieræ wiêŸniów przywiezionych do 
Tychów na egzekucjê z KL Auschwitz (ul. Koœciuszki), budynku starej poczty do 
koœcio³a p.w. œw. Marii Magdaleny, wraz z omówieniem znajduj¹cych siê tu tablic 
pami¹tkowych, poprzez restauracjê Strzeleckiego do pomnika powstañca 
œl¹skiego i starej szko³y (obecnie Szko³y Podstawowej nr 1) przy Placu Wolnoœci. 

Jest to spacer najstarszymi ulicami Tychów.
Trasa wycieczki Paprocañskim traktem rozpoczyna siê ko³o gospodarstwa 

Czardybonów (ród przedwojennych so³tysów wsi) i figury Paprocañskiej 
Madonny, uwzglêdnia tak¿e koœció³ i klasztor ojców franciszkanów p.w. œw. 
Franciszka i œw. Klary, XIX-wieczn¹ Bo¿¹ Mêkê (krzy¿ kamienny), budynek 
szko³y paprocañskiej z tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ wybuch pierwszego powstania 
œl¹skiego w Tychach, koœció³ p.w. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, Hutê 
Paprock¹.

Du¿ym zainteresowaniem dzieci i m³odzie¿y ciesz¹ siê organizowane przez 
Muzeum Miejskie w Tychach konkursy. Z ka¿d¹ now¹ propozycj¹ przybywa 
uczestników. S¹ to konkursy plastyczne, fotograficzne. Dzia³ Tradycji Kultury 
Historycznej Ziemi Pszczyñskiej od ubieg³ego roku organizuje tez konkurs na 
naj³adniejsz¹ kraszankê.

Trzeba równie¿ wspomnieæ, ¿e wœród zwiedzaj¹cych wystawy prezentowane 
w naszym muzeum, spor¹ liczbê stanowi¹ w³aœnie uczniowie.

Warto podkreœliæ, ¿e niektóre propozycje edukacyjne s¹ plonem wspó³pracy 
muzeum z tyskimi szko³ami. Tak by³o w przypadku warsztatów plastycznych. W 
marcu 2006 roku, gdy w muzeum prezentowana by³a wystawa archeologiczna 
Galeria sztuki w jaskini (stworzona przez pracowników Muzeum Œl¹skiego w 
Katowicach), nauczycielka sztuki w Zespole Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi w 
Tychach, Edyta Knie¿yk, zwróci³a siê do nas z pytaniem, czy mo¿liwe by³oby, aby 
dzieci i m³odzie¿ przynios³y do muzeum materia³y plastyczne i zainspirowane 
wystaw¹ malowa³y i rysowa³y. Podczas warsztatów powsta³y niezwykle 
interesuj¹ce prace, które pokazaliœmy w muzeum na wystawie Jaskiniowe 
impresje, a sama mo¿liwoœæ organizowania warsztatów plastycznych na sta³e 
wpisa³a siê w zakres naszych dzia³añ edukacyjnych, z której tyscy nauczyciele, 
zw³aszcza prowadz¹cy zajêcia z plastyki i sztuki, chêtnie korzystaj¹.

Poszczególne wystawy rodz¹ wiele ró¿nych pomys³ów, mieliœmy okazjê 
obejrzeæ, jak dzieci z Przedszkola nr 6 w Tychach tañcz¹ Taniec jaskiniowca (by³a 
to zabawa zainspirowana wspomnian¹ ju¿ wystaw¹ Galeria sztuki w jaskini).

Zachêcanie nauczycieli do samodzielnego przeprowadzania w³asnych 
tematycznych lekcji na ekspozycjach z wykorzystaniem ich fragmentów to tak¿e 
jeden z celów, jakie stawia sobie Dzia³ Oœwiatowy.

Pozostaj¹c w temacie wspó³pracy Muzeum Miejskiego w Tychach ze szko³ami 
wspomnieæ nale¿y, ¿e wspó³praca ta od pocz¹tku istnienia placówki jest bardzo 
owocna. 

W muzeum organizowane s¹ Dni Kultury Górnoœl¹skiej, wystawy bêd¹ce 
plonem konkursów realizowanych przez tyskie szko³y, pracownicy muzeum jako 
goœcie bior¹ udzia³ w przedsiêwziêciach szkolnych, s¹ jurorami w konkursach, 
wyg³aszaj¹ prelekcje, wyk³ady.

Placówka do³¹czy³a tak¿e do ogólnopolskiej akcji Ca³a Polska Czyta 
Dzieciom, na prze³omie 2006 i 2007 roku uczniowie tyskich szkó³ przychodzili do 
muzeum, aby s³uchaæ œl¹skich podañ i baœni.

Jeœli zaœ chodzi o ofertê kierowan¹ do samych pedagogów, odbywaj¹ siê w 
muzeum spotkania z nauczycielami, wyk³ady z zakresu edukacji regionalnej, 
warsztaty (m.in. z historii ludowego stroju pszczyñskiego, dotycz¹ce zasad 
tworzenia i funkcjonowania szkolnej izby regionalnej). 

Warto podkreœliæ, ¿e muzeum ma ju¿ grono zaprzyjaŸnionych nauczycieli, 
którzy przychodz¹ z uczniami na wernisa¿e, spotkania, mobilizuj¹ swych 
podopiecznych do uczestnictwa w konkursach.

Z oferty edukacyjnej Muzeum Miejskiego w Tychach korzystaj¹ nie tylko 
dzieci i m³odzie¿ z Tychów i okolic, uczniowie szkó³ i placówek oœwiatowych z 
miejscowoœci znajduj¹cych siê na terenie województwa œl¹skiego, studenci 
Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach oraz Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania i Nauk 
Spo³ecznych w Tychach, ale tak¿e m³odzie¿ z zagranicy.

Muzeum goœci³o m³odzie¿ z Miñska oraz berliñskiej dzielnicy Marzahn 
Hellersdorf, bêd¹cej miastem partnerskim Tychów, z Liceum Felix-Faure w 
Beauvais we Francji, z Berdyczowa na Ukrainie, Litwy.

Wœród propozycji Muzeum Miejskiego w Tychach ciesz¹cych siê du¿ym 
zainteresowaniem znajduj¹ siê równie¿ Popo³udnia Czwartkowe  
zapocz¹tkowany we wrzeœniu 2005 roku cykl, na który sk³adaj¹ siê spotkania 
autorskie, prelekcje, spotkania z ludŸmi ciekawych profesji oraz zainicjowana w 
czerwcu 2005 roku Akademia Historii Sztuki. 

W sali muzeum odbywaj¹ siê koncerty oraz pokazy archiwalnych filmów o 
Tychach, które muzeum pozyska³o do swych zbiorów z Archiwum Filmoteki 
Narodowej w Warszawie.

Warto dodaæ, ¿e placówka wspó³pracuje z ró¿nymi tyskimi instytucjami, 
odbywaj¹ siê tu warsztaty, konferencje, oficjalne spotkania.

Tyski Rok Historyczny
Z inicjatywy Muzeum Miejskiego w Tychach  rok 2007 og³oszony zosta³ 

mianem Tyskiego Roku Historycznego. W ten sposób uczczono przypadaj¹c¹ 
na 2007 rok 540 rocznicê pojawienia siê w Ÿród³ach historycznych pierwszej 
wzmianki o Tychach. Na 2007 rok przypad³y tak¿e inne istotne dla historii miasta 
rocznice, m.in. 225 rocznica wybudowania pierwszego koœcio³a w Tychach oraz 
setna rocznica jego rozbudowy, 55 lat zasiedlenia pierwszych budynków na 
osiedlu A, pierwszym osiedlu jakie wybudowano w Nowych Tychach.

