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Muzea w Polsce i na œwiecie

Galeria Uffizi we Florencji
Galeria Uffizi, dziêki niezwyk³ej kolekcji malarstwa i antycznych pos¹gów, sta³a 

siê jednym z najs³awniejszych muzeów na œwiecie. Jej zbiory zawieraj¹ 
niepodlegaj¹ce dyskusji dzie³a sztuki od XIII po XVIII wiek, wœród których nale¿y 
wymieniæ prace takich twórców jak: Giotto, Simone Martini, Piero della Francesca, 
Beato Angelico, Filippo Lippi, Botticelli, Mantegna, Correggio, Leonardo da Vinci, 
Raffaell, Micha³ Anio³ i Caravaggio. Nie sposób nie wspomnieæ o bogatej kolekcji 
dzie³ malarstwa niemieckiego, niderlandzkiego i flamandzkiego z pracami Dürera, 
Rembrandta i Rubensa na czele.

Galeria mieœci siê w samym sercu Florencji tu¿ przy Piazza della Signoria i 
po³¹czona jest bezpoœrednio z Palazzo Vecchio. Wzniesiona zosta³a na 
zamówienie Cosimo I de Medici w latach 1560-1580 wed³ug projektu Giorgio 
Vasari i przeznaczona by³a na siedzibê administracji ksiêstwa toskañskiego. 
Budynek na planie litery U powsta³ na miejscu  koœcio³a San Pietro Scheraggio. 
Jego krótsze skrzyd³o rozci¹ga siê wzd³u¿ brzegu rzeki Arno. Pomys³odawc¹ 
obecnej funkcji galerii sta³ siê nastêpca Cosimo, Francesco I de Medici. Zleci³ on 
Buontalentiemu wzniesienie tak zwanej Trybuny, gdzie ksi¹¿ê przechowywa³ 
zbiory medalierskie. W korytarzach umieszczono staro¿ytne rzeŸby greckie i 
rzymskie nale¿¹ce do Medyceuszy. Po jego œmierci Ferdinando I de Medici 
wzbogaca zbiory galerii o w³asn¹ kolekcjê zbroi i przyrz¹dów matematycznych 
oraz sprowadzaj¹c z Rzymu klasyczne rzeŸby z Villa Medici. Równie wa¿ne s¹ 
dary Vittorii della Rovere (dzie³a Raffaella i Tycjana), kardyna³a Leopolda oraz 
ostatniej przedstawicielki dynastii Medyceuszy Anny Marii Ludwiki (dzie³a artystów 
niemieckich i flamandzkich). W ten sposób Galleria degli Uffizi sta³a siê pierwszym 
na œwiecie miejskim muzeum sztuki.

W 1988 roku, w zwi¹zku z przeniesieniem Archiwum Pañstwowego, 
mieszcz¹cego siê dotychczas na parterze i pierwszym piêtrze galerii, do nowej 
siedziby, przestrzeñ wystawiennicza powiêkszy³a siê trzykrotnie. Pozwoli³o to na 
ekspozycjê dzie³ przechowywanych w magazynach oraz na utworzenie sekcji w 
porz¹dku chronologicznym podzielonych:
Dzia³ XIII i XIV wieku

W historii sztuki florenckiej okres ten charakteryzuje siê ewolucj¹ form 
ideologicznie i technicznie niezale¿nych od dominuj¹cej wówczas tradycji 
bizantyñskiej w stronê malarstwa zachodnioeuropejskiego. Freski i mozaiki 
ustêpuj¹ tablicowemu malarstwu temperowemu poruszaj¹cemu tematykê ludowej 
religijnoœci. Powtarza siê wiêc motyw ukrzy¿owania Chrystusa, Chrystusa 
Triumfuj¹cego oraz szczególnie lubiany przez artystów temat Madonny z 
dzieci¹tkiem powziêty przez  Duccio di Buoninsegna, Giotta, Pietro Lorenzetti, 
oraz Taddeo Gaddi.
Dzia³ XV wieku

Na styl tego okresu z³o¿y³y siê trzy pr¹dy: faza póŸnogotycka, Humanizm oraz 
Renesans. G³ównymi przedstawicielami gotyku miêdzynarodowego  we Florencji 
by³ rzeŸbiarz Lorenzo Ghiberti oraz malarz Lorenzo Monaco. To oni staj¹ u 
podwalin póŸnogotyckiej szko³y florenckiej rozwijaj¹cej siê a¿ do po³owy XV wieku.

Jednak ju¿ wtedy szukano nowych form wyrazu. Poszukiwania te zaowocowa³y 
dzie³ami Filippo Brunelleschi, Donatella i Masaccia, a póŸniej takich talentów jak 
Filippo Lippi, Antonio del Pallaiolo, Verrocchio, Botticelli i Leonardo da Vinci.
Malarstwo pó³nocnoeuropejskie

Pierwszym artyst¹ niemieckim, który odby³ podró¿ do W³och by³ norymberski 
malarz Albrecht Dürer- inicjator renesansu niemieckiego. Galeria posiada w 
swoich zbiorach 5 obrazów Dürera (m.in. Pok³on Trzech Króli z 1504 roku), obrazy 
Lukasa Cranacha Starszego, Albrechta Altdorfera, Hansa Holbeina M³odszego 
oraz doskona³e przyk³ady malarstwa niderlandzkiego i flamandzkiego. 
Trybuna

Trybuna jest czêœci¹ budynku wzniesion¹ na zlecenie ksiêcia Francesco I de 
Medici przez Bernardo Buontalenti. Ukoñczona zosta³a w 1589 roku. Goœci ona 
zarówno malarstwo jak i rzeŸbê. Pierwotnie goœci³a ona kolekcjê medycejsk¹ 
datowan¹ na XIV wiek.
Dzia³ XVI wieku

Jest to okres, w którym sztuka w³oska, na czele ze sztuk¹ florenck¹, osi¹gnê³a 
perfekcjê stylu i piêkna. XVI wiek up³yn¹³ pod znakiem szybko zmieniaj¹cych siê 
tendencji oraz jednoczesnego wspó³istnienia przeciwstawnych styli takich jak 
Manieryzm i Klasycyzm, z jednej strony abstrakcyjna prostota stylu 
charakterystycznego dla ruchu kontrreformacyjnego, z drugiej odkrycie 
naturalizmu malarstwa regionu Veneto. Wœród dzie³ pochodz¹cych z tego okresu 
znajduje siê „Tondo Doni” Micha³a Anio³a (1506), „Madonna ze szczyg³em” 
Raffaella (1506), „Venus z Urbino” Tycjana (1538) oraz „Bachus” Caravaggia 
(koniec XVI wieku).
Dzia³ XVII i XVIII wieku

Eksponaty zaprezentowane w tej sekcji s¹ œwiadectwem ekspansji 
kolekcjonerskiej Medyceuszy: dzie³a Rubensa oraz Van Dycka nabyte przez 
Cosimo oraz ma³oformatowe obrazy holenderskie ze scenami rozgrywaj¹cymi siê 
we wnêtrzach domów mieszczañskich.

Przy galerii Uffizi dzia³a biblioteka za³o¿ona w drugiej po³owie XVIII wieku przez 
ksiêcia Pietro Leopoldo. Pierwotnie znajdowa³a siê w budynku muzeum, obecnie 
jednak mieœci siê w murach by³ej Biblioteki Magliabechiana. Biblioteka specjalizuje 
siê dziale historyczno-artystycznym. Jej ksiêgozbiór liczy ponad 64000 
woluminów. Prawie dwa tysi¹ce z nich pochodzi sprzed 1800 roku. Posiada 470 
manuskryptów.

Galleria deglia Uffizi
Piazzale degli Uffizi, 50122 Firenze
Tel: 055 2388651, fax: 055 2388694
E-mail: 
Godziny zwiedzania: od wtorku do niedzieli w godz. 8.15 - 18.50
Bilet normalny - 6,50 euro
Bilet ulgowy - 3,25 (obywatele UE w wieku 18-25 lat)
Bilet darmowy - obywatele UE w wieku poni¿ej 18 i powy¿ej 65 lat; studenci 
architektury, archeologii, historii sztuki, ASP.

Katarzyna Boratyn (historyk sztuki, Werona)

direzione.uffizi@polomuseale.firenze.it
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Muzeum 4 Pu³ku Strzelców Podhalañskich w Cieszynie

16 lutego 2008 o godz. 12 mia³a miejsce uroczystoœæ otwarcia Muzeum 4 
Pu³ku Strzelców Podhalañskich, który stacjonowa³ w okresie 1921-1939 w 
Cieszynie. Przy dŸwiêkach polskich pieœni patriotycznych z okresu 
miêdzywojennego nast¹pi³o uroczyste przeciêcie wstêgi. Inicjatorami i zarazem 
twórcami tego przedsiêwziêcia jest Sekcja Mi³oœników Militariów przy 
cieszyñskim Klubie Hobbystów. Impreza zgromadzi³a przyjació³, 
rekonstruktorów wystêpuj¹cych w mundurach Wojska Polskiego z okresu II 
wojny œwiatowej oraz ogromn¹ rzeszê pasjonatów (trzeba by³o oczekiwaæ na 
wejœcie, gdy¿ pomieszczenia muzeum nie mog³y jednorazowo wszystkich 
przyj¹æ). Najwiêksze wra¿enie jednak wywierali Podhalañczycy z przepiêknie 
ozdobionymi piórem rogatywkami. Ka¿dy z przyby³ych by³ osobiœcie witany przez 
twórców muzeum i otrzymywa³ pami¹tkowy bilecik z otwarcia, wspomnieæ te¿ 
nale¿y równie¿ o poczêstunku dla goœci. 

