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Aresztowanie braci Witczaków w styczniu 1919 r.

Na początku 1919 r. „Nowiny Raciborskie” i „Kuryer Śląski”, powołując się          
na prasę niemiecką, poinformowały o aresztowaniu braci Mikołaja i Józefa 
Witczaków z Jastrzębia: Podobno w ich mieszkaniu znaleziono pewną ilość broni        
i amunicji, którą skonfiskowano. Zabrano pono także jakieś pisma wskazujące na 
dalsze osoby i wszystko miało niby dążyć do wybuchu powstania na Górnym Śląsku.

13 stycznia 1919 r. Friedrich Otto Hörsing ogłosił stan oblężenia dla południowych 
powiatów Górnego Śląska, rozciągany stopniowo na kolejne powiaty. Stan oblężenia 
oznaczał de facto stan wojenny. Wobec rozejmu podpisanego 11 listopada 1918 r. 
przez państwo niemieckie w Compiegne, kończącego I wojnę światową, należałoby 
zadać pytanie, z kim władze niemieckie prowadziły wojnę? Drastyczne zaostrzenie 
prawa skierowane było przede wszystkim wobec ludności polskiej, która zaczęła się 
domagać przyłączenia do odradzającego się po 123 latach państwa polskiego.       
31 grudnia 1918 r. prezydent rejencji opolskiej - niemieckiej jednostki 
administracyjnej, w skład której wchodził Górny Śląsk - wydał zarządzenie                
o następującej treści: Wszelkie usiłowania, zamierzające do oderwania Górnego 
Śląska od państwa niemieckiego przedstawiają się jako zbrodnie zdrady stanu.      
Do tych zamierzań zaliczyć należy szczególnie pobieranie polskiego podatku 
narodowego, tworzenie polskich straży ludowych w Prusach. Urzędy policyjne mają 
jak najenergiczniej wszelkiemi dozwolonemi środkami przeciwko takim usiłowaniom 
wystąpić, osoby wtem udział biorące niezwłocznie przyaresztować i sądom oddać   
do ukarania. Od stycznia do kwietnia aresztowano ponad 100 Polaków. Józef 
Grzegorzek, główny organizator pierwszego powstania śląskiego, napomknął          
w swoim ,,Zarysie powstania śląskiego w 1919 r.” o dwóch powstańcach, mających 
szczególne znaczenie dla historii Jastrzębia-Zdroju, jak i całego Górnego Śląska, 
którzy zostali pierwszymi więźniami politycznymi: Nieugięta wola żołnierzy                 
i członków Heimatschutzu do zduszenia odruchów polskich przetworzyła się teraz w 
czyny brutalne. W czasie tym aresztowano wielu Polaków, biorących udział w ruchu 
narodowym. Wśród aresztowanych znajdowali się Mikołaj i Józef Witczakowie - obaj 
przeszło 2 miesiące spędzili w więzieniu. Aresztowanie odbiło się szerokim echem   
w prasie górnośląskiej, polsko i niemiecko-języcznej. Z polskich czasopism śledziły 
aferę i informowały na bieżąco, w miarę rozwoju wydarzeń, przez najbliższych kilka 
miesięcy: „Kuryer Śląski”, „Nowiny Raciborskie” i „Dziennik Cieszyński”. 

„Kuryer Śląski” z 19 lutego: Jastrząb w Rybnickiem. (Rewolucyjny skład broni)  
Nie tak dawno wszystkie gazety niemieckie z wielkim tryumfem głosiły i źle tajoną 
radością, że w Jastrzębiu w mieszkaniu braci Witczaków (synów zmarłego dr. 
Witczaka właściciela tutejszego zakładu kąpielowego) znaleziono bardzo poważny 
skład broni wojennej i amunicyi; rzekomo Polacy śląscy przygotowywali zbrojne 
wystąpienie przeciw republice weimarskiej, aby jej Śląsk Górny odebrać przemocą. 
Gdy gazety niemieckie zaczęły wyliczać ile to wozów broni i amunicyi różnorodnej z 
Jastrzębia do Wodzisławia przewieziono, można było rzeczywiście przypuszczać,  
że tam rzeczywiście coś być musiało takiegom co zadawało kłam twierdzeniom gazet 
polskich, głoszących, że Polacy na Śląsku o żadnem zbrojnemu powstaniu

nie myślą. – Teraz jednak okazało się, że gazety niemieckie także w powyższym 
przypadku skłamały porządnie. W sądzie, gdzie tą sprawą się już publicznie 
zajmowano, stwierdzono, że denuncyacya przeciw braciom Witczakom wyszła      
od rodziny Nieudorfów w Jastrzębiu; owa rodzina posiada w Jastrzębiu dom: matka 
braci Witczaków wyświadczyła Nieudorfom bardzo wiele dobrodziejstw, a ponieważ 
ta rodzina okazała się niegodną, więc jej dalszych uprzejmości i dobrodziejstw        
nie wyświadczano. Ze zemsty za to Nieudorfowie zadenuncyowali braci Witczaków. 
Porucznik Magner z „grenzschutzu” mieszkał u Nieudorfów, i ten urządzał rewizyę     
u braci Witczaków, których aresztował. Następnie tenże porucznik zabierał się        
do aresztowania także inspektora gospodarczego, zawiadującego dobrami 
Witczaków, ale odstąpił od aresztowania za kaucyą 5000 marek, którą pani 
Witczakowa wyłożyła. Inspektor jednak zaczął się u władzy dowiadywać, za co miał 
być aresztowany; władze o niczem nie wiedziały; dalej inspektor zaczął się opytywać 
w sprawie kaucyi powyższej, ale ani sąd ani prokurator nic o tem nie nie wiedzieli ani 
kaucyi nie odebrali. Teraz inspektor zaczął nacierać na porucznika Magnera, aby 
kaucyę zwrócił; Magner zaczął się wykręcać, bo kaucyę spotrzebował dla siebie; 
ostatecznie jednak pożyczył sobie 5000 marek i zwrócił je. Mimo to Magner został 
aresztowany i odstawiony do Gliwic do dywizyi. Ciekawe się teraz będą przeciw 
niemy toczyły sprawy, bo są różne podejrzenia; on sam twierdzi, że jest pochodzenia 
francuskiego, ma w Ameryce sześciomilionowy majątek i żonę – a tymczasem on tu 
się ożenił z wychowanką Nieudorfów. – O zakończeniu tej sprawy nie omieszkamy 
donieść. – Sprawa samych braci Witczaków okazuje się w całkiem innem świetle, niż 
ją gazety niemieckie pierwotnie roztrąbiły. Trochę broni wprawdzie u nich znaleziono, 
lecz była to broń myśliwska albo sportowa (w celu strzelania do tarczy); broń tę         
w części odziedziczyli po ojcu, a w części sami dawniej już zakupili, kiedy jeszcze nie 
było żadnej myśli o oderwaniu Śląska Górnego. – Cała ta sprawa dowodzi znowu 
całkiem jasno, że doniesieniom gazet niemieckich (osobliwie gdy chodzi o Polaków) 
nigdy wierzyć nie można; w sprawach polskich kłamią jak najęte.