Uroczysta inauguracja Tyskiego Roku Historycznego odby³a siê drugiego 
wrzeœnia 2007 roku na rynku w Starych Tychach. Przygotowano wówczas 
inscenizacjê wizyty Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, jaka mia³a miejsce w 
Tychach w 1922 roku, ods³oniêto tablicê upamiêtniaj¹c¹ wizytê Marsza³ka 
Pi³sudskiego oraz genera³ów Szeptyckiego i Horoszkiewicza.
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W czasie obchodów Tyskiego Roku Historycznego w muzeum odby³o siê I Tyskie 
Sympozjum Historyczne, którego tematem by³y Tyskie miejsca historycznej 
pamiêci, og³oszono konkursy: Historie tyskich rodzin dla uczniów tyskich gimnazjów 
oraz szkó³ ponadgminazjalnych i konkurs o Nagrodê Historyczn¹ Prezydenta 
Miasta Tychy na najciekawsz¹ historyczn¹ pracê licencjack¹, magistersk¹ lub 
doktorsk¹ o Tychach. Muzeum zainicjowa³o nowy cykl wydawniczy  Tyskie Zeszyty 
Historyczne. Ukaza³ siê tak¿e album zawieraj¹cy osiemdziesi¹t pocztówek 
ukazuj¹cy, jak wygl¹da³y Tychy w okresie od koñca XIX wieku do lat 50-tych XX 
wieku. Otwarte zosta³y wystawy: Powstaje miasto. Tychy w fotografii Andrzeja 
Czy¿ewskiego oraz Tyski koœció³ i jego proboszcz. W 100-lecie rozbudowy koœcio³a 
p.w. œw. Marii Magdaleny w Tychach. Obchody Tyskiego Roku Historycznego 
zwieñcz¹: wystawa historyczna Tychy przez wieki oraz wyk³ady w ramach Tyskiego 
Seminarium Majowego.

W ramach przedsiêwziêcia w paŸdzierniku 2007 roku odby³o siê tak¿e Œwiêto 
Osiedla A, a dziewi¹tego lutego br. plenerowe widowisko historyczne w Cielmicach, 
upamiêtniaj¹ce 640-lecie podpisania przez ksiêcia opawsko-raciborskiego Jana 
dokumentu o zamianie wsi Bojszowy na wieœ Leszczyny.

 Og³oszenie 2007 roku Tyskim Rokiem Historycznym mia³o na celu nie tylko 
przypomnienie tyszanom o przypadaj¹cych na 2007 rok rocznicach, ale tak¿e 
zachêcenie ich do zg³êbiania wiedzy na temat miasta, naukowców zaœ do podjêcia 
pracy maj¹cej na celu zape³nienie bia³ych plam w historii Tychów, prze³amanie 
stereotypu, ¿e Tychy to miasto bez historii.

Promocja muzeum
Wa¿n¹ rolê w procesie dzia³alnoœci muzeum pe³ni jego promowanie. Prócz 

przygotowywania przez Dzia³ Oœwiatowy ofert edukacyjnych dla nauczycieli, ulotek, 
afiszy i plakatów informuj¹cych o odbywaj¹cych siê w naszej placówce 
przedsiêwziêciach, pracownicy Muzeum Miejskiego w Tychach promuj¹ placówkê 
podczas  takich imprez jak: Dni Tyskie, Festiwal Muzyczny im. Ryœka Riedla, festyny 
œrodowiskowe organizowane przez Radê Osiedla Stare Tychy, Œwiêto Rodziny 
(festyn organizowany przez Oœrodek Charytatywno-Spo³eczny b³. Jana XXIII oraz 
parafiê p.w. Œciêcia œw. Jana Chrzciciela w Tychach), Seminaria Majowe, 
konferencje dla nauczycieli, a ostatnio tak¿e Targi Muzeów Górnoœl¹skich w 
Ostrawie. Muzeum Miejskie w Tychach posiada sta³e billboardy oraz billboard 
zmienny dotycz¹cy prezentowanych w placówce wystaw. Z inicjatywy naszego 
muzeum w mieœcie wygospodarowane zosta³o miejsce na gabloty dla tyskich 
instytucji kultury  obok Muzeum Miejskiego w Tychach informacje o organizowanych 
przedsiêwziêciach umieszczaj¹: Teatr Ma³y w Tychach, Miejskie Centrum Kultury w 
Tychach oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach..

W mieœcie znajduj¹ siê ponadto drogowskazy kieruj¹ce turystów do muzeum.
Placówka ma równie¿ stronê internetow¹ ( ), 

gdzie znajduj¹ siê informacje na temat wszystkich aktualnych przedsiêwziêæ oraz 
planowanych wystaw, spotkañ czy koncertów.

Jak ju¿ wspomniano, Muzeum Miejskie jest placówk¹ powsta³¹ w 2005 roku, a od 
m³odej instytucji wiele siê wymaga, musi ona do³o¿yæ starañ, by jej istnienie zosta³o 
zauwa¿one, docenione i co najwa¿niejsze zaakceptowane przez spo³eczeñstwo.

Joanna Kucz-Pieczka (Muzeum Miejskie w Tychach)

www.muzeummiejskie.tychy.pl

Muzea w Polsce i na œwiecie

Muzeum Correr w Wenecji
Muzeum Correr w Wenecji jest najwiêkszym miejskim zbiorem dzie³ sztuki 

znajduj¹cym siê w samym sercu Wenecji- na placu Œwiêtego Marka. Muzeum 
zrodzi³o siê ze zbiorów, które Teodoro Correr zapisa³ w testamencie miastu 
Wenecja, a nastêpnie wzbogaci³o siê o darowizny oraz zapisy s³awnych wenecjan, 
które stanowi¹ bogate i zró¿nicowane dziedzictwo Miejskich Muzeów Wenecji. 
Siedzib¹, w której znajduj¹ siê zbiory, od 1922 roku jest tak zwane Skrzyd³o 
Napoleoñskie (Ala Napoleonica) oraz czêœæ Nowych Prokuracji. Etap 
projektowania oraz pocz¹tkowa faza realizacji Skrzyd³a Napoleoñskiego 
znajduj¹cego siê naprzeciwko bazyliki Œwiêtego Marka przypada na lata dominacji 
francuskiej z Napoleonem na czele (1806-1814). Budowla ta wzniesiona zosta³a  
na miejscu dawnego koœcio³a San Geminiano i flankowana przez Stare i Nowe 
Prokuracje tzn. przez rozci¹gaj¹ce siê po obu stronach Placu Œwiêtego Marka 
arkadowe pa³ace goszcz¹ce niegdyœ biura i siedziby najwa¿niejszych urzêdników 
Republiki Weneckiej. Skrzyd³o Napoleoñskie zosta³o ukoñczone dopiero w po³owie 
osiemnastego wieku, goœci³o wiêc Dwór Habsburski podczas dominacji 
austriackiej oraz politycznych, wojskowych i dyplomatycznych przedstawicieli 
zjednoczonych wówczas regionów Lombardii i Veneto. Skrzyd³o Napoleoñskie 
obdarzone reprezentacyjnymi fasadami po obu stronach budynku, wymownym 
portykiem, wspania³¹ klatk¹ schodow¹ oraz Sal¹ Balow¹ zaprojektowane zosta³o 
przez architektów Antoliniego, Giuseppe Soli oraz Lorenzo Santiego. Urz¹dzenie 
wnêtrz przypisuje siê weneckiemu malarzowi Giuseppe Borsato inspiruj¹cego siê 
stylem imperialnym i Biedermeier oraz pod wp³ywem francuskich architektów 
Percier i Fontaine. 

Muzeum Correr wziê³o nazwê od nazwiska jego fundatora Teodoro Correr 
(1750-1830) pochodz¹cego ze starej weneckiej rodziny arystokratycznej i 
zapalonego kolekcjonera. Tu¿ przed swoj¹ œmierci¹ ofiarowa³ on miastu swoje 
zbiory dzie³ sztuki oraz dom- pa³ac San Zan Degolà. Kolekcja udostêpniona zosta³a 
publicznoœci w 1836 roku, po uprzednim uporz¹dkowaniu muzeograficznym przez 
Vincenzo Lazari. To on jako pierwszy dokonuje podzia³u materia³ów, kataloguje je 
oraz stara siê o kolejne darowizny na rzecz muzeum. Spadek po Teodoro Correr 
wzbogaca³ siê o nowe rekwizyty zapisywane w testamencie: miêdzy innymi zbiory 
Molin, Zoppetti zawieraj¹ce prace Antonio Canovy, Tironi (malarstwo, majoliki, 
wyroby szklane i br¹zowe), Cicogna, Sagredo. W 1922 roku zapada decyzja o 
przeniesieniu Muzeum Correr z domu Todoro Correr do Skrzyd³a Napoleoñskiego i 
czêœci Nowych Prokuracji. W 1923 w sk³ad Muzeum Miejskiego wesz³o równie¿ 
Muzeum Szk³a z siedzib¹ w Murano. W tym samym roku dyrekcji Muzeum Correr 
powierzono administrowanie Pa³acem Do¿ów.