Przygotowania do otwarcia muzeum trwa³y rok, przez ten czas adaptowano 
pomieszczenia, uzupe³niano kolekcjê i restaurowano zdobyte eksponaty. Efekt 
koñcowy odzwierciedla jak wielki nak³ad pracy trzeba by³o w³o¿yæ, by uzyskaæ 
tak dobrze i ciekawie zaprezentowan¹ ekspozycjê, bez pomocy z zewn¹trz tj. 
w³adz samorz¹dowych. Wiele spoœród eksponatów to praktycznie unikaty, jak 
choæby puchar przechodni 21 Dywizji Piechoty Górskiej za doroczny marsz na 
czas z okazji œwiêta  3-go maja na trasie Cieszyn-Bielsko czy zbiór odznak 
pu³kowych z bardzo rzadk¹ emaliowan¹ odznak¹ pu³kow¹ noszon¹ przez korpus 
oficerów. Ciekawymi eksponatami s¹ równie¿: biedka wz. 33 wraz z replik¹ ckm, 
odbudowana si³ami sekcji czy piêknie odrestaurowany motocykl Elfa-Sachs 
wykorzystywany przez 4 PSP i rower kompanii kolarzy. Oprócz wy¿ej 
wymienionych eksponatów na wystawie znajdziemy kompletne wyposa¿enie i 
umundurowanie ¿o³nierzy pu³ku oraz wiele dokumentów, a tak¿e  zdjêæ 
obrazuj¹cych ¿ycie przedwojennej jednostki i jej zwyczaje. Czêœæ miejsca na 
ekspozycji poœwiêcone jest równie¿ szlakowi bojowemu pu³ku we wrzeœniu 1939 
roku.

Reasumuj¹c ca³oœæ wystawy skupia siê na okresie II RP, okresie tak d³ugo 
pomijanym i przez tyle lat sprowadzanym na margines w historii polskiego 
orê¿a, a przecie¿ tak chlubnym i okupionym najwy¿sz¹ cen¹  krwi¹ polskiego 
¿o³nierza walcz¹cego do koñca.

Informacje dla zwiedzaj¹cych:
 Muzeum 4PSP
 Ul. Frysztacka 2 
 43-400 Cieszyn 
Zwiedzanie po wczeœniejszym ustaleniu terminu
Kontakt: KRZYSZTOF NEŒCIOR tel. 604 833 667 
Strona www: 

Drewniany krzy¿ na Mendowcu

Ziemia œl¹ska u¿yŸniona jest g³êbok¹ wiar¹ kolejnych pokoleñ jej 
mieszkañców. Wyrazem tego s¹ licznie zachowane do naszych czasów 
przydro¿ne krzy¿e, kapliczki, Bo¿e Mêki, z którymi wi¹¿¹ siê podania i legendy o 
ludzkich tragediach i ¿arliwej wierze ich fundatorów.

Jeszcze tak niedawno by³y ozdob¹ polskiego krajobrazu; œwiadczy³y o 
g³êbokiej wierze prostych ludzi, na coko³ach unieœmiertelniaj¹c nazwiska ich 
fundatorów. Stawiane przy drogach i na rozstajach mia³y chroniæ wêdrowców 
przed z³em. Dawa³y okazjê do zmówienia krótkiej modlitwy a ¿egnanie siê przy nich 
by³o potrzeb¹ jak najbardziej naturaln¹.

Fundowali je mieszkañcy miast i wsi w podziêce za „Bo¿e wstawiennictwo i 
opiekê”. Ich artystyczna forma odzwierciedla³a lokaln¹ tradycjê rzeŸby sakralnej, 
siêgaj¹c swymi korzeniami do gotyku  ulubionego wœród ludowych mistrzów 
kamienia i drewna. Ka¿dy region Polski nadawa³ im swoisty i niepowtarzalny 
charakter. Te œl¹skie nale¿¹ do najpiêkniejszych.

Miejsca, na których siê wznosz¹ te drewniane krzy¿e i kamienne kapliczki 
tworz¹ dziœ nierozerwalne sacrum. Te miejsca zawsze coœ znaczy³y  bi³y tu œwiête 
Ÿród³a, dokonywa³y siê objawienia, pojawia³a siê œmieræ. Otoczone sacrum 
zaznacza³y swoj¹ trwa³¹ obecnoœæ w krajobrazie kulturowym i historycznym 
regionu. Ich znikniêcie by³o zawsze dotkliw¹ strat¹.

Do dziœ pozostaje niezrozumia³¹ decyzja o zburzeniu barokowej kapliczki w 
Ruptawie - tu¿ pod okiem miejscowej parafii. Kto j¹ wyda³ i czy poniós³ za to jakieœ 
konsekwencje  odpowiedzi brak.

Miasto Jastrzêbie Zdrój i jego najbli¿sze okolice pe³ne jest tych pami¹tek 
œl¹skiej pobo¿noœci oraz kunsztu lokalnych mistrzów kamieniarstwa i ciesielki.

Jedn¹ z takich pami¹tek jest wysoki drewniany krzy¿, stoj¹cy na obszarze tzw. 
Mendowca, przy ulicy J. Lompy. Jego ramionom nieznany z imienia cieœla nada³ 
piêkn¹ formê.

Latem trudno dojrzeæ staruszka spoza gêstych ga³êzi i liœci  wyrasta z ziemi 
przytulaj¹c siê do grubego pnia wiekowego drzewa i opiera na nim ca³y swój ciê¿ar.

http://www.militariacieszyn.republika.pl/

Andrzej Synaszko (Jastrzêbie Zdrój)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Fot. z lewej:rower kompanii kolarzy i motocykl Elfa-Sachs.
Fot. Z prawej: rogatywka i puchar przechodni 21 DPG.
Fotografie pochodz¹ z http://www.militariacieszyn.republika.pl/
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http://www.militariacieszyn.republika.pl/

Andrzej Synaszko (Jastrzêbie Zdrój)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Fot. z lewej:rower kompanii kolarzy i motocykl Elfa-Sachs.
Fot. Z prawej: rogatywka i puchar przechodni 21 DPG.
Fotografie pochodz¹ z http://www.militariacieszyn.republika.pl/
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W Kronice Parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Jastrzêbiu Zdroju, 
opracowanej przed laty przez ksiêdza Dudê pojawia siê informacja, ¿e w 
miejscu tym pochowano poleg³ych w walce z Niemcami powstañców œl¹skich. 
Raczej mo¿na w¹tpiæ w jej wiarygodnoœæ, bowiem gdyby rzeczywiœcie byli to 
powstañcy œl¹scy na pewno zostali by ekshumowani i pochowani z honorami na 
cmentarzu przy koœciele œw. Katarzyny w Jastrzêbiu Górnym. W rozmowach z 
okolicznymi mieszkañcami us³ysza³em wrêcz coœ zupe³nie przeciwnego. Wielu 
utrzymywa³o, ¿e jest to grób zabitych w czasie powstañ œl¹skich ¿o³nierzy 
niemieckich i w³oskich  win¹ za to obarczaj¹c braci Miko³aja i Józefa Witczaków. 
To element czarnej legendy, która ich kiedyœ otacza³a.

Dowodów na to brak a o rozkopaniu ziemi w celu sprawdzenia czy nie ma w 
tym miejscu jakiegoœ pochówku raczej nie ma mowy.

Ciekaw¹ wersjê tej historii us³ysza³em z ust pana Józefa Zdzieb³y. Wed³ug 
niego jest to miejsce samobójczej œmierci córki dawnego w³aœciciela maj¹tku i 
dworu Roberta Mende. Jego ¿ona mia³a zobaczyæ z ukrycia spotkanie córki z 
jakimœ parobkiem. Spotkanie by³o niewinne jednak jego konsekwencj¹ by³a 
karczemna awantura rodziców. Dziewczyna nie wytrzyma³a psychicznie i w 
ogrodzie dworskim, w miejscu gdzie teraz stoi krzy¿ pope³ni³a samobójstwo. 
Rodzice na pami¹tkê tego tragicznego wydarzenia wznieœli póŸniej drewniany 
krzy¿. Maj¹tek i dwór na Mendowcu jeszcze przed III powstaniem œl¹skim sta³ 
siê w³asnoœci¹ braci Witczaków  krzy¿ wiêc sta³ na ich posiad³oœci.