„Kuryer Śląski” z 18 marca: Celem urządzenia rewizyi u panów Witczaków 
przybyli do Jastrzębia, gdy panów Witczaków aresztowano, kapitan, trzech 
poruczników, dwóch żandarmów, zastępca Rady żołnierzy, kompania wojska i lekarz 
wojskowy, który jednak zatrudnienia nie znalazł i tylko kajdanki nosił. By się zupełnie 
zabezpieczyć przywieziono także cztery kulomioty. Przy rewizyi zginęło: 1400 
marek, jedna droga fuzya do polowania, 3 pistolety, 4 drogie szkła do polowania,       
4 pary rękawiczek, jeden sztylet. Rewizya była tak dokładna, że zauważono nawet 
na ścianie herb polski, który zerwano. W Raciborzu przesłuchiwał panów Witczaków 
sędzia Mausolf, który na wzmiankę pana Witczaka, że aresztowania rozgoryczają 
lud, oświadczył, że najlepszym środkiem uspokajającym dla ludu jest – bat! 20 marca 
informowano o zwolnieniu Witczaków i powrocie do Jastrzębia.

Okazało się, że ten porucznik Mangner jest oszustem, nazywa on się właściwie 
Ertel, jest ze zawodu kupcem, pochodzi z Kamienicy (Chemnitz) w Saksonii; 
oficerem nigdy nie był i nie jest. Był słabego umysłu i wprost niepoczytalny, i dlatego 
sąd odebrał mu prawo rozporządzenia własnym majątkiem, czyli sąd ustanowił był 
dla niego opiekuna. Tak miał wyglądać według „Kuryera Śląskiego” finał sprawy
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Aresztowanie braci Witczaków w styczniu 1919 r.

Na początku 1919 r. „Nowiny Raciborskie” i „Kuryer Śląski”, powołując się          
na prasę niemiecką, poinformowały o aresztowaniu braci Mikołaja i Józefa 
Witczaków z Jastrzębia: Podobno w ich mieszkaniu znaleziono pewną ilość broni        
i amunicji, którą skonfiskowano. Zabrano pono także jakieś pisma wskazujące na 
dalsze osoby i wszystko miało niby dążyć do wybuchu powstania na Górnym Śląsku.

13 stycznia 1919 r. Friedrich Otto Hörsing ogłosił stan oblężenia dla południowych 
powiatów Górnego Śląska, rozciągany stopniowo na kolejne powiaty. Stan oblężenia 
oznaczał de facto stan wojenny. Wobec rozejmu podpisanego 11 listopada 1918 r. 
przez państwo niemieckie w Compiegne, kończącego I wojnę światową, należałoby 
zadać pytanie, z kim władze niemieckie prowadziły wojnę? Drastyczne zaostrzenie 
prawa skierowane było przede wszystkim wobec ludności polskiej, która zaczęła się 
domagać przyłączenia do odradzającego się po 123 latach państwa polskiego.       
31 grudnia 1918 r. prezydent rejencji opolskiej - niemieckiej jednostki 
administracyjnej, w skład której wchodził Górny Śląsk - wydał zarządzenie                
o następującej treści: Wszelkie usiłowania, zamierzające do oderwania Górnego 
Śląska od państwa niemieckiego przedstawiają się jako zbrodnie zdrady stanu.      
Do tych zamierzań zaliczyć należy szczególnie pobieranie polskiego podatku 
narodowego, tworzenie polskich straży ludowych w Prusach. Urzędy policyjne mają 
jak najenergiczniej wszelkiemi dozwolonemi środkami przeciwko takim usiłowaniom 
wystąpić, osoby wtem udział biorące niezwłocznie przyaresztować i sądom oddać   
do ukarania. Od stycznia do kwietnia aresztowano ponad 100 Polaków. Józef 
Grzegorzek, główny organizator pierwszego powstania śląskiego, napomknął          
w swoim ,,Zarysie powstania śląskiego w 1919 r.” o dwóch powstańcach, mających 
szczególne znaczenie dla historii Jastrzębia-Zdroju, jak i całego Górnego Śląska, 
którzy zostali pierwszymi więźniami politycznymi: Nieugięta wola żołnierzy                 
i członków Heimatschutzu do zduszenia odruchów polskich przetworzyła się teraz w 
czyny brutalne. W czasie tym aresztowano wielu Polaków, biorących udział w ruchu 
narodowym. Wśród aresztowanych znajdowali się Mikołaj i Józef Witczakowie - obaj 
przeszło 2 miesiące spędzili w więzieniu. Aresztowanie odbiło się szerokim echem   
w prasie górnośląskiej, polsko i niemiecko-języcznej. Z polskich czasopism śledziły 
aferę i informowały na bieżąco, w miarę rozwoju wydarzeń, przez najbliższych kilka 
miesięcy: „Kuryer Śląski”, „Nowiny Raciborskie” i „Dziennik Cieszyński”. 

„Kuryer Śląski” z 19 lutego: Jastrząb w Rybnickiem. (Rewolucyjny skład broni)  
Nie tak dawno wszystkie gazety niemieckie z wielkim tryumfem głosiły i źle tajoną 
radością, że w Jastrzębiu w mieszkaniu braci Witczaków (synów zmarłego dr. 
Witczaka właściciela tutejszego zakładu kąpielowego) znaleziono bardzo poważny 
skład broni wojennej i amunicyi; rzekomo Polacy śląscy przygotowywali zbrojne 
wystąpienie przeciw republice weimarskiej, aby jej Śląsk Górny odebrać przemocą. 
Gdy gazety niemieckie zaczęły wyliczać ile to wozów broni i amunicyi różnorodnej z 
Jastrzębia do Wodzisławia przewieziono, można było rzeczywiście przypuszczać,  
że tam rzeczywiście coś być musiało takiegom co zadawało kłam twierdzeniom gazet 
polskich, głoszących, że Polacy na Śląsku o żadnem zbrojnemu powstaniu