W neoklasycznych salach Skrzyd³a Napoleoñskiego znalaz³a miejsce kolekcja 
najznamienitszego rzeŸbiarza epoki klasycznej Antonio Canovy (1757-1822), st¹d 
przechodzi siê do Nowych Prokuracji zaprojektowanych przez architekta Vincenzo 
Scamozzi (1552-1616), w których urzêdowali najwa¿niejsi dostojnicy Republiki 
Weneckiej zwanej wówczas Serenissim¹ (Najjaœniejsz¹). Tutaj w przestronnych 
salach tematycznie przedstawiono ró¿ne aspekty ¿ycia mieszczan, ¿ycie 
codzienne, instytucje, marynarkê handlow¹ i wojenn¹, karnawa³. W tej czêœci
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Muzea w Polsce i na œwiecie
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Wrona o numerze 152 przetransportowanego z Goleszowa na górê Che³m 
wozem drabiniastym jedyn¹ wówczas piaszczyst¹ drog¹. Dziewiczy lot bêd¹cy 
równoczeœnie oblataniem terenu wykona³ instruktor szybowcowy, harcerz 
Kazimierz Kula przyby³y z Warszawy, w towarzystwie przedstawicieli LOPP z 
Katowic i Chor¹gwi ZHP. Kolejnym z lataj¹cych tego dnia by³ Ludwik Puzoñ 
instruktor rozpoczêtego kursu, po nim do lotów przyst¹pili kolejno kursanci.

Oficjalne otwarcie Szko³y Szybowcowej Aeroklubu Œl¹skiego w Goleszowie, 
potocznie nazywanej „szko³¹ harcersk¹”, mia³o miejsce 15 lipca 1934 r., a 
imprezê uœwietni³ swoj¹ obecnoœci¹ wojewoda œl¹ski Micha³ Gra¿yñski. Szko³a 
w momencie otwarcia posiada³a drewniany hangar wraz z przybudówk¹ 
pe³ni¹c¹ rolê warsztatu i kancelarii oraz 11 szybowców. W 1936 r. zbudowano 
drogê na szczyt góry, budynek administracyjno-mieszkalny (istniej¹cy do 
dzisiaj), dwa nowe hangary i magazyn. W tym samym roku zmieniono nazwê 
szko³y na Œl¹sk¹ Szko³ê Szybowcow¹ LOPP na Górze Che³m im. mjr Ludwika 
Idzikowskiego - pilota wojskowego, œmia³ka, który zgin¹³ podczas próby przelotu 
przez Atlantyk w 1929 r. Rok przed wybuchem wojny szko³a posiada³a oko³o 30 
ró¿nych szybowców min.: Salamandry, Sroki, Komary. W okresie 
miêdzywojennym wyszkolono blisko 1,5 tysi¹ca pilotów.

Po wybuchu wojny i zajêciu Polski przez okupanta na terenie szybowiska 
szkolono niemieck¹ m³odzie¿ bêd¹c¹ w przysz³oœci kandydatami do Luftwaffe. 

Wyzwolenie spod okupacji otworzy³o szanse wskrzeszenia przedwojennej 
szko³y szybowcowej. G³ównym propagatorem tej idei, który podj¹³ dzia³ania w 
celu jej urzeczywistnienia, by³ Franciszek Kêpka (senior), jej przedwojenny 
absolwent.

Oœrodek Szkolny Szybownictwa Goleszów rozpocz¹³ oficjalnie funkcjonowaæ 
w 1946 r. z Franciszkiem Kêpk¹ jako kierownikiem. Mimo, ¿e w okresie 1946-
1950 wyszkolono 1300 pilotów i oœrodek wróci³ do dawnej œwietnoœci, wskutek 
decyzji podjêtej na wysokich szczeblach w³adzy szko³ê zamkniêto.

Che³m wyda³ wielu dobrych pilotów, warto tu wspomnieæ Jana Cholewê 
bohaterskiego pilota, który wykona³ 3 tury lotów bojowych na samolotach 
bombowych w czasie II wojny œwiatowej (niewiele za³óg prze¿ywa³o tak¹ liczbê 
lotów bojowych st¹d w uznaniu zas³ug wystawiono mu pomnik w centrum 
Ustronia), czy Franciszka Kêpkê seniora oraz Franciszka Kêpkê juniora- 
zas³u¿onych dla polskiego sportu lotniczego. Po wspania³ej szybowcowej 
przesz³oœci góry Che³m pozostali w wiêkszoœci niemi œwiadkowie w postaci 
budynku szko³y wraz z tablic¹ pami¹tkow¹ oraz stoku, z którego startowali 
adepci latania, lecz tradycje lotnicze miejsca nie zaginê³y do koñca 
kontynuowane przez dzia³aj¹c¹ tam szko³ê paralotniow¹.

•ród³o:
http://www.vgcpoland.pl  artyku³ in¿. A. Skarbiñskiego
http://www.308.cieszyn.pl/legenda.html - artyku³ G. Kasztury
http://301.dyon.pl/txt/biografie.jan.cholewa.1.html
Http://www.goleszow.pl/index.php?page_id=73

Andrzej Synaszko (Jastrzêbie Zdrój)

muzeum mieœci siê równie¿ ekspozycja dzie³ sztuki antycznej. Na drugim piêtrze 
podziwiaæ mo¿na wspania³e zbiory pinakoteki, na które sk³adaj¹ siê g³ównie 
przyk³ady malarstwa weneckiego od jego narodzin a¿ po szesnasty wiek na 
czele z dzie³ami Lorenzo Veneziano, Cosme' Tura, Vittore Carpaccio i Antonello 
da Messina. Wyposa¿enie tej czêœci zawdziêcza siê s³awnemu architektowi 
weneckiemu Carlowi Scarpa.

Przy muzeum dzia³a biblioteka muzealna zawieraj¹ca ksiêgozbiór o 
nieocenionej wartoœci historycznej i artystycznej.

Muzeum Correr 
San Marco 52
30124 Venezia
Tel. ++39 0412405211
Fax. ++390415200935
Informacja: 
Godziny zwiedzania:
3.XI-21.III, 9-17
22.III-2.XI, 9-19
Bilet normalny: 12.00 euro
Bilet ulgowy: 6.50 euro
(m³odzie¿ szkolna do 14 lat, opiekunowie 
grup szkolnych i uniwersyteckich 
(maksymalnie dwoje), studenci do 29 lat, 
osoby powy¿ej 65-ego roku ¿ycia
Zni¿ka rodzinna (dwoje opiekunów i 
minimum dwoje dzieci) jeden bilet normalny, 
reszta bilety ulgowe
Zni¿ka dla szkó³ (w okresie- 1.IX-21.III)- 5 
euro

Katarzyna Boratyn (historyk sztuki, Werona)

mkt.musei@comune.venezia.it

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

Goleszowskie szybowisko

Goleszów - niewielka miejscowoœæ po³o¿ona w zachodniej czêœci urokliwego 
Pogórza Cieszyñskiego bêd¹cego przedsionkiem Beskidu Œl¹skiego.

Wiêkszoœæ turystów przeje¿d¿aj¹cych przez Goleszów w kierunku beskidzkich 
kurortów nie wie, ¿e w tym miejscu na górze Che³m (464 m.n.p.m.) przed wojn¹ 
dzia³a³ oœrodek szkolenia szybowcowego. Z okresu œwietnoœci tego miejsca 
pozosta³ budynek szko³y, bêd¹cy w prywatnych rêkach, a tak¿e pozbawiony 
drzew pó³nocny stok góry s³u¿¹cy niegdyœ jako pole startowe dla szybowców.