Krzy¿ wymaga dziœ koniecznej konserwacji, bez niej pewnie nie przetrwa 
d³u¿szego czasu. Musi jednak pozostaæ na swoim miejscu œwiadcz¹c o sacrum 
i historii.

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

Strój ch³opski w Jastrzêbiu i okolicy w XVIII i XIX w.

Kobiety
 - Kobiety ubiera³y na siebie najpierw koszulê z szorstkiego p³ótna bez rêkawów, 
siêgaj¹c¹ do kolan. 
 - Na ni¹ wk³ada³y kabotek  rodzaj stanika, d³ugiego do pasa, zapinanego pod 
szyj¹ szpendlikami. Tak nazywano œwiec¹ce blaszane broszki. W pasie 
zawi¹zywa³y kabotek sznurówkami.
 - Na koszulê od pasa w dó³ wdziewa³y w lecie spódniczki p³ócienne, zaœ w zimie 
barchanowe, siêgaj¹ce do po³owy ³ydek. W zale¿noœci od potrzeby, tych 
spodniczek wk³ada³y wiêcej, dwie b¹dŸ trzy, co czyni³o je obszerniejsze, a takie 
kobiety siê podoba³y. Nie znano jeszcze wtedy takiej bielizny osobistej jak 
majtki. Te zaczê³y dopiero ubieraæ kobiety w pocz¹tkach XX wieku i to nie 
dopiero ch³opki, ale te¿ kobiety w miastach, a nawet ksiê¿niczki, jak piêkna 
ksiê¿na pszczyñska Daisy.
 - Na spodniczki ubiera³y nieco d³u¿sze sukienne (bawe³niane lub we³niane) 
kiecki w czarnym  (niebrucznym) kolorze.
 - Na kabotki wdziewa³y w lecie p³ócienne  kartonowe jakle w drobne wzorki w 
ró¿nych kolorach, zaœ w zimie jakle z barchanu. Jakle siêga³y nieco poni¿ej

 pasa. Rêkawy jakli u góry by³y marszczone. - 
Na g³owie nosi³y w lecie bia³e kretonowe chustki, zimow¹ por¹ we³niane, 
przewa¿nie czerwone. W dni ciep³e kobiety wi¹za³y chustki z ty³u na tzw. ¿urok, 
w zimie  pod brod¹. Mê¿atki nosi³y pod chustkami czepki.
 - Strojem wyjœciowym w ch³odne dni, zamiast jakli by³y „kamizele” lub szpencery 
z czarnego sukna, a uzupe³nieniem du¿a chusta z bia³ego p³ótna 
samodzia³owego, z³o¿ona w trójk¹t. Na mrozy mia³y chusty we³niane, gdy nie 
posiada³y ko¿ucha. Do koœcio³a wk³ada³y szpencery i kiecki specjalnie na ten cel 
przeznaczone.
 - Bogatsze gospodynie nosi³y w zimie ko¿uch, farbowany na ciemn¹ ¿ó³æ. 
Starczy³ jeden do koñca ¿ycia, a po œmierci dziedziczy³a go któraœ z córek. 
Ch³opom nie by³o wolno chowaæ owiec, z których mog³y byæ skóry na ko¿uch, 
wiêc trzeba go by³o kupiæ i zañ drogo zap³aciæ Ko¿uch zapinano koby³kami- 
pêtelkami na skórzane guziki, zwane kneflami. W ko¿uchy ubiera³a siê g³ównie 
szlachta.
 - Podczas robót w obejœciu ch³opki chodzi³y boso lub na bose nogi wk³ada³y 
pantofle z drewnian¹ podeszw¹. Do koœcio³a lub do miasta ubiera³y niskie 
sznurowane buciki na lekko podwy¿szonym obcasie. W zimie wci¹ga³y na nogi 
czerwone we³niane poñczochy i buty z cholewami.

Dziewczyny
   Dziewczyny ubiera³y siê podobnie jak ich matki, w³osy splata³y w warkocze, do 
których wplata³y na co dzieñ czarne haraski  sznurówki, a w niedziele czerwone 
wst¹¿ki, podczas gdy mê¿atki  zielone. Na co dzieñ mê¿atki spina³y warkocze w 
rodzaj koka. Panny z dzieckiem, tzw. zowitki mog³y wpleœæ w warkocz tylko 
wst¹¿kê fioletow¹.
   Ch³opskie m³ode córki nie nosi³y ko¿uchów.

Ch³opi
   Ch³opi nosili w lecie lniane, bia³e koszule bez ko³nierzy, tylko ze stójk¹. i 
spodnie  galoty z samodzia³owego szorstkiego p³ótna. W ch³ody ubierali pod nie 
barchanowe kalesony. Galoty  umocowywali w pasie krótszym lub d³u¿szym 
pasem rzemiennym, szerokim oko³o 4 cm. Pasem ch³op owija³ siê na oko³o kilka 
razy, a ten uk³ada³ siê doko³a bioder coraz ni¿ej. Im ch³op by³ bogatszy, 
paradniejszy, tym pas mia³ d³u¿szy. Na koñcu tego pasa znajdowa³ siê sznurek z 
zielon¹ kiœci¹ dla ¿onatego gospodarza, z czerwon¹ dla kawalera, czyli 
pacho³ka. Kiœæ w³o¿ona miêdzy spodnie a biodra umocowywa³a pas.
   Na koszulê wk³ada³ ch³op bruclek - kamizelkê z czarnego p³ótna, gêsto 
zapinan¹ „kulczykami”, szarymi o³owianymi guzikami w kszta³cie piramidek.
   W dni ch³odne id¹c do roboty, wk³ada³ na bruclek barchanow¹, jak u kobiet 
jaklê, zaœ na bose nogi - albo drewniane pantofle, albo buty z cholewami.
   Inaczej ubiera³ siê, id¹c do koœcio³a, na gromadê (zebranie wiejskie) lub do 
miasta. Ko³nierz koszuli, tzw. lemiec  rodzaj stójki, podwi¹zywa³ wtedy kolorow¹, 
najczêœciej w kratki, rzadziej w paski wst¹¿k¹, trzy cm szerok¹, robi¹c pod szyj¹ 
kokardkê. Stójkê wyk³ada³ na zewn¹trz sztywnego ko³nierza bruclekowego. 
Zamiast jakli wdziewa³ wówczas kamzelê, wzglêdnie spencer, koloru czarnego. 
W zimie bogatsi gospodarze wychodz¹c z domu, na to odzienie te¿ ubierali
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ko¿uchy. Na spencer lub ko¿uch mê¿czyŸni wk³adali jeszcze „pelerynowy”, 
czarny p³aszcz sukienny, z wysokim ko³nierzem, siêgaj¹cym do po³owy uszu. 
Filcowy czarny kapelusz zamieniali w zimie na „baraniny” ze skóry baraniej w 
ciemnym kolorze.
   Zanim w³o¿yli nogi do butów z cholewami, nogawki kalesonów i spodni 
zwi¹zywali sznurkiem, a nogi owijali w onuce, tu nazywane chnuckami. W zimie 
wk³adali do butów jeszcze s³omê, by trzyma³a ciep³o.

M³odzie¿ mêska
   M³odzie¿ mêska ubiera³a siê podobnie jak ojcowie, z tym, ¿e nie nosi³a 
ko¿uchów, a starsi „syncy” na kamzele wk³adali zim¹ szare p³aszcze.

Ubiór dzieciêcy
   Dziatwa do lat dziewiêciu, obojêtnie czy ch³opak, czy dziewczyna nosi³a w 
lecie doœæ d³ugie lniane koszule. W dni ch³odne kazano dzieciom wdziewaæ pod 
koszule barchanowe kalesony ze stanikiem i z klap¹ z ty³u oraz swetry i 
we³niane dziane czapki. Dzieci najczêœciej nosi³y ubrania i buty jedno po drugim 
a niezdatne ju¿ do noszenia sprzedawano szmaciarzowi jad¹cemu z wózkiem 
przez wieœ. Do koœcio³a chodzi³y dzieci obowi¹zkowo dopiero po Konfirmacji lub 
I Komunii œw., któr¹ przyjmowa³y w czternastym roku ¿ycia. Wtedy ubiera³y siê 
podobnie jak ich rodzice. 

Dba³oœæ o ubiór
   Buty obojêtnie czy damskie, czy mêskie a tak¿e dzieciêce szewc naprawia³, 
przyszywa³ ³atki, zelowa³ tak d³ugo, dopóki siê nie rozlecia³y. To samo robi³y 
kobiety z ubraniami, aby przed³u¿yæ ich ¿ywot. Ubrania nazywano ³achami lub 
szworami. Gospodynie je cerowa³y, zszywa³y i ³ata³y, i nie zawsze odpowiednimi

Fragment wystawy czasowej “Kobiecy strój ludowy w Jastrzêbiu i okolicy” 
prezentowanej w GHM w dniach 18.01-30.03.2006 r. Na pierwszym planie stroje 
pszczyñskie ze zbiorów Muzeum Górnoœl¹skiego w Bytomiu.