nie myślą. – Teraz jednak okazało się, że gazety niemieckie także w powyższym 
przypadku skłamały porządnie. W sądzie, gdzie tą sprawą się już publicznie 
zajmowano, stwierdzono, że denuncyacya przeciw braciom Witczakom wyszła      
od rodziny Nieudorfów w Jastrzębiu; owa rodzina posiada w Jastrzębiu dom: matka 
braci Witczaków wyświadczyła Nieudorfom bardzo wiele dobrodziejstw, a ponieważ 
ta rodzina okazała się niegodną, więc jej dalszych uprzejmości i dobrodziejstw        
nie wyświadczano. Ze zemsty za to Nieudorfowie zadenuncyowali braci Witczaków. 
Porucznik Magner z „grenzschutzu” mieszkał u Nieudorfów, i ten urządzał rewizyę     
u braci Witczaków, których aresztował. Następnie tenże porucznik zabierał się        
do aresztowania także inspektora gospodarczego, zawiadującego dobrami 
Witczaków, ale odstąpił od aresztowania za kaucyą 5000 marek, którą pani 
Witczakowa wyłożyła. Inspektor jednak zaczął się u władzy dowiadywać, za co miał 
być aresztowany; władze o niczem nie wiedziały; dalej inspektor zaczął się opytywać 
w sprawie kaucyi powyższej, ale ani sąd ani prokurator nic o tem nie nie wiedzieli ani 
kaucyi nie odebrali. Teraz inspektor zaczął nacierać na porucznika Magnera, aby 
kaucyę zwrócił; Magner zaczął się wykręcać, bo kaucyę spotrzebował dla siebie; 
ostatecznie jednak pożyczył sobie 5000 marek i zwrócił je. Mimo to Magner został 
aresztowany i odstawiony do Gliwic do dywizyi. Ciekawe się teraz będą przeciw 
niemy toczyły sprawy, bo są różne podejrzenia; on sam twierdzi, że jest pochodzenia 
francuskiego, ma w Ameryce sześciomilionowy majątek i żonę – a tymczasem on tu 
się ożenił z wychowanką Nieudorfów. – O zakończeniu tej sprawy nie omieszkamy 
donieść. – Sprawa samych braci Witczaków okazuje się w całkiem innem świetle, niż 
ją gazety niemieckie pierwotnie roztrąbiły. Trochę broni wprawdzie u nich znaleziono, 
lecz była to broń myśliwska albo sportowa (w celu strzelania do tarczy); broń tę         
w części odziedziczyli po ojcu, a w części sami dawniej już zakupili, kiedy jeszcze nie 
było żadnej myśli o oderwaniu Śląska Górnego. – Cała ta sprawa dowodzi znowu 
całkiem jasno, że doniesieniom gazet niemieckich (osobliwie gdy chodzi o Polaków) 
nigdy wierzyć nie można; w sprawach polskich kłamią jak najęte.

„Kuryer Śląski” z 18 marca: Celem urządzenia rewizyi u panów Witczaków 
przybyli do Jastrzębia, gdy panów Witczaków aresztowano, kapitan, trzech 
poruczników, dwóch żandarmów, zastępca Rady żołnierzy, kompania wojska i lekarz 
wojskowy, który jednak zatrudnienia nie znalazł i tylko kajdanki nosił. By się zupełnie 
zabezpieczyć przywieziono także cztery kulomioty. Przy rewizyi zginęło: 1400 
marek, jedna droga fuzya do polowania, 3 pistolety, 4 drogie szkła do polowania,       
4 pary rękawiczek, jeden sztylet. Rewizya była tak dokładna, że zauważono nawet 
na ścianie herb polski, który zerwano. W Raciborzu przesłuchiwał panów Witczaków 
sędzia Mausolf, który na wzmiankę pana Witczaka, że aresztowania rozgoryczają 
lud, oświadczył, że najlepszym środkiem uspokajającym dla ludu jest – bat! 20 marca 
informowano o zwolnieniu Witczaków i powrocie do Jastrzębia.

Okazało się, że ten porucznik Mangner jest oszustem, nazywa on się właściwie 
Ertel, jest ze zawodu kupcem, pochodzi z Kamienicy (Chemnitz) w Saksonii; 
oficerem nigdy nie był i nie jest. Był słabego umysłu i wprost niepoczytalny, i dlatego 
sąd odebrał mu prawo rozporządzenia własnym majątkiem, czyli sąd ustanowił był 
dla niego opiekuna. Tak miał wyglądać według „Kuryera Śląskiego” finał sprawy
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 znajdujemy potwierdzenie słów Mikołaja: organy rządowe zaczęły prześladować ich 
matkę, mieszkającą w Raciborzu. Przed aresztowaniem uchroniło ją jedynie jej 
niemieckie pochodzenie. Za to splądrował i okradł grenzschutz cały dom Witczaków. 
Według Antoniego Rostka główną przyczyną aresztowania Witczaków, był ich udział, 
jako delegatów z Górnego Śląska, w sejmie dzielnicowym w Poznaniu 3-5 grudnia 
1918 r., gdzie obaj opowiedzieli się za przyłączeniem Górnego Śląska do Polski.

Podsumowując całą historię „Nowiny Raciborskie” i „Kuryer Śląski”, jako gazety 
propolskie, przez aferę z Witczakami ewidentnie chciały wykorzystać aresztowanie, 
aby wykazać, że niemiecka prasa tylko szczuje opinię publiczną przeciw Polakom,     
i że do żadnego powstania na Śląsku Polacy się nie przygotowują. Jak się pół roku 
później okazało, była to nieprawda. 16 sierpnia wybuchło I powstanie śląskie,           
a bracia Witczakowie, brali w nim i w trwających od dawna przygotowaniach, 
znaczący udział. Szczególnie Mikołaj, który odpowiadał za utworzenie oddziałów 
zbrojnych, będących awangardą bojową, walczącą o powrót Śląska do polskiej 
Macierzy. Bracia Witczakowie już w 1918 r. założyli na południu powiatu rybnickiego 
Polską Obronę Górnego Śląska, która urządzała potajemne zbiórki w lasach              
i gromadziła broń. Ich udział odnotowany był przez wybitnych powstańców, takich 
jak: Jan Wyglenda, Józef Grzegorzek, Antoni Rostek, Ludwik Piechoczek, nawet 
przez samego Wojciecha Korfantego. W wypadku tego ostatniego, jego stosunek    
do Witczaków był niezbyt przychylny, uważał ich za skrajnych ekstremistów, którymi 
obaj bracia zresztą byli.

