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Jarmila Witczak i jej wspomnienia z czasów okupacji

Jarmila była wielką miłością Mikołaja Witczaka, który poznał swoją przyszłą żonę 
w czasie pobytu na nartach w Tatrach w 1932 r. Nie wyobrażał sobie życia bez niej      
i zmarł dzień po śmierci swej ukochanej.

Jarmila Totuškova urodziła się 11 marca 1908 r. w Rovecne na Morawach. Była 
córką Jindřicha i Josefy z d. Staňková. Miała dwójkę rodzeństwa - brata Jaroslava 
(1906-1994) i siostrę Libuše (1916-1969), którzy poszli w ślady ojca i zostali 
nauczycielami. Maturę zdała w liceum w Novym Mescie w 1927 r., następnie 
pracowała jako urzędniczka w Brnie. Mikołaja Witczaka poznała w 1932 r. podczas 
zimowego pobytu w Tatrach. 4 lutego 1933 r. Jarmila i Mikołaj zawarli związek 
małżeński, a uroczystość weselna odbyła się we dworze na Mendowcu. Świadkami 
pary młodej byli: wojewoda śląski Michał Grażyński i czechosłowacki polityk            
dr Jaroslav Stránský z Brna.  Ze względu na protestanckie wyznanie Jarmila była 
nazywana "husytką", albo po prostu Jarką.

Zanim wyszła za Witczaka, brała udział w przedstawieniach teatralnych, a w 1931 
r. w Brnie wydała własnym nakładem tomik wierszy zatytułowany "Ty a Ja". Była 
także uzdolnioną malarką, a jej obrazy mogli podziwiać goście Kasyna Zdrojowego, 
gdzie w 1936 r. zorganizowano wystawę prac artystów z całej Polski. 

Lata okupacji niemieckiej spędziła razem z Mikołajem na Wyspach Brytyjskich. 
Powrócili do kraju 28 września 1945 r. na statku "Katowice" i zamieszkali w Gdyni.  Po 
odzyskaniu uzdrowiska w 1946 r. Jarmila wraz z mężem wróciła do Jastrzębia.

W 1947 r. wraz z nacjonalizacją uzdrowiska Jarmila i Mikołaj pozostali bez dachu 
nad głową. Razem z innymi rodzinami zostali zakwaterowani w willi Józefa Witczaka. 
Tu nadal tworzyła swoje piękne obrazy, które znajdywały uznanie wśród 
mieszkańców regionu. Jej dzieła były najwyżej oceniane wśród prac 134 artystów 
amatorów, które mogli podziwiać mieszkańcy powiatu wodzisławskiego w 1959 r. 
Władza ludowa dążyła do wysiedlenia z pasa przygranicznego Mikołaja i jego żony 
jako tzw. "wrogów ludu". Schorowani małżonkowie dzięki orzeczeniom lekarskim 
mogli pozostać w Jastrzębiu. Jarmila zmarła 24 kwietnia 1976 r. i została pochowana 
na cmentarzu parafialnym w Zdroju.

Z zachowanej korespondencji Jarmily do jej brata Jaroslava prezentuję 
tłumaczenie obszernego fragmentu jednego z listów, które w oryginalnej czeskiej 
wersji udostępniła Táňa Kubátová – wnuczka Jaroslava Totuška. W tym liście Jarmila 
opisała swoje przeżycia z czasów wojny.

„Londyn  20.08.1945.

Drogi Jarku, Slavko i dzieci
Wczoraj rano Mik wybiegł z pokoju, trzymając list i woła do mnie "Jaruś, 

Protivanov !!!! (Protivanov - miejscowość w Czechach, gdzie mieszkał brat Jarmily – 
przyp. red.). To było bardzo wzruszające i radosne, ale już wiedziałam od naszych,  
że jesteście wszyscy zdrowi, to już się nie bałam list otworzyć (jak to było                 
za pierwszym razem) i nawet ja bardzo nie płakałam. Mik już się ze mnie śmieje,       
bo mam Wasze listy i fotografie porozkładane na stole i ciągle czytam i czytam. 

Uważnie i z rozmysłem, że może coś nowego jeszcze wyczytam. Trudno jest pisać 
po 6 latach rozłąki, a człowiekowi cisną się różne rzeczy piąte przez dziesiąte.     
Aby mój list nie był chaotyczny, to zacznę od początku.

Na dwa dni przed wybuchem wojny, zostałam ewakuowana do Krakowa, Mik 
jeszcze powrócił do Jastrzębia zorganizować ewakuację ludzi i majątku.                
01 września 1939 o wpół do ósmej rano Niemcy już byli w Jastrzębiu, czołg zajechał 
przed nasz dom po Mika, który był na czarnej liście. Mik wraz z Hanzínem 
Wallnerem (znasz go z Viru - Brna) uciekł samochodem 5 minut przed Niemcami. 
Dalej uciekaliśmy już razem, Mik zgłosił się do wojska, wykonał również kilka zadań 
autem w Lublinie, następnie został zwolniony, przeżyliśmy bombardowania 
bezbronnych miast i ludzi na drogach (to było straszne), ciężkie bombardowania    
we Lwowie - i ciągle uciekaliśmy na wschód, niewyspani, zmęczeni, brudni.           
Ze zmęczenia wszyscy zasnęliśmy podczas jazdy, Mik również (prowadził)               
i wjechaliśmy do rowu, na szczęście zatrzymaliśmy się wisząc na kamieniach przy 
drodze. Więc aby ponownie nie zasnąć, kiedy wyciągnęliśmy samochód                   
i ruszyliśmy dalej, gwizdaliśmy i śpiewaliśmy. Nigdy nie wiedziałam, co to znaczy  
nie spać kilka nocy. A ta beznadziejna wojna trwała. W dniu 19 września znaleźliśmy 
się na granicy rumuńskiej, gdzie z wojskiem przekroczyliśmy granicę. To było 
bardzo smutne, ludzie (żołnierze) oddawali przypadkowe strzały, by opuścić Polskę. 
W Rumunii na początku nie było dobrze. Naszych pieniędzy nikt nie chciał 
przyjmować, potem było lepiej, bo wszyscy emigranci otrzymali od rządu 
rumuńskiego  1500 lei na miesiąc. Zatrzymaliśmy się na tydzień w Czerniowicach,  
a następnie w Bukareszcie i przez pewien czas w Ploeszti. Mik chciał do wojska,     
to z wielkim trudem postaraliśmy się o wyjazd do Francji. W Jugosławii, 
sprzedaliśmy ostatni główny majątek - Mercedesa – za to kupiliśmy bilety do Francji  
i z tego żyliśmy w Paryżu. Pozostałe nasze kosztowności, obrazy itp. pozostały      
we wschodniej Polsce. W skrócie - utracone.

Z Jugosławii pociągiem do Włoch, a następnie do Francji poprzez Modane       
do Paryża. Mik natychmiast wstąpił do armii, otrzymał kategorię D i przydział          
do Chateaubriand w Bretonii, później w Sables d'or le Pins (w pobliżu St. Malo). 
Musiałam zatrzymać się w Paryżu, ale Mik dwa razy w miesiącu zawsze się zjawiał. 
(Do Francji przyjechaliśmy 13 grudnia 1939 roku). W tym czasie w Paryżu było 
bardzo zimno i złapałam przeziębienie, wrócił mi się polyneuritis (zapalenie 
wielonerwowe – red.) i bardzo schudłam (52 kg). Jak Niemcy zaczęli zbliżać się      
do Paryża -  zaczęło się moje utrapienie. Byłam sama, Mik nie mógł wydostać się      
z wojska i tylko telegramy wysyłał – przyjedź do mnie - ale to nie było takie proste. 
Pociągi nie jeździły, był straszny rozgardiasz, biegałam od jednego biura               
do drugiego, ale wszystko było już ewakuowane.

Jakimś cudem dostałam się w nocy z 13 na 14 czerwca (Niemcy byli w Paryżu 
14) do autobusu, który z Polakami jechał do Angers. O tym opowiem już ustnie. Jest 
to zbyt długa opowieść i rzeczywiście zawdzięczam to Stránskim. Wysadzili mnie    
w Angers, a potem znalazłam się w sytuacji, której nie możesz sobie wyobrazić. 
Wyjechałam do Nantes, brudna, czarna (Niemcy użyli czarnej mgły), głodna. Tam 
przeżyłam niemieckie bombardowania (w Nantes i drogą do Angers poruszaliśmy 
się w większości tylko w nocy). Następnie, z pomocą dobrych ludzi i jednego dziecka
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Ale o tym również opowiem tylko ustnie. Bardzo to przeżywałam, ale teraz jest coraz 
lepiej, nawet przybrałam (65 kg), co mnie zbytnio nie cieszy, ale cieszy mnie, że już 
wkrótce zamienimy ten okropny angielski klimat na kontynentalny. Mik nad podziw 
trzyma się dobrze, chociaż jest również zmęczony. Gotuję i robię wszystko sama,     
co się przydaje, bo angielska kuchnia jest okropna. Nauczyłam już wiele kobiet robić 
pączki, ciasta i zupy, wykorzystywać kwaśne mleko i twaróg (oni uważają kwaśne 
mleko za zepsute i wylewają do kanału). Wytrzeszczają oczy, ale bardzo im to 
smakuje. Razem z Mikem mówimy po angielsku całkiem dobrze, ale 5 lat w tym kraju 
musi wystarczyć.

A teraz co będzie z nami to jest wielki znak zapytania. Uzdrowisko i majątek         
w Polsce został upaństwowiony, ale miejmy nadzieję, że dostaniemy jakieś 
odszkodowanie! Zobaczymy - pracy się nie boimy! Nie wiem kiedy będziemy mogli 
wrócić, są problemy z transportem - Pan Minister S. (Jaroslav Stránský – red.) 
obiecał, że nastąpi to jak najszybciej (przez Czechosłowację), ale ciągle                    
z niecierpliwością czekamy. Pociągi i statki wciąż w zachodniej Europie nie kursują 
(tylko te używane przez wojsko B.L.A.) – (British Liberation Army – red.).

Wiecie jak się cieszymy na spotkanie z Wami. Napisz do nas ponownie. Twój list 
dotarł bardzo szybko – w 10 dni. 

Wasza Jarmila
Serdeczne pozdrowienia od Mikołaja”

Za udostępnienie listów oraz rodzinnych fotografii bardzo dziękuję Táňie Kubátovej  
z Pragi, która jest także autorką wielu poczytnych romansów. Díky Táňa.

Dariusz Mazur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Batalion z Bogumina

Podczas zajmowania Zaolzia przez oddziały Wojska Polskiego w październiku 
1938 r. doszło do kilku konfliktów z Niemcami, którzy również chcieli zająć te tereny. 
Strona polska postanowiła obsadzić w dawnych czeskich koszarach w Boguminie    
III batalion 3 Pułku Strzelców Podhalańskich, który został detaszowany z Krakowa     
z zadaniem patrolowania nadgranicznych mostów na Odrze oraz ważnego węzła 
kolejowego. Był to najbardziej wysunięty na zachód oddział Armii Kraków.

Mobilizacja w dniach pomiędzy 25 a 29 sierpnia 1939 r. przebiegła sprawnie. 
Batalion mobilizował się do pełnych stanów wojennych, posiadał własny pluton 
ppanc. (3 działa 37 mm wz. 36), oraz działon z plutonu artylerii piechoty (działo        
75 mm wz. 1902/26). Większość rezerwistów pochodziła z Podbeskidzia oraz 
okolicznych miejscowości, nie zabrakło też mieszkańców Jastrzębia: Stefana 
Bucewicza i Franciszka Sławika.

Stan po mobilizacji sierpniowej 1939 r.:
dowódca batalionu – ppłk. Iwaszkiewicz Wacław
adiutant - ppor. rez. Udziela Seweryn
oficer łączności - ppor.  Biełończyk Henryk

Jarmila z bratem Jaroslavem
Arch. 