Warto jednak wróciæ do pocz¹tków tego miejsca. W po³owie kwietnia 1934 r. 
Ko³o Szybowcowe Start z Cieszyna razem z Goleszowsk¹ Grup¹ Szybowcow¹ 
rozpoczê³o szybowcowy kurs teoretyczny, a miesi¹c póŸniej odby³y siê pierwsze 
loty kursu praktycznego na cieszyñskim poligonie 4 Pu³ku Strzelców 
Podhalañskich. 14 czerwca 1934 r. mia³ miejsce pierwszy lot szybowca typu

RzeŸby Canovy
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Bauhaus w Jastrzêbiu Zdroju

Jastrzêbie Zdrój posiada dwa bardzo cenne zabytki polskiej architektury 
funkcjonalistycznej powsta³e w latach 30. ubieg³ego wieku. Jest nim Dom 
Sanatoryjny katowickiej Huty Baildon, oddany do u¿ytku w 1938 r., bardziej znany 
pod nazw¹ sanatorium „Hutnik” oraz powsta³a mniej wiêcej w tym samym czasie 
dawna willa Józefa Witczaka.

Funkcjonalizm w polskiej architekturze nieod³¹cznie zwi¹zany by³ z okresem 
dwudziestolecia miêdzywojennego staj¹c siê wrêcz symbolem II 
Rzeczypospolitej. Szczególny rozkwit tego kierunku zanotowano w województwie 
œl¹skim, czego przyk³adem mog¹ byæ wspania³e gmachy funkcjonalistyczne 
sto³ecznych Katowic. Na tym terenie dzia³a³ jeden z najwybitniejszych architektów 
polskich tego okresu Tadeusz Michejda.

Pionierami europejskiego funkcjonalizmu byli Niemiec Walter Gropius i 
Francuz Le Corbusier. Ich nowatorstwo polega³o na projektowaniu tanich, 
masowo wznoszonych budowli, dostosowanych charakterem do rewolucyjnych 
przemian spo³ecznych pierwszych dekad XX wieku. Budynek funkcjonalistyczny 
mia³ byæ przestronny, dostêpny dla ka¿dego ponad stanami i klasami 
spo³ecznymi, zrywa³ w swojej estetyce z przesadnym zdobnictwem.

Funkcjonalizm opiera³ siê na klasycznym kanonie krzy¿uj¹cych siê linii 
pionowych i poziomych, opiera³ siê na kszta³tach ³uku, ko³a i walca. Ogl¹daj¹c 
budynki wzniesione w tym stylu ma siê wra¿enie, ¿e architekt uk³ada je z klocków  
figur geometrycznych.

W niemieckim Weimarze, w 1918 r. Walter Gropius utworzy³ artystyczn¹ 
szko³ê „budowy domów” i zdobnictwa w dziedzinie sztuki u¿ytkowej. Tak powsta³ 
Bauhaus czyli w wolnym t³umaczeniu „warszat budowlany”. Dokonania tej szko³y 
promieniowa³y na ca³¹ Europê. Twórcy Bauhausu nawi¹zywali do ekspresjonizmu 
i kubizmu, próbowali kolektywnie stworzyæ styl, który stanie siê esencj¹ 
nowoczesnoœci w epoce maszyn i wielkiego przemys³u.

Znakomicie odda³ ten klimat gor¹czki twórczej film Fritza Langa pt. 
“Metropolis”.

Z doœwiadczeñ Bauhausu czerpali rosyjscy konstruktywiœci, póki ich 
genialnych za³o¿eñ nie przekreœli³ stalinizm. Podobnie sta³o siê w Niemczech, 
gdzie po dojœciu do w³adzy nazistów Bauhaus uznano za wzór architektury 
zdegenerowanej.

W warunkach polskich wzorce zachodniego funkcjonalizmu i rosyjskiego 
konstruktywizmu przyjête zosta³y w po³owie lat 20. Pionierami w tym by³y 
ugrupowania artystyczne „Blok” i „Praesens”. Do najwybitniejszych projektów 
zrealizowanych w okresie dwudziestolecia nale¿¹ budynki S¹dów Grodzkich w 
Warszawie i  sanatorium Patria w Krynicy, których projektantem by³ Bohdan 
Pniewski. Zdzis³aw M¹czeñski by³ autorem projektu budynku Ministerstwa 
Oœwiaty w Warszawie a Wac³aw Krzy¿anowski zaprojektowa³ kompleks 
budynków Biblioteki Jagielloñskiej. Miastem, które w swoim pierwotnym projekcie 
architektoniczno-urbanistycznym opar³o siê na dokonaniach funkcjonalizmu by³a 
Gdynia.

Popularnoœæ tego typu architektury w przedwojennym województwie œl¹skim 
zwi¹zana by³a z programem w³adz, nadania mu nowego polskiego oblicza, wobec
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dominuj¹cej w jego krajobrazie tradycyjnej ciê¿kiej architektury niemieckiej. 
Ciekawe, ¿e po niemieckiej stronie podzielonego w 1922 r. Górnego Œl¹ska tak¿e 
realizowano nowatorskie funkcjonalistyczne projekty. Dzie³a te mo¿na ogl¹daæ w 
Zabrzu, Bytomiu i Gliwicach.

W 1931 r. wzniesiono w Katowicach gmach Technicznych Zak³adów 
Naukowych projektu Borzyñskiej i £obody a w 1934 r. Dom Oœwiaty wed³ug projektu 
Tabeñskiego i Rybickiego. Najs³ynniejszym za³o¿eniem architektonicznym by³y 
jednak projekty Karola Schayera: czternastopiêtrowego Gmachu Skarbowego i 
Muzeum Œl¹skiego. 

Jednym z najwiêkszych polskich architektów tego okresu by³ Tadeusz 
Michejda. Mo¿na go uznaæ za prekursora nowoczesnego budownictwa na Górnym 
Œl¹sku. Jego autorstwa by³y projekty budynku Syndykatu Polskich Hut ¯elaznych, 
Domu Pracowników Dyrekcji Okrêgowej Kolei, ratusza w Janowie i wielu willi.

Gmach dawnego sanatorium „Hutnik” w Jastrzêbiu Zdroju realizuje w pe³ni 
funkcjonalistyczne za³o¿enia. W Wydziale Architektury Urzêdu Miejskiego w 
Jastrzêbiu Zdroju znajduje siê opracowanie „Studium wartoœci kulturowych i 
krajobrazowych miasta Jastrzêbia”, powsta³e w 1993 r. Zanotowano w nim, ¿e 
obiekt ten bêd¹cy w gestii s³u¿b konserwatorskich powsta³ oko³o 1930 r. Jednak 
œciœlejsz¹ dat¹ jego wzniesienia bêd¹ na pewno lata 1935-1938. W folderze 
Jastrzêbie Zdrój per³a œl¹skich uzdrowisk wydanym na prze³omie lat 1938/1939 
zamieszczono plan uzdrowiska, na którym sanatorium „Hutnik” nie zosta³o jeszcze 
naniesione. Budynek zosta³ uroczyœcie oddany do u¿ytku w 1938 r. Wyposa¿ono go 
w 60 ³ó¿ek, w³asne ³azienki zabiegowe i kuchniê wraz ze sto³ówk¹. Studium nie 
podaje niestety nazwiska architekta. 

W czasie okupacji urz¹dzono w nim oœrodek ginekologiczny realizuj¹cy pod 
okiem lekarza SS Carla Clauberga, znanego z pracy w Auschwitz, za³o¿enia 
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Za wóz pusty p³acono o po³owê mniej myta, ni¿ za wóz pe³ny. P³acono te¿ za wo³u 
prowadzonego na sprzeda¿. Myto musia³ uiszczaæ zawsze ¯yd, obojêtnie czy 
szed³ pieszo czy jecha³ na koniu, a dlatego, ¿e tutejsi ¯ydzi trudnili siê tylko 
handlem. Instytucja pobierania myta przy boryñskiej Rogatce funkcjonowa³a do 
wybuchu I wojny œwiatowej w 1914 roku.

Na podstawie przekazu ustnego dowiadujemy siê, ¿e drogê gminn¹ przez 
Boryniê budowano w latach g³odowych, st¹d te¿ nazywano j¹ drog¹ g³odow¹. 
Aby ch³opi pracuj¹cy przy tej inwestycji mieli si³y do ciê¿kiej roboty, wykonywanej 
rêcznie, otrzymywali posi³ek w zamku dziedzica. Wielka klêska g³odowa trwa³a tu 
w latach 1879 i 1880.