£atami, przez co ³achy na co dzieñ stawa³y siê kolorowe, pstrokate. Za oddane 
szmaciarzowi otrzymywano gwiazdkê z mocnymi niæmi, a gdy szmat uzbiera³o siê 
wiêcej, to szmaciarz dawa³ za nie jakiœ garnek gorszego gatunku, broszki a nawet 
zabawki dla dzieci, jak np. gwizdki.
Na podstawie ksi¹¿ki Jana Kowalczyka pt. „Zbójnik opiekun” (autor urodzi³ siê w 
Krzy¿owicach).

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

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

Pomnik upamiêtnia zamordowanych w Moszczenicy w sierpniu 1919 r. 
uczestników I powstania œl¹skiego: 

Niewielki monument zlokalizowano w pobli¿u torów kolejowych na trasie 
Jastrzêbie Zdrój-Zebrzydowice (wjazd od strony ul. Armii Krajowej). Na 
postumencie ustawiono podstawê, której frontowa œcianka zosta³a pomalowana

Miejsca pamiêci

Pomnik Powstañców Œl¹skich w Moszczenicy

Maksymiliana Bronnego, Konstantego Cnotê, 
Paw³a Grzonka, Leona Kupsza, Adolfa Wodeckiego, Franciszka Pysznego i 
Romana Weinera. Dwaj ostatni z wymienionych zginêli w pobli¿u obecnego 
pomnika (wiêcej o tym wydarzeniu w numerze 5 “Biuletynu GHM”). Do 
upamiêtnienia ofiar Grenzschutzu zabrano siê póŸno, bo po przesz³o 40 latach.

Pierwotny kszta³t pomnika (fot. J. Fudziñski, ok. 1980 r., ze zbiorów GHM)
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na bia³o-czerwono. Na podstawie umieszczono niewielki cokolik, na którym 
widnia³ napis: „Moszczenica dnia 29.4.1962”, oznaczaj¹cy datê ufundowania 
pomnika. Na cokoliku znajdowa³a siê czworoboczna p³yta o nieregularnym 
kszta³cie. Na tablicy napis g³osi³: „W ho³dzie / bohaterom powstañ / Œl¹skich / 
zamordowanych w tym miejscu / przez „grenzschutz” / w 1919 r. / Spo³eczeñstwo 
gromady / Moszczenica.” Ca³oœæ otacza³ betonowy fundament, na którym 
ustawiono ¿eliwne s³upki po³¹czone ³añcuchem. Niestety kszta³t pomnik, jak i 
jego wykonanie, pozostawia³y wiele do ¿yczenia. Œwiadczy³ o tym niedbale 
wyryty napis o nieregularnych kszta³tach i nieokreœlonej czcionce. Nie zadbano 
równie¿ o estetyczne otoczenie obelisku. W okresie PRL pomnik znajdowa³ siê 
pod opiek¹ moszczenickiego ko³a ZBoWiD.

Wspó³czeœnie pomnik jest odnowiony. Zachowano postument (koloru 
bia³ego), na którym ustawiono now¹ tablicê z napisem: „W HO£DZIE / 
BOHATEROM POWSTAÑ / ŒL¥SKICH / ZAMORDOWANYCH W TYM 
MIEJSCU / PRZEZ GRENZSCHUTZ W 1919 r. / SPO£ECZEÑSTWO 
MOSZCZENICY /….” Fundament okalaj¹cy pomnik wykonano z czerwonej 
ceg³y. Ustawiono na nim bia³e, stylizowane, s³upki po³¹czone ³añcuchem.

W ewidencji Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego pomnik figuruje pod numerem 
13/16.

Marcin Boratyn, Andrzej Synaszko

Z naszej ksi¹¿nicy

Druki ulotne i okolicznoœciowe maj¹ tê specyfikê, ¿e powstaj¹ w 
tysiêcznych i milionowych nak³adach, a mimo to w miarê up³ywu czasu staj¹ 
siê poszukiwanymi i drogimi rarytasami. Nie s¹ bowiem traktowane przez 
ludzi równie powa¿nie jak ksi¹¿ki. Najczêœciej l¹duj¹ w koszu albo na 
makulaturze. Pozostaj¹ te, które zawieruszy³y siê w czyjej szufladzie b¹dŸ w 
rzadko odwiedzanym miejscu. Tymczasem wartoœæ poznawcza druków 
ulotnych jest ogromna, poniewa¿ dotycz¹ wielu dziedzin ¿ycia: polityki, 
administracji, handlu,kultury, religii itp.

Za druk ulotny uznaje siê dokument cechuj¹cy siê ma³¹ objêtoœci¹ 
(najczêœciej do 4 stron), zwartym tekstem, okazjonalnoœci¹, aktualnoœci¹, 
masowoœci¹ i bezp³atnoœci¹. Do tej kategorii druków zaliczyæ mo¿emy np. 
afisze, plakaty, ulotki, odezwy, komunikaty, jednodniówki, kalendarze, 
klepsydry itp.

Ma³o kto wie, ¿e przed wydaniem “Biblii” Jan Gutenberg wypuœci³ szereg 
druków ulotnych. Mimo wiêc starszej metryki druki ulotne, przez d³ugi czas 
pozostawa³y w cieniu prasy i ksi¹¿ek. W ostatnich latach podjêto próby 
kompleksowego spojrzenia na funkcje i wartoœæ tych¿e Ÿróde³ w ró¿nych 
okresach czasu. Podsumowaniem tych badañ by³a Miêdzynarodowa 
Konferencja Naukowa (paŸdziernik 2004 r.), w której wziêli udzia³ historycy, 
archiwiœci, muzealnicy, bibliolodzy, jêzykoznawcy i inni naukowcy 
zainteresowani wykorzystaniem druków ulotnych i okolicznoœciowych. 
Przedstawione referaty zebrano w cennej publikacji pt. „Druki ulotne i 
okolicznoœciowe  wartoœci i funkcje” wydanej przez Uniwersytet 
Wroc³awski.

Spoœród 25 artyku³ów warto zwróciæ uwagê choæ na niektóre. Z naszego 
punktu widzenia istotny wydaje siê artyku³ poœwiêcony ulotkom okresu 
powstañ i plebiscytu (Krystyna Heska-Kwaœniewicz). Wbrew powszechnej 
opinii konflikt polsko-niemiecki o Górny Œl¹sk nie nosi³ znamion jedynie 
militarnych. W parze z walk¹ zbrojn¹ sz³a wojna propagandowa oparta w 
du¿ej mierze o druki ulotne. To one by³y Ÿród³em informacji dla Œl¹zaków, to 
one podnosi³y temperaturê sporu. Obie strony wypracowa³y specyficzny jêzyk 
nienawiœci i karykatury odwo³uj¹cy siê do wielu dziedzin ¿ycia (polityka, 
gospodarka, religia itp.), a przy tym zrozumia³y dla ka¿dego, nawet najmniej 
wyrobionego, odbiorcy. W tym miejscu warto przypomnieæ, ¿e pokaŸny zbiór 
druków ulotnych z tego okresu prezentowano w Galerii Historii Miasta 
podczas wystawy „Jak lud œl¹ski wróci³ do Polski” (marzec-czerwiec 2007 r.).

Katarzyna Ta³uæ zbada³a natomiast druki ulotne Poczty Podziemnej 
wykonane w oœrodkach internowanych podczas stanu wojennego. W sferze 
jej zainteresowania znalaz³y siê np. koperty, karty pocztowe, znaczki, ulotki, 
plakaty. I w tym przypadku pos³ugiwano siê znakami i symbolami czytelnymi 
dla ka¿dego Polaka. Podejmowano tematy przemilczane przez oficjalne 
œrodki przekazu (Katyñ, ofiary „Wujka”), gloryfikowano bohaterów 
„Solidarnoœci”, oœmieszano panuj¹cy system kpin¹ i satyr¹. Niestety autorka 
nie dotar³a do druków powsta³ych w Szerokiej, a szkoda, bo znane s¹ koperty 
powsta³e w jastrzêbskim oœrodku dla internowanych.Obecny kszta³t pomnika (fot. M. Boratyn, VIII 2007)
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Z kolei Irena Socha pod lupê wziê³a szkolne druki ulotne. Jak zauwa¿y³a 
szko³a by³a i jest jedn¹ z najp³odniejszych instytucji „produkuj¹cych” ró¿nego 
rodzaju druki. Mo¿na do nich zaliczyæ m.in.: programy, zaproszenia, 
scenariusze, jednodniówki, ksiêgi pami¹tkowe, rysunki, kalendaria, 
zestawienia statystyczne, a nawet ... gazetki œcienne. Pami¹tki te 
archiwizowane s¹ nie tylko przez same placówki oœwiatowe, ale i biblioteki i 
muzea. Stanowi¹ bowiem ciekawe Ÿród³o do dziejów ¿ycia artystycznego i 
towarzyskiego szko³y, folkloru uczniowskiego i szkolnego obyczaju.

