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O frekwencji w muzeach

Pod koniec maja redaktor jednej z lokalnych gazet poruszy³ kwestiê 
przeniesienia Galerii Historii Miasta do zabytkowego gmachu dawnych £azienek 
II, kwituj¹c swój artyku³ z³oœliwym pytaniem: a któ¿ to wszystko bêdzie ogl¹daæ, 
skoro w ksiêdze pami¹tkowej galerii widnieje zaledwie kilkanaœcie nazwisk? 
Pomijaj¹c ju¿ fakt, ¿e pan redaktor nigdy w GHM nie by³ (a zatem i owej ksiêgi nie 
przegl¹da³), przyznaæ trzeba, i¿ wpisy do ksiêgi pami¹tkowej s¹ w¹tpliwej 
wartoœci Ÿród³em do ustalenia frekwencji nie tylko w GHM, ale i w innych 
instytucjach kulturalnych. ¯urnalista uzna³ jednak, ¿e podana fikcyjna liczba jak 
ula³ pasowaæ bêdzie do reszty artyku³u, którego zasadnicz¹ tez¹ by³o 
oœmieszenie idei przeniesienia GHM do wspomnianego gmachu.

Skoro wiêc pan redaktor wywo³a³ temat frekwencji w naszej placówce, 
czyni¹c to jednak nierzetelnie, pozwolê sobie przeto skreœliæ parê uwag o 
czêstoœci odwiedzin w muzeach.

Jak s¹dzê, wiêkszoœæ z nas mia³a okazjê odwiedziæ przynajmniej kilka 
muzeów: polskich i zagranicznych, narodowych i lokalnych, historycznych i 
przyrodniczych, du¿ych i zupe³nie ma³ych. £atwo zauwa¿yæ, ¿e niektóre muzea 
s¹ wprost oblegane przez turystów (np. Luwr w Pary¿u, Muzeum Papieskie w 
Wadowicach), inne z kolei odwiedzane s¹ najczêœciej przez mi³oœników historii i 
wycieczki szkolne (np. muzea miejskie). Ka¿dy z nas musi zadaæ sobie pytanie, z 
którego muzeum wyszed³ bardziej zadowolony. Z jednej strony mamy 
obcowanie z arcydzie³ami na œwiatow¹ skalê i t³ok uniemo¿liwiaj¹cy 
nieskrêpowany odbiór dzie³a, z drugiej- kontakt z takim zabytkami jak wyp³owia³y 
mundur, rozklekotane ¿elazko na duszê b¹dŸ porwana ulotka, a jednoczeœnie 
pe³n¹ swobody wiêŸ z eksponatem. Jedne muzea preferuj¹ nowoczesne formy 
przekazu, inne- pozostaj¹ przy tradycyjnej idei muzeum jako swego rodzaju 
œwi¹tyni. Ró¿norodnoœæ muzeów jest tak olbrzymia, ¿e na liczbê odwiedzin w 
nich wp³yw ma wiele czynników. Ma³o tego, czynniki te maj¹ rozmait¹ si³ê 
oddzia³ywania. Wp³yw na frekwencjê maj¹ m.in.:
- atrakcyjnoœæ miejscowoœci, w której muzeum ma swoj¹ siedzibê,
- zbiory muzeum
- presti¿ muzeum,
- promocja i reklama,
- strona internetowa muzeum,
- cyklicznoœæ wystaw,
- aran¿acja wystaw,
- tematyka wystaw,
- zastosowane formy przekazu,
- wydarzenia kulturalne organizowane przez muzeum,
- ceny biletów wstêpu,
- lokalizacja muzeum w danej miejscowoœci,
- poziom kultury mieszkañców,
- godziny i dni otwarcia,
- skandale i kontrowersje zwi¹zane z prezentowanymi wystawami,
- wspó³praca ze szko³ami, stowarzyszeniami, instytucjami itp.,

- liczba pracowników muzeum obs³uguj¹cych widzów,
- stosunek pracowników muzeum do zwiedzaj¹cych,
- mo¿liwoœæ zakupienia pami¹tek,
- pora roku.

Powy¿sze czynniki, przywo³ane tu bez jakiejkolwiek systematyzacji, 
oddzia³uj¹ w ró¿nej skali. By nie byæ go³os³ownym podam kilka przyk³adów.

G³ównym powodem odwiedzin Muzeum Papieskiego- Domu Rodzinnego 
Jana Paw³a II w Wadowicach jest fakt, i¿ w³aœnie w tym miejscu Karol Wojty³a 
przyszed³ na œwiat. Muzeum nie potrzebuje wiêkszej reklamy, nie musi nawet 
dbaæ o lepsz¹ ni¿ aktualnie ekspozycjê. Oryginalnych pami¹tek po Wojtyle jest 
jak na lekarstwo, dominuj¹ za to reprodukcje fotografii dostêpnych w ksi¹¿kach 
i internecie. Równie¿ niesamowity t³ok i brak dobrej organizacji ruchu 
zwiedzaj¹cych powoduje, ¿e trudno o w³aœciwy odbiór ekspozycji. A mimo to 
muzeum szczyci siê gigantyczn¹ wprost frekwencj¹ (kilka tysiêcy osób 
dziennie!).

Z zupe³nie innych powodów mieszkañcy stolicy (i nie tylko) odwiedzaj¹ 
Muzeum Powstania Warszawskiego. Urz¹dzone na wskroœ nowoczeœnie, z 
wykorzystaniem multimediów oddzia³uj¹cych na wszystkie zmys³y, zyska³o 
szczególny aplauz wœród m³odego pokolenia. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e to 
pierwsze w Polsce muzeum, które wysz³o naprzeciw oczekiwaniom m³odzie¿y. 
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, ¿e powstaniu placówki towarzyszy³a 
zmasowana reklama w mediach, b³ogos³awieñstwo ówczeœnie rz¹dz¹cej opcji, 
a tak¿e niska cena biletów.

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e problemów z frekwencj¹ nie powinno mieæ 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Miliony turystów w mieœcie, 
usytuowanie w centrum, presti¿ placówki, wspania³e zbiory, doœwiadczeni 
pracownicy- to atuty, jakich pozazdroœciæ mo¿e niejedno muzeum w Polsce. A 
jednak ta szacowna instytucja mia³a niezadowalaj¹c¹ liczbê odwiedzin 
wynikaj¹c¹ z nieco staroœwieckiego podejœcia czêœci pracowników do swojej 
misji. Na pocz¹tku XXI wieku dyrekcja MHMK opracowa³a nowoczesn¹ 
strategiê poprawy jakoœci swojej pracy. Zmniejszono liczbê wystaw czasowych 
(poprawiaj¹c ich jakoœæ), nawi¹zano kontakty z muzeami zagranicznymi, 
zadbano o promocjê. W efekcie liczba zwiedzaj¹cych zaczê³a lawinowo rosn¹æ 
(ka¿dego roku wiêcej o kilkadziesi¹t tysiêcy!). Bez reform MHMK nie 
wykorzysta³oby panuj¹cej obecnie w œwiecie mody na Kraków.

Najtrudniejsz¹ sytuacjê maj¹ muzea lokalne, posiadaj¹ce ma³o znane 
zbiory, zatrudniaj¹ce niewielu pracowników. Na ogó³ nie mog¹ liczyæ na 
turystów, a zatem staraj¹ siê dotrzeæ ze swoj¹ skromn¹ ofert¹ do mieszkañców 
miejscowoœci. Najczêœciej muzea takie odwiedzaj¹ wycieczki szkolne (w czym 
nie ma niczego z³ego) oraz miejscowi mi³oœnicy historii lokalnej. Od czasu do 
czasu udaje im siê zorganizowaæ wiêksz¹ imprezê, ale równie¿ obliczon¹ na 
tubylców. Owe placówki muzealne pe³ni¹ jednak wa¿n¹ rolê w pielêgnowaniu 
historii miejscowoœci i regionu. Nawet niska frekwencja nie mo¿e byæ 
pretekstem do ich likwidacji, bowiem w ich rêkach jest ochrona zabytków 
pozostaj¹cych poza zasiêgiem zainteresowania wielkich muzeów 
narodowych.
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Tytu³ wystawy czasowej Termin wystawy Zwiedzaj¹cy
% goœci 
indywid.

Jastrzêbskie kolekcje

Pradzieje, historia i wspó³czesnoœæ 
Jastrzêbia

Tradycje Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

Opowieœci Jagustynki / Zwyczaje 
wielkanocne na polskiej wsi

Bliskie spotkania - fotografie
Stanis³awa Sputo

Pocz¹tki metalurgii na ziemiach polskich

Wielkanoc po œl¹sku / Represje wobec 
duchowieñstwa œl¹skiego w l. 1939-1956

70-lecie Szko³y Podstawowej nr 16 
w Moszczenicy

Czas Solidarnoœci

Roman Dmowski (1864-1939) - polityk, 
ideolog, wychowawca

Kobiecy strój ludowy w Jastrzêbiu i 
okolicy

30 lat Hufca ZHP w Jastrzêbiu Zdroju

Kierunek Ostrawa! 
Szlakiem 1 Czechos³owackiej 

Samodzielnej Brygady Pancernej

Miasto pod specjalnym nadzorem. 
Jastrzêbie Zdrój czasu stanu wojennego

Konik - przyjaciel dziecka

Jak lud œl¹ski wróci³ do Polski

Twarze katowickiej bezpieki 1945-1989

Per³a Uzdrowisk Œl¹skich

Szopka bo¿onarodzeniowa ró¿nych kultur 
i narodów

Arma nobilium - orê¿ szlachetnych

Jastrzêbskie medale

Razem

8.04.-31.05.2003

12.06.-
31.11.2003

19.12.2003-
27.02.2004

23.03.-28.05.2004

15.06.-30.09.2004

4.11.2004-
28.01.2005

21.03.-31.05.2005

1.07.-28.08.2005

5.09.-27.10.2005

4.11.2005-
6.01.2006

18.01.-
31.03.2006

7.04.-30.05.2006

7.06.-15.09.2006

27.09.-6.12.2006

15.12.2006-
10.03.2007

20.03.-2.06.2007

6.06.-30.06.2007

18.09.-7.12.2007

18.12.2007-
29.02.2008

11.03.-25.04.2008

6.05.-20.06.2008

1182

2273

1025

1067

410

20,6

24,6

18,9

11,3

39,0

539 16,0

561 0,0

18 100,0

685 6,1

679 8,8

871 8,4

385 55,3

268 43,7

1504 14,1

879 22,2

1280 18,5

200 30,0

1435 11,0

1057 25,4

959 10,6

521 40,3

17800 18,7

W wiêkszych muzeach frekwencja w ró¿nym stopniu rozk³ada siê na 
poszczególne oddzia³y. Przyk³adowo we wspomnianym ju¿ MHMK udzia³ 
Bo¿nicy na Kazimierzu w ogólnej liczbie zwiedzaj¹cych wynosi a¿ 33%, podczas 
gdy s³ynnego Barbakanu i wie¿y ratuszowej- po 10 %, a Celestatu (oddzia³u 
zajmuj¹cego siê histori¹ krakowskiego bractwa kurkowego)- zaledwie 2%.