Nowa droga musia³a byæ tak szeroka, by wygodnie mog³y siê mijaæ wozy 
konne. Na poboczach, co kilka metrów sadzono drzewa liœciaste, g³ównie 
jesiony. Zasypanych w zimie dróg nikt nie odœnie¿a³ i drzewa wskazywa³y trasê 
drogi. W lecie chroni³y podró¿nych przed nadmiernym upa³em. Z obu stron drogi 
wykopano rowy odwadniaj¹ce. Wszystkie roboty wykonywali mieszkañcy wsi w 
ramach szarwarków. Siod³acy (wiêksi gospodarze) zwozili furmankami kamienie 
i t³uczeñ do utwardzenia drogi. Budow¹ kierowa³ mistrz szosowy. Z widniej¹cej 
daty na pomniku dziêkczynnym, dowiadujemy siê, ¿e drogê Powstañców Œl. 
budowano 10 lat, co przy pracy tylko rêcznej i d³ugoœci ulicy nie mo¿e dziwiæ. 
U¿ytkownikami drogi do po³owy XX wieku byli najczêœciej ch³opi udaj¹cy siê na 
jarmarki bydlêce i konne, a tak¿e na cotygodniowe targi do ¯or i dalszych miast 
JeŸdzili te¿ do ̄ or do m³yna, a w zimie po drewno do lasu a¿ do Woszczyc.
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projektu przekszta³cenia jastrzêbskiego uzdrowiska w narodowosocjalistyczne 
„Miasto Niemieckich Matek”. 

W 1948 r. budynek „Hutnika” przej¹³ Fundusz Wczasów Pracowniczych. W 
1961 r. zaadoptowano go na potrzeby Szpitala Miejskiego. Po jego likwidacji 
przed kilkoma laty budynek d³ugo pozostawa³ zamkniêty. 

Obecnie w gmachu dawnego „Hutnika” po remoncie kapitalnym, dzia³a s¹d. 
Zmienia siê jego otoczenie. Przedwojenny funkcjonalizm spotyka siê z 
nowoczesn¹ architektur¹ dobudowywanych gmachów, które wspólnie stworz¹ 
kompleks budynków s¹du.

Drugim funkcjonalistycznym obiektem z terenu Jastrzêbia Zdroju jest willa 
mecenasa Józefa Witczaka, wzniesiona krótko przed 1939 r. wg. projektu in¿. Odo 
Józefa Litawskiego. W jej projekcie widaæ znacz¹c¹ inspiracjê dzie³ami Tadeusza 
Michejdy. Wielu nazywa³o j¹ will¹ „amerykañsk¹”.

 Niestety, po wojnie budynek zosta³ przebudowany zatracaj¹c niektóre 
elementy wyró¿niaj¹ce jego ciekaw¹ formê funkcjonalistyczn¹. Otoczenie willi 
równie¿ zmieni³o charakter dobudowano do niej gmach szko³y muzycznej, znikn¹³ 
piêkny ogród, postawiono obok bloki i domki jednorodzinne.

Jaros³aw Mro¿kiewicz (nauczyciel, historyk regionu, Jastrzêbie Zdrój)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

12

Boryñska Rogatka

W Boryni u zbiegu dzisiejszej ulicy Powstañców Œl. z ul. 3 Maja sta³ do marca 
2004 roku budynek nazywany Rogatk¹. By³ to obszerny dom, murowany z ceg³y, 
kryty dachówk¹. Na parterze mieœci³ dwa pokoje z kuchni¹ i dwiema sionkami oraz 
izbê dla poborcy myta. Izba ta mia³a jedno okno od strony po³udniowej, z którego 
by³ widok na dzisiejsz¹ ulicê 3 Maja, a z drugiego okna urzêdnik widzia³ dzisiejsz¹ 
ulicê Powstañców Œl. Przy tym szerokim oknie pobiera³ myto, bo dla tego celu 
zosta³a tu wybudowana Rogatka. Pieni¹dze z myta by³y przeznaczone na 
utrzymanie dró¿nika, dbaj¹cego o dobry stan tych dróg. Dla bezpieczeñstwa 
zbieranych pieniêdzy wszystkie okna na parterze okratowano. Przy s³u¿bowym 
wejœciu do Rogatki bezpoœrednio z ulicy znajdowa³o siê zadaszenie, gdzie 
podró¿ni mogli siê schroniæ przed deszczem. Z prywatnego mieszkania celnika 
wychodzi³o siê na podwórko ze znajduj¹c¹ siê tam studni¹. Urzêdnik móg³ chowaæ 
drób i tucznika, bo do Rogatki przybudowano ma³y chlewik z poddaszem na 
s³omê. Od strony po³udniowej przylega³ do budynku du¿y ogród, przeznaczony 
dla gospodarza Rogatki. Na poddaszu, w dwóch ma³ych pokoikach mieszka³ 
dró¿nik, dbaj¹cy o u¿ytkowy stan tutejszych dróg publicznych, zasypywa³ 
t³uczniem ubytki, odwadnia³ zalane wod¹ odcinki drogi. Rogatkê wzniesiono w 
drugiej po³owie XIX wieku w zwi¹zku z budow¹ utwardzonej drogi, nosz¹cej dziœ 
nazwê ul. Powstañców Œl.

Op³aty za u¿ytkowanie traktów by³y z góry ustalone i widnia³y na tablicy 
zawieszonej na budynku. Do p³acenia myta byli zobowi¹zani u¿ytkownicy drogi, 
poza ludŸmi pieszymi. Zwolnieni z p³acenia tego c³a zostali te¿ rolnicy z Boryni, 
Szerokiej i Krzy¿owic, bo koszty budowy tych dróg pokrywano z ich podatków. 

Rogatka w Boryni (fot. 2001 r., ze zbiorów Heleny Bia³eckiej)
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Na zakoñczenie budowy tej drogi i w podziêce za ocalenie w czasie klêski 
g³odowej borynianie ufundowali w 1891 roku krzy¿ u zbiegu ulicy Zamkowej z ul. 
Powstañców Œl. Obecnie ta Bo¿a Mêka znajduje siê po przeciwnej stronie drogi, 
przy ul. J.Bema, w miejscu bardziej widocznym.

Drogi by³ zobowi¹zany utrzymywaæ ksi¹¿ê pszczyñski, gdy¿ wspomniane 
powy¿ej wioski nale¿a³y do niego. Od roku 1837 funkcjê tê przejêli starostowie 
za wysokim odszkodowaniem, bo odt¹d oni mogli pobieraæ myto od 
przeje¿d¿aj¹cych drogami publicznymi na terenie ich powiatów. Tutejsze trakty 
na niektórych odcinkach w porze roztopów i deszczów by³y dawniej 
nieprzejezdne, co by³o miêdzy innymi przyczyn¹ wielu zgonów okolicznych 
mieszkañców w czasie tyfusu g³odowego w latach 1846-48, bo ¿adna pomoc z 
zewn¹trz nie mog³a tu dotrzeæ. Po tych smutnych zdarzeniach ówczesny król 
pruski wyda³ rozporz¹dzenie, by wszystkie g³ówne drogi gminne zosta³y 
utwardzone do 1 stycznia 1866 roku. Tutejsze miejscowoœci nie spe³ni³y tego 
warunku, bo ¯ory zaczê³y na swym terenie budowaæ drogê w kierunku Boryni 
dopiero w 1880 roku. I jeszcze nie utwardzi³y jej t³uczniem, tylko ¿wirem, a za 
zaoszczêdzone na tej drodze pieni¹dze, postawi³y w swym mieœcie pomnik œw. 
Jana Nepomucena.

Droga wtedy wybudowana i naprawiana przez dró¿nika, dotrwa³a do lat 
szeœædziesi¹tych XX wieku, kiedy zaczê³y j¹ niszczyæ przeje¿d¿aj¹ce 
samochody z ciê¿kim sprzêtem, potrzebnym do budowy kopalñ w okolicy. W 
roku 1965 drogê tê poszerzono, usuniêto drzewa przydro¿ne i pokryto asfaltem. 
Na niektórych odcinkach zrobiono po bokach chodniki. Od tego czasu nie 
spotyka siê dró¿nika, bo do naprawy dróg wkroczy³ ciê¿ki sprzêt. Ostatnim 
dró¿nikiem w Boryni by³ Szkucik.