Na inny rodzaj druków ulotnych zwróci³a uwagê El¿bieta Pokorzyñska. 
Obiektem jej zainteresowania sta³y siê akcydensy prywatne, a wiêc takie druki 
jak: wizytówki (bilety wizytowe), zaproszenia, podziêkowania, klepsydry, 
toasty czy ekslibrisy. Popularne przed wojn¹, w okresie PRL 
zmarginalizowane, obecnie prze¿ywaj¹ odrodzenie. Warto gromadziæ je, 
stanowi¹ bowiem nie tylko pami¹tkê rodzinn¹, ale równie¿ ciekawe Ÿród³o 
poznania przesz³oœci.

Aktualna pozostaje problematyka druków ulotnych w polityce. Emilia 
S³omianowska-Kamiñska przeanalizowa³a druki wyborcze II RP, PRL i III RP. 
S¹ one obecne w naszym ¿yciu i dziœ, choæ zauwa¿yæ mo¿na coraz wiêksz¹ 
popularnoœæ bilbordów i spotów telewizyjno-internetowych. Druki wyborcze 
maj¹ jednak (i bêd¹ mia³y) ogromne znaczenie badawcze. Stanowi¹ bowiem 
œwiadectwo swoich czasów, poziomu kultury politycznej, metod 
przekonywania, podejœcia do strony wizualnej ulotki.

Wspomniane wy¿ej artyku³y dowodz¹, ¿e druki ulotne stanowi¹ 
znakomity materia³ badawczy. Problem polega jednak na tym, ¿e wiêkszoœæ 
druków ulega zag³adzie niemal natychmiast po ich rozpowszechnieniu. 
Dlatego ju¿ dziœ niektóre placówki biblioteczne i muzealne gromadz¹ nie tylko 
historyczne, ale równie¿ wspó³czesne, druki ulotne i okolicznoœciowe. Byæ 
mo¿e ktoœ nazwie tê czynnoœæ „zbieraniem makulatury”. Czy jednak nie lepiej 
gromadziæ je teraz, gdy s¹ ³atwo dostêpne i bezp³atne, ni¿ za kilkadziesi¹t lat 
poszukiwaæ je po antykwariatach i p³aciæ za nie ciê¿kie pieni¹dze? OdpowiedŸ 
na to pytanie chyba nasuwa siê sama.

Ksi¹¿ka jest dostêpna w GHM.

Druki ulotne i okolicznoœciowe - wartoœci i funkcje. Materia³y 
Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej, Wojnowice, 8-10 paŸdziernika 
2004, Wroc³aw 2006, s. 432.

Marcin Boratyn
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Pro memoria

Marsza³ek Józef Pi³sudski swego czasu wypowiedzia³ znamienne i jak¿e 
aktualne dla dnia dzisiejszego s³owa: „Kto nie szanuje i nie ceni swojej 
przesz³oœci, ten nie jest godzien szacunku teraŸniejszoœci, ani nie ma prawa 
do przysz³oœci”. Ka¿dy indywidualnie, bez wysi³ku, mo¿e dokonaæ stosownej 
interpretacji. Wiadomo jednak, i¿ cz³owiek pozbawiony historii albo

obchodz¹cy siê z ni¹ bez szacunku, z nonszalancj¹, ma niezliczone dylematy, 
trudno mu odnaleŸæ siê w otaczaj¹cej rzeczywistoœci. Jedn¹ z praktycznych 
form poznania historii jako nauczycielki ¿ycia jest graficzne utrwalenie 
naszych przodków na tzw. drzewie genealogicznym. Jak¿e ³atwo póŸniej 
odtworzyæ przesz³oœæ gdy przed oczyma le¿y rozwiniêta krata papieru z 
fotografiami i personaliami naszych bliskich. ̄ adnych trudnoœci nie nastrêcza 
nam siêgn¹æ pamiêci¹ dwa lub trzy pokolenia wstecz. Jednak jeœli chcemy 
wnikn¹æ g³êbiej w dzieje naszej rodziny trudnoœci zaczynaj¹ siê mno¿yæ.A 
przecie¿ wystarczy³oby, aby ka¿dy z nas zaledwie raz na jakiœ czas uaktualni³ 
tj. naniós³ na nasze drzewo kolejnego cz³onka rodziny. Tym bardziej, ¿e w dniu 
dzisiejszym jest bardzo popularne takowe ukazywanie naszej historii. 
Tymczasem wiele osób przeznacza na cele badawcze du¿o czasu i pieniêdzy. 
Liczne kwerendy koñcz¹ siê czêsto bez jakichkolwiek rezultatów.

Siêgaj¹c daleko wstecz, czyli poszukuj¹c przodków sprzed kilku, a nawet 
kilkunastu pokoleñ warto udaæ siê o jednego z pobliskich archiwów. Mam na 
myœli Archiwum Pañstwowe, Archidiecezjalne lub Parafialne. Dla 
mieszkañców naszego miasta mo¿e okazaæ siê to nieco trudniejsze, gdy¿ jak 
wiadomo  wiêkszoœæ naszej lokalnej spo³ecznoœci nap³ynê³a na te ziemie w 
okresie powojennym. Ma to du¿e znaczenie, gdy¿ dokumentacja nas 
interesuj¹ca, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami proweniencji i pertynencji 
nie przemieszcza siê wraz z migracj¹ ludnoœci. Nie wnikaj¹c w szczegó³y 
oznacza to, i¿ zespo³y archiwalne przynale¿¹ do terytorium na którym zosta³y 
wytworzone. 

Jeœli podejmujemy siê badañ genealogicznych musimy posiadaæ 
niezbêdne ku temu informacje, takie jak imiona, nazwiska poszukiwanych 
osób, a tak¿e ich cechy metrykalne (data urodzin, ma³¿eñstwa, zgonu), a 
nawet wyznanie. Przy czym nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na fakt, ¿e nie 
zawsze miejsce urodzenia, albo zamieszkania ³¹czy siê œciœle z miejscem 
zarejestrowania poszukiwanego. Dla Œl¹ska, czyli obszaru w³¹czonego 
ostatecznie do pañstwa pruskiego po wojnie siedmioletniej (1756  1763), 
sprawa wydaje siê byæ ³atwiejsza, gdy¿ w ostatniej æwierci XIX wieku 
powo³ano funkcjonuj¹ce do dnia dzisiejszego a znane wszystkim Urzêdy 
Stanu Cywilnego. Na pozosta³ych obszarach Rzeczpospolitej utworzono je 
dopiero po II wojnie œwiatowej. 

Informacji niezbêdnych do graficznego przedstawienia stopni 
pokrewieñstwa naszych rodzin nale¿y szukaæ w Archiwum Pañstwowym w 
Katowicach i w jego Oddzia³ach Terenowych (Zamiejscowych). Dla 
mieszañców Jastrzêbia niezbêdne  jest wiêc udaæ siê i dokonaæ kwerendy w 
AP Katowice OT Cieszyn oraz w Raciborzu i Pszczynie. W wymienionych 
archiwach zachowa³y siê ksiêgi metrykalne siêgaj¹ce pocz¹tków XIX wieku. 
Warto w tym miejscu podkreœliæ, i¿ tego rodzaju ksiêgi przekazywane s¹ do 
archiwów po 100 latach od ich wytworzenia. W innym wypadku tj. m³odszych 
ksi¹g musimy poszukiwaæ we w³aœciwym ze wzglêdu na zamieszkanie 
Urzêdzie Stanu Cywilnego. Mo¿na równie¿ udaæ siê do Archiwum 
Archidiecezjalnego w Katowniach. Jednak w ostatnim przypadku wskazane 
jest udaæ siê wpierw do kancelarii w³aœciwej parafii. Tam równie¿ mo¿emy 
znaleŸæ gros informacji.
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Oczywiœcie wszystkie powy¿sze wskazówki dotycz¹ mieszkañców 
Jastrzêbia. Pozosta³e osoby winne skierowaæ siê i poszukiwaæ swoich 
przodków w parafiach w³aœciwych na miejsce zamieszkania krewnych. W 
parafialnych archiwach mo¿emy natrafiæ na ksiêgi metrykalne. 
Proboszczowie zostali zobligowani do prowadzenia tego typu ksi¹g decyzj¹ 
Soboru Trydenckiego (1545  1563).

Obowi¹zkiem i celem ka¿dego z nas jest ocalenie historii od 
zapomnienia. Nasz wysi³ek i trud powinniœmy skierowaæ na zbieranie 
pami¹tek po najbli¿szych. Priorytetowo winniœmy odnotowaæ wszystkie 
wa¿niejsze informacje, wszystko co pamiêtamy. W ten oto sposób 
stworzymy bezcenny pomnik pamiêci naszych przodków. 