Totuškova 
Táňa Kubátová (Praga)

Jarmila na nartachTotuškova 

dostałam się do Rennes, skąd podróżowałam już dość swobodnie (wszyscy uciekli 
na południe, a ja pojechałam na północ do Mika.) aż do Sables d'or. Na szczęście 
polski oddział wciąż tam był, wiesz jakie było nasze spotkanie z Mikiem. Teraz już mi 
było wszystko jedno. Moja podróż z Paryża do Sables d'or trwała 5 dni!

Ale Niemcy byli już w Rennes i znów uciekaliśmy do St.-Brieuc (port). Pociągi już 
dalej nie jeździły. Na szczęście był tam mały holenderski statek "Crescendo", który 
po długim namyśle (chcieli poddać się Niemcom) zabrał nas do Falmouth w Anglii. 
Tego wszystkiego nie da się opisać, ale muszę wytłumaczyć jak to wszystko było - 
Niemcy już wchodzili do St.-Brieuc, a my staliśmy na statku czekając na przypływ!   
(w porcie działa śluza pływowa – red.) Morze przed nami było suche - ludzie jakby 
oszaleli. To było tragikomiczne, ale im uciekliśmy. Po różnych wielkich 
nieprzyjemnościach (ustnie) dotarliśmy w Szkocji. Tam mieszkałam w Coatbridge    
u pana profesora Wilsona i jego żony, Mik był w obozie wojskowym Craford, później 
ze względów zdrowotnych dostał kategorię E, a następnie nadal mieszkaliśmy 
razem na wyspie Bute (1940-42) naprzeciw Glasgow. W 1942 pracowaliśmy na lisiej 
farmie niedaleko Dumfries, a jesienią tegoż roku wyprowadziliśmy się do Londynu, 
gdzie od tego czasu stale mieszkamy.

Spędziliśmy gorące chwile z bombami, latającymi bomby i rakietami (na Londyn 
spadały m. in. pociski V-1 i V-2 – red.). To było straszne i trzęsłam się jak osika. 
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Ale o tym również opowiem tylko ustnie. Bardzo to przeżywałam, ale teraz jest coraz 
lepiej, nawet przybrałam (65 kg), co mnie zbytnio nie cieszy, ale cieszy mnie, że już 
wkrótce zamienimy ten okropny angielski klimat na kontynentalny. Mik nad podziw 
trzyma się dobrze, chociaż jest również zmęczony. Gotuję i robię wszystko sama,     
co się przydaje, bo angielska kuchnia jest okropna. Nauczyłam już wiele kobiet robić 
pączki, ciasta i zupy, wykorzystywać kwaśne mleko i twaróg (oni uważają kwaśne 
mleko za zepsute i wylewają do kanału). Wytrzeszczają oczy, ale bardzo im to 
smakuje. Razem z Mikem mówimy po angielsku całkiem dobrze, ale 5 lat w tym kraju 
musi wystarczyć.

A teraz co będzie z nami to jest wielki znak zapytania. Uzdrowisko i majątek         
w Polsce został upaństwowiony, ale miejmy nadzieję, że dostaniemy jakieś 
odszkodowanie! Zobaczymy - pracy się nie boimy! Nie wiem kiedy będziemy mogli 
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obiecał, że nastąpi to jak najszybciej (przez Czechosłowację), ale ciągle                    
z niecierpliwością czekamy. Pociągi i statki wciąż w zachodniej Europie nie kursują 
(tylko te używane przez wojsko B.L.A.) – (British Liberation Army – red.).

Wiecie jak się cieszymy na spotkanie z Wami. Napisz do nas ponownie. Twój list 
dotarł bardzo szybko – w 10 dni. 

Wasza Jarmila
Serdeczne pozdrowienia od Mikołaja”

Za udostępnienie listów oraz rodzinnych fotografii bardzo dziękuję Táňie Kubátovej  
z Pragi, która jest także autorką wielu poczytnych romansów. Díky Táňa.

Dariusz Mazur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Batalion z Bogumina

Podczas zajmowania Zaolzia przez oddziały Wojska Polskiego w październiku 
1938 r. doszło do kilku konfliktów z Niemcami, którzy również chcieli zająć te tereny. 
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III batalion 3 Pułku Strzelców Podhalańskich, który został detaszowany z Krakowa     
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okolicznych miejscowości, nie zabrakło też mieszkańców Jastrzębia: Stefana 
Bucewicza i Franciszka Sławika.

Stan po mobilizacji sierpniowej 1939 r.:
dowódca batalionu – ppłk. Iwaszkiewicz Wacław
adiutant - ppor. rez. Udziela Seweryn
oficer łączności - ppor.  Biełończyk Henryk

Jarmila z bratem Jaroslavem
Arch. 

Totuškova 
Táňa Kubátová (Praga)

Jarmila na nartachTotuškova 

dostałam się do Rennes, skąd podróżowałam już dość swobodnie (wszyscy uciekli 
na południe, a ja pojechałam na północ do Mika.) aż do Sables d'or. Na szczęście 
polski oddział wciąż tam był, wiesz jakie było nasze spotkanie z Mikiem. Teraz już mi 
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po długim namyśle (chcieli poddać się Niemcom) zabrał nas do Falmouth w Anglii. 
Tego wszystkiego nie da się opisać, ale muszę wytłumaczyć jak to wszystko było - 
Niemcy już wchodzili do St.-Brieuc, a my staliśmy na statku czekając na przypływ!   
(w porcie działa śluza pływowa – red.) Morze przed nami było suche - ludzie jakby 
oszaleli. To było tragikomiczne, ale im uciekliśmy. Po różnych wielkich 
nieprzyjemnościach (ustnie) dotarliśmy w Szkocji. Tam mieszkałam w Coatbridge    
u pana profesora Wilsona i jego żony, Mik był w obozie wojskowym Craford, później 
ze względów zdrowotnych dostał kategorię E, a następnie nadal mieszkaliśmy 
razem na wyspie Bute (1940-42) naprzeciw Glasgow. W 1942 pracowaliśmy na lisiej 
farmie niedaleko Dumfries, a jesienią tegoż roku wyprowadziliśmy się do Londynu, 
gdzie od tego czasu stale mieszkamy.

Spędziliśmy gorące chwile z bombami, latającymi bomby i rakietami (na Londyn 
spadały m. in. pociski V-1 i V-2 – red.). To było straszne i trzęsłam się jak osika. 
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4 września pułk wymaszerował znad Skawy, a III batalion marszem 
ubezpieczonym pomaszerował po osi Witamowice-Moczurka-Stanisław Górny-
Przytkowice-Grabie-Jurczyce-Radziszów, mając zorganizować obronę na odcinku: 
wzgórze Wyczyszczek-Radziszów. 5 września od godzin porannych rozpoczął się 
bój o południową i zachodnią część wzgórza Mogilany. Główny ciężar natarcia 45 DP 
został skierowany na pozycje 4 PSP w Krzywaczce. Pozycje III batalionu 
ustawionego bardziej na północ nie były w tym dniu mocno naciskane. Tego dnia 
Niemcy, pomimo zaangażowania dużych środków, nie zdołali przełamać pozycji 
Podhalan ponosząc dość znaczne straty. W tym samym czasie Niemcy uzyskali 
powodzenie pod Myślenicami, co w przypadku przełamania polskiej obrony przez    
2 Dywizję Pancerną dawało jej możliwość odcięcia wojsk GO Boruta pod Krakowem. 
Między godz. 19.00 a 20.00 3 PSP wraz z całą dywizją otrzymał rozkaz wycofania się 
z zajmowanych pozycji w rejon Bochni, a następnie na  linię Dunajca. III batalion 
maszerował w tyle za głównymi siłami pułku po osi Buków-Mogilany-Lusina-
Gołkowice-Wieliczka-Przebieczany-Szczytniki-Grodkowice do Targowiska, gdzie   
w godzinach południowych organizował obronę. Na przedpolu batalionu działała      
9 komp. strzelecka ppor. Zenona Rychłowskiego wzmocniona działonem ppanc.       
i plutonem ckm. 6 września ok. godz. 19.00 batalion otrzymał rozkaz podjęcia marszu 
na Kłaj. Maszerując całą noc przez Proszówki, gdzie przeszedł Rabę-Wygodę-
Słomkę-Ostrów-Buczków-Rysie wszedł do Bożęcina. 7 września ok. godz. 16.00 
przeszedł do obrony na skraju lasu pod Czernawą, by po trzech godzinach 
rozpocząć dalszy marsz w kierunku przeprawy przez Dunajec.

Bardzo podobną trasę odwrotu miał pluton ppor. Zawistowskiego, będąc daleko   
w przodzie i maszerując wraz z plutonami 20 pp przez Skawinę-Skotniki-Łagiewniki-
Prokocim, gdzie koncentrowała się krakowska dywizja po klęsce pod Pszczyną. Już 
nocą 4 września wraz z pododdziałami 6DP wyruszył w kierunku Puszczy 
Niepołomickiej i dalej na linię Dunajca, by przekroczyć go przez most w Biskupicach 
7 września w godzinach popołudniowych. Dalej po osi Żabno-Dąbrowa Tarnowska-
Radomyśl-Mielec kierował się na Ulanów za San.

Tyle szczęścia nie miały pozostałe pododdziały 3 PSP, które nie zdążyły 
przeprawić się przez most wysadzony o zmroku 7 września. Znaleziony bród jakieś  
2 km poniżej zniszczonego mostu pozwolił w nocy przeprawić się taborom i luźnym 
działonom artylerii. Nad ranem 8 września ppłk. Julian Czubryt, dowódca 3 PSP, 
został zmuszony uderzyć na most i w prawo od niego by odwrócić uwagę Niemców 
od brodu i umożliwić przeprawę przez rzekę pozostałym pododdziałom różnych 
pułków oraz taborom dywizyjnym. Bitwa nad Dunajcem przyniosła 3 PSP duże 
straty-zabitych, rannych i zaginionych. Ponad 200 żołnierzy zginęło w rejonie 
Radłów-Biskupice w zdobyciu i utrzymaniu przepraw z różnych formacji Korpusu 
Ochrony Pogranicza, 20 pp, 202 pp, 3 i 4 PSP.

Niefortunne zniszczenie mostu i przebieg walk spowodował niezamierzony 
podział 21 DPG na dwa osobne zgrupowania: zgrupowanie 21DPG z batalionem 
zbiorczym 3 PSP oraz zgrupowanie 3 PSP Juliana Czubryta.

8 września w godzinach popołudniowych, oderwawszy się od nieprzyjaciela,       
3 PSP skierował się na wschód w kierunku na Szczucin. Tym razem na czele pułku 
maszerował III batalion, zaś w straży przedniej maszerowała 8 kompania Stefana

oficer informacyjny i zwiadu - ppor. rez. Gąszczyk Antoni
oficer płatnik - ppor. rez. Kanik Michał
lekarz - lek med. ppor. rez. Dorda Alfred
dowódca 7 komp. strzeleckiej - por. Walas Wacław
dowódca 8 komp. strzeleckiej - por. Bucewicz Stefan
dowódca 9 komp. strzeleckiej - ppor. Rychłowski Zenon
dowódca 3 komp. ckm - por. Szymański Stefan
dowódca plutonu ppanc. - ppor. rez. Maroszek Kazimierz.

Zadaniem batalionu, w momencie ataku nieprzyjaciela, było zniszczenie 
nadgranicznych mostów na Odrze, następnie wycofanie się po linii Jastrzębie-
Strumień-Pszczyna i wejście w pas działania 6 Dywizji Piechoty pod Jastrzębiem, 
gdzie wraz z 3 szwadronem 3 Pułku Ułanów Śląskich miał przyjąć i rozpoznać siły 
wroga. Następnie przez Strumień-Zarzecze-Pszczynę miał osłaniać północne 
skrzydło 21 Dywizji Górskiej. Na Bożej Górze pluton z 7 kompanii strzeleckiej                       
pod dowództwem ppor. Karola Zawistowskiego prowadził prace związane z budową 
pozycji obronnych pod Jastrzębiem. W plutonie tym służył podchorąży Franciszek 
Sławik, który ukończył Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy w Cieszynie                
i odbywał tzw. praktykę przed awansem na stopień oficerski.