Po zakoñczeniu pobierania myta, Rogatka s³u¿y³a ró¿nym celom: jako 
mieszkania prywatne, na spotkania miejscowych kó³ Zwi¹zku Rezerwistów i 
Zwi¹zku Strzelców, a po II wojnie œwiatowej przez kilka lat odbywa³y siê w niej 
lekcje uczniów m³odszych klas boryñskiej szko³y. Od 1954 do 1973 roku mieœci³ 
siê w Rogatce Urz¹d Gromadzkiej Rady Narodowej. Z uwagi na to, ¿e budynek 
od d³u¿szego czasu sta³ pusty i utrudnia³ widocznoœæ na skrzy¿owaniu, w³adze 
miejskie zadecydowa³y o jego rozbiórce.

Helena Bia³ecka (emerytowana nauczycielka, regionalistka, Jastrzêbie Zdrój-
Szeroka)

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

Periodyk „Nasze Problemy” 1974 - 1982

Na pozór winieta lokalnej jastrzêbskiej gazety niewiele mówi, jest nader 
enigmatyczna. Bez wgl¹du i krótkiej lektury, trudno wskazaæ odbiorcê 
niniejszego pisma. Jednak je¿eli spojrzymy na cezury, w których nale¿y 
upatrywaæ pocz¹tku i koñca wydawnictwa, dochodzimy do jednolitych 
spostrze¿eñ. Mianowicie lata powojenne, a¿ do prze³omu roku 1989, s³usznie 
uwa¿ane s¹ za okres prosperity œrodowiska robotniczego. Na terytorium Œl¹ska 
(i pozosta³ych ziem Polski Ludowej) szczególnie eksponowane by³o górnictwo, 
jako jedna z najwa¿niejszych bran¿ gospodarki uspo³ecznionej. Dlatego te¿ tytu³ 
nale¿y kojarzyæ z braci¹ górnicz¹.

Pierwszy numer „Naszych Problemów” ukaza³ siê 20 wrzeœnia 1974 roku, 
czyli dopiero szeœæ miesiêcy po skierowaniu, niezbêdnego do otrzymania 
zgody na wydawnictwo, pisma do G³ównego Urzêdu Kontroli Publikacji, Prasy i 
Widowisk (GUKPPiW). Powy¿sza proœba datowana na 21 marca 1974 roku, 
sygnowana przez dyrektorów i sekretarzy partyjnych trzech kopalñ 
jastrzêbskich: „Moszczenica” (zak³ad wiod¹cy), „Jastrzêbie” oraz „Zofiówka”, 
zosta³a rozpatrzona pozytywnie w niespe³na tydzieñ póŸniej. Z pisma wynika 
m.in., ¿e samorz¹d robotniczy trzech zak³adów pracy, jednoczeœnie wydawca, 
zabiega³ o nak³ad w wysokoœci 20 tysiêcy egzemplarzy i dwutygodniow¹ 
czêstotliwoœæ druku numeru. GUKPPiW ustosunkowa³ siê jedynie pozytywnie 
do drugiego z wymienionych punktów. Jeœli chodzi o iloœæ sprzedawanych 
gazet, to nie mia³a ona przekraczaæ 15 tysiêcy. Przyczyna by³a dosyæ 
prozaiczn¹- mianowicie deficyt papieru, z którym ka¿dorazowo w tym okresie 
boryka³a siê w³adza. De facto ka¿dy nak³ad nie przekracza³ cyfry 14800.

Redakcja wydawnictwa dzia³a³a w oparciu o regulamin, który 
podporz¹dkowywa³ j¹ Radzie Sekretarzy i Kolegium Redakcyjnemu.

W zamyœle samorz¹du robotniczego „NP” jako organ prasowy mia³ 
integrowaæ braæ górnicz¹,  poruszaæ problemy produkcyjne, ale nie stroni¹c od 
tematów dnia codziennego. Jednoczeœnie tytu³ pe³ni³ funkcjê kroniki miejskiej, 
czyli zamieszano w nim ka¿dorazowo wydarzenia, które zachodzi³y w 
Jastrzêbiu i by³y- zdaniem wydawcy- warte uwagi. Pod winiet¹ „NP” mo¿na 
by³o znaleŸæ artyku³y o tematyce sportowej i literackiej, ale pisano równie¿ o 
turystyce. Redakcja stara³a siê w marê swoich mo¿liwoœci, nadaæ gazecie 
przyzwoity i przejrzysty wygl¹d. Przy czym, co wa¿ne, przez ca³y okres 
wydawania uk³ad pisma nie ulega³ daleko id¹cym zmianom.

Pierwsze numery ukazywa³y siê co dwa tygodnie (5 i 20 ka¿dego miesi¹ca). 
Z pocz¹tkiem roku 1978 za zgod¹ GUKPPiW tytu³ przeszed³ na tryb 
tygodniowy, chocia¿ organ wydaj¹cy planowa³ wydawaæ go jako „dekadówkê”. 
Wzrost czêstotliwoœci wydawania pisma warunkowa³ obni¿enie nak³adu z 15 
do 10 tysiêcy. De facto gazeta nie ukazywa³a siê w takiej iloœci. Nak³ad wynosi³ 
maksymalnie 6 tysiêcy Objêtoœciowo do numeru 4 gazeta liczy³a 8 stron, 
nastêpne dwa- po 12 stron, a od numeru 7- stron 16. Czêœæ sprzeda¿y gazety 
odbywa³a siê w  przyzak³adowych kioskach oraz za poœrednictwem „Ruchu”, 
który z czasem sta³ siê jedynym kolporterem pisma. Numer pocz¹tkowo 
drukowano w Zak³adach Graficznych w Opolu, nastêpnie w Czêstochowie, 
ostatecznie w Katowicach  (RSW „Prasa  Ksi¹¿ka  Ruch”).

W listopadzie roku 1975 liczba wydawców powiêkszy³a siê o kopalnie 
„Borynia” i „XXX-lecia PRL”. Piêæ lat póŸniej do tego grona do³¹czy³o 
Przedsiêbiorstwo Robót Górniczych „ROW” z siedzib¹ w Jastrzêbiu Zdroju. 
Tego samego roku decyzj¹ GUKPPiW prawo do wydawnictwa uzyska³a 
Miêdzyzak³adowa Komisja Robotnicza NSZZ „Solidarnoœæ”. Jednak¿e ju¿ w 
po³owie marca roku nastêpnego gazeta powróci³a do pierwszego w³aœciciela. 
Nie oby³o siê wówczas bez zmian. Prócz ciêæ w etatach redakcji, zmianie 
uleg³a czêstotliwoœæ wydawania- na dwutygodniowy.  Ponadto w maju 1981 
roku tytu³ przejê³a RSW w Katowicach, przy czym w dalszym ci¹gu by³ 
dofinansowywany z kas zak³adów macierzystych.
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Niema³y wp³yw na druk numeru wywar³ stan wojenny. Od chwili jego 
wprowadzenia pismo znik³o z kiosków na ponad piêæ miesiêcy. Staraniem 
zak³adu wiod¹cego, czyli KWK „Moszczenica”, która w piœmie datowanym na 22 
lutego 1982 roku zwróci³a siê do GUKPPiW z proœb¹ o wznowienie 
wydawnictwa, tytu³ pojawi³ siê w sprzeda¿y w po³owie maja tego roku. Jednak od 
tego momentu pismo chyli siê ku upadkowi. Wobec braku dofinansowania ze 
strony kopalñ i znikomych dotacji gazeta nie mia³a racji bytu. W roku 1983 tytu³ 
nie ukaza³ siê. Z dokumentacji finansowej „NP” jednoznacznie wynika, ¿e gazeta 
by³a deficytowa, przynosi³a straty, bynajmniej z ekonomicznego punktu 
widzenia. Do momentu likwidacji ukaza³y siê 273 numery jastrzêbskiej gazety.

Niemal kompletny zbiór gazet pod tym tytu³em znajduje siê w zbiorach GHM.

•ród³o: AP Katowice, OT Racibórz, Redakcja gazety „Nasze Problemy” w 
Jastrzêbiu Zdroju 1974  1982, sygn. 1  2, 4  7, 18.