Trzeba równie¿ pamiêtaæ, ¿e trudno nieraz porównaæ liczbê odwiedzin dwu 
ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹ ekspozycji, np. wiêksza frekwencja na wystawie 
szopek bo¿onarodzeniowych nie dowodzi jej przewagi nad wystaw¹ 
numizmatyczn¹, któr¹ obejrza³o kilka razy mniej widzów. S¹ bowiem tematy 
bardziej i mniej oczekiwane przez ludzi.

Warto przy tym zaznaczyæ, ¿e muzea s¹ zobowi¹zane do przypominania 
rocznic wa¿nych dla narodu i lokalnej spo³ecznoœci. W czasach, gdy patriotyzm 
wyra¿a siê raczej poprzez uczestnictwo w imprezach sportowych, wystawy 
podejmuj¹ce rocznicow¹ tematykê odwiedza stosunkowo niewielu widzów. Nie 
oznacza to wszak¿e, ¿e nale¿y z nich zrezygnowaæ.

Po trudnym okresie transformacji polskie muzea wychodz¹ obecnie na prost¹. 
Obserwuje siê rosn¹c¹ frekwencjê, co niejednokrotnie jest zas³ug¹ licznych 
imprez oko³omuzealnych. Organizowane s¹ koncerty, warsztaty, jarmarki, 
pokazy, inscenizacje, rekonstrukcje wydarzeñ historycznych, konkursy. G³oœno 
reklamowana „Noc Muzeów” wabi do wrót muzealnych tysi¹ce ludzi, co roku bij¹c 
kolejne rekordy. Szczegó³owe badania poka¿¹ jednak, czy frekwencja podczas 
tej imprezy jest wynikiem atrakcyjnej oferty muzeów, czy mo¿e odpowiedniej 
reklamy.

Problem frekwencji muzealnej jest zatem z³o¿ony i uwarunkowany wieloma 
czynnikami. Jak w kontekœcie powy¿szych uwag i refleksji wygl¹da kwestia 
frekwencji w GHM?

GHM jest specyficzn¹ placówk¹ muzealn¹, poniewa¿ nie posiada statusu 
muzeum i stanowi jednostkê Miejskiego Oœrodka Kultury. Funkcjonuje od 
niespe³na szeœciu lat w mieœcie o nietypowym charakterze. Wiêkszoœæ jego 
mieszkañców stanowi ludnoœæ nap³ywowa (i jej potomstwo), dla której historia 
Œl¹ska i Jastrzêbia jest nieznana, a stosunek do niej obojêtny. Z tego powodu 
g³ównym zadaniem GHM, oprócz wystawiennictwa, jest edukacja regionalna, 
zmierzaj¹ca do zainteresowania m³odego pokolenia przesz³oœci¹ miasta. Jest to 
misja obliczona na d³ugie lata. Efektem starañ GHM winno byæ zrodzenie 
poczucia to¿samoœci jastrzêbskiej.

Jastrzêbie Zdrój nie jest celem odwiedzin turystów, a zatem GHM kieruje swoj¹ 
ofertê do mieszkañców miasta. Wstêp do galerii jest darmowy, bezp³atne s¹ 
równie¿ lekcje muzealne organizowane dla wszystkich grup szkolnych 
odwiedzaj¹cych nasz¹ placówkê. W ci¹gu roku prezentowane jest 4-5 wystaw 
czasowych. Przynajmniej jedna z nich przeznaczona jest g³ównie dla 
najm³odszych i z tego przywileju przedszkola korzysta³y doœæ czêsto (np. 
wystawa drewnianych koników-zabawek oraz szopek z ró¿nych krajów œwiata). 
Pozosta³e ekspozycje przeznaczone s¹ dla uczniów jastrzêbskich szkó³ oraz dla 
doros³ych. Edukacyjny charakter GHM spowodowa³, ¿e nasza placówka 
odwiedzana jest g³ównie przez grupy szkolne. Przeniesienie galerii do Parku 
Zdrojowego i otwarcie jej w weekendy bêdzie okazj¹, by czêstszymi goœæmi by³y 
jastrzêbskie rodziny.

W poni¿szej tabeli zawarto dane dotycz¹ce ruchu zwiedzaj¹cych podczas 
wszystkich wystaw czasowych prezentowanych w GHM:
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Bliskie spotkania - fotografie
Stanis³awa Sputo

Pocz¹tki metalurgii na ziemiach polskich

Wielkanoc po œl¹sku / Represje wobec 
duchowieñstwa œl¹skiego w l. 1939-1956

70-lecie Szko³y Podstawowej nr 16 
w Moszczenicy

Czas Solidarnoœci

Roman Dmowski (1864-1939) - polityk, 
ideolog, wychowawca

Kobiecy strój ludowy w Jastrzêbiu i 
okolicy

30 lat Hufca ZHP w Jastrzêbiu Zdroju

Kierunek Ostrawa! 
Szlakiem 1 Czechos³owackiej 

Samodzielnej Brygady Pancernej

Miasto pod specjalnym nadzorem. 
Jastrzêbie Zdrój czasu stanu wojennego

Konik - przyjaciel dziecka

Jak lud œl¹ski wróci³ do Polski

Twarze katowickiej bezpieki 1945-1989

Per³a Uzdrowisk Œl¹skich

Szopka bo¿onarodzeniowa ró¿nych kultur 
i narodów

Arma nobilium - orê¿ szlachetnych

Jastrzêbskie medale

Razem

8.04.-31.05.2003

12.06.-
31.11.2003

19.12.2003-
27.02.2004

23.03.-28.05.2004

15.06.-30.09.2004

4.11.2004-
28.01.2005

21.03.-31.05.2005

1.07.-28.08.2005

5.09.-27.10.2005

4.11.2005-
6.01.2006

18.01.-
31.03.2006

7.04.-30.05.2006

7.06.-15.09.2006

27.09.-6.12.2006

15.12.2006-
10.03.2007

20.03.-2.06.2007

6.06.-30.06.2007

18.09.-7.12.2007

18.12.2007-
29.02.2008

11.03.-25.04.2008

6.05.-20.06.2008

1182

2273

1025

1067

410

20,6

24,6

18,9

11,3

39,0

539 16,0

561 0,0

18 100,0

685 6,1

679 8,8

871 8,4

385 55,3

268 43,7

1504 14,1

879 22,2

1280 18,5

200 30,0

1435 11,0

1057 25,4

959 10,6

521 40,3

17800 18,7

W wiêkszych muzeach frekwencja w ró¿nym stopniu rozk³ada siê na 
poszczególne oddzia³y. Przyk³adowo we wspomnianym ju¿ MHMK udzia³ 
Bo¿nicy na Kazimierzu w ogólnej liczbie zwiedzaj¹cych wynosi a¿ 33%, podczas 
gdy s³ynnego Barbakanu i wie¿y ratuszowej- po 10 %, a Celestatu (oddzia³u 
zajmuj¹cego siê histori¹ krakowskiego bractwa kurkowego)- zaledwie 2%.

Trzeba równie¿ pamiêtaæ, ¿e trudno nieraz porównaæ liczbê odwiedzin dwu 
ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹ ekspozycji, np. wiêksza frekwencja na wystawie 
szopek bo¿onarodzeniowych nie dowodzi jej przewagi nad wystaw¹ 
numizmatyczn¹, któr¹ obejrza³o kilka razy mniej widzów. S¹ bowiem tematy 
bardziej i mniej oczekiwane przez ludzi.

Warto przy tym zaznaczyæ, ¿e muzea s¹ zobowi¹zane do przypominania 
rocznic wa¿nych dla narodu i lokalnej spo³ecznoœci. W czasach, gdy patriotyzm 
wyra¿a siê raczej poprzez uczestnictwo w imprezach sportowych, wystawy 
podejmuj¹ce rocznicow¹ tematykê odwiedza stosunkowo niewielu widzów. Nie 
oznacza to wszak¿e, ¿e nale¿y z nich zrezygnowaæ.

Po trudnym okresie transformacji polskie muzea wychodz¹ obecnie na prost¹. 
Obserwuje siê rosn¹c¹ frekwencjê, co niejednokrotnie jest zas³ug¹ licznych 
imprez oko³omuzealnych. Organizowane s¹ koncerty, warsztaty, jarmarki, 
pokazy, inscenizacje, rekonstrukcje wydarzeñ historycznych, konkursy. G³oœno 
reklamowana „Noc Muzeów” wabi do wrót muzealnych tysi¹ce ludzi, co roku bij¹c 
kolejne rekordy. Szczegó³owe badania poka¿¹ jednak, czy frekwencja podczas 
tej imprezy jest wynikiem atrakcyjnej oferty muzeów, czy mo¿e odpowiedniej 
reklamy.

Problem frekwencji muzealnej jest zatem z³o¿ony i uwarunkowany wieloma 
czynnikami. Jak w kontekœcie powy¿szych uwag i refleksji wygl¹da kwestia 
frekwencji w GHM?

GHM jest specyficzn¹ placówk¹ muzealn¹, poniewa¿ nie posiada statusu 
muzeum i stanowi jednostkê Miejskiego Oœrodka Kultury. Funkcjonuje od 
niespe³na szeœciu lat w mieœcie o nietypowym charakterze. Wiêkszoœæ jego 
mieszkañców stanowi ludnoœæ nap³ywowa (i jej potomstwo), dla której historia 
Œl¹ska i Jastrzêbia jest nieznana, a stosunek do niej obojêtny. Z tego powodu 
g³ównym zadaniem GHM, oprócz wystawiennictwa, jest edukacja regionalna, 
zmierzaj¹ca do zainteresowania m³odego pokolenia przesz³oœci¹ miasta. Jest to 
misja obliczona na d³ugie lata. Efektem starañ GHM winno byæ zrodzenie 
poczucia to¿samoœci jastrzêbskiej.

Jastrzêbie Zdrój nie jest celem odwiedzin turystów, a zatem GHM kieruje swoj¹ 
ofertê do mieszkañców miasta. Wstêp do galerii jest darmowy, bezp³atne s¹ 
równie¿ lekcje muzealne organizowane dla wszystkich grup szkolnych 
odwiedzaj¹cych nasz¹ placówkê. W ci¹gu roku prezentowane jest 4-5 wystaw 
czasowych. Przynajmniej jedna z nich przeznaczona jest g³ównie dla 
najm³odszych i z tego przywileju przedszkola korzysta³y doœæ czêsto (np. 
wystawa drewnianych koników-zabawek oraz szopek z ró¿nych krajów œwiata). 
Pozosta³e ekspozycje przeznaczone s¹ dla uczniów jastrzêbskich szkó³ oraz dla 
doros³ych. Edukacyjny charakter GHM spowodowa³, ¿e nasza placówka 
odwiedzana jest g³ównie przez grupy szkolne. Przeniesienie galerii do Parku 
Zdrojowego i otwarcie jej w weekendy bêdzie okazj¹, by czêstszymi goœæmi by³y 
jastrzêbskie rodziny.

W poni¿szej tabeli zawarto dane dotycz¹ce ruchu zwiedzaj¹cych podczas 
wszystkich wystaw czasowych prezentowanych w GHM:
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okaza³a loggia. W jego obrêbie rozci¹ga siê obszerny dziedziniec mieszcz¹cy 
ogród z dwoma stawami rybnymi. Wnêtrza ozdobione zosta³y freskami i 
sztukateriami bêd¹cymi œwiadectwem ogromnych zdolnoœci twórczych artysty. Na 
szczególn¹ uwagê zas³uguje Sala Balowa z naturalnej wielkoœci przedstawieniami 
ulubionych koni Gonzagi, Sala Psyche oraz Sala Olbrzymów (freski 
przedstawiaj¹ce bitwê Zeusa z Gigantami usi³uj¹cymi zdobyæ Olimp).