1 września około godziny 5:00 batalion opuścił Bogumin i rozpoczął koncentrację 
w rejonie wschodniego rejonu miejscowości Skrzeczoń i folwarku Nierad 
pozostawiając pluton z 8 kompanii strzeleckiej pod dowództwem por. rez. Bolesława 
Gajdzicy dla ochrony mostów na rz. Odrze w Boguminie Starym. Kolejny patrol 
wysłany w okolice mostu na Olzie, gdzie batalion miał przejść do Gołkowic został 
ostrzelany przez niemiecki pojazd pancerny. Stało się jasne, że pozycja pod 
Jastrzębiem została wcześniej osiągnięta przez oddziały zmotoryzowane 
niemieckiej 5 Dywizji Pancernej.

Dowódca batalionu ppłk. Wacław Iwaszkiewicz zdecydował zmienić trasę 
odwrotu i przez Pruchną, Drogomyśl wieczorem 1 września osiągnął rejon Zaborza. 
Znajdujący się pod Jastrzębiem pluton wycofał się oddzielnie przez Ruptawiec-
Pielgrzymowice-Strumień w okolice Zarzecza.

2 września w okolicach Rudzicy do batalionu dołączył por. Gajdzica, a ten przez 
Międzyrzecze-Mazańcowice-Stare Bielsko-Komorowice dołączył do pułku. Pluton 
Zawistowskiego ok. godz. 14.00 dotarł do Dziedzic i wraz z broniącym się tu I 
batalionem ON z 202 pułku mjr. Drabika stoczył potyczkę ze szpicą 5 DP. Utrzymanie 
Dziedzic przy jednoczesnym przełamaniu polskiej pozycji pod Pszczyną zapobiegło 
stworzeniu ogromnej luki w systemie obronnym Grupy Operacyjnej Bielsko. Niestety 
w związku z zaistniałą sytuacją bojową i rozkazami dowództwa ok. godz. 20.00 
zaczął się odwrót polskich sił z pozycji Dziedzice przez Bestwinę-Starą Wieś-
Hecznarowice na Kęty. Do kolumny dołączyły też plutony III batalionu 20 pp, które 
przechodząc Wisłę w Goczałkowicach opuściły pozycję pod Pszczyną. Również cały 
3 PSP, który koncentrował się do kontruderzenia na Pszczynę, rozpoczął odwrót 
spod Bielska. III batalion opuścił Komorowice przed świtem i przez Bestwinę-
Pisarzowice-Kęty pomaszerował do Witamowic. 3 września był dniem ciągłego 
marszu batalionu na linię rz. Skawy, gdzie GO Bielsko miała zająć pozycje obronne.
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4 września pułk wymaszerował znad Skawy, a III batalion marszem 
ubezpieczonym pomaszerował po osi Witamowice-Moczurka-Stanisław Górny-
Przytkowice-Grabie-Jurczyce-Radziszów, mając zorganizować obronę na odcinku: 
wzgórze Wyczyszczek-Radziszów. 5 września od godzin porannych rozpoczął się 
bój o południową i zachodnią część wzgórza Mogilany. Główny ciężar natarcia 45 DP 
został skierowany na pozycje 4 PSP w Krzywaczce. Pozycje III batalionu 
ustawionego bardziej na północ nie były w tym dniu mocno naciskane. Tego dnia 
Niemcy, pomimo zaangażowania dużych środków, nie zdołali przełamać pozycji 
Podhalan ponosząc dość znaczne straty. W tym samym czasie Niemcy uzyskali 
powodzenie pod Myślenicami, co w przypadku przełamania polskiej obrony przez    
2 Dywizję Pancerną dawało jej możliwość odcięcia wojsk GO Boruta pod Krakowem. 
Między godz. 19.00 a 20.00 3 PSP wraz z całą dywizją otrzymał rozkaz wycofania się 
z zajmowanych pozycji w rejon Bochni, a następnie na  linię Dunajca. III batalion 
maszerował w tyle za głównymi siłami pułku po osi Buków-Mogilany-Lusina-
Gołkowice-Wieliczka-Przebieczany-Szczytniki-Grodkowice do Targowiska, gdzie   
w godzinach południowych organizował obronę. Na przedpolu batalionu działała      
9 komp. strzelecka ppor. Zenona Rychłowskiego wzmocniona działonem ppanc.       
i plutonem ckm. 6 września ok. godz. 19.00 batalion otrzymał rozkaz podjęcia marszu 
na Kłaj. Maszerując całą noc przez Proszówki, gdzie przeszedł Rabę-Wygodę-
Słomkę-Ostrów-Buczków-Rysie wszedł do Bożęcina. 7 września ok. godz. 16.00 
przeszedł do obrony na skraju lasu pod Czernawą, by po trzech godzinach 
rozpocząć dalszy marsz w kierunku przeprawy przez Dunajec.

Bardzo podobną trasę odwrotu miał pluton ppor. Zawistowskiego, będąc daleko   
w przodzie i maszerując wraz z plutonami 20 pp przez Skawinę-Skotniki-Łagiewniki-
Prokocim, gdzie koncentrowała się krakowska dywizja po klęsce pod Pszczyną. Już 
nocą 4 września wraz z pododdziałami 6DP wyruszył w kierunku Puszczy 
Niepołomickiej i dalej na linię Dunajca, by przekroczyć go przez most w Biskupicach 
7 września w godzinach popołudniowych. Dalej po osi Żabno-Dąbrowa Tarnowska-
Radomyśl-Mielec kierował się na Ulanów za San.

Tyle szczęścia nie miały pozostałe pododdziały 3 PSP, które nie zdążyły 
przeprawić się przez most wysadzony o zmroku 7 września. Znaleziony bród jakieś  
2 km poniżej zniszczonego mostu pozwolił w nocy przeprawić się taborom i luźnym 
działonom artylerii. Nad ranem 8 września ppłk. Julian Czubryt, dowódca 3 PSP, 
został zmuszony uderzyć na most i w prawo od niego by odwrócić uwagę Niemców 
od brodu i umożliwić przeprawę przez rzekę pozostałym pododdziałom różnych 
pułków oraz taborom dywizyjnym. Bitwa nad Dunajcem przyniosła 3 PSP duże 
straty-zabitych, rannych i zaginionych. Ponad 200 żołnierzy zginęło w rejonie 
Radłów-Biskupice w zdobyciu i utrzymaniu przepraw z różnych formacji Korpusu 
Ochrony Pogranicza, 20 pp, 202 pp, 3 i 4 PSP.

Niefortunne zniszczenie mostu i przebieg walk spowodował niezamierzony 
podział 21 DPG na dwa osobne zgrupowania: zgrupowanie 21DPG z batalionem 
zbiorczym 3 PSP oraz zgrupowanie 3 PSP Juliana Czubryta.

8 września w godzinach popołudniowych, oderwawszy się od nieprzyjaciela,       
3 PSP skierował się na wschód w kierunku na Szczucin. Tym razem na czele pułku 
maszerował III batalion, zaś w straży przedniej maszerowała 8 kompania Stefana

oficer informacyjny i zwiadu - ppor. rez. Gąszczyk Antoni
oficer płatnik - ppor. rez. Kanik Michał
lekarz - lek med. ppor. rez. Dorda Alfred
dowódca 7 komp. strzeleckiej - por. Walas Wacław
dowódca 8 komp. strzeleckiej - por. Bucewicz Stefan
dowódca 9 komp. strzeleckiej - ppor. Rychłowski Zenon
dowódca 3 komp. ckm - por. Szymański Stefan
dowódca plutonu ppanc. - ppor. rez. Maroszek Kazimierz.

Zadaniem batalionu, w momencie ataku nieprzyjaciela, było zniszczenie 
nadgranicznych mostów na Odrze, następnie wycofanie się po linii Jastrzębie-
Strumień-Pszczyna i wejście w pas działania 6 Dywizji Piechoty pod Jastrzębiem, 
gdzie wraz z 3 szwadronem 3 Pułku Ułanów Śląskich miał przyjąć i rozpoznać siły 
wroga. Następnie przez Strumień-Zarzecze-Pszczynę miał osłaniać północne 
skrzydło 21 Dywizji Górskiej. Na Bożej Górze pluton z 7 kompanii strzeleckiej                       
pod dowództwem ppor. Karola Zawistowskiego prowadził prace związane z budową 
pozycji obronnych pod Jastrzębiem. W plutonie tym służył podchorąży Franciszek 
Sławik, który ukończył Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy w Cieszynie                
i odbywał tzw. praktykę przed awansem na stopień oficerski.

1 września około godziny 5:00 batalion opuścił Bogumin i rozpoczął koncentrację 
w rejonie wschodniego rejonu miejscowości Skrzeczoń i folwarku Nierad 
pozostawiając pluton z 8 kompanii strzeleckiej pod dowództwem por. rez. Bolesława 
Gajdzicy dla ochrony mostów na rz. Odrze w Boguminie Starym. Kolejny patrol 
wysłany w okolice mostu na Olzie, gdzie batalion miał przejść do Gołkowic został 
ostrzelany przez niemiecki pojazd pancerny. Stało się jasne, że pozycja pod 
Jastrzębiem została wcześniej osiągnięta przez oddziały zmotoryzowane 
niemieckiej 5 Dywizji Pancernej.

Dowódca batalionu ppłk. Wacław Iwaszkiewicz zdecydował zmienić trasę 
odwrotu i przez Pruchną, Drogomyśl wieczorem 1 września osiągnął rejon Zaborza. 
Znajdujący się pod Jastrzębiem pluton wycofał się oddzielnie przez Ruptawiec-
Pielgrzymowice-Strumień w okolice Zarzecza.

2 września w okolicach Rudzicy do batalionu dołączył por. Gajdzica, a ten przez 
Międzyrzecze-Mazańcowice-Stare Bielsko-Komorowice dołączył do pułku. Pluton 
Zawistowskiego ok. godz. 14.00 dotarł do Dziedzic i wraz z broniącym się tu I 
batalionem ON z 202 pułku mjr. Drabika stoczył potyczkę ze szpicą 5 DP. Utrzymanie 
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Bucewicza. Pod wsią Bolesław doszło do potyczki z czołgami niemieckimi, gdzie 
rozwinięta kompania Bucewicza nacierała śmiało zapalając jeden z czołgów. 
Wsparta plutonem artylerii piechoty zniszczyła kolejne trzy. Niemcy, poniósłszy straty 
w sprzęcie oraz zabitych i rannych, wycofali się. Tym samym kompania Bucewicza 
otworzyła drogę na Szczucin swojemu batalionowi i całemu pułkowi.

9 września w Ulanowie kwatermistrz pułku kpt. Żurek zorganizował z różnych 
rozbitków i luźnych grup żołnierzy oddział, który w Kuryłówce otrzymał nazwę 
Batalionu Zbiorczego 3 Pułku Strzelców Podhalańskich. 15-16 września brał on 
udział w walkach pod Dachnowem i w lasach na północ od Oleszyc, gdzie przy próbie 
przebicia się w lasy ułazowskie poległ dowódca 21 DPG gen. Józef Kustroń. Tam też 
resztki batalionu ze swoim dowódcą dostały się do niewoli niemieckiej.