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

Jastrzêbski Album

Pierwszy Ogólnomiejski Konkurs
Genealogii Rodzinnych w Jastrzêbiu Zdroju

„Myœlicie, ¿e przesz³oœæ, poniewa¿ ju¿ siê sta³a, jest ukoñczona i niezmienna?”
Milan Kundera

Genealogia cieszy siê dziœ coraz wiêksz¹ popularnoœci¹. Ró¿ne s¹ 
motywy poszukiwania w³asnych korzeni. Jedni czyni¹ to w nadziei, ¿e 
odkryj¹ szlacheckie pochodzenie (najczêœciej jednak bez skutku), drudzy 
pragn¹ dowiedzieæ siê, z jakiego regionu b¹dŸ kraju pochodzili protoplaœci 
rodu, innych z kolei intryguje nazwisko, które odziedziczyli po przodkach. 
Nasze miasto jest pod wzglêdem genealogicznym szczególnie 
interesuj¹cym miejscem. ¯yj¹ tu ludzie reprezentuj¹cy wszystkie regiony 
Polski. Przypadaj¹ca w³aœnie 45 rocznica nadania praw miejskich jest 
zatem okazj¹, by wzbogaciæ wiedzê o korzeniach mieszkañców Jastrzêbia 
Zdroju.

Do udzia³u w zabawie zapraszamy wszystkie rodziny mieszkaj¹ce w 
naszym mieœcie. Organizator zapewnia wszelk¹ pomoc merytoryczn¹ przy 
tworzeniu rodzinnego drzewka.

Regulamin
1. Ka¿da rodzina prezentuje jedn¹ genealogiê w dowolnej formie.
2. Ka¿da zg³oszona do Konkursu praca powinna zawieraæ dane personalne 
i adresowe przedstawiciela rodziny.
3. Prace nale¿y sk³adaæ w Galerii Historii Miasta w terminie do 3 czerwca 
2008 r. (wtorek) do godz. 15.
4. Prace ocenia jury powo³ane przez Organizatora.
5. Og³oszenie wyników i wrêczenie nagród nast¹pi podczas obchodów Dni 
Jastrzêbia pod koniec czerwca br.
6. Prace bior¹ce udzia³ w Konkursie zostan¹ zarchiwizowane w Galerii 
Historii Miasta..

Organizator: 
Miejski Oœrodek Kultury - Galeria Historii Miasta
ul. Wrzosowa 14, 44-335 Jastrzêbie Zdrój
tel/fax: 032 4711757, e-mail: ghm@op.pl (pn. - pt. w godz. 7.30-15.30).
Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Jastrzêbskiej
ul. Witczaka 5, 44-335 Jastrzêbie Zdrój
Osoby odpowiedzialne: Halina Bielecka (TMZJ) i Marcin Boratyn (GHM).
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Z naszego archiwum

Choæ od chwili nadania praw miejskich minê³o ju¿ 45 lat, Jastrzêbie Zdrój wci¹¿ 
nie doczeka³o siê powa¿nej pracy poœwiêconej swojej najnowszej historii. 
Problem ten chêtniej by³ i jest podejmowany przez socjologów i antropologów 
kultury. Tymczasem niemniej ciekawym wydaje siê historia budowy kopalñ, 
osiedli i miejskiej infrastruktury. Punktem wyjœcia do badañ nad najnowsz¹ 
przesz³oœci¹ Jastrzêbia s¹ plany zagospodarowania przestrzennego. Jeden z 
takich planów zawarty zosta³ w “Kronice Miasta” przechowywanej w GHM. 
Poni¿ej cytujemy jego  obszerne fragmenty. Uwa¿na lektura tekstu da nam 
odpowiedŸ na pytanie, co uda³o siê zrealizowaæ w naszym mieœcie, a co 
pozosta³o jedynie na papierze.

Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzêbia  
opracowany na lata 1965-1975-1985 (fragmenty)

Dotychczasowe opracowania:
Miasto Jastrzêbie dotychczas posiada dwa ogólne plany zagospodarowania 
przestrzennego. Pierwszy plan opracowany w roku 1957 w oparciu o plan 
regionalny RO Przemys³owego. W planie tym Jastrzêbie spe³nia³o funkcjê 
osiedla awaryjnego dla 2-ch powstaj¹cych kopalñ wêgla kamiennego, a 
mianowicie kopalni „Jastrzêbie” i kopalni „Moszczenica”. Opracowanie to 
zosta³o zatwierdzone Uchwa³¹ Nr 12/178 C na posiedzeniu Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w dniu 16 kwietnia 1958 r. W zwi¹zku z decyzj¹ 
umieszczenia na terenie miasta Jastrzêbia ca³oœci budownictwa 
mieszkaniowego dla kopalñ „Jastrzêbie”, „Moszczenica”, „Zofiówka” i 
czêœciowo innych zak³adów przemys³owych, opracowano w roku 1960 nowy 
plan ogólny zagospodarowania miasta Jastrzêbia, postuluj¹c wzrost tego 
miasta w perspektywie do rzêdu 60000 osób. Plan ten zosta³ zatwierdzony 
Uchwa³¹ Nr 37/582 z dnia 9 XII 1960 r. Wskutek lokalizacji na terenie miasta 
Jastrzêbia szeregu nowych obiektów przemys³owych i inwestycji 
towarzysz¹cych nie przewidzianych w poprzednim planie, jak 
elektrociep³ownia przy kopalni „Zofiówka”, fabryki domów w Bziu Zameckim na 
granicy z gromad¹ Jastrzêbie Górne, w³¹czanie do miasta Jastrzêbia 
programu budownictwa mieszkaniowego dla kopalni „Pniówek” i czêœciowo dla 
kopalni „Borynia”, wprowadzenie nowych wskaŸników wykorzystania terenów, 
powiêkszenie terenów przemys³owych, sk³adowych, wprowadzenie zmian w 
wielkoœciach zatrudnienia w kopalniach wskutek podwy¿szenia ich zadañ 
produkcyjnych wynikaj¹cych z Uchwa³y R.M. Nr 390/66 z dnia 13 XII 1966 r.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------

Z naszego archiwum

Choæ od chwili nadania praw miejskich minê³o ju¿ 45 lat, Jastrzêbie Zdrój wci¹¿ 
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Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzêbia  
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Dotychczasowe opracowania:
Miasto Jastrzêbie dotychczas posiada dwa ogólne plany zagospodarowania 
przestrzennego. Pierwszy plan opracowany w roku 1957 w oparciu o plan 
regionalny RO Przemys³owego. W planie tym Jastrzêbie spe³nia³o funkcjê 
osiedla awaryjnego dla 2-ch powstaj¹cych kopalñ wêgla kamiennego, a 
mianowicie kopalni „Jastrzêbie” i kopalni „Moszczenica”. Opracowanie to 
zosta³o zatwierdzone Uchwa³¹ Nr 12/178 C na posiedzeniu Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w dniu 16 kwietnia 1958 r. W zwi¹zku z decyzj¹ 
umieszczenia na terenie miasta Jastrzêbia ca³oœci budownictwa 
mieszkaniowego dla kopalñ „Jastrzêbie”, „Moszczenica”, „Zofiówka” i 
czêœciowo innych zak³adów przemys³owych, opracowano w roku 1960 nowy 
plan ogólny zagospodarowania miasta Jastrzêbia, postuluj¹c wzrost tego 
miasta w perspektywie do rzêdu 60000 osób. Plan ten zosta³ zatwierdzony 
Uchwa³¹ Nr 37/582 z dnia 9 XII 1960 r. Wskutek lokalizacji na terenie miasta 
Jastrzêbia szeregu nowych obiektów przemys³owych i inwestycji 
towarzysz¹cych nie przewidzianych w poprzednim planie, jak 
elektrociep³ownia przy kopalni „Zofiówka”, fabryki domów w Bziu Zameckim na 
granicy z gromad¹ Jastrzêbie Górne, w³¹czanie do miasta Jastrzêbia 
programu budownictwa mieszkaniowego dla kopalni „Pniówek” i czêœciowo dla 
kopalni „Borynia”, wprowadzenie nowych wskaŸników wykorzystania terenów, 
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wprowadzenie zmiany dotychczasowych warunków górniczo-budowlanych dla 
terenu miasta, opracowanie studium komunikacyjnego, którego wnioski 
wymagaj¹ wprowadzenia zmian przebiegu tras drogowych na terenie miasta, jak 
równie¿ wprowadzenie zmian niektórych elementów uzbrojenia, spowodowa³y 
koniecznoœæ przeprowadzenia rewizji dotychczasowego planu i opracowanie 
nowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego zgodnie z nowymi, 
obowi¹zuj¹cymi przepisami w planowaniu przestrzennym. W oparciu o 
powy¿sze dane opracowany zosta³ niniejszy plan ogólny miasta Jastrzêbia.
Przebieg realizacji dotychczasowego planu
Po zatwierdzeniu planu ogólnego miasta Jastrzêbia w roku 1961 zosta³y 
zrealizowane w latach 1960-67 nastêpuj¹ce inwestycje:
- osiedle awaryjne przy kopalni „Jastrzêbie” i „Moszczenica”,
- oczyszczalnia œcieków,
- g³ówny kolektor miasta,
- magistralny ruroci¹g cieplny ³¹cz¹cy elektrociep³ownie kopalni „Moszczenica”, 
„Zofiówka” i kopalni „Jastrzêbie”,
- g³ówn¹ arteriê miejsk¹ tzw. Œrednicow¹.
Wszystkie wymienione inwestycje zosta³y zlokalizowane zgodnie z 
obowi¹zuj¹cym planem ogólnym miasta z roku 1961.
Inwestycje, które zosta³y zrealizowane, wzglêdnie znajduj¹ siê w realizacji, 
niezgodnie z obowi¹zuj¹cym planem s¹ nastêpuj¹ce:
- zespó³ sportowo-widowiskowy wielofunkcyjny na terenie Jastrzêbia Zdroju, 
- powiêkszanie terenów przemys³owych kopalñ.
Powy¿sze realizacje w du¿ym stopniu wp³yn¹ na koncepcjê prowadzonej rewizji 
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta.
Materia³y wyjœciowe
Za³o¿enia programowe do ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Jastrzêbia opracowano na podstawie nastêpuj¹cych materia³ów:
- Fizjografia ROW opracowana w 1964 r. przez Geoprojekt Warszawa,
- Dane lokalizacyjne kopalñ w rejonie Jastrzêbia,
- Opinie geologiczne z roku 1967 OUG Rybnik,
- Dane liczbowe uzyskane w Powiatowym Urzêdzie Statystycznym,
- Materia³y kartograficzne w skali 1:5000 i 1:10000 opracowane przez Sztab 
Centralny,
- Projekt drogi œrednicowej opracowanej przez Miastoprojekt Katowice,
- Inwentaryzacja pokrycia terenu kartotekowa i budynkowa wykonana przez 
zespó³ ROW,
- Decyzja lokalizacyjna obiektów przemys³owo-us³ugowych na obszarze 
Jastrzêbia
- Plan zagospodarowania przestrzennego zespo³u miast i osiedli ROW,
- Plan regionalny ROW,
- Wytyczne Ministerstwa Górnictwa i Energetyki- Departamentu Rekonstrukcji i 
Planów Perspektywicznych z dnia 16 XI 1967 r. dot. rozwoju górnictwa w tym 
terenie na lata 1965-1970-1975-1980-1985,
- Opracowanie fizjografii rejonu Jastrzêbie z roku 1968,
- Projekty szczegó³owe dla obiektu A i B,
- Opracowanie komunikacji ROW Instytut Gospodarki Komunalnej.