Obecnie pa³ac sta³ siê siedzib¹ Muzeum Miejskiego, gdzie prezentowane jest 
dziedzictwo rodziny Gonzagów (miêdzy innymi kolekcja medali, monet, rogów, 
przyrz¹dów mierniczych z XIV-XVIII wieku), kolekcja s³awnego w³oskiego wydawcy 
Mondadoriego oraz dzie³a sztuki egipskiej Giuseppe Acerbi i mezopotamskiej Uga 
Sissa. Na zbiory muzeum sk³adaj¹ siê równie¿ obrazy dwu artystów: impresjonisty 
Federica Zandomeneghi oraz symbolisty Armando Spadini.

Pa³ac Te sta³ siê równie¿ siedzib¹ Miêdzynarodowego Centrum Sztuki i Kultury, 
które zajmuje siê badaniami naukowymi nad histori¹ i spuœcizn¹ artystyczn¹ 
dynastii Gonzagów. Poszukiwania prowadzone przez ten oœrodek mia³y swój fina³ w 
postaci licznych publikacji i konferencji. Od 1990 zadaniem centrum jest 
organizacja wystaw czasowych poœwiêconych sztuce antycznej i nowo¿ytnej.

Obecnie w Palazzo Te podziwiaæ mo¿na wystawê „Si³a piêkna. Sztuka grecka w 
podboju Pó³wyspu Apeniñskiego”. Ponad 120 dzie³ sztuki dokumentuje wp³yw 
antycznej sztuki greckiej na sztukê staro¿ytnego Rzymu. Wœród nich znajduj¹ siê 
okazy pochodz¹ce z VII wieku p.n.e., Dziewiêtnastowieczne znaleziska 
archeologiczne oraz dzie³a sztuki, które obecnie zobaczyæ mo¿na w 
najwa¿niejszych amerykañskich muzeach.

Podobnie jak w przypadku polskich muzeów, tak¿e GHM notuje rosn¹c¹ 
frekwencjê. W 2006 r. odwiedzi³o j¹ nieco ponad 3100 osób, a w 2007 r.- ok. 3900 
osób, a wiêc w przeliczeniu na jednego pracownika odpowiednio- 1550 i 1950 
osób (dla porównania Muzeum Historyczne Miasta Krakowa odwiedzi³o w 
poprzednim roku ponad 352000 osób, co w przeliczeniu na jednego pracownika 
daje 1790 widzów).

Znaczny odsetek odwiedzaj¹cych GHM stanowi¹ grupy szkolne. W 2007 r. 
GHM odwiedzi³o 175 grup dla których zorganizowano 155 lekcji muzealnych (rok 
wczeœniej by³o to 109 grup i 118 lekcji). I w tym przypadku widaæ wyraŸny wzrost 
frekwencji.

Choæ obecna tendencja w muzealnictwie zmierza do powiêkszenia grona 
zwiedzaj¹cych, to nale¿y pamiêtaæ, ¿e równie wa¿nym (a nawet najwa¿niejszym, 
bo wynikaj¹cym z ustawy) elementem dzia³alnoœci muzeów jest gromadzenie, 
opracowywanie i konserwacja zabytków. Jest to ¿mudne i pracoch³onne zajêcie. 
Efektem koñcowym tej pracy s¹ m.in. wystawy. Przechadzaj¹c siê po salach 
ekspozycyjnych czêsto nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele trudu zadali sobie 
muzealnicy, by udostêpniæ je zwiedzaj¹cym.

Marcin Boratyn (kierownik GHM, Jastrzêbie Zdrój)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Muzea w Polsce i na œwiecie

Pa³ac Te w Mantui
Pa³ac Te zbudowany zosta³ w latach 1525-1535 przez Giulia Romana na 

zlecenie w³adcy Mantui Fryderyka II Gonzagi. Ta znakomita willa nie by³a oficjaln¹ 
rezydencja panuj¹cego, lecz podmiejsk¹ siedzib¹, gdzie organizowano przyjêcia i 
celebrowano wa¿ne uroczystoœci. Wzniesiona zosta³a nieopodal centrum miasta 
usytuowanego na wyspie otoczonej trzema jeziorami. Nazwa pa³acu „Te” jest 
toponimem i odnosi siê do terenów poroœniêtych lipami („tilietum”), lub pochodzi 
od celtyckiego s³owa „tezza” po³¹czonego z ³aciñskim s³owem „atteggia”, które 
oznaczaj¹ „rustykalny dom”.

Autorem projektu pa³acu sta³ siê Giulio Romano, rzymski architekt i malarz 
zaliczany do najwa¿niejszych uczniów Raffaella. Palazzo Te sta³ siê pierwszym 
istotnym przedsiêwziêciem architektonicznym powziêtym przez artystê, któremu 
to poœwiêci³ drug¹ po³owê swego ¿ycia. Willa Fryderyka II Gonzagi jest 
skoñczonym dzie³em sztuki, gdzie architekturê dope³niaj¹ rzeŸby, sztukaterie i 
freski zdobi¹ce œciany wnêtrz. Podczas realizacji projektu Giulio Romano powo³a³ 
do wspó³pracy wielu uzdolnionych artystów, takich jak: Giovanni Battista Scultori, 
Benedetto Paganini, Rinaldi Mantovano, Francesco da Bologna zwany 
Primaticcio.

Forma pa³acu inspirowana jest klasycznymi formami, jednak jego proporcje 
zosta³y mocno zachwiane. Bry³a willi jest niska, parterowy blok zorganizowany 
wokó³ dziedziñca- na planie kwadratu. Fasady artyku³owane s¹ poprzez u¿ycie 
doryckiego porz¹dku: zewnêtrzne poprzez pó³pilastry, a wewnêtrzne poprzez 
pó³kolumny. Pokryte tynkiem elewacje s¹ nawi¹zaniem do garbowanych bloków 
kamiennych, a szlachetne materia³y imitowane s¹ poprzez bardziej skromne 
œrodki. W projekcie elementy klasyczne alternuj¹ siê z fantazyjnymi 
rozwi¹zaniami autorstwa Giulia Romano. Do kompleksu pa³acowego prowadzi 

Centro Internazionale d'Arte e di Cultura di Palazzo Te
Viale Te 19, 46100 Mantova
tel +39 0376 369198, fax +39 0376 220943
e-mail: 

Godziny wstêpu: wt.-nd. 9.00-18.00; pn. 13.00-18.00
Ceny biletów: ca³y: 8 euro, ulgowy: 5 euro (grupy min. 20 osób, osoby powy¿ej 60 
roku ¿ycia), ulga szkolna: 2,5 euro (m³odzie¿ 12-18 lat, studenci, niepe³nosprawni)
Wstêp wolny (dzieci do lat 11, przewodnik grupy, opiekunowie niepe³nosprawnych)
Ceny biletów nie dotycz¹ wystaw czasowych
Kasy biletowe /nfo: +39 0376323266; 

Katarzyna Boratyn (historyk sztuki, Werona)

segreteria@centropalazzote.it
Www.centropalazzote.it, www.itis.mn.it/palazzote

biglietteria.te@domino.comune.mantova.it
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Miejsca Pamiêci

Pomnik Porozumienia Jastrzêbskiego
Pomnik ustawiono tu¿ przy placu autobusowym kopalni „Zofiówka” (niegdyœ 

„Manifest Lipcowy”).
Ods³oniêty zosta³ 28 sierpnia 1981 r. w pierwsz¹ rocznicê podpisania 

porozumienia jastrzêbskiego. Obelisk autorstwa górnika Joachima Paruzela 
otrzyma³ nazwê „Trzy Ogniwa” symbolizuj¹ce trzy miasta, w których zawarto 
porozumienia spo³eczne: Gdañsk, Szczecin i Jastrzêbie. Pomnik poœwiêci³ ks. bp 
Herbert Bednorz w obecnoœci tysiêcy górników i mieszkañców miasta U schy³ku 
PRL pomnik stanowi³ wa¿ne miejsce manifestacji solidarnoœciowych.

W swojej pierwotnej wersji obelisk stanowi³y trzy smuk³e prostopad³oœciany 
ustawione jeden na drugim. Na poszczególnych elementach widnia³y niewielkie 
herby Gdañska, Szczecina i Jastrzêbia. U podnó¿a znajdowa³ siê napis 
„Solidarnoœæ” oraz symbol górnictwa (skrzy¿owane ze sob¹ perlik i ¿elazko). Na 
podstawie pomnika usytuowano napis: „ABY POLSKA BY£A POLSK¥ 1980-
1981”, a obok na osobnej p³ycie wykaz 56 kopalñ i zak³adów pracy- sygnatariuszy 
porozumienia jastrzêbskiego. Pomnik wykonali pracownicy dzia³u budowlanego 
KWK „Manifest Lipcowy” przy wspó³udziale kamieniarzy z KWK „Anna”.

W uroczystoœci ods³oniêcia i poœwiêcenia nowego pomnika udzia³ wziêli m.in. 
ks. abp Damian Zimoñ, Lech Kaczyñski, Jerzy Buzek, Jan Krzysztof Bielecki, 
Maciej P³a¿yñski, Marian Krzaklewski, a tak¿e uczestnicy wydarzeñ sprzed 
æwieræwiecza i liczne poczty sztandarowe NSZZ „Solidarnoœæ” z ca³ego kraju.

Uroczystoœæ ods³oniêcia pomnika, 28 VIII 1981 r., fot. J. ¯ak (ze zbiorów GHM)

W 25 rocznicê podpisania porozumienia jastrzêbskiego pomnik zosta³ 
gruntownie przebudowany. W drodze konkursu wy³oniono projekt Studia 
Architektonicznego AiA Grzybowskich. W s¹siedztwie dotychczasowego obelisku 
stanê³y dwie znacznej wysokoœci œciany przypominaj¹ce swoim kszta³tem literê V- 
symbol zwyciêstwa. Na szczycie œciany po lewej stronie znalaz³a siê du¿a tablica z 
napisem: „ABY POLSKA / BY£A POLSK¥”, natomiast na spodzie drugiej œciany 
napis na tablicy g³osi: „POROZUMIENIE JASTRZÊBSKIE / 3 IX 1980  W XXV 
ROCZNICÊ”.

Zmianie uleg³o równie¿ otoczenie pomnika. Prowadz¹ doñ obszerne, lecz 
nieregularne schody symbolizuj¹ce trudn¹ drogê do porozumienia. Wokó³ 
monumentu pojawi³y siê równie¿ murki z bia³ego betonu, na których mo¿na usi¹œæ. 
Po prawej stronie ustawiono trzy maszty na flagi.

Uroczystoœæ poœwiêcenia pomnika w nowej wersji, 3 IX 2005 r., fot. M. Boratyn.

Wizerunek pierwotnej wersji pomnika widnieje na plakietce wydanej z okazji 
ods³oniêcia monumentu. 

Wizerunek odnowionego pomnika widnieje na dwóch medalach i ¿etonie  
wyemitowanych z okazji 25 rocznicy podpisania porozumienia jastrzêbskiego.