Tymczasem sprawnie dowodzony 3 PSP przeszedł po osi Szczucin-Borowa-
Krzemienice-Padew-Baranów do Tarnobrzega, który osiągnięto 10 września 
wieczorem. W kolejnym dniu pułk maszerował na Rozwadów, a dalej przez Stalową 
Wolę-Malce-Nisko, gdzie ok. godz. 23.00 przekroczył San. 13 września 3 PSP 
osiągnął Janów Lubelski, a wieczorem Biłgoraj. 14 września maszerował na Majdan 
Stary i Nowy dochodząc wieczorem do Książpola, gdzie znajdowała się przeprawa 
przez Tanew. Tu 3 PSP został podporządkowany Krakowskiej Brygadzie Kawalerii     
i wraz z 3 Pułkiem Ułanów dozorował Tanew. 16 września pułk otrzymał rozkaz 
opuszczenia pozycji. Został podporządkowany 55 rez. DP płk. Kalabińskiego             
i rozpoczął się marsz do bitwy pod Tomaszowem Lubelskim. 19 września doszło do 
całodziennych walk w rejonie Łuszczarza, gdzie pułk poniósł duże straty i nie zdołał 
się przebić się przez otaczające oddziały niemieckie. Resztki oddziału wycofały się  
w rejon m. Zielone. III batalion będący w obwodzie 55 rez. DP walczył w rejonie 
Ulowa, gdzie od ognia artyleryjskiego ranni zostali wszyscy dowódcy kompanii 
strzeleckich i również poniósł ogromne straty w zabitych i rannych. Większość 
żołnierzy wraz z dowódcą pułku dostała się do niewoli niemieckiej. Połączone armie 
Kraków i Lublin uległy przewadze niemieckiej. Bitwa pod Tomaszowem Lubelskim

zakończyła się klęską i nieudaną próbą przebicia w rejon Lwowa.
Żołnierzom III batalionu, którzy przeszli szlak bojowy od Bogumina po Tomaszów 

Lubelski, należą się słowa uznania za ich wolę walki i wytrwałość w obliczu stałego 
zagrożenia ze strony zaczepnych działań zmotoryzowanych i pancernych 
podjazdów dywizji niemieckich jak również lotnictwa nieprzyjaciela. Często bez 
jedzenia i wypoczynku walczył i maszerował, wykonywał do końca zadania wojenne 
w składzie GO „Bielsko”.

Por. Stefan Bucewicz uniknął niewoli i walczył w szeregach  Armii Krajowej.
Podchorąży Franciszek Sławik dostał się do niewoli i przebywał w obozie jeńców 

wojennych Muhlberg, a następnie w obozie pracy Torgau.
Por. rez. Bolesław Gajdzica również dostał się do niewoli i przebywał całą wojnę 

w oflagu Murnau.
Ppłk. Wacław Iwaszkiewicz, któremu  z resztką batalionu udało się przebić          

w kierunku wschodnim dostał się do niewoli sowieckiej. Został osadzony w obozie 
jenieckim w Kozielsku. Zginął wiosną 1940 r. zamordowany w Lesie Katyńskim.

„Od mogił żołnierskich nie odchodzi się ze złamaną duszą
Nie odchodzi się z poczuciem klęski i beznadziejności

ale z niezbitym przekonaniem, że oto wyrosła nowa wartość ducha
wartość nie moja, nie Twoja, ale nas wszystkich

- wartość należąca do całego narodu
Trzeba, aby pamięć o Nich wiecznie trwała i żyła”

Marszałek Edward Rydz – Śmigły

Źródła: J. Bylica, Muzeum 4 PSP w Cieszynie. Opracowanie obsady oficerskiej III batalionu; 
W. Motyka, Za nasom ślebode, za Ojczyzne miłom, Tradycje góralskie w Wojsku Polskim, 
Milówka 2008; E. Juśko, 16  Pułk Piechoty Ziemi Tarnowskiej, Historia - Tradycja - Pamięć, 
Tarnów 2007; W. B. Moś, W Garnizonie Bielsko-Biała. 3 Pułk Strzelców Podhalańskich              
i 21 Pułk Artylerii Lekkiej 1919-1939, Bielsko-Biała 2015.

Marek Mosz (Cieszyński Klub Hobbystów)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak młody Iwan w Bziu wojował

Ujawnione dokumenty Centralnego Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji 
Rosyjskiej odsłaniają nam nowe interesujące fakty z życia żołnierzy Armii 
Czerwonej, którzy wiosną 1945 r. toczyli na naszej ziemi zażarte walki z Niemcami. 
Setki z nich nagrodzono odznaczeniami za odwagę i męstwo, jednak tylko jeden       
z nich otarł się o najwyższe sowieckie wyróżnienie.

Tytuł honorowy Bohatera Związku Radzieckiego (Герой Советского Союза) 
został ustanowiony w 1934 r. i był przyznawany za wyjątkowe zasługi dla państwa. 
Wyróżniony otrzymywał Złotą Gwiazdę, Order Lenina i dyplom Prezydium Rady 
Najwyższej ZSRR, a nawet odlewano mu popiersie. W czasie II wojny światowej 
(nazywanej dotąd w Rosji Wielką Wojną Ojczyźnianą) nadano 11,5 tys. tytułów 
Bohatera ZR. Niewiele brakowało, a wśród nagrodzonych tym tytułem znalazłby się 
młodszy sierżant Iwan Szewczenko, uczestnik walk o Bzie.Franciszek Sławik jako żołnierz 3 PSP (z lewej) oraz jako jeniec oflagu / Arch. Tadeusz 

Sławik
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Iwan Szewczenko, syn Jakowa (Шевченко Иван Яковлевич) urodził się w 1922 
r. w Ukraińskiej SSR. Mieszkał we wsi Czernecze, gdy w wieku 19 lat został 
powołany do armii w związku z niemiecką agresją na ZSRR. Miejscem wezwania był 
wojenkomat w Czehryniu w ówczesnym obwodzie kirowohradzkim. Dość szybko, 
bo już we wrześniu 1941 r. został ranny. Powtórne rany otrzymał trzy lata później, 
gdy jako żołnierz 70 Morskiej Brygady Strzeleckiej walczył na froncie fińskim.         
W styczniu 1945 r. jednostkę przeformowano w 70 Samodzielną Górską Brygadę 
Strzelecką, a Iwan Szewczenko wraz z całą jednostką został przerzucony na 4 Front 
Ukraiński. Tym razem brygada miała wzmocnić siły radzieckie w pełnej 
niepowodzeń operacji zdobycia zagłębia ostrawskiego. 

Szewczenko ruszył do walki w składzie 1 kompanii batalionu fizylierów 
(awtomatczikow). Warto przypomnieć, że fizylierzy byli lekką piechotą wyposażoną 
w awtomaty, czyli pistolety maszynowe (najczęściej popularne „pepeszki”) i 
wspierającą siły pancerne (byli zatem odpowiednikiem niemieckich grenadierów 
pancernych). 10 marca 1945 r. rozpoczęło się kolejne natarcie radzieckie. Okazało 
się jednak, że Niemcy wiedzieli o terminie ataku i w porę wycofali swoje siły na drugą 
linię obrony. Uniknęli w ten sposób większych strat w sprzęcie i ludziach. W tej 
sytuacji oddziały 70 SGBS, atakując z rejonu starej szosy Pawłowice-Strumień, bez 
większych problemów zajęli opuszczone pozycje – kolonię Raczków i stację 
kolejową w Pawłowicach, jednak na skutek silnego ostrzału artyleryjskiego zostali 
zatrzymani w lesie Kuziak na granicy z Bziem Górnym. Trzeba zaznaczyć, że tego 
dnia warunki pogodowe były nie najlepsze – rano panowała mgła, a przez resztę 
dnia zachmurzenie, które uniemożliwiało użycie lotnictwa. Tymczasem batalion 
fizylierów, w którym służył Szewczenko, nacierał nieco na południe, na Golasowice   
i kolonię Węgry, a następnie - po bardzo zaciętych walkach - 12 marca znalazł się   
na wschodnim skraju Bzia Dolnego. I właśnie tutaj młody podoficer miał okazję 
pokazać się z jak najlepszej strony.

12 marca batalion przekroczył w Bziu Dolnym szosę na Pielgrzymowice i znalazł 
się na tyłach hitlerowców. Szewczenko wskoczył do okopów niemieckich i nie 
bacząc na ranną głowę zarzucił przeciwnika granatami. Po założeniu opatrunków 
odmówił opuszczenia linii frontu i powiódł swój oddział do dalszej walki. Jako 
pierwszy dotarł do skupiska domów, gdzie zasadził się i rozpoczął ogień po wsi, w 
której przebywali Niemcy, dając swojemu batalionowi możliwość podejścia pod 
zabudowania. Przeciwnik szybko zareagował podciągając rezerwy oraz siły 
pancerne, w tym czołgi Pantera i działa samobieżne Sturmgeschütz III. W tej 
sytuacji Szewczenko musiał przejść do obrony zajętych pozycji, udało mu się jednak 
skutecznie odeprzeć aż pięć kontrataków, zadając hitlerowcom duże straty. Należy 
w tym miejscu zaznaczyć, że straty radzieckie były zdecydowanie większe. To 
mozolne zdobywanie kolejnych przyczółków odbywało się więc kosztem setek 
istnień ludzkich.

16 marca pluton, w którym służył Szewczenko, otrzymał zadanie rozpoznania sił 
przeciwnika na terenie przysiółka Brzeziny, sąsiadującego z Bziem Dolnym               
i Ruptawcem. Wypełniając rozkaz jako pierwszy ruszył w kierunku lasu                  
na południowy zachód od Brzezin, nie bacząc, że wokół trwała kanonada dział

Wniosek o nadania tytułu Bohatera Związku Radzieckiego dla Iwana Szewczenki      
za wyjątkowe męstwo podczas walk o Bzie Dolne w marcu 1945 r.
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Wniosek o nadania tytułu Bohatera Związku Radzieckiego dla Iwana Szewczenki      
za wyjątkowe męstwo podczas walk o Bzie Dolne w marcu 1945 r.



BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 3 (37) BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 3 (37)

12 13

aktywność zawodowa szczególnie najsłabiej wykształconych mieszkanek 
Jastrzębia była jednym z mankamentów lokalnej społeczności. Zajmujące się na co 
dzień domem partnerki górników bez ambicji zawodowych miały znaleźć odskocznię 
od codziennej monotonii właśnie w kołach rodzin górniczych. Dzięki działalności   
np. na rzecz osiedla miały się bardziej zintegrować z miastem i jego mieszkańcami.

Jedno z pierwszych kół powstało na osiedlu nr 3. Swoim zasięgiem obejmowało 
ulice Wielkopolską i Pomorską. Jego działalność była finansowana przez Radę 
Zakładową KWK „Moszczenica” (co jest typowe dla socjalizmu - życie 
pozazawodowe również musiało być powiązane z zakładem pracy). W 1978 r. 
zrzeszało zaledwie około 30 kobiet. W ramach tego koła powołano 4 sekcje:           
do spraw społecznych, do spraw organizacji imprez i spotkań, do opieki nad dziećmi 
trudnymi w wychowaniu, kontroli społecznej.