Janusz Lubszczyk (nauczyciel, archiwista, ̄ ory)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Z naszej ksi¹¿nicy

Kwestia górnoœl¹ska tu¿ po zakoñczeniu I wojny œwiatowej ¿ywo 
interesowa³a nie tylko europejsk¹, ale i amerykañsk¹ opiniê publiczn¹. Doœæ 
powiedzieæ, ¿e setki tysiêcy obywateli USA mia³o korzenie górnoœl¹skie. Nic wiêc 
dziwnego, ¿e wraz z wybuchem konfliktu polsko-niemieckiego na terenie 
samego Œl¹ska, tak¿e i za Oceanem, przedstawiciele obu nacji rozpoczêli 
„urabianie” amerykañskiej opinii publicznej. S³u¿yæ temu mia³y m.in. polskie 
gazety ukazuj¹ce siê w USA.

Problem ten, przez d³ugie lata nie podejmowany przez historiografiê PRL, 
doczeka³ siê przyczynku Janiny Saratowicz-Stolarzewiczowej w postaci ksi¹¿ki 
pt. „Echa powstañ œl¹skich i plebiscytu w wybranych czasopismach 
polsko-amerykañskich”. Dodajmy, ¿e ksi¹¿ki wydanej w niewielkim nak³adzie

na kiepskim papierze i wrêcz beznadziejnym poziomie edytorskim. Dziœ stanowi 
jednak unikat.

Autorka zbada³a roczniki (obejmuj¹ce lata 1918-1922) trzech polskich 
czasopism ukazuj¹cych siê w Stanach Zjednoczonych. Reprezentowa³y one trzy 
ró¿ne opcje polityczne panuj¹ce wœród Polonii amerykañskiej: katolicki „Naród 
Polski” (ukazuj¹cy siê od 1897 r.), narodowo-demokratyczny „Dziennik 
Zwi¹zkowy” (od 1908 r.) i socjalistyczny „Telegram Codzienny” (od 1912 r.). 
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e objêcie kwerend¹ tego ostatniego pisma by³o 
warunkiem udzielenia zgody autorce na podjêcie badañ w tym temacie... 
Wspomniane gazety, choæ nieraz dzieli³a je przepaœæ œwiatopogl¹dowa, jednym 
g³osem wspiera³y d¹¿enia Górnoœl¹zaków do zjednoczenia z Macierz¹. Temat 
ten goœci³ wiêc stosunkowo czêsto na ich ³amach- szczególnie w okresie trzech 
zrywów i plebiscytu. By³o to wa¿ne choæby dlatego, ¿e mieszkaj¹cy w USA 
Niemcy nie pró¿nowali i na swój sposób lobbowali za pozostawieniem Górnego 
Œl¹ska przy ich ojczyŸnie.

Polskie pisma czerpa³y informacje z wielu Ÿróde³, najczêœciej z polskich gazet 
krajowych, ale równie¿ amerykañskich i europejskich. Mog³y tak¿e polegaæ na 
swoich korespondentach przebywaj¹cych w sercu polsko-niemieckiego 
konfliktu. Problematyka górnoœl¹ska na ³amach czasopism mia³a charakter 
wielokierunkowy. By³y to teksty historyczne przekonuj¹ce czytelnika o 
„odwiecznej przynale¿noœci” Œl¹ska do Polski, by³y ostre polemiki z niemieckimi i 
amerykañskimi ¿urnalistami, by³y równie¿ relacje i sprawozdania z wydarzeñ na 
Œl¹sku. W tym ostatnim przypadku doœæ obficie informowano o zbrodniach 
niemieckich (m.in. „Naród Polski” poda³ wiadomoœæ o mordzie na powstañcach w 
Moszczenicy), czêsto o takich, które umknê³y uwadze krajowych dziennikarzy. 
Teksty te opatrywano fotografiami i komentarzami. Polska prasa spe³ni³a tak¿e 
wa¿n¹ rolê przy zbieraniu sk³adek na rzecz walcz¹cych powstañców. Na 
szpaltach pism pojawiali siê emisariusze ze Œl¹ska b³agaj¹cy o pomoc 
finansow¹, wœród nich ks. Wincenty Rozmus apeluj¹cy do Polonii, by ka¿dy Polak

z³o¿y³ „przynajmniej pó³ dolara na ratowanie 
Œl¹ska”.

P o m i j a j ¹ c  n i e c o  „ P R L - o w s k i e ”  
zabarwienie pracy (vide data wydania), 
ksi¹¿ka stanowi ciekawe Ÿród³o informacji o 
postawie naszych rodaków za Oceanem 
wobec zmagañ Œl¹zaków o powrót Górnego 
Œl¹ska do Macierzy.

Ksi¹¿ka jest dostêpna w bibliotece GHM.

Janina Saratowicz-Stolarzewiczowa, Echa 
powstañ œl¹skich i  plebiscytu w 
wybranych czasopismach polsko-
amerykañskich, Instytut Wydawniczy PAX, 
Warszawa 1980, s. [4], 160.

Marcin Boratyn
 (kierownik GHM, Jastrzêbie Zdrój)
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Janusz Lubszczyk (nauczyciel, archiwista, ̄ ory)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Z naszej ksi¹¿nicy
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interesowa³a nie tylko europejsk¹, ale i amerykañsk¹ opiniê publiczn¹. Doœæ 
powiedzieæ, ¿e setki tysiêcy obywateli USA mia³o korzenie górnoœl¹skie. Nic wiêc 
dziwnego, ¿e wraz z wybuchem konfliktu polsko-niemieckiego na terenie 
samego Œl¹ska, tak¿e i za Oceanem, przedstawiciele obu nacji rozpoczêli 
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20 lutego 1918 r. - 90 lat temu zmar³ Miko³aj Witczak

Odszed³ w chwili, gdy wa¿y³y siê losy œwiata. Mocarstwa zachodnie 
przygotowywa³y siê do zadania ostatecznego ciosu Niemcom, a Polacy- do walki 
o upragnion¹ niepodleg³oœæ. Nie dane mu by³o do¿yæ fina³u tych zmagañ. 
Odchodzi³ jednak z poczuciem dobrze spe³nionego obowi¹zku. Ca³e swoje ¿ycie 
poœwiêci³ s³u¿bie innym, a efekty jego tytanicznego wysi³ku widzimy w Zdroju do 
dziœ. 

Miko³aj Witczak urodzi³ siê 1 grudnia 1857 r. w wielkopolskim Biedziadowie. 
Na progu doros³ego ¿ycia wiedzia³, ¿e marzenie o zawodzie lekarza bêdzie 
trudne do osi¹gniêcia. Polskie i ch³opskie pochodzenie, brak pieniêdzy i 
protektorów- naówczas by³y to przeszkody trudne do przekroczenia. A jednak 
oszczêdnoœci¹ i wytrwa³¹ prac¹ osi¹gn¹³ wiêcej ani¿eli siê spodziewa³.

Pod koniec lat 80. XIX w. m³ody Witczak ukoñczy³ studia medyczne i trafi³ do 
cichej wioski na Górnym Œl¹sku. W owym czasie wydawa³o siê, ¿e jastrzêbskie 
uzdrowisko swój z³oty okres ma ju¿ za sob¹.  W³aœciciele podupad³ego kurortu 
nie mieli pomys³u na jego funkcjonowanie, zadowalali siê wiêc doraŸnymi 
zyskami bez chêci dalszego inwestowania. Œwie¿¹ krew tchn¹³ w uzdrowisko 
bankier Landau, który pocz¹wszy od 1890 r. otwiera³ kolejne zak³ady lecznicze 
(¿ydowski, ewangelicki i katolicki). M³ody lekarz z Wielkopolski rozwin¹³ 
wówczas skrzyd³a poœwiêcaj¹c siê pracy zawodowej i spo³ecznej na rzecz 
miejscowej ludnoœci. Wkrótce nadejœæ mia³y decyzje o prze³omowym dla niego 
znaczeniu.

W 1893 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Niemk¹ Mari¹ Ann¹ von Adlersfeld. Nie 
sposób dziœ wyjaœniæ fenomenu ma³¿eñstwa syna polskiego ch³opa z córk¹ 
niemieckiego ziemianina. Faktem jest, ¿e m³oda para zgodnie realizowa³a 
zamierzone cele. Ró¿nice narodowe i klasowe nie stanowi³y ¿adnego problemu.