Marcin Boratyn, Andrzej Synaszko

Plakietka i dwa medale z wyobra¿eniem Pomnika Porozumienia Jastrzêbskiego 
(ze zbiorów GHM)
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Miejsca Pamiêci

Pomnik Porozumienia Jastrzêbskiego
Pomnik ustawiono tu¿ przy placu autobusowym kopalni „Zofiówka” (niegdyœ 

„Manifest Lipcowy”).
Ods³oniêty zosta³ 28 sierpnia 1981 r. w pierwsz¹ rocznicê podpisania 

porozumienia jastrzêbskiego. Obelisk autorstwa górnika Joachima Paruzela 
otrzyma³ nazwê „Trzy Ogniwa” symbolizuj¹ce trzy miasta, w których zawarto 
porozumienia spo³eczne: Gdañsk, Szczecin i Jastrzêbie. Pomnik poœwiêci³ ks. bp 
Herbert Bednorz w obecnoœci tysiêcy górników i mieszkañców miasta U schy³ku 
PRL pomnik stanowi³ wa¿ne miejsce manifestacji solidarnoœciowych.

W swojej pierwotnej wersji obelisk stanowi³y trzy smuk³e prostopad³oœciany 
ustawione jeden na drugim. Na poszczególnych elementach widnia³y niewielkie 
herby Gdañska, Szczecina i Jastrzêbia. U podnó¿a znajdowa³ siê napis 
„Solidarnoœæ” oraz symbol górnictwa (skrzy¿owane ze sob¹ perlik i ¿elazko). Na 
podstawie pomnika usytuowano napis: „ABY POLSKA BY£A POLSK¥ 1980-
1981”, a obok na osobnej p³ycie wykaz 56 kopalñ i zak³adów pracy- sygnatariuszy 
porozumienia jastrzêbskiego. Pomnik wykonali pracownicy dzia³u budowlanego 
KWK „Manifest Lipcowy” przy wspó³udziale kamieniarzy z KWK „Anna”.

W uroczystoœci ods³oniêcia i poœwiêcenia nowego pomnika udzia³ wziêli m.in. 
ks. abp Damian Zimoñ, Lech Kaczyñski, Jerzy Buzek, Jan Krzysztof Bielecki, 
Maciej P³a¿yñski, Marian Krzaklewski, a tak¿e uczestnicy wydarzeñ sprzed 
æwieræwiecza i liczne poczty sztandarowe NSZZ „Solidarnoœæ” z ca³ego kraju.

Uroczystoœæ ods³oniêcia pomnika, 28 VIII 1981 r., fot. J. ¯ak (ze zbiorów GHM)

W 25 rocznicê podpisania porozumienia jastrzêbskiego pomnik zosta³ 
gruntownie przebudowany. W drodze konkursu wy³oniono projekt Studia 
Architektonicznego AiA Grzybowskich. W s¹siedztwie dotychczasowego obelisku 
stanê³y dwie znacznej wysokoœci œciany przypominaj¹ce swoim kszta³tem literê V- 
symbol zwyciêstwa. Na szczycie œciany po lewej stronie znalaz³a siê du¿a tablica z 
napisem: „ABY POLSKA / BY£A POLSK¥”, natomiast na spodzie drugiej œciany 
napis na tablicy g³osi: „POROZUMIENIE JASTRZÊBSKIE / 3 IX 1980  W XXV 
ROCZNICÊ”.

Zmianie uleg³o równie¿ otoczenie pomnika. Prowadz¹ doñ obszerne, lecz 
nieregularne schody symbolizuj¹ce trudn¹ drogê do porozumienia. Wokó³ 
monumentu pojawi³y siê równie¿ murki z bia³ego betonu, na których mo¿na usi¹œæ. 
Po prawej stronie ustawiono trzy maszty na flagi.

Uroczystoœæ poœwiêcenia pomnika w nowej wersji, 3 IX 2005 r., fot. M. Boratyn.

Wizerunek pierwotnej wersji pomnika widnieje na plakietce wydanej z okazji 
ods³oniêcia monumentu. 

Wizerunek odnowionego pomnika widnieje na dwóch medalach i ¿etonie  
wyemitowanych z okazji 25 rocznicy podpisania porozumienia jastrzêbskiego.

Marcin Boratyn, Andrzej Synaszko

Plakietka i dwa medale z wyobra¿eniem Pomnika Porozumienia Jastrzêbskiego 
(ze zbiorów GHM)
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Strój ch³opski na terenie wspó³czesnego 
Jastrzêbia Zdroju u schy³ku XIX i w XX wieku

Moda dzieciêca
     Kiedy dzieci tylko  wyswobodzi³y siê z pieluch (flanelowych, z w³o¿onymi do 
nich mniejszymi pieluszkami ze starych przeœcierade³ czy poszewek), zak³adano 
im „habele”- coœ w rodzaju d³ugiej do po³owy ³ydek koszuli z d³ugimi rêkawami, 
zapinanej z ty³u. W zimie szyto habele z futerbachu (flaneli), a w lecie z kartonu 
(kretonu). W ch³odne dni ubierano maluchom koszule i spodnioki z lajbikiem 
(karczkiem) i klap¹ na dole z ty³u, zapinan¹ na trzy guziki. Takie ubranka nosi³y 
„dzio³szki” i „synki” nieraz a¿ do lat szkolnych. P³eæ rozpoznawano tylko po 
w³osach, bo dziewczynkom podstrzygano je na „bubik”, a jak im trochê w³osy 
zgêstnia³y, to zaplatano w warkocze. Ch³opców strzy¿ono na „glaca”, „na glaca z 
czupryn¹” albo „pod³ug garnka”, akurat tak jak strzyg¹ ma³ych elegantów w chwili 
obecnej.
     Do szko³y sprawiano dziewczynkom szatki (sukienki) mocno do³em 
podwiniête, ¿eby mo¿na by³o zak³adkê opuszczaæ w miarê jak dziecko ros³o. 
Szaty musia³y s³u¿yæ jak najd³u¿ej. Szyto je z kretonu lub z flaneli w ró¿ne wzory i 
kolory. W zimie ciemne, ¿eby nie musia³o siê ich czêsto praæ. Na szaty ubiera³o 
siê „zopaskê” z karczkiem, zapinan¹ z ty³u. PóŸniej pojawi³y siê fartuszki z 
szelkami i wi¹zaniem te¿ z ty³u. Zim¹ wszystkie dzieci nosi³y pod wierzchnim 
okryciem spodnioki z klap¹. Na nogach bawe³niane albo „sztrykowane” 
poñczochy, przytrzymywane gumkami pod kolanami. Latem dzieci chodzi³y 
boso, a z nastaniem ch³odów wk³ada³y obuwie, biedniejsze- pantofle z drewnian¹ 
podeszw¹, bogatsze- „szczewiki”. Czêsto w jednych butach chodzi³o rodzeñstwo 
jedno po drugim. Starsze dziewczyny ubiera³y kaftaniki kupowane w mieœcie. Na 
g³owie nosi³y chustki, a w mrozy opatula³y siê w du¿e chusty, nierzadko nie we 
w³asne, ale od matki czy starki.
     Latem ch³opcy chodzili ubrani w galoty z „cajgu”, przypominaj¹ce dzisiejsze 
d¿insy, ale du¿o cieñsze, a zim¹- z „manszestru”(struksu). Nosili je na szelkach 
zapinanych z ty³u na krzy¿. Spodnie nosili d³ugie, ale w miarê jak ch³opcy roœli, 
siêga³y im nieraz tylko do ³ydek. Czêsto by³y ³atane. Koszule p³ócienne i flanelowe 
nosili nie tylko ch³opcy, ale te¿ doroœli mê¿czyŸni bez „kragli” (ko³nierzy), tylko z 
„lymcami”(stójkami). Ich czystoœæ najczêœciej daleko odbiega³a od czystoœci w 
dzisiejszym pojêciu. Na to sk³ada³o siê wiele czynników, jak kiepski proszek do 
prania, pranie rêczne, kiepskie materia³y, przepracowanie matek w powszechnie 
licznych rodzinach. W ch³odne dni mêska m³odzie¿ zak³ada³a „cwitry” albo 
„kaboty” nigdy nieprane, a w zimie jeszcze „mantle” albo naobleka³a wiêcej 
swetrów. Wiosn¹ i jesieni¹ ch³opcy nosili czapki z daszkiem nazywanym tu 
szyldkiem, a zim¹ sztrykowane „cypelmice” z pomponami, Starsi mieli baraniny z 
owczej skóry z futrem na wierzchu. Wiele czêœci garderoby nazywano z 
niemiecka, a to dlatego, ¿e zaczêto je stosowaæ w czasach, gdy Œl¹sk by³ w 
granicach niemieckojêzycznego kraju.
     Do szko³y matka czesa³a córki w dwa warkocze, spuszczone na plecy, 
zwi¹zane do³em razem „harask¹”( specjalnym sznurkiem do warkoczów w 
kolorze czarnym). W niedzielê do koœcio³a zaplata³a im kolorow¹ wst¹¿kê, do

ka¿dego z dwóch warkoczy, zakoñczon¹ kokard¹. Wst¹¿ki najczêœciej bywa³y 
w kolorze ró¿owym lub czerwonym.
     Od jedenastego roku ¿ycia dzio³chy chodzi³y ju¿ w jakli i kiecce zakrywaj¹cej 
nogi sporo poni¿ej kolan. Rêkawy w jakli musia³y byæ d³ugie nawet w lecie, 
przynajmniej na trzy czwarte. W upa³y zawijano je powy¿ej ³okcia.