Pierwsza z nich została powołana, by realizować prace na rzecz osiedla, takie 
jak: tworzenie miejsc rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży czy estetyzacja miejsc 
zaniedbanych. Jednak nie mogła poszczycić się żadnymi sukcesami. Działaczkom 
koła nie udało się zmobilizować do pracy osób postronnych. Ponadto tego typu 
działalność wymagała współpracy z innymi organizacjami, do czego też nie udało się 
doprowadzić. Sekcja do spraw organizacji imprez i spotkań miała więcej osiągnięć. 
Zorganizowała wycieczki, m.in. do NRD, imprezy okolicznościowe oraz spotkania     
z ciekawymi ludźmi, np. podróżnikiem. Tego typu przedsięwzięcia cieszyły się 
największym zainteresowaniem lokalnej społeczności. Chętnie w nich 
uczestniczono, co pokazuje jak duże było zapotrzebowanie na ciekawe formy 
spędzania wolnego czasu w mieście-sypialni. Sekcja opieki na dziećmi trudnymi     
w wychowaniu miała dużo pomysłów, chciała pomóc trudnej młodzieży, jednak 
spaliły one na panewce z powodu braku odpowiednio wykwalifikowanych osób 
(pedagogów, psychologów). Udało się natomiast zorganizować wychowankom 
domów dziecka pobyty sobotnio-niedzielne w domach rodzin górniczych, a kilku       
z nich załatwić książeczki mieszkaniowe. Sekcję kontroli społecznej powołano, by 
sprawdzała funkcjonowanie placówek handlowych i usługowych. Działała w ramach 
Miejskiego Zespołu Związkowego Kontroli Społecznych. Kontrole przeprowadzano 
co najmniej raz na dwa miesiące. Jej wyniki konsultowano z Urzędem Miasta w celu 
wprowadzenia ewentualnych korekt w działalności sprawdzanych obiektów. 
Kontrole były jednak mało skuteczne. Przykładowo członkinie koła wysłały pismo   
do władz miejskich z prośbą o zlikwidowanie budki z piwem ulokowanej przy głównej 
ulicy osiedla III. Aparatczycy z KM PZPR nie pokwapili się nawet z odpowiedzią      
na pismo. Prośba pozostała bez odzewu, a budka po prostu pozostała.

Koło Rodzin Górniczych na osiedlu nr 3 nie spełniło swoich założeń. Wynika to 
nie tylko z  bardzo niewielkiej liczby członkiń, ale też z faktu, że najaktywniejszymi 
jego działaczkami były kobiety, które miały pracę, czyli takie, których nie trzeba było 
aktywizować zawodowo, ani społecznie. Te, do których cała inicjatywa była 
skierowana, tzn. bezrobotne, niewykształcone, finansowo zależne od mężów i tak 
nie miały zamiaru uczestniczyć w życiu społecznym. Ich kontakty z kołem 
ograniczyły się jedynie do konsumpcji zaproponowanego przez owe koło „produktu”, 
jak wycieczka czy spotkanie z podróżnikiem.

niemieckich. W trakcie ostrzału ranę otrzymał dowódca plutonu i został ściągnięty     
z linii frontu. Niemal jednocześnie ranny został i Szewczenko, jednak uraz lewej ręki 
nie zrobił na nim większego wrażenia, co więcej – sam przejął dowodzenie                
i poprowadził pluton do ataku zajmując niemiecką rubież obrony. W trakcie natarcia 
pluton doznał wielkich strat. Mimo to był w stanie odeprzeć aż sześć kontrataków 
kompanii niemieckiej. Dzięki mężnej obronie Szewczenko utrzymał zajętą pozycję. 
Zresztą przez kolejne dwa tygodnie, na skutek zażartego oporu Niemców, 70 SGBS  
nie posunęła się nawet o kilometr.

Dowódca batalionu fizylierów mjr Fiedorow był pod tak dużym wrażeniem 
dokonań Ukraińca, że postanowił zgłosić go do najwyższego radzieckiego 
odznaczenia państwowego. Dowództwo 127 Lekkiego Górskiego Korpusu 
Strzeleckiego nie poparło jednak tego wniosku i rozkazem z 21 marca 1945 r. 
przyznało Iwanowi Szewczence Order Wojny Ojczyźnianej I klasy. Było to również 
wysokie odznaczenie przyznawane za szczególne osiągnięcia na polu walki. 
Oprócz tego Iwan Szewczenko otrzymał awans na stopień sierżanta.

Niestety nie znamy jego dalszych wojennych losów. Wiadomo, że jego brygada 
walczyła w na początku kwietnia w Cisówce, a w drugiej połowie miesiąca w rejonie 
Skoczowa. Możliwe, że w trakcie walk został ponownie ranny, ponieważ 27 kwietnia 
trafił w ciężkim stanie do szpitala. Niespełna miesiąc później, 24 maja, zmarł i został 
pochowany na cmentarzu przy ul. Prandoty w Krakowie (mogiła nr 12). Tym samym 
podzielił los półtora tysiąca towarzyszy broni, którzy w marcu 1945 r. polegli            
na terenie ziemi jastrzębskiej.

Źródła: 
- Prikaz po 127 LGSK 21 marta 1945 g. No 08; ЦАМО фонд 33 опись 687572 единица 
хранения 2372; Imiennoj spisok umierszych ot ran i połuczennych na frontie bolezniej            
w Ewako-Gospitale No 379 za pieriod 20 maja do 25 maja 1945 goda, ЦАМО фонд 58, опись 
18003, Нр дела 1087.
- W. Kiełkowski, G. Kasztura, Batalia o Śląsk Cieszyński. Między styczniem a majem 1945 
roku, Zebrzydowice 2014.

Marcin Boratyn (kierownik Galerii Historii Miasta)

----------------------------------------------------------------------------
Koła Rodzin Górniczych, czyli jak partia chciała 

aktywizować bezrobotne żony górników

W 1978 r. Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej powołał         
w Jastrzębiu pierwsze Koła Rodzin Górniczych. W zamyśle partii celem organizacji 
było „wzmożenie społeczno-kulturalnych działań środowiska na rzecz integracji 
pracowników górnictwa z kopalnią i miejscem zamieszkania, a także 
zaktywizowanie działalności społeczno-politycznej i wychowawczej kobiet - żon 
górników”. W praktyce koła skupiły się na drugim z celów do jakich zostały powołane 
- zrzeszały kobiety i próbowały zaangażować je w działalność społeczną. Niska
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Słabość organizacji po części mogła wynikać z jej słabego zinsty-
tucjonalizowania oraz niesformalizowanej struktury wewnętrznej. Co przyczyniało 
się do ignorowania jej przez inne podmioty życia społecznego, jak instytucje 
polityczne i inne organizacje. Współpraca z nimi praktycznie nie istniała.

Źródło: Socjalistyczne stosunki społeczne w środowisku zamieszkania. Materiały 
opracowane przez Studenckie Koło Naukowe Politologów - Sekcja Polityki Społecznej U. Ś. 
przy udziale pracowników zakładu Polityki Społecznej i Gospodarczej U.Ś., red. M. Mitręga 
(dostępne w GHM Jastrzębie-Zdrój).

Paweł Warłycho

----------------------------------------------------------------------------
Nadużycia kadr kierowniczych jako jedna z przyczyn 

wybuchu strajków w 1980 r.

W okresie Polski Ludowej przedsiębiorstwa musiały często dostarczać swoje 
produkty innym państwowym przedsiębiorstwom, sęk w tym, że mogły wybierać,     
a więc faworyzować lub dyskryminować według własnego uznania, dane zakłady 
pracy. W ten sposób gospodarka PRL była uzależniona od sieci wzajemnych 
układów i powiązań między kadrami kierowniczym. W rzeczywistości produkty          
i pieniądze nie trafiały do najbardziej potrzebujących, lecz wykorzystywane były    
dla korzyści prywatnych dyrektorów, którzy dzięki swym układom stali się nietykalni, 
nie tylko dla zwykłych robotników i ludzi, ale również dla działaczy partyjnych, 
związków zawodowych, milicji, prokuratury, sądów, a nawet, w niektórych 
przypadkach, dla SB.

Jastrzębie-Zdrój nie było wyjątkiem. Właśnie tu jedną z głównych przyczyn 
wybuchu strajków w sierpniu 1980 r. były rozmaite nadużycia kierownictwa 
jastrzębskich i śląskich zakładów pracy. ,,Żyjemy przecież w okresie, gdy każdy 
dzień przynosi nowe bulwersujące wiadomości o nadużyciach władzy, czy wręcz 
przestępstwach gospodarczych i malwersacjach mienia publicznego” - tak opisała 
rzeczywistość sierpnia i września 1980 r. jastrzębska dziennikarka Eugenia Plucik. 
Wszystko zaczęło się od kłótni dyrektora kopalni ,,Manifest Lipcowy”, Władysława 
Dudy, z załogą, w której dyrektor użył niecenzuralnych słów przy próbie przekonania 
górników do powrotu do pracy. W rezultacie wybuchł strajk. Władysław Duda był 
dyrektorem znakomicie charakteryzującym środowiska kierownicze w okresie PRL. 
Powszechnie wiedziano, że wykorzystywał on górników do budowy 3 prywatnych 
willi osobistych, jeździł drogimi autami, a jego stosunek do załogi świetnie ukazał 
zaszły w dniu wybuchu strajku incydent. Górnicy doprowadzili do zwolnienia 
dyrektora. Zresztą, dziś już wiemy, że tuż przed strajkami SB wszczęła wobec Dudy   
i jego dwóch współpracowników rozpracowanie operacyjne o krypt. „Melamina”        
ws. malwersacji i przestępczej działalności. Jak się wkrótce okazało, Władysław 
Duda był tylko jednym z wielu w Jastrzębiu-Zdroju. Na pewnym zebraniu jeden         
z górników powiedział: „Jeśli jeden zarabia rocznie poniżej stu tysięcy, a drugi 
powyżej miliona – to nie są to już ,,towarzysze” tej samej sprawy”.

O bezsilności władzy w walce z dyrektorami świadczą głosy z partii, pytające 
dlaczego ludzie na stanowiskach kierowniczych nie byli systematycznie rozliczani, 
a przede wszystkim fakt przyznania przez partię, że istniejące problemy są nie tylko 
winą trudności z zaopatrzeniem, jak dotychczas utrzymywano, lecz złego 
zarządzania. ,,Wykorzystywanie przez wielu stanowisk kierowniczych                  
do bogacenia się, bezwzględne rozprawianie się z ludźmi uczciwymi, którzy mieli 
odwagę wyrazić odmienny pogląd, klikowość, wypaczanie informacji, karygodny 
tryb życia i postępowania”. Nawet w partii przestano fałszować obraz i udawać,      
że problemu nie ma. ,,Ileż to w ostatnich latach pojawiło się na wysokich szczeblach 
Estepów oraz podobnie skorumpowanych działaczy i dygnitarzy? Byłby czas, a jest 
to nie tylko moje zdanie, rozliczyć wszystkich nowobogackich.” Jak widać 
społeczeństwo dojrzało do rozrachunku: ,,Nie można dopuścić do sytuacji,          
aby wytknięte błędy zostały przemilczane. Jest to podstawowym warunkiem 
odnowy naszego życia społeczno-politycznego”. Wszystko to są głosy pochodzące 
ze spotkań partyjnych odbytych między końcem lata a początkiem jesieni 1980 r.

Również milicja i prokuratura miały związane ręce. W wywiadzie z kpt. Januszem 
Olszewskim z KM MO w Jastrzębiu-Zdroju na łamach jastrzębskiego czasopisma 
„Nasze Problemy” omówiono sprawę przestępczości gospodarczej, która jest 
,,powszechnym tematem w ogólnej dyskusji”, jak to określił prowadzący wywiad 
dziennikarz Marek Jurkiewicz. ,,W chwili obecnej prowadzimy m.in. dochodzenie   
w sprawie nadużyć w sklepie z artykułami gospodarstwa domowego położonym 
obok ,,Hawany”. Zakończyliśmy sprawę o nadużycia w DH ,,Kłos”. Jesteśmy          
w trakcie rozpracowywania afery mięsnej. Nasza komenda prowadziła śledztwo      
w sprawie nadużyć gospodarczych byłego dyrektora WPHW w Wodzisławiu 
Śląskim. Organa prokuratury i MO współpracują m.in. z komisjami robotniczymi. 
Podejmujemy czynności, których celem jest ujawnienie nadużyć gospodarczych 
osób uważanych do niedawna za nietykalne.” Kapitan zaznaczał, że także milicja 
działała w określonej rzeczywistości społeczno-politycznej i że, kiedy próbowali 
wcześniej reagować, natrafiali na przeszkody uniemożliwiające dochodzenie. 
Wywiad w podobnym tonie przeprowadził Tadeusz Krzyżowski z prokuratorem 
rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Henrykiem Stańczakiem. Prokurator przyznał,       
że ostatnimi czasu ujawniono nowe przykłady przestępczości gospodarczej 
popełniane przez ludzi piastujących wysokie stanowiska w administracji 
gospodarczej, a także poinformował o problemie ,,nadmiernego bogacenia się ludzi 
z inicjatywy prywatnej”, gdzie podejmowano próby postępowania, jednak bez 
efektu. Prokurator przyznał, że strajki umożliwiły mu rozpoczęcie dwóch śledztw 
dotyczących szpitala górniczego i kopalni ,,KWK Manifest Lipcowy”. Przypomniał 
też, że prokuratura w Jastrzębiu właśnie zakończyła śledztwo w sprawie 
zagarnięcia mięsa i wędlin, dokonanego przez niektóre kierowniczki WSS 
,,Społem”. Oskarżonych zostanie 12 osób.