Warto dla zrozumienia opinii Korfantego na temat Witczaków, przedstawić jedną 
z wiadomości, umieszczonych w „Nowinach Raciborskich”, jeszcze parę tygodni 
przed wybuchem powstania: Wyznaczono nagrody, ogółem sumę około 30 000 
marek, za wykrycie sprawców, którzy w powiecie tutejszym wykonali szereg 
zamachów dynamitowych, nagrody wynoszą, za każdy poszczególny wypadek 3000 
mk. Mikołaj Witczak odpowiadał również za utworzenie tzw. bojówek. Były to 
wyjątkowo aktywne, około 5-osobowe grupki, specjalizujące się w zamachach,        
w których sam twórca brał udział. W swoich wspomnieniach nie ukrywa sympatii        
i entuzjazmu do bomb, a o organizowanych przez nich zamachach bombowych pisze 
ze swoistą dumą: Mówili o nas, że nosimy dynamit luźno w kieszeniach: wyleciał      
w powietrze – w naszej gwarze fachowej nazywało się to ,,został dźwignięty”. Patrzyli 
na nas z góry, bo uważali nas ,,za zdeprawowanych wojną” i po prostu ,,żądnych 
krwi”. Usprawiedliwiał swoje postępowanie niemieckim terrorem; za który 
odpowiedzialna była niemiecka formacja paramilitarna Grenzschutz-Division: 
Odpowiadaliśmy anonimowo, to znaczy bombą (nasze były lepsze). Wybitny 
powstaniec - Jan Wyglenda - tak scharakteryzował braci: starannie wychowani        
w duchu polskim przez ojca-lekarza, właściciela Jastrzębia-Zdroju: starszy Mikołaj   
o dużym talencie organizacyjnym, wybuchowy, przypominający Kmicica, umiał 
zjednywać sobie ludzi; młodszy Józef, o dużej inteligencji, nerwowy, pełen 
pomysłów. Czy Witczakowie byli odpowiedzialni za zorganizowanie któregoś           
z owych, wspomnianych przez prasę, zamachów? Bardziej niż prawdopodobnie, tak.

Żeby przekonać się, jak było naprawdę, najlepiej, po raz kolejny, oddać głos 
samemu Mikołajowi Witczkowi: Pod koniec lipca czy na początku sierpnia,

 w numerze z 8 maja i w numerze z 9 maja „Nowin Raciborskich”. Pod względem 
treści, teksty w obu czasopismach są identyczne.

Aresztowanie i okoliczności jakie miały wokół tego zajścia miejsce, opisał barwnie 
w spisanych prawie 40 lat później wspomnieniach, sam Mikołaj Witczak: 
Poprzewracali wszystko, szukali dokumentów, oczywiście niczego nie znaleźli. Za to 
znaleźli dużo broni i amunicji, głównie myśliwskiej, lecz z tej pozycji nic nam nie 
groziło, bo mieliśmy obaj z bratem potrzebne papierki – tej broni i amunicji było sporo, 
mały arsenalik.

Na wieść o aresztowaniu w Wodzisławiu zebrał się spory tłum ludzi na dworcu 
kolejowym, który nosił się z zamiarem odbicia aresztowanych, jednak Mikołaj 
obawiając się rozlewu krwi, uspokoił rodaków. Najpierw zawieziono ich do więzienia 
przy sądzie rejonowym w Raciborzu, później, z obawy przed atakiem strajkujących   
w pobliskich miejscowościach robotników na więzienie; w celu odbicia więźniów, 
przewieziono Witczaków i wielu innych aresztowanych do więzienia w Brzegu. 
Oskarżono ich o najwyższą zdradę: przynależność do tajnej organizacji dążącej     
do oderwania od Niemiec Górnego Śląska i przyłączenia go do Polski. Prócz tego 
było jeszcze parę drobniejszych rzeczy: morderstwo, podpalenie, zamachy 
bombowe etc. I namowa do tego wszystkiego oczywiście też. Tak skwitował całe 
zajście Mikołaj jr. Dzięki znajomościom ich niemieckiego adwokata, udało im się 
uzyskać zwolnienie z więzienia na początku marca tego roku.

Najciekawszym jest, że w swoich wspomnieniach Mikołaj jr. nie wspomina nikogo 
takiego jak porucznik Magner, bądź Mangner. Aresztowania miał dokonać kapitan 
Bauer, który zachował się przyzwoicie i kulturalnie. Zachodzi pytanie, jak zajście 
wyglądało faktycznie, skoro artykuły z bieżącej prasy, której uwaga skupia się, poza 
Witczakami, na poruczniku Magnerze, opisując całe zajście bardzo szczegółowo, 
znacząco się różnią od relacji aresztowanego. Jedną z metod podawania zagadnień 
niemiecko-polskich przez prasę, było wyolbrzymianie zajść czy też spraw drobnych 
do niebywałych rozmiarów. Wiarygodność nie była najważniejszą motywacją 
dziennikarzy i prasy. Ośmieszenie strony niemieckiej i przedstawianie Niemców jako 
oprawców ludu śląskiego, było środkiem w walce politycznej. Być może do incydentu 
z Magnerem doszło po aresztowaniu Mikołaja i Józefa. Prezydent rejencji opolskiej 
wydał okólnik, w którym poinformował o nagrodzie za wydawanie polskich 
przywódców: Nie uszło naszej uwagi, że w górnośląskich kołach przebywają 
przywódcy Polaków, którzy siła chcą Górny Śląsk do Polski przyłączyć. – Każdemu, 
który mi poda nazwiska przywódców polskich oraz świadków, tak, że sądowne 
ukaranie winnych może nastąpić, zaręczam nagrodę 4.000 marek. Powszechnym 
zjawiskiem wówczas było podszywanie się pod niemieckich oficerów, urzędników 
itp. Prasa często informowała o fałszywych oficerach i ich bezprawnych rewizjach    
w domach ludności polskiej. Mikołaj napisał we wspomnieniach o tym, że jego matka 
zdecydowała się uciec z Jastrzębia w trakcie ich pobytu w więzieniu, właśnie             
z powodu prześladowań. Bez synów była samotna i bezbronna. Matka Mikołaja i 
Józefa być może wolała w tej sytuacji schronić się w Raciborzu i nie narażać majątku 
rodzinnego na kolejne straty. W Jastrzębiu spokoju mieć nie mogła, gdyż roiło się tu 
od wojska i łapsów, Niemcy silnie obsadzili granicę. W „Dzienniku Cieszyńskim”
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 znajdujemy potwierdzenie słów Mikołaja: organy rządowe zaczęły prześladować ich 
matkę, mieszkającą w Raciborzu. Przed aresztowaniem uchroniło ją jedynie jej 
niemieckie pochodzenie. Za to splądrował i okradł grenzschutz cały dom Witczaków. 
Według Antoniego Rostka główną przyczyną aresztowania Witczaków, był ich udział, 
jako delegatów z Górnego Śląska, w sejmie dzielnicowym w Poznaniu 3-5 grudnia 
1918 r., gdzie obaj opowiedzieli się za przyłączeniem Górnego Śląska do Polski.