Moda kobieca
     Kobieca moda „ch³opska” te¿ siê zmienia³a. Pokolenie kobiet starszych 
nosi³o w rêkawach jakli sztywne stoj¹ce „pufy”. Starsze kobiety zawi¹zywa³y 
chustki w ¿urok, zakrywaj¹c czo³o, wi¹¿¹c chustkê z ty³u. Do koœcio³a ubiera³y 
na g³owy ma³e czarne chustki zawi¹zane w ¿urok, a na nie nak³ada³y „szalejki” z 
czarnej we³enki z „kant¹” w czerwone ró¿e, wi¹zane pod brod¹. Szalejki by³y z 
frêdzlami.
    M³odsze stroi³y g³owê w modne w latach trzydziestych a¿urowe „kopftuchy”, 
te¿ z frêdzlami, czyli po naszemu ze strzêpcami, w kolorze ¿ó³tym o ró¿nym 
odcieniu. Nosi³y fortuchy do koœcio³a i zopaski po domu, proste do³em. Zopaski 
dawa³y sobie szyæ d³u¿sze z przodu, z klinami po bokach. Dawniej jakle, zawsze 
z ty³u nieco d³u¿sze, przyozdabiano „zagibkami”(zaszewkami), tkanicami z 
koronki, kneflami ozdobnymi, añzacami (wstawkami). Wysoko pod szyj¹ mia³y 
lymce (stójki). Raz panowa³a moda na zapinane z boku, a raz na œrodku. Kiecki 
mia³y dla ozdoby „kanty”(taœmy) albo „krauzy”(falbany). Dla ochrony przed 
postrzêpieniem przyszywano na dole spódnic „pliszsznura”. Robiono tak, kiedy 
obowi¹zywa³y spódnice d³ugie do kostek. Te z pocz¹tku XX w. chodzi³y ju¿ w 
kieckach krótszych. Kieckê i spodniczki (halki od pasa w dó³) od jednej do kilku 
nosi³o siê na kie³baœnioku  p³óciennym staniku, na dole którego znajdowa³a siê 
„kie³basa” wype³niona szmatkami - i nie mia³y prawa opaœæ. Wtedy kobieta 
wygl¹da³a obszernie, puszyœcie, ale tylko takie siê podoba³y.
       „Koœcielne” ancugi damskie szyto g³ównie ze „sztofu” (we³enki lub we³ny z 
dodatkiem bawe³ny) i „ zamtu” (aksamitu) w jednym kolorze. Na palcach jednej 
rêki mo¿na by³o policzyæ kobiety, które staæ by³o na ancug „zilowy”(rodzaj 
b³yszcz¹cego pluszu). Dzisiaj ¿adna panna nie za³o¿y³aby poñczoch, jakie siê 
wtedy nosi³o. W lecie czarne, bawe³niane, w zimie, sztrykowane  dziergane z 
we³ny. Przytrzymywa³y je gumki poni¿ej lub powy¿ej kolan, zale¿nie od d³ugoœci 
spódnicy. Czasem w lecie sz³o siê do koœcio³a „na oklep” (bez poñczoch). Buty 
bywa³y trojakie. W ciep³e dni czarne lub jasnobr¹zowe halbki (pó³buty), w 
ch³odniejsze dni wy¿sze, zakrywaj¹ce kostkê, a na zimê buty tej samej 
wysokoœci, ale z filcow¹ gór¹. Id¹c w ch³odne dni do koœcio³a, starsze kobiety 
okrywa³y siê chustami, a m³odsze plyjtami (pledami). Oba rodzaje okryæ by³y ze 
strzêpcami. Chusty kaszmirowe lub z innego materia³u, ale we wzory tureckie 
nazywano szpiltuchami. W zimie noszono chusty ze sztucznego baranka. 
Koœcielne plyjty kupowa³o siê na lato z jasnej popeliny, rypsu, eoliny 
(sztucznego jedwabiu), a zim¹ z astrachamu (miêkkiego pluszu). Nazywano je 
te¿ pliszowymi albo lizanymi. Bez tydzieñ (w dni powszednie) noszono ciemne 
plyjty we³niane w ró¿nokolorow¹ stonowan¹ kratê. Pojedyncze kobiety 
okrywa³y siê nimi jeszcze w drugiej po³owie XX stulecia, ale wypar³a je moda na 
ciep³e chustki, bo takich plyjtów siê ju¿ chyba nie wyrabia.
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Strój ch³opski na terenie wspó³czesnego 
Jastrzêbia Zdroju u schy³ku XIX i w XX wieku

Moda dzieciêca
     Kiedy dzieci tylko  wyswobodzi³y siê z pieluch (flanelowych, z w³o¿onymi do 
nich mniejszymi pieluszkami ze starych przeœcierade³ czy poszewek), zak³adano 
im „habele”- coœ w rodzaju d³ugiej do po³owy ³ydek koszuli z d³ugimi rêkawami, 
zapinanej z ty³u. W zimie szyto habele z futerbachu (flaneli), a w lecie z kartonu 
(kretonu). W ch³odne dni ubierano maluchom koszule i spodnioki z lajbikiem 
(karczkiem) i klap¹ na dole z ty³u, zapinan¹ na trzy guziki. Takie ubranka nosi³y 
„dzio³szki” i „synki” nieraz a¿ do lat szkolnych. P³eæ rozpoznawano tylko po 
w³osach, bo dziewczynkom podstrzygano je na „bubik”, a jak im trochê w³osy 
zgêstnia³y, to zaplatano w warkocze. Ch³opców strzy¿ono na „glaca”, „na glaca z 
czupryn¹” albo „pod³ug garnka”, akurat tak jak strzyg¹ ma³ych elegantów w chwili 
obecnej.
     Do szko³y sprawiano dziewczynkom szatki (sukienki) mocno do³em 
podwiniête, ¿eby mo¿na by³o zak³adkê opuszczaæ w miarê jak dziecko ros³o. 
Szaty musia³y s³u¿yæ jak najd³u¿ej. Szyto je z kretonu lub z flaneli w ró¿ne wzory i 
kolory. W zimie ciemne, ¿eby nie musia³o siê ich czêsto praæ. Na szaty ubiera³o 
siê „zopaskê” z karczkiem, zapinan¹ z ty³u. PóŸniej pojawi³y siê fartuszki z 
szelkami i wi¹zaniem te¿ z ty³u. Zim¹ wszystkie dzieci nosi³y pod wierzchnim 
okryciem spodnioki z klap¹. Na nogach bawe³niane albo „sztrykowane” 
poñczochy, przytrzymywane gumkami pod kolanami. Latem dzieci chodzi³y 
boso, a z nastaniem ch³odów wk³ada³y obuwie, biedniejsze- pantofle z drewnian¹ 
podeszw¹, bogatsze- „szczewiki”. Czêsto w jednych butach chodzi³o rodzeñstwo 
jedno po drugim. Starsze dziewczyny ubiera³y kaftaniki kupowane w mieœcie. Na 
g³owie nosi³y chustki, a w mrozy opatula³y siê w du¿e chusty, nierzadko nie we 
w³asne, ale od matki czy starki.
     Latem ch³opcy chodzili ubrani w galoty z „cajgu”, przypominaj¹ce dzisiejsze 
d¿insy, ale du¿o cieñsze, a zim¹- z „manszestru”(struksu). Nosili je na szelkach 
zapinanych z ty³u na krzy¿. Spodnie nosili d³ugie, ale w miarê jak ch³opcy roœli, 
siêga³y im nieraz tylko do ³ydek. Czêsto by³y ³atane. Koszule p³ócienne i flanelowe 
nosili nie tylko ch³opcy, ale te¿ doroœli mê¿czyŸni bez „kragli” (ko³nierzy), tylko z 
„lymcami”(stójkami). Ich czystoœæ najczêœciej daleko odbiega³a od czystoœci w 
dzisiejszym pojêciu. Na to sk³ada³o siê wiele czynników, jak kiepski proszek do 
prania, pranie rêczne, kiepskie materia³y, przepracowanie matek w powszechnie 
licznych rodzinach. W ch³odne dni mêska m³odzie¿ zak³ada³a „cwitry” albo 
„kaboty” nigdy nieprane, a w zimie jeszcze „mantle” albo naobleka³a wiêcej 
swetrów. Wiosn¹ i jesieni¹ ch³opcy nosili czapki z daszkiem nazywanym tu 
szyldkiem, a zim¹ sztrykowane „cypelmice” z pomponami, Starsi mieli baraniny z 
owczej skóry z futrem na wierzchu. Wiele czêœci garderoby nazywano z 
niemiecka, a to dlatego, ¿e zaczêto je stosowaæ w czasach, gdy Œl¹sk by³ w 
granicach niemieckojêzycznego kraju.
     Do szko³y matka czesa³a córki w dwa warkocze, spuszczone na plecy, 
zwi¹zane do³em razem „harask¹”( specjalnym sznurkiem do warkoczów w 
kolorze czarnym). W niedzielê do koœcio³a zaplata³a im kolorow¹ wst¹¿kê, do

ka¿dego z dwóch warkoczy, zakoñczon¹ kokard¹. Wst¹¿ki najczêœciej bywa³y 
w kolorze ró¿owym lub czerwonym.
     Od jedenastego roku ¿ycia dzio³chy chodzi³y ju¿ w jakli i kiecce zakrywaj¹cej 
nogi sporo poni¿ej kolan. Rêkawy w jakli musia³y byæ d³ugie nawet w lecie, 
przynajmniej na trzy czwarte. W upa³y zawijano je powy¿ej ³okcia.

Moda kobieca
     Kobieca moda „ch³opska” te¿ siê zmienia³a. Pokolenie kobiet starszych 
nosi³o w rêkawach jakli sztywne stoj¹ce „pufy”. Starsze kobiety zawi¹zywa³y 
chustki w ¿urok, zakrywaj¹c czo³o, wi¹¿¹c chustkê z ty³u. Do koœcio³a ubiera³y 
na g³owy ma³e czarne chustki zawi¹zane w ¿urok, a na nie nak³ada³y „szalejki” z 
czarnej we³enki z „kant¹” w czerwone ró¿e, wi¹zane pod brod¹. Szalejki by³y z 
frêdzlami.
    M³odsze stroi³y g³owê w modne w latach trzydziestych a¿urowe „kopftuchy”, 
te¿ z frêdzlami, czyli po naszemu ze strzêpcami, w kolorze ¿ó³tym o ró¿nym 
odcieniu. Nosi³y fortuchy do koœcio³a i zopaski po domu, proste do³em. Zopaski 
dawa³y sobie szyæ d³u¿sze z przodu, z klinami po bokach. Dawniej jakle, zawsze 
z ty³u nieco d³u¿sze, przyozdabiano „zagibkami”(zaszewkami), tkanicami z 
koronki, kneflami ozdobnymi, añzacami (wstawkami). Wysoko pod szyj¹ mia³y 
lymce (stójki). Raz panowa³a moda na zapinane z boku, a raz na œrodku. Kiecki 
mia³y dla ozdoby „kanty”(taœmy) albo „krauzy”(falbany). Dla ochrony przed 
postrzêpieniem przyszywano na dole spódnic „pliszsznura”. Robiono tak, kiedy 
obowi¹zywa³y spódnice d³ugie do kostek. Te z pocz¹tku XX w. chodzi³y ju¿ w 
kieckach krótszych. Kieckê i spodniczki (halki od pasa w dó³) od jednej do kilku 
nosi³o siê na kie³baœnioku  p³óciennym staniku, na dole którego znajdowa³a siê 
„kie³basa” wype³niona szmatkami - i nie mia³y prawa opaœæ. Wtedy kobieta 
wygl¹da³a obszernie, puszyœcie, ale tylko takie siê podoba³y.
       „Koœcielne” ancugi damskie szyto g³ównie ze „sztofu” (we³enki lub we³ny z 
dodatkiem bawe³ny) i „ zamtu” (aksamitu) w jednym kolorze. Na palcach jednej 
rêki mo¿na by³o policzyæ kobiety, które staæ by³o na ancug „zilowy”(rodzaj 
b³yszcz¹cego pluszu). Dzisiaj ¿adna panna nie za³o¿y³aby poñczoch, jakie siê 
wtedy nosi³o. W lecie czarne, bawe³niane, w zimie, sztrykowane  dziergane z 
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Moda œlubna i œwi¹teczna
     Do œlubu sz³y panny w czarnym jedwabnym ancugu i w jasnym, jedwabnym, 
wyt³aczanym w kwiaty, fortuchu. W zimie mia³y na plecach ciemnozielony 
spiltuch (we³nian¹ lub bawe³nian¹ chustê) w tureckie wzory. Ancugu tego 
u¿ywa³y potem rzadko  na wesela i pogrzeby. Przechowywa³y go, by je ubrano 
weñ do trumny. Po II wojnie œwiatowej zaczêto szyæ letnie ancugi koœcielne z 
cienkich barwnych tkanin. Te stroje, które nosz¹ obecnie stare kobiety, s¹ 
bardzo uproszczone, bo modê kszta³tuj¹ kobiety m³ode, a te wszystkie chodz¹ 
ju¿ po „ pañsku”.