Zakładowe komisje robotnicze z kopalń „ZMP”, „Jastrzębie” i „Borynia” oraz MKR 
wraz z dziennikarką Eugenią Plucik postanowiły zbadać sprawę zatrudniania na 
górniczych etatach w placówkach Ośrodka Szkoleniowego i Ochrony Środowiska, 
tzw. bażanciarni w Szerokiej, Rowniu i Rogoźnej. Wiedza o istnieniu owych
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Słabość organizacji po części mogła wynikać z jej słabego zinsty-
tucjonalizowania oraz niesformalizowanej struktury wewnętrznej. Co przyczyniało 
się do ignorowania jej przez inne podmioty życia społecznego, jak instytucje 
polityczne i inne organizacje. Współpraca z nimi praktycznie nie istniała.

Źródło: Socjalistyczne stosunki społeczne w środowisku zamieszkania. Materiały 
opracowane przez Studenckie Koło Naukowe Politologów - Sekcja Polityki Społecznej U. Ś. 
przy udziale pracowników zakładu Polityki Społecznej i Gospodarczej U.Ś., red. M. Mitręga 
(dostępne w GHM Jastrzębie-Zdrój).

Paweł Warłycho

----------------------------------------------------------------------------
Nadużycia kadr kierowniczych jako jedna z przyczyn 

wybuchu strajków w 1980 r.

W okresie Polski Ludowej przedsiębiorstwa musiały często dostarczać swoje 
produkty innym państwowym przedsiębiorstwom, sęk w tym, że mogły wybierać,     
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związków zawodowych, milicji, prokuratury, sądów, a nawet, w niektórych 
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wybuchu strajków w sierpniu 1980 r. były rozmaite nadużycia kierownictwa 
jastrzębskich i śląskich zakładów pracy. ,,Żyjemy przecież w okresie, gdy każdy 
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i jego dwóch współpracowników rozpracowanie operacyjne o krypt. „Melamina”        
ws. malwersacji i przestępczej działalności. Jak się wkrótce okazało, Władysław 
Duda był tylko jednym z wielu w Jastrzębiu-Zdroju. Na pewnym zebraniu jeden         
z górników powiedział: „Jeśli jeden zarabia rocznie poniżej stu tysięcy, a drugi 
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winą trudności z zaopatrzeniem, jak dotychczas utrzymywano, lecz złego 
zarządzania. ,,Wykorzystywanie przez wielu stanowisk kierowniczych                  
do bogacenia się, bezwzględne rozprawianie się z ludźmi uczciwymi, którzy mieli 
odwagę wyrazić odmienny pogląd, klikowość, wypaczanie informacji, karygodny 
tryb życia i postępowania”. Nawet w partii przestano fałszować obraz i udawać,      
że problemu nie ma. ,,Ileż to w ostatnich latach pojawiło się na wysokich szczeblach 
Estepów oraz podobnie skorumpowanych działaczy i dygnitarzy? Byłby czas, a jest 
to nie tylko moje zdanie, rozliczyć wszystkich nowobogackich.” Jak widać 
społeczeństwo dojrzało do rozrachunku: ,,Nie można dopuścić do sytuacji,          
aby wytknięte błędy zostały przemilczane. Jest to podstawowym warunkiem 
odnowy naszego życia społeczno-politycznego”. Wszystko to są głosy pochodzące 
ze spotkań partyjnych odbytych między końcem lata a początkiem jesieni 1980 r.
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Olszewskim z KM MO w Jastrzębiu-Zdroju na łamach jastrzębskiego czasopisma 
„Nasze Problemy” omówiono sprawę przestępczości gospodarczej, która jest 
,,powszechnym tematem w ogólnej dyskusji”, jak to określił prowadzący wywiad 
dziennikarz Marek Jurkiewicz. ,,W chwili obecnej prowadzimy m.in. dochodzenie   
w sprawie nadużyć w sklepie z artykułami gospodarstwa domowego położonym 
obok ,,Hawany”. Zakończyliśmy sprawę o nadużycia w DH ,,Kłos”. Jesteśmy          
w trakcie rozpracowywania afery mięsnej. Nasza komenda prowadziła śledztwo      
w sprawie nadużyć gospodarczych byłego dyrektora WPHW w Wodzisławiu 
Śląskim. Organa prokuratury i MO współpracują m.in. z komisjami robotniczymi. 
Podejmujemy czynności, których celem jest ujawnienie nadużyć gospodarczych 
osób uważanych do niedawna za nietykalne.” Kapitan zaznaczał, że także milicja 
działała w określonej rzeczywistości społeczno-politycznej i że, kiedy próbowali 
wcześniej reagować, natrafiali na przeszkody uniemożliwiające dochodzenie. 
Wywiad w podobnym tonie przeprowadził Tadeusz Krzyżowski z prokuratorem 
rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Henrykiem Stańczakiem. Prokurator przyznał,       
że ostatnimi czasu ujawniono nowe przykłady przestępczości gospodarczej 
popełniane przez ludzi piastujących wysokie stanowiska w administracji 
gospodarczej, a także poinformował o problemie ,,nadmiernego bogacenia się ludzi 
z inicjatywy prywatnej”, gdzie podejmowano próby postępowania, jednak bez 
efektu. Prokurator przyznał, że strajki umożliwiły mu rozpoczęcie dwóch śledztw 
dotyczących szpitala górniczego i kopalni ,,KWK Manifest Lipcowy”. Przypomniał 
też, że prokuratura w Jastrzębiu właśnie zakończyła śledztwo w sprawie 
zagarnięcia mięsa i wędlin, dokonanego przez niektóre kierowniczki WSS 
,,Społem”. Oskarżonych zostanie 12 osób.

Zakładowe komisje robotnicze z kopalń „ZMP”, „Jastrzębie” i „Borynia” oraz MKR 
wraz z dziennikarką Eugenią Plucik postanowiły zbadać sprawę zatrudniania na 
górniczych etatach w placówkach Ośrodka Szkoleniowego i Ochrony Środowiska, 
tzw. bażanciarni w Szerokiej, Rowniu i Rogoźnej. Wiedza o istnieniu owych
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Wiedza o istnieniu owych ,,bażanciarni” była do niedawna dostępna dla nielicznych 
wysoko postawionych urzędników kopalń. Jak się więc okazało w miejsca te 
inwestowano pieniądze wypracowane rękami górników.

Problemy z kadrami kierowniczymi nie były problemem tylko i wyłącznie kopalń. 
Dyrektor Górniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej Manfred Z., od dawna traktował 
szpital i jego pracowników jak swoją własność, jakiekolwiek nieposłuszeństwo 
personelu wobec siebie karał cofnięciem wszelkich gratyfikacji. Od niego zależało 
przyznawanie pracownikom mieszkań i talonów na samochody. Udowodniono mu 
zatrudnianie ludzi na fałszywych etatach, to jest zatrudnionych, lecz nie pracujących 
w rzeczywistości, tylko odbierających wysokie, bo sięgające kwoty 4000 zł 
miesięcznie, pensje. Tworzył również fikcyjne działy, w których pracowała jedna 
osoba, a także zatrudniał radcę prawnego, którego nikt nigdy nie widział i wielu 
innych nie związanych ze szpitalem. Prowadził wypożyczalnię sprzętu szpitalnego, 
oczywiście nie za darmo. Z jego inicjatywy stworzono specjalną izolatkę dla VIP-ów - 
wicepremierów, dyrektorów itp.

Na kopalniach było podobnie. W kopalni ,,Borynia” na 16 osób podejrzewanych o 
pracę za więcej niż jedną pensję, tylko 2 okazały się niewinne. Tak zatrudnione osoby 
otrzymywały dodatkowe pensje za życzliwość i przysługi dla kierownictwa. Niestety 
kierownictwo czasami były zmuszane do nadużyć i łamania prawa. Aby przekonać 
urzędników odpowiedzialnych za zaopatrzenie kopalń i zatwierdzenie pewnych 
planów i inwestycji, trzeba było coś dać, żeby kupić sobie ich przychylność. Podobnie 
wyglądała współpraca kopalń z innymi zakładami, od których były one uzależnione. 
W ten oto sposób łapówkarstwo wiło sieć powiązań i gdyby ktoś chciał coś z tym 
zdziałać, musiał się liczyć z tym, że oskarżenie jednej osoby może ujawnić całą 
rzeszę dyrektorów i biurokratów-łapówkarzy, którzy będą się kryć nawzajem i sporo 
zapłacą kolejnym osobom, byle by tylko sprawa ugrzęzła w jakimś martwym punkcie.

Sierpniowy zryw górników pozwolił na ujawnienie wielu bulwersujących spraw      
i afer gospodarczych. „Skąd wzięła się tak radykalna zmiana po podpisaniu 
porozumień, a dokładnie po powstaniu NSZZ „Solidarność”? Ano właśnie z tego,    
że prawie w każdej komórce organizacyjnej kopalni powołano jakieś 
przedstawicielstwo „Solidarności”, wybierano delegatów, tworzono komitety 
oddziałowe i zakładowe. Powstała niemal armia ludzi o nagle obudzonej aktywności 
społecznej i postawie obywatelskiej, którą realizowano począwszy od swojego 
miejsca pracy. To dzięki nim mieliśmy dostęp do wielu szokujących informacji             
i ciekawych raportów opozycji kolportowanych przez „Solidarność”.  „Nasze 
Problemy” stały się nareszcie gazetą piszącą o ich problemach, prawdziwych,           
a ukrywanych przez lata i lekceważonych.” – wspomina dziś Eugenia Plucik. Dodaje 
jednak, że okres odwilży zakończył się wraz z wprowadzeniem stanu wojennego       
i wielu nadużyć nie udało się wyjaśnić. 

Źródła: IPN Ka 0103/218 t. 1; „Nasze Problemy” 1980-1981, wywiad z Eugenią Plucik 
przeprowadzony 4 VIII 2015 r.

Michał Niezgoda (absolwent historii na Uniwersytecie Śląskim, Jastrzębie-Zdrój)

Sylwetki Jastrzębskich Twórców

Witold Englender

Urodził się w Głuchołazach niedaleko Opola. Później mieszkał we Wrocławiu, 
Rabce, Mysłowicach i Krakowie - tam też studiował. Już jako absolwent Akademii 
Górniczo-Hutniczej podjął pracę w KWK „Lenin” (obecnie KWK „Mysłowice-
Wesoła”). W roku 1973, zwabiony perspektywą otrzymania własnego mieszkania, 
przeprowadził się do Jastrzębia. Zatrudnił się w KWK „Pniówek”, gdzie pracował     
aż do przejścia na emeryturę m.in. w charakterze sztygara zmianowego. Przez cały 
czas oddawał się swojej wielkiej życiowej pasji - fotografii.

„Wszystko zaczęło się, gdy miałem 6 lat. Wówczas od mamy otrzymałem swój 
pierwszy aparat fotograficzny - ebonitowy Kodak Baby Brownie na szeroki film.      
Na pierwszym zdjęciu uwieczniłem moich dwóch kolegów siedzących pod krzakiem 
bzu. Wyszło dobrze, a zdjęcie mam do dziś” - wspomina. W 1973 r. dołączył do 
założonego rok wcześniej Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego „Niezależni". Klub 
ten powstał z inicjatywy kilku osób m.in. Zofii i Jerzego Lubczyńskich, Tadeusza 
Brzozowskiego, Jerzego Kamińskiego, Cezarego Gajaka i Jana Swobody.