Podsumowując całą historię „Nowiny Raciborskie” i „Kuryer Śląski”, jako gazety 
propolskie, przez aferę z Witczakami ewidentnie chciały wykorzystać aresztowanie, 
aby wykazać, że niemiecka prasa tylko szczuje opinię publiczną przeciw Polakom,     
i że do żadnego powstania na Śląsku Polacy się nie przygotowują. Jak się pół roku 
później okazało, była to nieprawda. 16 sierpnia wybuchło I powstanie śląskie,           
a bracia Witczakowie, brali w nim i w trwających od dawna przygotowaniach, 
znaczący udział. Szczególnie Mikołaj, który odpowiadał za utworzenie oddziałów 
zbrojnych, będących awangardą bojową, walczącą o powrót Śląska do polskiej 
Macierzy. Bracia Witczakowie już w 1918 r. założyli na południu powiatu rybnickiego 
Polską Obronę Górnego Śląska, która urządzała potajemne zbiórki w lasach              
i gromadziła broń. Ich udział odnotowany był przez wybitnych powstańców, takich 
jak: Jan Wyglenda, Józef Grzegorzek, Antoni Rostek, Ludwik Piechoczek, nawet 
przez samego Wojciecha Korfantego. W wypadku tego ostatniego, jego stosunek    
do Witczaków był niezbyt przychylny, uważał ich za skrajnych ekstremistów, którymi 
obaj bracia zresztą byli.

Warto dla zrozumienia opinii Korfantego na temat Witczaków, przedstawić jedną 
z wiadomości, umieszczonych w „Nowinach Raciborskich”, jeszcze parę tygodni 
przed wybuchem powstania: Wyznaczono nagrody, ogółem sumę około 30 000 
marek, za wykrycie sprawców, którzy w powiecie tutejszym wykonali szereg 
zamachów dynamitowych, nagrody wynoszą, za każdy poszczególny wypadek 3000 
mk. Mikołaj Witczak odpowiadał również za utworzenie tzw. bojówek. Były to 
wyjątkowo aktywne, około 5-osobowe grupki, specjalizujące się w zamachach,        
w których sam twórca brał udział. W swoich wspomnieniach nie ukrywa sympatii        
i entuzjazmu do bomb, a o organizowanych przez nich zamachach bombowych pisze 
ze swoistą dumą: Mówili o nas, że nosimy dynamit luźno w kieszeniach: wyleciał      
w powietrze – w naszej gwarze fachowej nazywało się to ,,został dźwignięty”. Patrzyli 
na nas z góry, bo uważali nas ,,za zdeprawowanych wojną” i po prostu ,,żądnych 
krwi”. Usprawiedliwiał swoje postępowanie niemieckim terrorem; za który 
odpowiedzialna była niemiecka formacja paramilitarna Grenzschutz-Division: 
Odpowiadaliśmy anonimowo, to znaczy bombą (nasze były lepsze). Wybitny 
powstaniec - Jan Wyglenda - tak scharakteryzował braci: starannie wychowani        
w duchu polskim przez ojca-lekarza, właściciela Jastrzębia-Zdroju: starszy Mikołaj   
o dużym talencie organizacyjnym, wybuchowy, przypominający Kmicica, umiał 
zjednywać sobie ludzi; młodszy Józef, o dużej inteligencji, nerwowy, pełen 
pomysłów. Czy Witczakowie byli odpowiedzialni za zorganizowanie któregoś           
z owych, wspomnianych przez prasę, zamachów? Bardziej niż prawdopodobnie, tak.

Żeby przekonać się, jak było naprawdę, najlepiej, po raz kolejny, oddać głos 
samemu Mikołajowi Witczkowi: Pod koniec lipca czy na początku sierpnia,

 w numerze z 8 maja i w numerze z 9 maja „Nowin Raciborskich”. Pod względem 
treści, teksty w obu czasopismach są identyczne.

Aresztowanie i okoliczności jakie miały wokół tego zajścia miejsce, opisał barwnie 
w spisanych prawie 40 lat później wspomnieniach, sam Mikołaj Witczak: 
Poprzewracali wszystko, szukali dokumentów, oczywiście niczego nie znaleźli. Za to 
znaleźli dużo broni i amunicji, głównie myśliwskiej, lecz z tej pozycji nic nam nie 
groziło, bo mieliśmy obaj z bratem potrzebne papierki – tej broni i amunicji było sporo, 
mały arsenalik.

Na wieść o aresztowaniu w Wodzisławiu zebrał się spory tłum ludzi na dworcu 
kolejowym, który nosił się z zamiarem odbicia aresztowanych, jednak Mikołaj 
obawiając się rozlewu krwi, uspokoił rodaków. Najpierw zawieziono ich do więzienia 
przy sądzie rejonowym w Raciborzu, później, z obawy przed atakiem strajkujących   
w pobliskich miejscowościach robotników na więzienie; w celu odbicia więźniów, 
przewieziono Witczaków i wielu innych aresztowanych do więzienia w Brzegu. 
Oskarżono ich o najwyższą zdradę: przynależność do tajnej organizacji dążącej     
do oderwania od Niemiec Górnego Śląska i przyłączenia go do Polski. Prócz tego 
było jeszcze parę drobniejszych rzeczy: morderstwo, podpalenie, zamachy 
bombowe etc. I namowa do tego wszystkiego oczywiście też. Tak skwitował całe 
zajście Mikołaj jr. Dzięki znajomościom ich niemieckiego adwokata, udało im się 
uzyskać zwolnienie z więzienia na początku marca tego roku.