Kilka lat o¿ywionego rozwoju uzdrowiska coraz czêœciej sk³ania³y Witczaka 
do szalonego- wydawa³oby siê- pomys³u. W 1895 r. zaproponowa³ Landauowi 
kupno Jastrzêbia Dolnego wraz z maj¹tkiem rycerskim i uzdrowiskiem. Bankier 
wyrazi³ zgodê i odt¹d- co stanowi³o nie lada sensacjê- w³aœcicielem kurortu by³ 
polski lekarz. Pod jego przewodem kolejne dwie dekady up³ynê³y pod znakiem 
wielkiego rozwoju uzdrowiska. Zdrój otrzyma³ ³¹cznoœæ telefoniczn¹, kanalizacjê 
oraz dostêp do elektrycznoœci. Powsta³y kolejne budynki z £azienkami II i 
Sanatorium Spó³ki Brackiej na czele. W latach 1911-1913 kurort otrzyma³ 
po³¹czenie kolejowe z Paw³owicami i Wodzis³awiem. Witczakowe zdrojowisko 
stawa³o siê nowoczesne, zadbane i ... modne!

Rozkwit Bad Jastrzemb musia³ cieszyæ w³adze niemieckie. By³ tylko jeden 
problem z Witczakiem. Doktor za bardzo afiszowa³ siê ze swoj¹ polskoœci¹. 
Œci¹ga³ na Œl¹sk lekarzy z Wielkopolski, z którymi póŸniej wspó³pracowa³ w 
ramach Towarzystwa Lekarzy Polaków, wspomaga³ finansowo polskie 
organizacje narodowe, a tak¿e- co mia³o póŸniej niebagatelne znaczenie- 
wychowywa³ swoich synów na szczerych patriotów. Dzia³ania te irytowa³y 
Niemców, ale próby dyskryminacji doktora pe³z³y na niczym. Efekty pracy 
narodowej Witczaka zaczê³y procentowaæ w okresie powstañ œl¹skich i 
plebiscytu- niestety w czasach kiedy ju¿ nie ¿y³.

Wybuch wojny œwiatowej, choæ rozpali³ nadziejê na odzyskanie przez Polskê 
niepodleg³oœci, by³ prawdziwym ciosem dla jastrzêbskiego uzdrowiska. 
Zaanga¿owanie Niemiec i Austrii w konflikt zbrojny o tak du¿ym zasiêgu 
spowodowa³o spadek liczby kuracjuszy, a nawet czêœciowe przekszta³cenie 
kurortu leczniczego w szpital wojskowy. Przed³u¿aj¹ca siê wojna skutkowa³a 
narastaj¹cym kryzysem ekonomicznym, dotykaj¹cym ju¿ najzamo¿niejszych. Do 
tego dosz³y szykany niemieckie w stosunku do rodziny Witczaków, nie kryj¹cej siê 
ze swoim patriotyzmem. Doktor podupada³ na zdrowiu i nosi³ siê z zamiarem 
opuszczenia Œl¹ska. Postêpuj¹ca choroba zatrzyma³a go jednak w Jastrzêbiu. 
Tutaj te¿ zmar³, a jego doczesne szcz¹tki spoczê³y w ziemi, któr¹ tak ukocha³.

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

23 marca 1979 r. - zainaugurowano patronat 
jastrzêbskiej m³odzie¿y nad miastem

To mia³o byæ wydarzenie bez precedensu. M³odzie¿, z woli partii, mia³a obj¹æ 
patronat nad stutysiêcznym miastem. Z tej okazji w³adze zorganizowa³y w hali 
widowiskowo-sportowej spektakularn¹ imprezê, podczas której pad³a deklaracja: 
“Jest nasz¹ ambicj¹, aby m³odzie¿owy patronat nad miastem by³ godnym wk³adem 
w realizacjê uchwa³ VII Zjazdu PZPR w rozwój naszej socjalistycznej Ojczyzny, a 
jednoczeœnie pozosta³ trwa³ym œladem naszych dokonañ, znacz¹cym udzia³em 
naszego pokolenia w historycznie trwaj¹cej sztafecie pokoleñ”. By zachêciæ 
m³odzie¿ do aktywnoœci partia zorganizowa³a jej dyskotekê oraz koncert Anny 
Jantar. A nazajutrz trzeba by³o zabraæ siê do pracy. M³odzi ludzie mieli wzi¹æ w 
swoje rêce dzia³alnoœæ m³odzie¿owego centrum kultury, planowano stworzenie 
kompleksu wypoczynkowo-sportowego, izby tradycji i perspektyw miasta, oœrodka 
postêpu technicznego, placów zabaw, parku miejskiego. Ktoœ nawet rzuci³ has³o 
uczynienia z Jastrzêbia oœrodka naukowego studentów-architektów i urbanistów. 
Pomys³ów by³o multum. Zadania podzielono miêdzy organizacje m³odzie¿owe, 
m.in. ZSMP, SZSP i ZHP. I sprawa ucich³a...

Co siê sta³o? Przecie¿ m³odzie¿ stanowi³a wówczas wiêkszoœæ mieszkañców 
miasta.

Przede wszystkim idea wysz³a z partyjnych szczytów. Brak³o wiêc entuzjazmu 
ze strony samej m³odzie¿y. Niektóre zadania by³y nierealne i m³odzie¿y zupe³nie 
obce. Zreszt¹ m³odzi ludzie i tak mieli doœæ narzucanych im czynów spo³ecznych.

Druga sprawa, ¿e m³odzie¿ nie otrzyma³a od w³adz ¿adnego wsparcia. Zwyk³e 
poklepanie po plecach nie wystarcza³o do realizacji ambitnych zamierzeñ. Mœci³a 
siê na w³adzy kultywowana od dziesi¹tek lat centralizacja wszelkich dzia³añ. A 
Polacy z coraz wiêksz¹ przekornoœci¹ unikali udzia³u w nie swoich zamierzeniach.

Idea patronatu m³odzie¿y nad miastem, tak jak wiele projektów tamtego okresu, 
skoñczy³a siê na podnios³ych uroczystoœciach i szumnych deklaracjach. Wkrótce 
te¿ nast¹pi³ prze³om roku 1980 i m³odzie¿ za bardziej atrakcyjne uzna³a idee 
Solidarnoœci.

Marcin Boratyn
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Neues Badehaus mit Orchestermuschel (Nowe £azienki i muszla koncertowa)
Budynek Nowych £azienek powsta³ w 1912 r. z inicjatywy ówczesnego w³aœciciela kurortu- 
Miko³aja Witczaka. W charakterystycznej wie¿y znajdowa³ siê zbiornik na solankê, która 
sp³ywa³a bezpoœrednio do kabin k¹pielowych. Pod koniec II wojny œwiatowej wyposa¿enie 
£azienek zosta³o wywiezione do Rzeszy, a sam gmach uleg³ dewastacji. Po wojnie budynek 
odnowiono i wykorzystywano w celach leczniczych.
Na pocz¹tku obecnego stulecia £azienki zosta³y gruntownie zmodernizowane na potrzeby 
dzia³alnoœci dydaktycznej Uniwersytetu Œl¹skiego. Zmianie uleg³ uk³ad przestrzenny 
pomieszczeñ, jednak zachowano fasadê budynku. Obecnie gmach stoi pusty. Niedawno 
pojawi³a siê koncepcja przeniesienia doñ Galerii Historii Miasta.
Awers: kolorystyka karty: czarno-bia³a; krawêdzie: proste; naro¿niki: proste. Bia³y 
margines, na dole napis: “Neues Badehaus mit Orchestermuschel”. Rewers: Nadruk strony 
adresowej: czarny. W lewym górnym rogu napis: “Bad Konigsdorff-Jastrzemb, O.-S.”. 
Poœrodku w poprzek napis: “33445 Graph. Kunstanstalt Kettling & Kruger, Schalksmuhle i. 
Westf.”. Karta zapisana, adresowana. Znaczek pocztowy. Stempel: “JASTRZEMB 
(OBERSCHLES) / 01.4.41-18”.
Pocztówka ze zbiorów GHM.

Jastrzêbie Zdrój na starej pocztówce
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