„Ta grupa wyłoniła się z działającej w Jastrzębiu-Zdroju Harcerskiej Agencji 
Fotograficznej. HAF teoretycznie podlegał Komendzie Hufca z Wodzisławia 
Śląskiego, jednak w praktyce była to samodzielnie działająca agencja fotograficzna. 
Część jej członków zajęła się fotografią, nazwijmy ją, bardziej ambitną i tak narodzili 
się „Niezależni”.” Na początku spotykali się w Zakładowym Ośrodku Popularyzacji 
Amatorskich Środowisk Twórczych - świetlicy osiedlowej KWK „Zofiówka”, 
prowadzonej przez Urszulę Babicz.

W tym też czasie „Niezależni” rozpoczęli współpracę z Krakowskim 
Towarzystwem Fotograficznym, ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików          
z Kielc, z Kieleckim Towarzystwem Fotograficznym oraz Gliwickim Towarzystwem 
Fotograficznym. „Najlepszy okres działalności JKF przypada na lata 80. Jastrzębie 
stało się wtedy jednym z najważniejszych ośrodków fotograficznych w Polsce! 
Przyjeżdżały tu największe sławy fotografii m.in. Paweł Pierściński, Ignacy 
Płażewski, Czesław Odo Mostowski czy Zofia Rydet. Przyjeżdżali z wykładami, 
wystawiali tu swoje prace. „Niezależni” brali udział i zdobywali liczne nagrody           
w konkursach krajowych i zagranicznych. Wyjeżdżaliśmy na plenery, głównie          
w Bieszczady i w okolice Ząbkowic.”

O randze klubu może świadczyć fakt uzyskania przez kilku jej członków (w tym 
Witolda Englendera) tytułu artysty (AFIAP) nadawanego przez Federation 
Internationale de l'Art Photographique.  Zdobycie tego prestiżowego tytułu w tamtym 
okresie nie było proste. Należało udokumentować pracę społeczną na rzecz 
fotografii, brać czynny udział w sympozjach oraz w polskich i zagranicznych 
wystawach.                                         

W roku 1997 spełniło się jedno z marzeń artysty - otworzył prywatną Galerię 
nazwaną  „Ciasna”, w której zrealizował już 200 wystaw. I chociaż, jak sam mówi, 
„najważniejsze są te wystawy, które przed nami”, to w „Ciasnej” prezentowane były
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Wiedza o istnieniu owych ,,bażanciarni” była do niedawna dostępna dla nielicznych 
wysoko postawionych urzędników kopalń. Jak się więc okazało w miejsca te 
inwestowano pieniądze wypracowane rękami górników.

Problemy z kadrami kierowniczymi nie były problemem tylko i wyłącznie kopalń. 
Dyrektor Górniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej Manfred Z., od dawna traktował 
szpital i jego pracowników jak swoją własność, jakiekolwiek nieposłuszeństwo 
personelu wobec siebie karał cofnięciem wszelkich gratyfikacji. Od niego zależało 
przyznawanie pracownikom mieszkań i talonów na samochody. Udowodniono mu 
zatrudnianie ludzi na fałszywych etatach, to jest zatrudnionych, lecz nie pracujących 
w rzeczywistości, tylko odbierających wysokie, bo sięgające kwoty 4000 zł 
miesięcznie, pensje. Tworzył również fikcyjne działy, w których pracowała jedna 
osoba, a także zatrudniał radcę prawnego, którego nikt nigdy nie widział i wielu 
innych nie związanych ze szpitalem. Prowadził wypożyczalnię sprzętu szpitalnego, 
oczywiście nie za darmo. Z jego inicjatywy stworzono specjalną izolatkę dla VIP-ów - 
wicepremierów, dyrektorów itp.

Na kopalniach było podobnie. W kopalni ,,Borynia” na 16 osób podejrzewanych o 
pracę za więcej niż jedną pensję, tylko 2 okazały się niewinne. Tak zatrudnione osoby 
otrzymywały dodatkowe pensje za życzliwość i przysługi dla kierownictwa. Niestety 
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Źródła: IPN Ka 0103/218 t. 1; „Nasze Problemy” 1980-1981, wywiad z Eugenią Plucik 
przeprowadzony 4 VIII 2015 r.

Michał Niezgoda (absolwent historii na Uniwersytecie Śląskim, Jastrzębie-Zdrój)

Sylwetki Jastrzębskich Twórców

Witold Englender

Urodził się w Głuchołazach niedaleko Opola. Później mieszkał we Wrocławiu, 
Rabce, Mysłowicach i Krakowie - tam też studiował. Już jako absolwent Akademii 
Górniczo-Hutniczej podjął pracę w KWK „Lenin” (obecnie KWK „Mysłowice-
Wesoła”). W roku 1973, zwabiony perspektywą otrzymania własnego mieszkania, 
przeprowadził się do Jastrzębia. Zatrudnił się w KWK „Pniówek”, gdzie pracował     
aż do przejścia na emeryturę m.in. w charakterze sztygara zmianowego. Przez cały 
czas oddawał się swojej wielkiej życiowej pasji - fotografii.

„Wszystko zaczęło się, gdy miałem 6 lat. Wówczas od mamy otrzymałem swój 
pierwszy aparat fotograficzny - ebonitowy Kodak Baby Brownie na szeroki film.      
Na pierwszym zdjęciu uwieczniłem moich dwóch kolegów siedzących pod krzakiem 
bzu. Wyszło dobrze, a zdjęcie mam do dziś” - wspomina. W 1973 r. dołączył do 
założonego rok wcześniej Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego „Niezależni". Klub 
ten powstał z inicjatywy kilku osób m.in. Zofii i Jerzego Lubczyńskich, Tadeusza 
Brzozowskiego, Jerzego Kamińskiego, Cezarego Gajaka i Jana Swobody.

„Ta grupa wyłoniła się z działającej w Jastrzębiu-Zdroju Harcerskiej Agencji 
Fotograficznej. HAF teoretycznie podlegał Komendzie Hufca z Wodzisławia 
Śląskiego, jednak w praktyce była to samodzielnie działająca agencja fotograficzna. 
Część jej członków zajęła się fotografią, nazwijmy ją, bardziej ambitną i tak narodzili 
się „Niezależni”.” Na początku spotykali się w Zakładowym Ośrodku Popularyzacji 
Amatorskich Środowisk Twórczych - świetlicy osiedlowej KWK „Zofiówka”, 
prowadzonej przez Urszulę Babicz.

W tym też czasie „Niezależni” rozpoczęli współpracę z Krakowskim 
Towarzystwem Fotograficznym, ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików          
z Kielc, z Kieleckim Towarzystwem Fotograficznym oraz Gliwickim Towarzystwem 
Fotograficznym. „Najlepszy okres działalności JKF przypada na lata 80. Jastrzębie 
stało się wtedy jednym z najważniejszych ośrodków fotograficznych w Polsce! 
Przyjeżdżały tu największe sławy fotografii m.in. Paweł Pierściński, Ignacy 
Płażewski, Czesław Odo Mostowski czy Zofia Rydet. Przyjeżdżali z wykładami, 
wystawiali tu swoje prace. „Niezależni” brali udział i zdobywali liczne nagrody           
w konkursach krajowych i zagranicznych. Wyjeżdżaliśmy na plenery, głównie          
w Bieszczady i w okolice Ząbkowic.”

O randze klubu może świadczyć fakt uzyskania przez kilku jej członków (w tym 
Witolda Englendera) tytułu artysty (AFIAP) nadawanego przez Federation 
Internationale de l'Art Photographique.  Zdobycie tego prestiżowego tytułu w tamtym 
okresie nie było proste. Należało udokumentować pracę społeczną na rzecz 
fotografii, brać czynny udział w sympozjach oraz w polskich i zagranicznych 
wystawach.                                         

W roku 1997 spełniło się jedno z marzeń artysty - otworzył prywatną Galerię 
nazwaną  „Ciasna”, w której zrealizował już 200 wystaw. I chociaż, jak sam mówi, 
„najważniejsze są te wystawy, które przed nami”, to w „Ciasnej” prezentowane były



BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 3 (37) BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 3 (37)

18 19

I Wojny Światowej” (stypendium Marszałka Województwa Śląskiego) i „Małe 
conieco nie tylko o fotografii” (wydanego przez Lubuskie Towarzystwo Foto-
graficzne). Jest też właścicielem kolekcji starych zdjęć, których ma już ok. 10 000. 
Od 1968 r. organizuje z tych zbiorów wystawy popularyzujące historię fotografii.

Za swoją działalność artystyczną otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta 
Jastrzębie-Zdrój za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej 
oraz za upowszechnianie kultury (2002), Srebrny Medal „Zasłużony dla Fotografii 
Polskiej” (2007) oraz srebrną odznakę FASFwP.

Brał udział w ponad 200 wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in.  
w Anglii, Norwegii, Portugalii, Francji, Hiszpanii, Argentynie, Indiach czy Rumunii 
oraz we wszystkich edycjach Ogólnopolskiego Konkursu „Spotkania z Fotografią”, 
Konfrontacji i Wystaw polsko-bułgarskich („Probuda”/„Niezależni”) i Wystawach 
Przeglądowych organizowanych przez JKF „Niezależni” oraz wszystkich 
wystawach zbiorowych JKF „Niezależni”.

Katarzyna Nowak-Gardecka (instruktor GHM)

-----------------------------------------------------------------------------
Z naszego lamusa

Czerpak zgrzebłowaty
Inna nazwa: zbieraczka do jagód/borówek; nazwa gwarowa: maszynka do jagód; 

lokalnie występują inne nazwy. Ręczne urządzenie służące do zbierania borówek. 
Czerpak znajdujący się w zbiorach Galerii Historii Miasta jest typu 

skrzyneczkowego, otwarty, w drewnianej ramce, z dwoma rzędami metalowych 
pręcików. Długość 24 cm, szerokość 11 cm, wysokość 7 cm. Części drewniane, 
pokryte są ciemnobrązową farbą. 16 żelaznych gwoździ z obciętymi główkami jest 
rozmieszczonych w odległości ok. 4-5 mm od siebie, tworząc grzebień do zrywania 
borówek. Każdy pręcik ma długość 7 cm i średnicę 3 mm. Pręciki zamieszczone      
od spodu, w liczbie 24, mają średnicę 2 mm i długość 11,5 cm, tworzą sitowate dno 
czerpaka, co znacznie ułatwia zbieranie bez listków i suchych gałązek. Dwa rzędy 
pręcików łączy próg, do którego zostały one wkręcone. Przednie zęby do zrywania 
borówek są nachylone ku górze pod kątem 30 stopni względem dna. Uchwyt jest 
drewniany, profilowany, z widocznymi śladami działalności korników. Jego długość 
wynosi 14 cm. Przymocowany jest do progu drutem przechodzącym w całości przez 
rączkę, zaś do ramki - gwoździem.

Czerpak zgrzebłowaty trafił do rejestru eksponatów GHM w roku 2008 jako 
depozyt Michała Chowaniaka. Z przeprowadzonego wywiadu wynika, że pochodzi 
on z Malborka (woj. pomorskie) z domu jego matki - Małgorzaty Chowaniak. Czerpak 
został wykonany metodą chałupniczą w latach 30. XX w. Później, w związku             
z migracją właścicielki do Nowej Rudy (woj. dolnośląskie), używany był do lat 80.    
do zbioru jagód na szlakach górskich Sudetów Środkowych. 