Najciekawszym jest, że w swoich wspomnieniach Mikołaj jr. nie wspomina nikogo 
takiego jak porucznik Magner, bądź Mangner. Aresztowania miał dokonać kapitan 
Bauer, który zachował się przyzwoicie i kulturalnie. Zachodzi pytanie, jak zajście 
wyglądało faktycznie, skoro artykuły z bieżącej prasy, której uwaga skupia się, poza 
Witczakami, na poruczniku Magnerze, opisując całe zajście bardzo szczegółowo, 
znacząco się różnią od relacji aresztowanego. Jedną z metod podawania zagadnień 
niemiecko-polskich przez prasę, było wyolbrzymianie zajść czy też spraw drobnych 
do niebywałych rozmiarów. Wiarygodność nie była najważniejszą motywacją 
dziennikarzy i prasy. Ośmieszenie strony niemieckiej i przedstawianie Niemców jako 
oprawców ludu śląskiego, było środkiem w walce politycznej. Być może do incydentu 
z Magnerem doszło po aresztowaniu Mikołaja i Józefa. Prezydent rejencji opolskiej 
wydał okólnik, w którym poinformował o nagrodzie za wydawanie polskich 
przywódców: Nie uszło naszej uwagi, że w górnośląskich kołach przebywają 
przywódcy Polaków, którzy siła chcą Górny Śląsk do Polski przyłączyć. – Każdemu, 
który mi poda nazwiska przywódców polskich oraz świadków, tak, że sądowne 
ukaranie winnych może nastąpić, zaręczam nagrodę 4.000 marek. Powszechnym 
zjawiskiem wówczas było podszywanie się pod niemieckich oficerów, urzędników 
itp. Prasa często informowała o fałszywych oficerach i ich bezprawnych rewizjach    
w domach ludności polskiej. Mikołaj napisał we wspomnieniach o tym, że jego matka 
zdecydowała się uciec z Jastrzębia w trakcie ich pobytu w więzieniu, właśnie             
z powodu prześladowań. Bez synów była samotna i bezbronna. Matka Mikołaja i 
Józefa być może wolała w tej sytuacji schronić się w Raciborzu i nie narażać majątku 
rodzinnego na kolejne straty. W Jastrzębiu spokoju mieć nie mogła, gdyż roiło się tu 
od wojska i łapsów, Niemcy silnie obsadzili granicę. W „Dzienniku Cieszyńskim”
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Jarmila Witczak i jej wspomnienia z czasów okupacji - 
suplement

W poprzednim numerze „Biuletynu” zaprezentowałem jeden z listów Jarmily 
Witczak do jej brata Jaroslava. Dla uzupełnienia jej wspomnień z czasów II wojny 
światowej przedstawiam drugi list, który został wysłany do rodziców dwa miesiące 
wcześniej. Przy okazji podaję trochę faktów na temat rodziców i rodzeństwa Jarmily.

Udokumentowane dzieje tej protestanckiej rodziny sięgają 1625 r. Wtedy to          
w miejscowości Pavlovice na świat przyszedł Tomáš Totušek. Po ponad 100 latach 
Totuškowie przeprowadzili się do Jimramova, Tam urodził się dziadek Jarmily -  
Jindřich Totušek, który był człowiekiem statecznym i energicznym. Z zawodu był 
rzeźnikiem. Poślubił Kristinę Šedá i zamieszkali w pobliskim Ubušinie, gdzie 
najmował zajazd oraz zajmował się leczeniem zwierząt – koni i krów, dzięki czemu był 
w okolicy powszechnie poważany i szanowany. W Ubušinie na świat przyszło czworo 
z siedmiorga dzieci Jindřicha i Kristiny, wśród nich jedyny syn Jindřich.

Jindřich Adolf Totušek urodził się 10 czerwca 1884 r. Gdy miał pięć lat jego rodzina 
przeniosła się z powrotem do Jimramova. Tam jego ojciec, poza prowadzeniem 
gospodarstwa, najmował zajazd znany pod nazwą „U Koruny”. Tam też urodziły się 
pozostałe dzieci. Młody Jindřich, tak jak dwie z jego sióstr, wybrał karierę 
nauczyciela. Pierwszą jego szkołą, w której pracował, była szkoła w Rovecne, gdzie 
nauczał w latach 1904-1910. Tam też poznał i poślubił Jozefę Stankovą, która 
urodziła się 23 lutego 1886 r. w Rovečné i była katoliczką. Wkrótce na świecie 
pojawiło się ich pierwsze dziecko.

Jaroslav był jedynym synem Jindřicha i Jozefy. Urodził się 12 lipca 1906 r.             
w Rovečné. Gdy miał 4 lata jego rodzice przeprowadzili się do miejscowości Věstín, 
gdzie jego ojciec został zatrudniony w tamtejszej szkole i tam pracował do emerytury. 
Jaroslav poszedł w ślady ojca i także został nauczycielem. Uczęszczał do gimnazjum 
w Novym Meście, a jako nauczyciel matematyki podjął pracę w Olešnicy, gdzie         
w 1932 r. poślubił nauczycielkę Jaroslavę Kovářikovą, z którą miał czwórkę dzieci.   
W ich wypadku historia rodziców Jaroslava powtórzyła się, gdyż jego żona także była 
katoliczką (Jarmila także wyszła za katolika). Rok po ślubie przeniósł się Protivanova. 
W 1941 r. wydał przewodnik po narciarskich kurortach. Wraz z miejscową ludnością 
wspierał partyzantów oraz ukrywał radzieckiego spadochroniarza. W 1946 r. 
przeprowadził się do Boskovic. Z entuzjazmem poświęcił się pracy nauczycielskiej      
i etnograficznej.  Gdy w 1967 r. zmarła jego żona, długo nie mógł pogodzić się            
z samotnością i w 1969 r. poślubił Emilię Alexovą. Zmarł 5 listopada 1994 r. w szpitalu 
w Brnie.

Najmłodszą z rodzeństwa była Libuše, która na świat przyszła 29 stycznia 1916 r. 
w Vestinie. Tak jak starsze rodzeństwo także uczęszczała do gimnazjum w Novym 
Meście. W czasie II wojny światowej poślubiła nauczyciela Oldřicha Tomeša,             
z którym miała dwie córki. Po wojnie pracowała jako nauczycielka w Ostravie. W 1959 
r. do Ostravy przeprowadzili się także jej rodzice. Mieszkali z Libušą aż do swojej 
śmierci. Jindřich zmarł 17 października 1965 r., natomiast Jozefa zmarła 1 sierpnia 
1966 r. Trzy lata później 29 maja zmarła także Libuša.

rozmawiałem z dwoma ,,stałymi” (autor ma na myśli dezerterów z armii niemieckiej) 
mieszkańcami z Buczyny (tak się nazywał dosyć duży obszar gęstego lasu niedaleko 
Jastrzębia w okolicy Skrzyszowa, Mszany i Wilchw). Mieli sporą ilość amunicji, oraz – 
tu nastawiam ucha – sporą ilość dynamitu, lignozytu, spłonek i lontu; i jak mnie 
zapewniali, przyjaciele-górnicy mogą im tego sprzętu trzaskawinowego dostarczyć 
ile dusza zapragnie! To była wspaniała wiadomość i wspaniałe były bomby z tych 
materiałów robione, niezawodne i bardzo efektywne, szczególnie te zrobione           
z więcej niż 10 lasek lignozytu. Mikołaj Witczak bardzo podniecony tą wiadomością     
i w rozmowie z lekarzem Feliksem Białym i adwokatem Marianem Różańskim 
oznajmił że zabiera się za organizowanie bojówek polskich. Pierwszą formację, 
zorganizowałem w drugiej połowie września tego roku w okolicy Jastrzębia. Była to 
pierwsza formacja bojowa polska w powiecie rybnickim. Postanowiliśmy zbierać         
i magazynować broń, materiały wybuchowe itp. oraz koncentrować cały wysiłek      
na werbowaniu pokrewnych duchem. Końcem października kazałem ,,dźwignąć” 
pewnego dokuczliwego żandarma.