Czynniki miastotwórcze
Zasadniczym czynnikiem miastotwórczym miasta Jastrzêbie s¹ zak³ady resortu 
górnictwa. W granicach terenu opracowania znajduj¹ siê w budowie trzy 
kopalnie wêgla kamiennego. S¹ to: „Jastrzêbie”, „Zofiówka”, „Moszczenica”. 
Czwarta kopalnia w budowie „Pniówek”, znajduje siê poza granicami 
opracowania na terenie gromady Pniówek w odleg³oœci oko³o 5 km od 
œródmieœcia miasta Jastrzêbia. Wed³ug przyjêtej koncepcji w planie rozwoju 
ROW zak³ad ten pod wzglêdem zagospodarowania przestrzennego zosta³ 
w³¹czony do miasta Jastrzêbia.
Zatrudnienie w przemyœle wzrosn¹æ ma z 8,1 tys. w roku 1965 (stanowi to oko³o 
28% ogó³u zatrudnionych w przemyœle na terenie powiatu wodzis³awskiego) do 
28 tys. w roku 1985.
Rola miasta w regionie
Nowe miasto Jastrzêbie stanowiæ bêdzie silny oœrodek miejski w po³udniowej 
czêœci regionu rybnickiego. W sk³ad przysz³ego miasta wejd¹: miasto 
Jastrzêbie, gromada Jastrzêbie oraz czêœæ gromady Moszczenica o ogólnej 
powierzchni 2270,65 ha. Miasto Jastrzêbie, obok Rybnika, ¯or, Wodzis³awia i 
Knurowa, tworzy trzon miejskiej sieci osiedlowej w Rybnickim Okrêgu 
Wêglowym. Miasto Jastrzêbie wed³ug obecnego rozeznania bêdzie 
najwiêkszym miastem w tym rejonie. Za podstawowe funkcje miasta przyjêto:
- zaplecze mieszkaniowe dla 4-ch kopalñ: „Jastrzêbie”, „Moszczenica”, 
„Zofiówka”, „Pniówek”,
- oœrodek kulturalno-us³ugowy przyleg³ych jednostek osadniczo-gromad,
- uzdrowisko w dotychczasowym zakresie.
Za obszar bezpoœredniego  zasiêgu wp³ywów miasta Jastrzêbia przyjêto 15 
minut dojazdu autobusowego. W strefie tego obszaru znalaz³y siê nastêpuj¹ce 
jednostki administracyjne- gromady: Po³omia, Mszana, Moszczenica, Ruptawa, 
Go³kowice, Bzie, Paw³owice o ³¹cznym obszarze 10509,66 ha. Obszar ten w 
roku 1965 zamieszkiwa³o 18,8 tys. osób. Jest to obszar o przemieszanej 
zabudowie mieszkaniowo-zagrodowej i jednorodzinno-pracowniczej. Œredni 
wskaŸnik zaludnienia wynosi³ w roku 1965- 158 ha/ 1km2. (…) £¹czna liczba 
mieszkañców w roku 1985 miasta i podregionu wynosiæ bêdzie ca 110 tys. 
mieszkañców.
Granice administracyjne
(…). Po przeprowadzeniu korekty granic wed³ug rozporz¹dzenia Prezesa Rady 
Ministrów Nr 342 z dnia 17 XII 1968 r. og³oszone w Dz. U. Nr 48 z dnia 31 XII 
1968 r. obszar miasta wynosi: dotychczasowa powierzchnia 834,9500 ha, z 
gromady Jastrzêbie Górne 455,0008 ha, z gromady Moszczenica 159,1748 ha 
(razem: 1449,1256 ha).
W granicach tego obszaru prowadzone bêd¹ inwestycje do roku 1975. Miasto 
wówczas ma osi¹gn¹æ ok. 65 tys. mieszkañców. Po tym czasie wymagane jest 
dalsze zwiêkszenie miasta. W latach 1976-85 budowa prowadzona bêdzie 
wy³¹cznie na terenach Jastrzêbia Górnego. Zatem po nastêpnej korekcie 
obszar miasta wynosi ³by w 1968 r. 834,95 ha, Jastrzêbie Górne 1276,50 ha, 
Moszczenica 159,20 ha (razem: 2270,65 ha).
Po opracowaniu projektu planu ogólnego wyst¹pi³a koniecznoœæ powiêkszenia 
terenów przysz³ego miasta o dalsze obszary z przyleg³ych gromad ze wzglêdu
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œl¹skimi oraz niemieck¹ okupacj¹.
W zamyœle twórców dzia³alnoœæ JTSK skupiaæ siê mia³a w sekcjach 

tematycznych: historycznej, organizacyjnej, wydawniczej, imprez oraz 
fotograficznej. Praca cz³onków mia³a mieæ charakter spo³eczny.

W praktyce wiele planów pozosta³o na papierze.
Cz³onkowie JTSK nawi¹zali wspó³pracê z Jastrzêbskim Klubem 

Fotograficznym „Niezale¿ni”, Zwi¹zkiem Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê, 
Frontem Jednoœci Narodu, klubami twórczymi, parti¹. Owo wspó³dzia³anie 
u³atwia³ fakt, ¿e cz³onkowie JTSK byli jednoczeœnie aktywistami wy¿ej 
wymienionych organizacji (warto wymieniæ choæby Jerzego Fudziñskiego- 
przewodnicz¹cego Miejskiego Komitetu FJN i cz³onka ZBoWiD, Jerzego 
Lubczyñskiego- szefa „Niezale¿nych”, Konrada Ogazê- by³ego prezydenta 
miasta, Boles³awa Knapika- naczelnika Wydzia³u Kultury). Wspó³praca ta by³a 
widoczna podczas organizacji Górniczych Dni Kultury, plenerów fotograficznych 
i wielu imprez miejskich.