Obszar występowania czerpaka zgrzebłowatego wpisuje się w zasięg 
przerywany adriatycko-bałtycki i wg K. Moszyńskiego występował „w krajach 
alpejskich i niektórych sąsiednich z jednej, zaś w Skandynawji etc. z drugiej strony,

prace wielu znaczących twórców, jak choćby oryginalne drzeworyty Jana Wałacha, 
prace Tomasza Lubaszki i Dariusza Milińskiego czy żydowskie wycinanki Marty 
Gołąb.

Od 2005 r. Witold Englender jest organizatorem (wraz z Grupą Trzymającą 
OFFO i Grupą Szybkiego Reagowania) Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii 
Otworkowej OFFO. Festiwal jest imprezą cykliczną i nie ma odpowiednika              
w polskim środowisku artystycznym. Zdjęcia prezentowane są w kilkudziesięciu 
Galeriach na Górnym Śląsku, a sam Festiwal przyciąga fotografów m.in. z Francji, 
Brazylii, Argentyny, Australii, Ukrainy czy Rosji.

W 2009 r. w ramach III OFFO odbyły się „Amerykańskie Metafory” – wystawa 
światowej czołówki przedstawicieli fotografii otworkowej ze Stanów Zjednoczonych. 
Celem OFFO jest ukazanie możliwości, jakie daje ta technika i przybliżenie jej 
możliwie najszerszej publiczności.

„Obecnie dla mnie liczy się tylko fotografia otworkowa. Zaraziłem się nią             
w Broniszowie, gdzie zawieźli mnie Lubczyńscy. Chociaż przyznaję, że pierwsze 
otworkowe fotografie zacząłem robić przy I OFFO niejako z przymusu, przy II OFFO 
z lenistwa, ale przy trzecim już dla przyjemności." 

Artysta jest autorem felietonów na temat historii fotografii publikowanych           
w prasie fotograficznej: „Twój Magazyn fotograficzny”, „Foto Mania”, „Materiały 
Warsztatów Fotograficznych – Broniszów”, a także książek: „Krótki przewodnik     
po zakładach fotograficznych Górnego Śląska od początku fotografii do końca

Witold Englender ze swoim drugim 
aparatem (ok. 1953)

Witold Englender jako Koszałek
Fot. Barbara Englender
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leśnego dopuszcza się wyłącznie (…) zbiór owoców ręcznie (bez użycia 
jakichkolwiek narzędzi i urządzeń niszczących lub uszkadzających rośliny)…” 
Jednak pomimo zakazu czerpaki są nadal dość powszechnie używane, zwłaszcza 
przez osoby, które zbierają borówki w celach zarobkowych.

Anna Lerch-Wójcik (instruktor GHM)

-----------------------------------------------------------------------------
Kuchnia po naszymu, czyli jaka? (22)

Burak cukrowy jest stosunkowo młodą rośliną uprawną, znaną w polskim 
rolnictwie od ponad 200 lat. Dzięki odkryciu wysokiego stężenia cukru w jego 
korzeniu rozpoczęła się uprawa w celach przemysłowych. Powstawały niewielkie 
cukrownie i już na początku XIX w. pisano, że uprawa i przeróbka buraków 
korzystnie wpływają na zamożność kraju, dając źródła zarobku społeczeństwu         
i podnosząc wartość ziemi. 

Jeszcze do lat 70. XX w. małorolni gospodarze powszechnie uprawiali buraki 
cukrowe jako surowiec dla cukrowni i paszę dla zwierząt. Do ich zbioru 
przystępowano w październiku, a do wykopywania służyło ręczne narządzie zwane 
heber. W domach przyrządzano melasę, na Śląsku nazywaną czasami malasem – 
był to ciemnobrązowy, gęsty syrop z korzenia buraka cukrowego. Ten słodki 
przysmak z lekką nutką goryczki i aromatem karmelu mógł z powodzeniem zastąpić 
miód lub dżem, stanowiąc dodatek do placków, naleśników czy drożdżowego ciasta. 
Smarowano nim także chleb. Oprócz walorów smakowych melasa jest produktem 
bardzo zdrowym - jest niskokaloryczna i bogata w cenne witaminy (głównie z grupy 
B) i związki mineralne, przede wszystkim: żelazo, magnez, wapń, potas. Tradycyjna, 
ekologiczna metoda jej wytwarzania pozwala na uzyskanie produktu o wysokiej 
jakości, którego spożywanie nie podnosi poziomu cholesterolu.

Melasa/malas
Do zrobiynio malasu trza było wytargać z pola, a bez zima wziońć z pywnicy pora 

ćwikli, łoczyścić z ziymi, łopłukać i łoszkrobać. Potym łodkroć z wiyrchu zielina, kiero 
dowo gorskość. Łoporzondzono bulwa pokroć w plastry hrube na jedyn centymeter, 
wciepnynć do gorka, zaloć zimnom wodom i warzić na lekim łogniu fest długo         
aż wypuszczom cołkom słodkość. Łodcedzić konski ćwikle i warzić dalij aż syrop 
bydzie gynsty jak miód, fest przibronocony, a w szmaku słodko-gorski, z aromom 
karmelu. Ze sztyrech kilo ćwikli wyndzie ino kole poł litra malasu. Malas nojlepij 
szmakuje na sznicie abo na plackach z natronym. 

Dziś już rzadko drobni rolnicy uprawiają tę roślinę okopową, częściej spotykane 
są wielkie plantacje o wysokim zmechanizowaniu produkcji i zbioru. Ciężko jest więc 
zaopatrzyć się w małe ilości buraków cukrowych. Także proces wytwarzania melasy 
jest czasochłonny. Kiedyś gospodyni miała do dyspozycji  piec węglowy, w którym 
ogień palił się przez cały dzień. Jednocześnie można było gotować obiad i smażyć 
konfitury lub np. syrop buraczany bez obawy o przypalenie, wystarczyło garnek 
postawić z boku albo z tyłu blachy. Na szczęście w sklepach ze zdrową żywnością

- kształtu półkolistego, sporządzony z łubu oraz deseczki, tworzącej jego spód         
a zarazem podstawę konstrukcyjną, w którą wmontowane były żelazne gwoździe 
wykonane z drutu. Zbierający ujmował czerpak za owal łubu. 
- czerpak skrzyneczkowy wykonany z cienkich deseczek. Posiada ściankę licową 
zaopatrzoną w metalowe pręty umieszczone w równych odstępach co 3-4 mm.       
W porównaniu z poprzednim typem jest on  wygodniejszy w użyciu. 

Zbieractwo jako sposób na zdobywanie pożywienia stoi na progu kultury, a nawet 
poprzedza ją. Mowa tu o zamierzchłych czasach kształtowania się pierwszych 
cywilizacji. W późniejszych okresach klęski głodowe, towarzyszące nieurodzajom      
i wojnom powodowały ożywienie się zbieractwa. Do dziś ludzie wybierają się chętnie 
letnio-jesienną porą do lasu na zbiór jagód i grzybów. Robią to w różnych celach: 
zarobkowych, do bezpośredniego spożycia lub uzupełnienia zapasów i przetworów 
- grzyby można ususzyć, zaś z borówek zrobić kompot lub konfiturę. Od wieków 
znane są też właściwości lecznicze tej rośliny zbierackiej – zwłaszcza                      
w dolegliwościach układu pokarmowego. Od końca XVIII do pocz. XX w. borówki 
służyły jako barwnik do pisanek i tkanin (Kaszuby, Lubelszczyzna). Czarne jagody 
należały do danin, jakie polscy chłopi pańszczyźniani musieli oddawać panu.          
W postaci suszu były towarem eksportowym. 

Zbieraniem borówek trudniły się głównie kobiety i dzieci oraz starcy, wypasający 
latem i jesienią bydło. Wykonywanie tej czynności tradycyjną metodą jest 
czasochłonne, dlatego zbieracze często korzystali ze specjalnych maszynek z 
grzebieniami, które znacznie przyspieszały pracę. Dzięki prostej budowie, czerpaki 
wykonywano zazwyczaj we własnym zakresie. Z uwagi na fakt, że czerpaki niszczą 
krzaczki borówek ich używanie w Polsce zostało zabronione (Rozporządzenie 
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 
1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz 
zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych - „Przy zbiorze płodów runa

Czerpak zgrzebłowaty znajdujący się w zbiorach GHM / 
Fot. Anna Lerch-Wójcik

a pozatem tu i owdzie 
polskich oraz ruskich Kar-
patach” (Moszyński K., 
„Kultura ludowa Słowian cz. I 
Kultura materialna”, Polska 
Akademia Nauk, Kraków 
1929). Źródła potwierdzają, 
że w okresie  między-
wojennym w okol icach 
Krakowa posługiwano się 
czerpakami zgrzebłowatymi 
o drewnianych zębach, 
z w a n y c h  g r z e b y k a m i .  
Później zastąpiono je zębami 
żelaznymi. Na Kaszubach 
używane były dwa typy 
czerpaków:
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leśnego dopuszcza się wyłącznie (…) zbiór owoców ręcznie (bez użycia 
jakichkolwiek narzędzi i urządzeń niszczących lub uszkadzających rośliny)…” 
Jednak pomimo zakazu czerpaki są nadal dość powszechnie używane, zwłaszcza 
przez osoby, które zbierają borówki w celach zarobkowych.

Anna Lerch-Wójcik (instruktor GHM)

-----------------------------------------------------------------------------
Kuchnia po naszymu, czyli jaka? (22)
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spokojnie można zakupić słoiczek melasy za ok. 10 zł. Warto spróbować nowego
smaku, tym bardziej, że właściwości zdrowotne syropu buraczanego znane               
i wykorzystywane są już od pokoleń. 

Syrop buraczany został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi województwa warmińsko-mazurskiego, w kategorii: 
Warzywa i owoce, 4 kwietnia 2006 r. W zeszłym roku, 6 czerwca 2014 r., na tą listę    
w kategorii: Wyroby piekarnicze i cukiernicze trafił także przysmak z województwa 
pomorskiego Bómbómy z dekla (tj. kociewskie domowe cukierki, karmelki smażone 
na patelni i studzone na emaliowanej pokrywce), które robi się na bazie melasy, 
śmietany i tłuszczu.

Słowniczek wyrazów gwarowych:
aroma – zapach, aromat 
ćwikla – buraki cukrowe, ale też pastewne
gorskość, gorski – goryczka, gorzki
hrube – grube
konsek – kawałek
natron – soda oczyszczona
przibronocony – przysmażony
sznita – kromka chleba

Anna Lerch-Wójcik

Placki polote malasem  / Fot. M. Wójcik
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Jastrzębie-Zdrój na starej pocztówce

Bad Koenigsdorff-Jastrzemb (Jastrzębie-Zdrój)
Pocztówka litograficzna z przełomu XIX i XX w. jest najwcześniej datowaną 
kartką pocztową w zbiorach GHM. Przedstawia kilka obiektów w Parku 
Zdrojowym: Dom Zdrojowy z 1862 r. połączony z domkiem lekarza, kryty deptak 
spacerowy z ok. 1872 r., domy szwajcarskie z 1861 r. oraz pijalnię wód                 
z pawilonem muzycznym z ok. 1870 r. Jest również sielankowa scenka z wąwozu 
parkowego zwanego Doliną Mikołaja.
Wydawcą pocztówki był Otto Dibbern i Sperling z Lipska.
Awers: Kolorystyka karty: kolor; krawędzie: proste. Korespondencja w j. nie-
mieckim. W lewym dolnym rogu nr 530. Rewers: Nadruk strony adresowej: 
zielony. U góry napis: „Deutsche Reichspost / Postkarte”. Znaczek 5 Pf. Stemple 
BRELAU-OSW[...] / ZUG 284 / 2[...]98" oraz „Bestelt / vom / Postamte 
Schöneberg 1 / 26.5.98 / 2-3 1/2 N.”. Karta adresowana w j. niemieckim. 
Wymiary: 9,3 x 14,0 cm. Pocztówka ze zbiorów GHM.
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