Na „bez tydzieñ”
     Jakle (bluzki) na co dzieñ szyto z kretonu w ró¿ne drobne wzory, kiecki z 
„druku” i zwano je drukulami. Druk te¿ by³ kretonem, ale grubszym i zazwyczaj w 
ciemnym kolorze, z jaœniejszym drobnym deseniem. Kreton na zopaski 
kupowano najczêœciej w pionowe bia³e i niebieskie paski, choæ spotyka³o siê te¿ 
inne wzory i kolory. W zimie ubierano stroje z barchanu lub kolorowej flaneli albo 
ze stepówki- stebnowane, ocieplane wat¹. Rêce od ch³odu chroni³y „ hanczki”  
we³niane mankiety u¿ywane zamiast rêkawiczek, a nogi chroni³y portki  
jednokolorowe getry. By³y te¿ jakle wyjœciowe z lepszych materia³ów, jak zamt 
(aksamit) we wzorki czy kolorowy wazamt  struks., zaœ kiecki z gorszego sztofu, 
z mniejsz¹ lub wiêksz¹ domieszk¹ bawe³ny lub z samej bawe³ny. Jecha³o siê w 
nich do miasta, sz³o w dni powszednie do koœcio³a albo te¿ do sklepu, czy na 
odwiedziny do s¹siadów czy krewnych.
      Nie chcê nikogo zgorszyæ, ale w pocz¹tkach naszego wieku kobiety 
wiejskie, a ponoæ nawet wielkie panie, nie nosi³y jeszcze majtek. To rodzi³o wiele 
dowcipów kr¹¿¹cych do dziœ w okolicy. Noszenie tej czêœci garderoby 
zapocz¹tkowa³y szlachcianki dopiero w pierwszych latach XX wieku, a po nich 
zaczêto je u¿ywaæ na wsiach.

Fryzury ch³opek
      Wszystkie wiejskie kobiety mia³y warkocze. Moda polega³a na odpowiednim 
ich noszeniu. Urodzone jeszcze w XIX wieku, upina³y warkocze dooko³a g³owy 
lub mia³y dwa warkocze spuszczone na plecy, zwi¹zane razem w dni 
powszednie czarn¹ harask¹ a w niedzielê id¹c do koœcio³a, zielon¹ jedwabn¹ 
wst¹¿k¹, zwi¹zan¹ w kokardê. Zowitki (panny z dzieckiem) mog³y zaplataæ tylko 
wst¹¿ki fioletowe. Pozosta³e kolory by³y zarezerwowane dla panien. Kobiety 
m³odsze, poza nielicznymi, nie nosi³y ju¿ wst¹¿ek, ale upina³y warkocze z ty³u w 
krêcliki, zwane te¿ neclikami, w dudliki i achtle, te ostatnie w kszta³cie le¿¹cej 
ósemki. Achtle nosi³y g³ównie kobiety ubieraj¹ce siê ju¿ po pañsku. Wszystkie 
rodzaje koków, jakbyœmy dzisiaj powiedzieli, spinano „hornodlami”(szpilki w 
kszta³cie wyd³u¿onej podkowy, wykonane z koœci lub drutu). Chc¹c wygl¹daæ 
bardzo szykownie, strojnisie ogrzewa³y nad œwieczk¹ jegliczkê  drut do 
dziergania i podkrêca³y ni¹ w³osy z przodu, ¿eby wygl¹da³y jak lukate  krêcone. 
Czasem je tylko po bokach poskrêca³y lub potapirowa³y nad uszami. W tamtych 
czasach nie by³o do pomyœlenia, by wiejska kobieta mog³a siê pokazaæ w 
krótkich w³osach, a mê¿czyzna w warkoczu. Jako najwiêkszy ¿art œpiewano

piosenkê: „Moja starka mieli bubikopf ( fryzura ma³ych dziewczynek z krótkimi 
w³osami), a mój starzyk mieli hengecopf (zwisaj¹cy warkocz). Autor tych s³ów 
przewróci³by siê zapewne w grobie, gdyby widzia³ dzisiejsze babcie strzy¿one 
po mêsku i niektórych m³odzieñców paraduj¹cych z d³ugimi w³osami, spiêtymi z 
ty³u, jakby z warkoczem.

Zabiegi kosmetyczne
     Nie by³o wówczas mody na opaleniznê, dlatego pracuj¹c w lecie na polu, 
mê¿atki i panny robi³y z chustki czub nad czo³em, by os³oniæ siê przed s³oñcem i 
aby ten czub nie opad³, wk³ada³y nieraz miêdzy chustkê gazetê. Wiedzia³y te¿, 
¿e twarz mo¿na wybieliæ maœlank¹ z chrzanem. Panny stosowa³y i inne zabiegi 
kosmetyczne. Lica malowa³y zmoczonym papierem po „cygoryi” (cykorii 
dodawanej do zbo¿owej kawy, zawsze pakowanej w czerwony, ³atwo barwi¹cy 
papier). Brwi czerni³y opalon¹ zapa³k¹, nadpalonym korkiem albo sadzami z 
furtki od pieca. Szampon, nieznany jeszcze, zastêpowa³y myd³em albo 
proszkiem do prania. Nie by³o tak¿e ³azienek, wiêc my³y siê przy zgaszonej 
lampce w kuchni, w grotku  okr¹g³ym, niskim, drewnianym naczyniu z dwoma 
uchami.
      Koœcielnych strojów nie prano wcale, a ubrania codzienne, prane w 
ówczesnych proszkach, prêdko p³owia³y, kurczy³y lub wyci¹ga³y siê. 
Dawniejsze proszki z dodatkiem sody nie tylko niszczy³y materia³y, ale i rêce 
praczek, które po praniu wygl¹da³y jak pomarszczone.

Moda mêska
      Moda mêska równie¿ ulega³a zmianom, choæ znacznie wolniej. Strój œlubny 
m³odego pana sk³ada³ siê z koszuli ze sztywnym kraglem- ko³nierzem i bia³¹ 
maszk¹, z bia³ej kamizelki, nazywanej west¹, czarnych galot i salonroka-  
d³ugiej marynarki, z ty³u od pasa rozciêtej. W przedniej kieszonce spodni 
znajdowa³ siê zegarek na kecie, czyli ³añcuszku przyczepionym do dziurki od 
kamizelki. Zegarek zwano ¿artobliwie cebul¹, bo wielkoœci¹ i kszta³tem j¹ 
przypomina³. Lakierki na nogach i sk³adany cylinder, jaki do niedawna nosili 
kominiarze, dope³nia³y stroju m³odego pana. W tym stroju paradowa³ ch³op 
jeszcze parokrotnie na innych weselach w czasach, gdy jeszcze by³ m³ody. Ten 
dawny weselny strój mêski z pocz¹tków XX stulecia do z³udzenia przypomina 
dzisiejszy elegancki strój balowy m³odych mê¿czyzn.
      W niedziele i œwiêta ubiera³ siê przez wiele lat w ancug sk³adaj¹cy siê z 
czarnego kabota, sztrajfków ze sztofu bielskiego  spodni z czesankowej we³ny 
w szare i czarne pr¹¿ki. Na unterhemdê  podkoszulek nak³ada³ oberhemdê 
czyli koszulê z dopinanym krochmalonym ko³nierzem i z dopinanymi 
krochmalonymi i sztulpami, czyli mankietami. Sztulpy zapinano na specjalne 
spinki zamiast na guziki. Pod szyj¹ mê¿czyzna zawi¹zywa³ w¹ski binder, czyli 
œlips. Tak nazywano krawat. W zimie ubiera³ szal, kapelusz i czarny mantel  
p³aszcz. W latach powojennych nadesz³a moda na mêskie ancugi (ubrania) w 
jednym, zazwyczaj ciemnym kolorze. Wysz³y z mody dopinane kragliki i sztulpy, 
a niedawno temu nawet spinki.
     Na co dzieñ do roboty w polu i obejœciu ch³opi wk³adali ubrania drelichowe, 
takie, jakie do dziœ u¿ywaj¹ pracownicy fizyczni. Gdy wyje¿d¿ali za zarobkiem,
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ubierali ancugi struksowe, najczêœciej w kolorze br¹zowym, w zimie do tego 
d³ugi ko¿uch lub p³aszcz, póŸniej p³aszcz zast¹piono jup¹- ciep³¹ kurtk¹, zaœ na 
g³owê wk³adali baranicê albo czapkê z szyldkiem, z klapami opuszczanymi na 
uszy.

Po pañsku
     Ju¿ w pocz¹tkach XX wieku kilkanaœcie pañ z ka¿dej tutejszej wioski nosi³o 
siê „po pañsku”, czyli tak, jak nosz¹ siê kobiety dziœ. Ubiera³y siê tak g³ównie 
¿ony i córki karczmarzy, ¿ona kierownika szko³y i ¿andarma, i ¿ony innych 
urzêdników, o ile takie mieszka³y na wsi. Urzêdnicy i kierownik szko³y nosili 
zamiast p³aszczy- gyjroki, a na g³owie kapelusze z wypuk³ym denkiem, 
nazywane sztajfhutami. Z biegiem lat przybywa³o ludzi ubieraj¹cych siê po 
miastowemu, a ubywa³o ubieraj¹cych siê po ch³opsku. Nied³ugo po modzie 
ch³opskiej zostan¹ tylko wspomnienia.
     Wypada tu nadmieniæ o roli Koœcio³a w ubieraniu siê. Ju¿ z tekstu wynika, ¿e 
do koœcio³a ubierano siê inaczej, o wiele strojniej. By³o to jedyne miejsce na wsi, 
gdzie ka¿da wieœniaczka czy wieœniak móg³ siê pokazaæ piêknie ubrany i swoim 
ubraniem móg³ okazaæ szacunek dla miejsca, w jakim siê znajdowa³. Ubrania 
koœcielne przechowywano z wielk¹ starannoœci¹, nigdy ich nie prano i dlatego 
przetrwa³y niezmienione dziesi¹tki lat.
* Wspomnienia Marty Kula (ur. 1906 r.) i Heleny Bia³eckiej (ur. 1932 r.)