Najwiêcej dokonañ pozostawi³a jednak po sobie sekcja historyczna 
kierowana przez wielkiego mi³oœnika przesz³oœci Jastrzêbia Zdroju- Jerzego 
Fudziñskiego. Ów niezwykle pracowity cz³owiek zaanga¿owa³ siê w wiele 
inicjatyw promuj¹cych historiê naszego miasta. Korzystaj¹c z goœcinnoœci 
„Naszych Problemów” opublikowa³ artyku³y przybli¿aj¹ce ró¿ne aspekty dziejów 
Jastrzêbia oraz zorganizowa³ konkurs pt. „Co wiesz o swoim mieœcie”. 
Zainicjowa³ równie¿ cykl artyku³ów pt. „Szlakiem znanym i nieznanym”, 
kontynuowany póŸniej przez cz³onków PTTK. Staraniem towarzystwa wydano 
kilka cennych publikacji autorstwa Fudziñskiego, m.in. „Siedem wieków 
Szerokiej (1280-1980)” (VIII 1980), „Bzie Zameckie” (XII 1980), „Udzia³ 
mieszkañców Jastrzêbia Zdroju i okolic w Powstaniach Œl¹skich w latach 1919, 
1920 i 1921” (II 1981), „Marsz Œmierci  ostatni ewakuacyjny transport pieszy 
wiêŸniów obozu Auschwitz-Birkenau” (I 1982), „Jastrzêbie Zdrój  Czas walki. 
Czas okupacji. Czas wyzwolenia” (IV 1982). Nie wszystko co zdo³a³ zebraæ 
Fudziñski, uda³o siê wydaæ drukiem- czêœæ maszynopisów i rêkopisów (a tak¿e 
fotografii)  przechowywana jest obecnie w GHM.

Wa¿nym osi¹gniêciem JTSK by³o zorganizowanie sesji naukowej z okazji 60 
rocznicy wybuchu III powstania œl¹skiego (24 IV 1981). Wziêli w niej udzia³ m.in. 
doc. dr hab. Jan Przew³ocki, dr Józef Musio³ i dr Janina Stolarzewiczowa. Sesjê 
poprowadzi³ oczywiœcie Fudziñski.

Inn¹ inicjatyw¹ JTSK by³a skromna, ale na owe czasy cenna, ksi¹¿eczka pt. 
“Jastrzêbie Zdrój 1963-1983”, która- dziêki du¿emu nak³adowi- przyczyni³a siê 
do pog³êbienia wiedzy historycznej wœród mieszkañców miasta.

Jednym z ostatnich dokonañ towarzystwa by³a rekonstrukcja Pomnika 
Niepodleg³oœci w Bziu Górnym. Pomys³ odbudowy monumentu podnoszono 
wielokrotnie, ale to w³aœnie dziêki zaanga¿owaniu cz³onków JTSK (a 
szczególnie samego Fudziñskiego) s³owa uda³o siê przerobiæ w czyn. Uroczyste 
ods³oniêcie pomnika nast¹pi³o pod koniec 1984 r.

Dzia³alnoœæ JTSK stopniowo zamiera³a. Ostatecznym ciosem dla organizacji 
by³a œmieræ jej lidera- Jerzego Fudziñskiego. Ten zas³u¿ony dla miasta cz³owiek 
nie znalaz³ w gronie swoich wspó³pracowników godnego nastêpcy.

Marcin Boratyn

na zlokalizowanie na tych obszarach urz¹dzeñ miejskich: Bzia Zameckiego 
273,0 ha, Ruptawy 109,0 ha, Po³omi 64,0 ha.
Powierzchnia miasta po przeprowadzeniu proponowanej korekty wynosi³aby ca 
2716,0 ha.
Zagadnienia ludnoœciowe
(…). Do roku 1960 wzrost liczby mieszkañców nastêpowa³ w wyniku przyrostu 
naturalnego i ruchów migracyjnych. Wynosi³ ca 3,5 % w stosunku rocznym. Od 
tego okresu wskutek rozwoju górnictwa nastêpuje sta³y wzrost liczby 
mieszkañców g³ównie w wyniku migracji ludnoœci do miasta. Dynamika wzrostu 
liczby mieszkañców dla miasta Jastrzêbia Zdroju, gdzie prowadzone by³y w 
latach 1961-1966 inwestycje mieszkaniowe kszta³tuje siê od 114,4 % w roku 
1961 do 374,8 % w 1967 r. licz¹ca w stosunku do 1960 r. W tym czasie w 
Jastrzêbiu Górnym (gromadzie) wzrost liczby mieszkañców utrzymywa³ siê na 
poziomie dotychczasowym. Na przestrzeni 5 lat (1961-1965) liczba 
mieszkañców zwiêkszy³a siê o 231 osób, czyli œrednio o 45 osób rocznie, to jest w 
granicach przyrostu naturalnego. Struktura p³ci i wieku ludnoœci zamieszka³ej na 
terenie objêtym opracowaniem przedstawia³a siê w 1965 roku nastêpuj¹co: w 
okresie od 1960 do 1965 wskutek du¿ej migracji zwi¹zanej z rozwojem górnictwa 
nast¹pi³a zmiana proporcji struktury p³ci i wieku ludnoœci miasta. W roku 1960 
struktura p³ci kszta³towa³a siê w proporcjach 47,5 do 52,5 na korzyœæ kobiet. W 
1965 roku wynosi ju¿ 49,2 do 50,8. (…).

•ród³o: “Kronika Miasta Jastrzêbia Zdroju”, opr. Z. Powel, w zbiorach  GHM.

------------------------------------------------------------------------
3 lipca 1978 r. - 30 lat temu powsta³o 

Jastrzêbskie Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne

Za³o¿one w 1970 r. Towarzystwo Mi³oœników Rozwoju Jastrzêbia nie spe³ni³o 
oczekiwañ w³adz. ¯ycie organizacji doœæ szybko zamar³o. Bodaj jedynym 
trwa³ym œladem pozosta³ po niej folder poœwiêcony Jastrzêbiu wydany na 10-
lecie miasta. Po latach podjêto wiêc próbê ponownego zorganizowania przyjació³ 
ziemi jastrzêbskiej. Z okazji przypadaj¹cej 15 rocznicy nadania praw miejskich 
zainicjowano powstanie Jastrzêbskiego Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego. 
W jego sk³ad weszli zarówno rzeczywiœci mi³oœnicy „Ma³ej Ojczyzny”, jak i zwykli 
partyjni aparatczycy. W ówczesnych warunkach nie by³o mowy o niezale¿nej 
organizacji, nawet o lokalnym charakterze.

Za g³ówny cel za³o¿yciele towarzystwa uznali popularyzacjê historii, 
„postêpowych tradycji” i teraŸniejszego oblicza Jastrzêbia Zdroju. D¹¿enie to 
miano realizowaæ poprzez: utrwalanie pami¹tek kultury materialnej i duchowej, 
ochronê zabytków, dzia³alnoœæ edytorsk¹ (postulowano m.in. wydanie monografii 
miasta), animacjê artystyczn¹ i kulturaln¹, wspó³pracê z w³adzami w zakresie 
poprawy estetyki i rozwi¹zañ urbanistyczno-architektonicznych Jastrzêbia, a 
tak¿e propagowanie turystycznych walorów miasta.

Za niezwykle wa¿n¹ sprawê cz³onkowie JTSK uznali powo³anie muzeum 
miejskiego. Mieli bowiem œwiadomoœæ, ¿e w jastrzêbskich mieszkaniach i 
domach przechowywane s¹ cenne pami¹tki dokumentuj¹ce przesz³oœæ ziemi 
jastrzêbskiej. Szczególn¹ uwagê zwracano na pami¹tki zwi¹zane z powstaniami
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Jastrzêbie Zdrój na starej pocztówce

Freischwimmbad (Basen odkryty)
Odkryty basen w Jastrzêbiu powsta³ u schy³ku lat 30. Zlokalizowano go na obni¿eniu 

terenu pomiêdzy Parkiem Zdrojowym a lini¹ kolejow¹ i pla¿¹. Wodê czerpano z pobliskiej 
Jastrzêbianki (basen wyposa¿ony by³ w filtry i chloratory). K¹pielisko czynne by³o od po³owy 
maja do koñca wrzeœnia.

Basen funkcjonowa³ tak¿e w okresie okupacji hitlerowskiej (z tego okresu pochodzi 
prezentowana pocztówka).

Po wojnie basen dzia³a³, ale coraz bardziej podupada³. Na jego terenie organizowano 
potañcówki, a zim¹ nawet mecze hokejowe. Na pocz¹tku lat 70. sp³on¹³ budynek szatni.

Ca³kowit¹ modernizacjê obiekt przeszed³ dopiero w naszym stuleciu. We wrzeœniu 2006 r. 
udostêpniono mieszkañcom basen dla doros³ych, brodzik dla dzieci oraz wiele atrakcji (m.in. 
krêta zje¿d¿alnia, rw¹ca rzeka, je¿ wodny). Na terenie basenu powsta³ równie¿ budynek 
administracyjno-technologiczny nawi¹zuj¹cy stylem do przedwojennych szatni. K¹pielisko 
otrzyma³o nazwê „Zdrój”.
Awers: Kolorystyka karty: czarno-bia³a; krawêdzie: proste; naro¿niki: proste; bia³y 
margines; w lewym dolnym rogu napis: „Bad Königsdorff-Jastrzemb, Freischwimmbad. / 
Freiggb. R. L. M. Nr. E. 00761/41.”, w prawym dolnym rogu napis: „17575”. Rewers: Nadruk 
adresowy: czarny. Karta niezapisana. Poœrodku w poprzek napis: „Photographie und Verlag 
Geyer & Co Breslau 16” oraz logo wydawcy. Pocztówka ze zbiorów GHM.
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