Pięknoduch mógłby rzec, że nasze postępowanie było nieludzkie, barbarzyńskie, 
okrutne – taka opinia byłaby krzywdząca, niesprawiedliwa dla wszystkich co za 
Wolność i Polskę Niepodległą wszystko, co mieli na tę właśnie kartę rzucili. Wojnę 
wymusił nam wróg, wróg nieubłagany, jakim tylko być może okrutny Prussak. Tu     
nie było innego wyboru. Myśmy byli zupełnie sami, pomocy nie było w tych czasach 
znikąd. Przeciwnik trzymał stale palec na cynglu, tak samo i my to robić musieliśmy. 
Poza tym stosunek sił był tak nierówny, po prostu beznadziejny na naszą niekorzyść, 
że nie pozostało nam nic innego jak atakować, szarpać przeciwnika jak się tylko dało.

A więc wiele wskazuje na to, że wszystko o co oskarżono Witczaków w sądzie 
było prawdą i w świetle niemieckiego prawa bracia byli przestępcami – zdrajcami 
państwa niemieckiego, zamachowcami, podpalaczami, agitatorami i, przede 
wszystkim, polskimi patriotami. Co do sprawy przebiegu samego aresztowania        
ze stycznia i szalonego porucznika Magnera, mimo licznych źródeł i relacji, które się 
zachowały, cytując za „Nowinami Raciborskimi” - Ile w tych doniesieniach jest 
prawdy, nie zdołaliśmy stwierdzić.

Bibliografia: „Kuryer Śląski”, „Nowiny Raciborskie”, „Dziennik Cieszyński”, Mikołaj Witczak Jr., 
Moje wspomnienia, Ludwik Piechoczek, Powiat rybnicki w czasie powstań śląskich, Józef 
Grzegorzek, Pierwsze powstanie śląskie 1919 roku w zarysie, Jan Wyglenda ,,Traugutt”, 
Plebiscyt i powstania śląskie, Studia Śląskie, Alfons Mrowiec, Z dziejów ziemi rybnicko-
wodzisławskiej w latach 1918-1939, Encyklopedia województwa śląskiego, Pamiętniki 
powstańców śląskich T.1, Antoni Rostek.

Michał Niezgoda (Jastrzębie-Zdrój)

Sprostowanie
W podanych pismach (”Problemy Jastrzębskie” z 2015 r. oraz ”Biuletyn GHM” nr 3 z IX 
2015 r.) informacje dotyczące Władysława Dudy o wykorzystywaniu górników do 
budowy trzech willi, sprowadzaniu marmuru za sumę paru milionów złotych i odkupieniu 
ich za bezcen, jeździł drogimi autami nie są prawdziwe, za co redakcja przeprasza 
pomówionego i czytelników za wprowadzenie w błąd oraz wyraża ubolewanie.
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Jarmila Witczak i jej wspomnienia z czasów okupacji - 
suplement

W poprzednim numerze „Biuletynu” zaprezentowałem jeden z listów Jarmily 
Witczak do jej brata Jaroslava. Dla uzupełnienia jej wspomnień z czasów II wojny 
światowej przedstawiam drugi list, który został wysłany do rodziców dwa miesiące 
wcześniej. Przy okazji podaję trochę faktów na temat rodziców i rodzeństwa Jarmily.
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w okolicy powszechnie poważany i szanowany. W Ubušinie na świat przyszło czworo 
z siedmiorga dzieci Jindřicha i Kristiny, wśród nich jedyny syn Jindřich.
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rozmawiałem z dwoma ,,stałymi” (autor ma na myśli dezerterów z armii niemieckiej) 
mieszkańcami z Buczyny (tak się nazywał dosyć duży obszar gęstego lasu niedaleko 
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zorganizowałem w drugiej połowie września tego roku w okolicy Jastrzębia. Była to 
pierwsza formacja bojowa polska w powiecie rybnickim. Postanowiliśmy zbierać         
i magazynować broń, materiały wybuchowe itp. oraz koncentrować cały wysiłek      
na werbowaniu pokrewnych duchem. Końcem października kazałem ,,dźwignąć” 
pewnego dokuczliwego żandarma.

Pięknoduch mógłby rzec, że nasze postępowanie było nieludzkie, barbarzyńskie, 
okrutne – taka opinia byłaby krzywdząca, niesprawiedliwa dla wszystkich co za 
Wolność i Polskę Niepodległą wszystko, co mieli na tę właśnie kartę rzucili. Wojnę 
wymusił nam wróg, wróg nieubłagany, jakim tylko być może okrutny Prussak. Tu     
nie było innego wyboru. Myśmy byli zupełnie sami, pomocy nie było w tych czasach 
znikąd. Przeciwnik trzymał stale palec na cynglu, tak samo i my to robić musieliśmy. 
Poza tym stosunek sił był tak nierówny, po prostu beznadziejny na naszą niekorzyść, 
że nie pozostało nam nic innego jak atakować, szarpać przeciwnika jak się tylko dało.

A więc wiele wskazuje na to, że wszystko o co oskarżono Witczaków w sądzie 
było prawdą i w świetle niemieckiego prawa bracia byli przestępcami – zdrajcami 
państwa niemieckiego, zamachowcami, podpalaczami, agitatorami i, przede 
wszystkim, polskimi patriotami. Co do sprawy przebiegu samego aresztowania        
ze stycznia i szalonego porucznika Magnera, mimo licznych źródeł i relacji, które się 
zachowały, cytując za „Nowinami Raciborskimi” - Ile w tych doniesieniach jest 
prawdy, nie zdołaliśmy stwierdzić.

Bibliografia: „Kuryer Śląski”, „Nowiny Raciborskie”, „Dziennik Cieszyński”, Mikołaj Witczak Jr., 
Moje wspomnienia, Ludwik Piechoczek, Powiat rybnicki w czasie powstań śląskich, Józef 
Grzegorzek, Pierwsze powstanie śląskie 1919 roku w zarysie, Jan Wyglenda ,,Traugutt”, 
Plebiscyt i powstania śląskie, Studia Śląskie, Alfons Mrowiec, Z dziejów ziemi rybnicko-
wodzisławskiej w latach 1918-1939, Encyklopedia województwa śląskiego, Pamiętniki 
powstańców śląskich T.1, Antoni Rostek.