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

medali, jakie dotychczas ukaza³o siê w naszym mieœcie. By³a to pierwsza 
wystawa pokazuj¹ca jastrzêbskie medale ca³oœciowo.
13 maja - rozstrzygniêto II edycjê Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków 
pt. „Moje Miasto - Jastrzêbie Zdrój 2008 oczami dziecka”. W konkursie wziê³o 
udzia³ 36 dzieci z 11 jastrzêbskich przedszkoli. Jury w sk³adzie: R. Bareja, J. 
Bogusz-Wiœniewska, J. Nowakowska, L. Próchnicka i D. Szcz¹chor, najwy¿ej 
oceni³o pracê Joanny Trójcy z PP 2. Drugie miejsce zajêli: Mateusz Frankowski 
(PP 18) i Daria Gardziejewska (PP 4), trzecie- Kamila Wiœniewska (PP 4) i 
Patrycja Papierok (PP 2). Wyró¿niono ponadto 10 osób.
9 czerwca - rozstrzygniêto Miejski Konkurs Historyczny pt. „Jastrzêbie warto 
poznaæ”. Wziê³o w nim udzia³ 10 reprezentacji szkó³ gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych. Grupy przedstawi³y prezentacje multimedialne 
materia³em nawi¹zuj¹ce do przesz³oœci i perspektyw na przysz³oœæ Jastrzêbia 
Zdroju. W ocenie jury (I. Bonarek, M. Boratyn, B. Majewska, W. Wereszczak) w 
kategorii szkó³ gimnazjalnych najlepiej wypadli reprezentanci Gimnazjum Sióstr 
Salezjanek, wyprzedzaj¹c Gimnazjum nr 9 i Gimnazjum nr 11. Natomiast w 
kategorii szkó³ œrednich zwyciê¿y³o LO Sióstr Salezjanek, które wyprzedzi³o 
Zespó³ Szkó³ Handlowych.
20 czerwca - w ramach Dni Jastrzêbia rozstrzygniêto I Ogólnomiejski Konkurs 
Genealogii Rodzinnych pt. „Jastrzêbski Album” zorganizowany przez GHM i 
Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Jastrzêbskiej. W rywalizacji wziê³o udzia³ 19 
rodzin, których zadanie polega³o na wykonaniu drzewa genealogicznego. Jury 
w sk³adzie: H. Bielecka, M. Boratyn, I. GoŸdzik-Babicz i J. Lubszczyk, oceniaj¹c 
pomys³owoœæ oraz stronê merytoryczn¹ i artystyczn¹ prac, przyzna³o nagrody 
nastêpuj¹cym rodzinom: I miejsce- Go³¹b i Goliszewscy (ex aequo), II miejsce- 
Osiak, III miejsce- Czarneccy. Wyró¿niono równie¿ prace nastêpuj¹cych rodzin: 
Go³êbiewscy, Grab, Rak, Smyksy i Urbañczyk.

Z ¿ycia Galerii Historii Miasta

18 grudnia 2007 - otwarto wystawê czasow¹ pt. „Szopka bo¿onarodzeniowa 
ró¿nych kultur i narodów” ze zbiorów Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Na 
ekspozycji pokazano ponad 60 szopek reprezentuj¹cych Europê, Azjê, Afrykê i 
obie Ameryki, wykonanych przez podopiecznych szwajcarskiego Towarzystwa 
na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych „Karawane”. Nasze miasto reprezentowa³a 
szopka „jastrzêbska” autorstwa Ireneusza Huculaka, nawi¹zuj¹ca stylem do 
szopki krakowskiej. Wernisa¿ uœwietni³ wystêp zespo³u „Jastrzymbioki”. Goœcie 
mogli wys³uchaæ równie¿ gawêdy wigilijnej pani Eweliny Kuœki oraz spróbowaæ 
dañ wigilijnych kuchni œl¹skiej, przygotowanych przez cz³onkinie 
Stowarzyszenia Kobiet na Rzecz Propagowania Kultury Œl¹skiej.
12 marca 2008 - otwarto wystawê czasow¹ pt. „Arma nobilium - orê¿ 
szlachetnych” ze zbiorów Komesa Bractwa Rycerskiego Dru¿yny Czarnego 
Jastrzêbia pana Stanis³awa Górskiego. Prezentowana na wystawie broñ bia³a 
(oko³o 100 sztuk) zosta³a wykonana przez w³aœciciela zbioru na podstawie 
orygina³ów i fachowej literatury. Ekspozycja przedstawia³a wybrane okazy broni 
bia³ej wystêpuj¹cej w pañstwach staro¿ytnych i orientalnych, monarchiach 
œredniowiecznych, Rzeczpospolitej Szlacheckiej oraz w krajach XIX- i XX-
wiecznej Europy. Na wystawie pokazano równie¿ oryginalne szable, bagnety i 
tasaki ze zbiorów cz³onków Jastrzêbskiego Klubu Mi³oœników Historii.
6 maja - otwarto wystawê czasow¹ pt. „Jastrzêbskie medale” ze zbiorów 
Kazimierza Grabiñskiego zorganizowan¹ z okazji 45 rocznicy nadania praw  
miejskich. Na ekspozycji zaprezentowano niemal wszystkie spoœród 160

26 czerwca - otwarto wystawê czasow¹ pt. „Kolorowe ogrody” prezentuj¹c¹ 
wycinanki ludowe autorstwa Zofii Tomeczek. Ponad 60 prac eksponowanych na 
wystawie nawi¹zywa³o do wycinanek ³owickich, kurpiowskich, 
podwarszawskich, kieleckich, rzeszowskich, lubelskich, bia³orusko-podlaskich, 
zachodnioeuropejskich itp.
24 lipca - w GHM zorganizowano warsztaty wycinankarskie dla dzieci ze œwietlic 
MOK. Zajêcia poprowadzi³a Zofia Tomeczek.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Relacja œwiadka strajków w sierpniu 1988 r.

Czwartek, 18 sierpnia 1988 roku - trzecia doba strajków na Œl¹sku (...).
Zg³aszam siê w punkcie informacyjnym /koœció³ NMP na tzw. Górce/ u ksiêdza 

Czerneckiego. Przeprowadzony przez jakieœ korytarze, kilkoro drzwi, w koñcu 
trafiam na grupê ludzi obs³uguj¹c¹ strajki. Wszystko dopiero siê rozkrêca. 
Zaczynam czuæ, ¿e dzieje siê jednak coœ wa¿nego.

Pi¹tek, 19 sierpnia.
Napiêcie roœnie. Sytuacja ci¹gle siê zmienia i na dobr¹ sprawê nie wiadomo, co 

ju¿ stoi, a co dopiero zacznie. Trzeba jeŸdziæ i sprawdzaæ. “Borynia”, wbrew 
informacjom RWE, pracuje normalnie, pod budk¹ z piwem t³oczno. Zaczepiam 
pierwszych “swojo” wygl¹daj¹cych ludzi- okazuje siê, ¿e s¹ to górnicy z 
“Manifestu”, którzy wybrali siê na przeszpiegi. Denerwuj¹ siê, ¿e nic siê nie dzieje 
/”Borynia” stanie kilka godzin póŸniej, na nocnej zmianie/. (...).

Sobota, 20 sierpnia (...).
Coraz wiêcej osób wspomaga strajk. S¹ doradcy, zjechali studenci, ruszy³a 

poligrafia. W moim odczuciu brakuje jednak osoby z doœwiadczeniem, która 
wziê³aby organizacjê w swoje rêce. Wszyscy robi¹ wszystko. £¹cznicy biegaj¹ 
bez przerwy, nie licz¹ godzin, bo najwa¿niejsze s¹ informacje. Na pewno 
strajkuje dziesiêæ kopalñ: “Manifest Lipcowy”, “Morcinek”, “Moszczenica”, 
“Jastrzêbie”, “XXX-lecia PRL”, “ZMP”, “Krupiñski”, “Andaluzja”, “Brzeszcze”, 
“Jaworzno”, “Borynia”. Nastrój siê poprawia, tym bardziej, ¿e Stocznia 
zapowiedzia³a strajk od poniedzia³ku. Wszyscy pytaj¹, co z Warszaw¹? - Cisza.

Miasto mówi o strajkach, ale szeptem, jakby nie wypada³o. Wszyscy 
mê¿czyŸni chodz¹cy po ulicach wydaj¹ siê podejrzani - ³amistrajki czy SB?

Brama g³ówna KWK “Jastrzêbie” podczas strajku w sierpniu 1988 r.,
(fot. ze zbioru B. Œwiatowca.)

Z naszego archiwum

Postulaty Komitetu Strajkowego KWK „Manifest Lipcowy” 
z sierpnia 1988 r.

1) Reaktywowanie Zwi¹zku Zawodowego NSZZ „Solidarnoœæ”.
2) Podnieœæ p³ace w górnictwie adekwatnie do rangi zawodu 2,21 razy wiêcej ni¿ 

œrednia krajowa.
3) Przywróciæ do pracy wszystkich zwolnionych za dzia³alnoœæ maj¹c¹ na celu 

dobro wspó³pracowników i dobro kraju z pe³nym odszkodowaniem i 
zachowaniem ci¹g³oœci pracy.

4) Ujednoliciæ ceny w ca³ym kraju tych samych produktów.
5) Zmieniæ natychmiast gospodarkê materia³ami na zak³adach pracy przez 

wiêksz¹ kontrolê materia³ów i urz¹dzeñ wysy³anych na z³om.
6) Ujednoliciæ emerytury w ca³ym resorcie górnictwa, tak aby ró¿nica miêdzy 

doln¹ a górn¹ granic¹ emerytury nie by³a wiêksza ni¿ kilka tys. z³. a 
zapewnia³a odpowiedni standard ¿ycia.

7) Odblokowaæ i zwiêkszyæ premiê dla oddzia³ów i ich pracowników za odzysk 
materia³ów i urz¹dzeñ.

8) Wprowadziæ system dniówkowy i zwiêkszyæ stawki tak, aby zarobek od 
poniedzia³ku do pi¹tku równa³ siê dwukrotnej œredniej krajowej.

9) Zabroniæ zmuszania pracowników do pracy w soboty i niedziele, pod groŸb¹ 
sankcji i represji.

10) Wyp³aciæ 14-t¹ pensjê na takich samych warunkach jak 13-t¹ pensjê.
11) Wyp³aciæ 14-t¹ pensjê dla oddzia³ów powierzchniowych.
12) Wszelkie inwestycje prowadzone przez kopalnie musz¹ byæ konsultowane z 

za³og¹. Pieni¹dze na te inwestycje s¹ wypracowywane przez za³ogê.
13) Zmniejszyæ wiek emerytalny pracownikom fizycznym o 5 lat w I kategorii 

zaszeregowania.
14) Umo¿liwiæ swobodny przep³yw informacji o strajku w œrodkach masowego 

przekazu, który rozpocz¹³ siê z 15 na 16 sierpnia 1988 r.
15) Wyp³acaæ deputat wêglowy wszystkim górnikom  pracownikom tej samej 

wysokoœci tj. za 8 ton.
16) Domagamy siê przyspieszenia oddawania mieszkañ przez Spó³dzielniê 

Mieszkaniow¹ w Niedobczycach.
17) ¯¹damy wyjaœnienia dlaczego w kopalniach jednego Gwarectwa istniej¹ 

ró¿nice w stawkach osobistego zaszeregowania.
18)  Zmniejszyæ liczbê dozoru.
19)  Za okres strajku na kopalni dniówki obliczone jak za normalny dzieñ pracy.
20)  Zmniejszyæ radykalnie administracjê na kopalni, tj. oko³o 30 %.
21)  Ustaliæ zasi³ek rodzinny, by by³ jednolity.
22) Zapewniæ pracownikom wolny wybór opieki lekarskiej tj. przychodni 

lekarskiej.

* Wobec przy³¹czenia siê do strajku kolejnych zak³adów pracy w³asne postulaty 
sformu³owa³a Miêdzyzak³adowa Komisja NSZZ “Solidarnoœæ”.

Na podst.: „Górnik Polski” wyd. specj. z 18 VIII 1988, s. 1-2.
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Na podst.: „Górnik Polski” wyd. specj. z 18 VIII 1988, s. 1-2.
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musz¹ je opuœciæ.
Zaci¹gniête po¿yczki te¿ trzeba sp³aciæ natychmiast. Kopalnia jest trudnym 

terenem do strajku poniewa¿ praktycznie jedynym miejscem do spania jest 
betonowa pod³oga ³aŸni. Nie mo¿na tak po prostu przestaæ zje¿d¿aæ na dó³. 
Ci¹gle musz¹ dzia³aæ s³u¿by zabezpieczaj¹ce.

Kiedy opuszczam “Manifest” w niedzielê 28 sierpnia w nocy, “Jastrzêbie” pad³o, 
“Manifest Lipcowy” jest sam. (...)

Pi¹tek, 2 wrzeœnia 1988 roku, godzin 11.30, “Manifest”. Lech Wa³êsa jest ju¿ w 
œrodku. Przed g³ówn¹ bram¹ spory t³um. Wszyscy licz¹ na to, ¿e za 2-3 godziny 
strajk siê skoñczy. Ktoœ kupi³ kwiaty na powitanie wychodz¹cych. Obok g³ównej 
bramy coraz wiêcej milicyjnych wozów. Wyganiaj¹ nawet z trawnika, ale t³um nie 
reaguje. Pod bram¹ nr 2, gdzie podawano ¿ywnoœæ- te¿ wzmo¿ona obstawa. Od 
czwartku nie dopuszczaj¹ nawet ¿on.

Informacje o tym, co siê dzieje wewn¹trz, s¹ sk¹pe i czêsto sprzeczne.
Krótko przed 20.00 ludzie przed bram¹ wci¹¿ czekaj¹ chocia¿ kwiaty przywiêd³y 

i robi siê zimo. Dociera informacja, ¿e zagwarantowano bezpieczeñstwo i powrót 
do pracy górnikom “Manifestu”. Na kopalni oprócz nich s¹ jednak górnicy innych 
kopalñ /przede wszystkim z “Morcinka” i “Jastrzêbia”/ oraz osoby 
wspomagaj¹ce.O 20.00 ma wyjœæ ta “zabezpieczona grupa” razem z Wa³ês¹. 
Nikt siê jednak nie pojawia. Czekaj¹cy przenosz¹ siê pod drug¹ bramê, gdzie 
strajkuj¹cy przez megafon informuj¹, ¿e bêd¹ strajkowaæ nawet jeszcze dwa 
tygodnie- dopóki nie bêdzie zagwarantowane bezpieczeñstwo i powrót do pracy 
wszystkim strajkuj¹cym. T³um przed bram¹ zaczyna œpiewaæ hymn, potem 
skanduje “Solidarnoœæ”, œpiewa “Sto lat”, znowu skanduje...

O 6.00, w sobotê, 3 wrzeœnia, dowiadujê siê, ¿e wyszli. Najpierw do koœcio³a 
oddalonego o 800 metrów od kopalni, a stamt¹d na “Górkê”. £apiê ich na bocznej 
drodze. Id¹ du¿¹ grup¹, zmêczeni, ale zadowoleni. Ju¿ spokojni. S¹ transparenty 
“Solidarnoœci”. Wchodzimy w osiedle. Pochód jakby mê¿nieje. Mimo wczesnej 
pory wielu ludzi stoi na balkonach. Ktoœ krzyczy, macha rêk¹. Jakaœ kobieta 
podbiega i wrêcza komuœ z pochodu bukiecik kwiatków.

“Górka”, godzina 8.00, msza. Potem niekoñcz¹ce siê po¿egnania na 
koœcielnym placu. Czêœæ grupy idzie jeszcze na plebaniê, by trochê och³on¹æ. 
Trudno uwierzyæ, ¿e to ju¿ koniec. Rozstaæ siê te¿ nie³atwo. Znajomoœci 
nawi¹zywane w czasie strajku maj¹ zupe³nie inn¹ jakoœæ ni¿ zawierane np. przy 
piwie.

Miêdzy ludŸmi zrodzi³o siê poczucie wspólnoty.
J.

Przedruk artyku³u pt. “...jak harówka na przodku” w biuletynie Komitetu Oporu 
Spo³ecznego “KOS” nr 14 z 18 IX 1988 r., s. 4-5.

Winieta pisma “Manifeœciak” wydawanego w okresie strajku w 1988 r. oraz piecz¹tka 
Zak³adowego Komitetu Strajkowego KWK “Jastrzêbie” (ze zbioru B. Œwiatowca)

(...) Ca³y nastêpny tydzieñ to wykruszanie siê strajkuj¹cych kopalñ. Fala opada 
- jedni opuszczaj¹ kopalniê pobici /np. ”Morcinek”/, inni kapituluj¹ pod groŸb¹ 
u¿ycia si³y /np. “Krupiñski”/. Pod “Manifestem”- coraz silniejszy kordon milicji. 
Godzina milicyjna uniemo¿liwia docieranie na kopalniê w nocy. Jedynie kobiety 
mog¹ podchodziæ z ¿ywnoœci¹ pod drug¹ bramê.

Sobota, 27 sierpnia, dwunasta doba strajku na “Manifeœcie”.
Trzyma siê jeszcze “Jastrzêbie”, zaraz padnie “XXX-lecie”. Wyprawiam siê do 

“Manifestu”. Ci górnicy zaczêli pierwsi i wiedz¹, ¿e musz¹ skoñczyæ ostatni. 
Zastanawiaj¹ siê tylko, jak d³ugo jeszcze? Czas poka¿e, ¿e ca³e siedem dni.

Strajk wypracowa³ w³asny rytm ¿ycia. Niecodzienna sytuacja spowszednia³a. 
Plac przed cechowni¹ zastawiony jest w³asnej roboty ³awkami z daszkami. 
Ustawiono g³oœniki, leci muzyczka. Przez megafon wzywa siê górników pod 
drug¹ bramê, gdzie czekaj¹ ¿ony z wa³ówk¹. Od pewnego czasu rozlegaj¹ siê 
równie¿ tajemnicze komunikaty, np. ”Uwaga, uwaga, s³u¿by ‘S’ proszone pod 
bramê g³ówn¹”. Czym s¹ owe s³u¿by, pozostaje tajemnic¹, doœæ, ¿e 
obstawiaj¹cy kopalniê zaczynaj¹ poruszaæ siê niespokojnie.

Ci¹gle s¹ jakieœ awantury, bo do zabezpieczenia kopalni zje¿d¿aj¹ równie¿ 
ludzie delegowani przez dyrektora z tej grupy stale ktoœ siê zawierusza. By nie 
dopuœciæ do wprowadzenia na teren strajku obcych, wszyscy “swoi” nosz¹ 
tekturowe karteczki z piecz¹tk¹ strajkow¹. Osoby wspomagaj¹ce strajk maj¹ 
napisy “pomoc do³owa” i wygl¹daj¹ bardzo górniczo /oprócz Bogdana Lisa, który 
jest jakoœ dziwnie czysty i odprasowany/. Pracuj¹ bez przerwy. £¹cznoœæ 
telefoniczna jest zerwana od pocz¹tku, wiêc kontakt z np. ”Górk¹”, gdzie siedz¹ 
nie dopuszczeni przez dyrektora do œrodka eksperci, mo¿liwy jest tylko przez 
³¹czników. Telefon jednak czasem dzwoni. Wtedy wiadomo- dyrektor.

Po kilkunastu dniach strajku pozostali najwytrwalsi. Zaczyna³o ponad 2 tysi¹ce 
osób, teraz jest 300 osób, ale to zgrana grupa. Wiêkszoœæ pracuje na 
“Manifeœcie” od wielu lat. Prym wiedzie “Lalunia” /laluniami nazwano d³ugie kije, 
jakie nosz¹ ze sob¹ stra¿e strajkowe, a górnik, który nada³ im tê nazwê sam 
zosta³ “Laluni¹”/. Jest on mistrzem w przeprowadzaniu przez p³oty. Zawsze wie, 
gdzie jest obstawa, z jakiego miasta s¹ warty i o której siê zmieniaj¹. Z niektórymi 
patrolami dogaduje siê do tego stopnia, ¿e tamci wsiadaj¹ na swojej “Nyski” i “nic 
nie widz¹”.

- Kiedy powiesili na mieœcie te idiotyczne klepsydry o œmierci Tadka Jedynaka- 
opowiada “Lalunia”- wkurzy³em siê i polaz³em o trzeciej w nocy je pozrywaæ. 
Nagle widzê, wprost na mnie maszeruje “smerf”. Popatrzy³ na mnie, ja na niego, 
poprawi³em w rêce laluniê i ... skrêci³ w lewo. Pozrywa³em resztê klepsydr i 
przynios³em je Tadkowi.

Strajk. Z zewn¹trz mo¿e wygl¹da jak biwak, w rzeczywistoœci wykañcza jak 
harówka na przodku. Przede wszystkim psychicznie.

Strajkuj¹cy nie s¹ przyzwyczajeni do organizowania sobie czasu, dziel¹c ¿ycie 
miêdzy pracê a dom. I nagle musz¹ czymœ wype³niæ setki godzin, w czasie 
których jedynym obowi¹zkiem jest nie ruszanie siê z kopalni i od czasu do czasu 
pe³nienie warty. Wielu nie wytrzymuje. Decyzja wyjœcia nie jest podyktowana 
jedynie strachem o w³asn¹ skórê. Górnicy s¹ czêsto jedynymi, a zawsze 
g³ównymi, ¿ywicielami rodziny. Wyrzucani dyscyplinarnie z pracy, nie maj¹ ju¿ do 
niej powrotu. Mieszkania, które zajmuj¹, s¹ najczêœciej s³u¿bowe i trac¹c pracê
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Jastrzêbie Zdrój na starej pocztówce

Kurplatz (plac zdrojowy)
Pocztówka z drugiej dekady XX w. przedstawia po³o¿ony w centrum Parku Zdrojowego 

plac w pobli¿u tzw. Szwajcarki i pijalni wód.
Szwajcarka by³a pierwszym zak³adem k¹pielowym postawionym za czasów hr. 

Koenigsdorffa (maj 1861 r.). Ten drewniany budynek wyposa¿ony by³ w cztery kabiny 
k¹pielowe i przez prawie sto lat s³u¿y³ kuracjuszom. Niestety w okresie PRL “Szwajcarka” 
zosta³a zupe³nie zniszczona.

Po prawej stronie widoczna jest pijalnia wód w swojej pierwotnej wersji. Mia³a ona kszta³t 
altany zdobionej drewnianym ornamentem. Po I wojnie œwiatowej pijalnia uzyska³a formê 
okr¹g³ej altany. W okresie okupacji hitlerowskiej budynek zmodernizowano. Nadano mu 
kszta³t kiosku z p³askim dachem. Dopiero w Polsce Ludowej dach zyska³ nieznacznie na 
spadzistoœci i w takiej formie istnieje do dziœ.

Widoczni w tle mê¿czyŸni to prawdopodobnie ¿o³nierze niemieccy przebywaj¹cy w Bad 
Jastrzemb na leczeniu.

Awers: Kolorystyka karty: czarno-bia³a; krawêdzie: proste, naro¿niki: proste. U góry 
napis “Bad Jastrzemb. Kurplatz.” Rewers: Nadruk strony adresowej: czarny. Po lewej 
stronie napis w poprzek “Eigentum d. Jos. Zahm, Bad Jastrzemb O. S.” Karta zapisana w 
jêzyku niemieckim, adresowana. Oderwany znaczek pocztowy. Stempel “JAS[...]”. 
Wymiary: 8,9 x 13,9 cm. Nr inw. GHM/F/12.
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