Michał Niezgoda (Jastrzębie-Zdrój)

Sprostowanie
W podanych pismach (”Problemy Jastrzębskie” z 2015 r. oraz ”Biuletyn GHM” nr 3 z IX 
2015 r.) informacje dotyczące Władysława Dudy o wykorzystywaniu górników do 
budowy trzech willi, sprowadzaniu marmuru za sumę paru milionów złotych i odkupieniu 
ich za bezcen, jeździł drogimi autami nie są prawdziwe, za co redakcja przeprasza 
pomówionego i czytelników za wprowadzenie w błąd oraz wyraża ubolewanie.
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Tak w skrócie przedstawiają się losy rodziców i rodzeństwa Jarmily Witczak, której 
obszerny fragment kolejnego listu przedstawiam dzięki uprzejmości Táňy Kubátovej 
– wnuczki Jaroslava Totuška.

„Londyn 13. 06. 1945.

Najdrożsi, 
jestem taka szczęśliwa, że mogę do Was napisać po tylu latach milczenia,          

że nawet nie wiem jak i gdzie zacząć. Często Was wspominaliśmy i baliśmy się,     
czy jesteście wszyscy zdrowi. Właśnie wczoraj dostałam od młodego pana 
Stránskiego wiadomość, że jesteście wszyscy zdrowi i od razu zrobiło mi się lżej      
na duszy. Otrzymałam od Was przez cały ten czas tylko dwa listy od Jarka, w ostatnim 
napisał, że Libuška jest już wydana (myślę, że teraz jest pani Wojtašíková), tak sobie 
myślimy, że koło babci i dziadka będzie piękny rząd dzieci – Tylko u nas nic, nawet      
w tej naszej emigranckiej biedzie jakoś nie szło, ale o tym wszystkim już ustnie. 
(Jarmila najbardziej w swoim życiu ubolewała, że nie mogą z Mikołajem mieć dzieci. 
Jak mówiła: „Tęsknota jest najdelikatniejszą formą miłości” – red.).

Trochę też chorowałam - ten angielski klimat mi nie służy – ale nie martwcie się, 

czuję się już dużo lepiej. Jestem dość gruba i zdrowa i jak dostaniemy się w nasz 
klimat, to szybko dojdę do siebie. Ku zaskoczeniu Mikołaj trzyma się całkiem dobrze, 
dużo lepiej niż w Jastrzębiu. Przeżyliśmy razem dość ciężkie chwile i nie mam dość 
słów, abym mogła napisać jaki z niego dobry mąż i przyjaciel. Mimo, że nie wiedzie 
nam się materialnie zbyt dobrze (ale źle też nie), jesteśmy razem bardzo szczęśliwi. 
Cała nasza ucieczka nie jest zbyt zajmująca: z Polski przez Rumunię, Jugosławię, 
Włochy do Francji. Mikołaj był w wojsku, ja w Paryżu. Po upadku Francji ucieczka 
(dramatyczna) do Anglii, dwa lata w Szkocji, a potem stale w Londynie. W Portugalii 
nigdy nie byliśmy. Jedynie poczta tam szła. Mikołaj jest stale przy wojsku, ale             
ze względów zdrowotnych jest urlopowany. Ja ciągle zajmuję się domostwem,          
a przy gotowaniu z wdzięcznością wspominam mamę, że to co mi wbiła do głowy, to 
mi się bardzo, ale to bardzo przydaje. Tak się martwię, czy macie dość jedzenia i jak 
żyjecie. Posłałam Wam jakieś paczki z żywnością przez Portugalię. Niestety          
nie otrzymałam żadnej odpowiedzi, więc przestałam wysyłać, aby nie dokarmiać 
Niemców. Jestem ciekawa, czy jakieś do Was doszły. Pisałam do Was także przez 
Amerykę, ale cenzura zwróciła listy.

Przyjaźnimy się ze Stránskými. Bardzo nam pomagali. Ze znajomych 
spotkaliśmy chłopców od Wallnerów i odwiedziła mnie też Jenda Havlíčků z Nowego 
Města. To była niespodzianka! Jest tu kierownikiem czeskiej szkoły. Z Jastrzębia też 
mamy tu sporo znajomych. Przede wszystkim brata Józka; także jest żołnierzem     
w polskiej dywizji pancernej. Prawie na niego czekamy. Dalej jest tu administrator 
jednej z naszych łazienek Chwałczyk z całą rodziną i dużo ludzi, którzy u nas 
pracowali. Jest też pan Wojciechowski – był na naszym ślubie. Myślimy, że 
Jastrzębie zostało strasznie zniszczone, gdyż były tam ciężkie walki i będziemy 
musieli zaczynać od początku. Tylko, że nie możemy na razie wrócić. Chcemy 
powrócić do Polski, bez względu na istniejące warunki i jakąkolwiek władzę. 
Ponieważ tam jest nasze miejsce, tam nasza praca. Wielu Polaków nie chce wracać, 
ale my wierzymy, że wszystko będzie dobrze i z czasem wszystko uda się naprawić 
[...] Modlę się, aby wszystko się ułożyło. Jeszcze jedno – mamo - głaszczę Cię        
po Twych białych włosach, całuję Was wszystkich i nie z Bogiem, ale do widzenia.

Wasi Jarmila i Mikołaj“.

I tym razem kieruję pod adresem Táňy Kubátovej z Pragi serdeczne 
podziękowania za udostępnione informacje i materiały. Dzięki temu możemy lepiej 
poznać losy Jarmily Witczak i jej rodziny.

Dariusz Mazur (Jastrzębie-Zdrój)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otton Ejsymont - zapomniany ułan, żołnierz niezłomny

Otton Zygmunt Ejsymont herbu Korab urodził się 24 czerwca 1904 r.                
w Bobrujsku w guberni mińskiej w rodzinie szlacheckiej, jako syn Józefa i Adeli         
z d. Zalewska.

W latach 1913-1915 kształcił się w państwowych gimnazjach, następnie             
w polskich szkołach ukończył kolejne dwie klasy i uzyskał promocję do klasy piątej.

Jindřich Totušek, jego żona Josefa oraz 
dzieci: z lewej Jaroslav, z prawej Jarmila

Jarmila i jej rodzeństwo: 
Jaroslav i Libuše

Totušek 

Arch. Táňa Kubátova (Praha)
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Niestety w 1918 r. powrócili bolszewicy i zlikwidowali polskie gimnazja. Wówczas 
Ejsymont, nie chcąc kształcić się w szkole sowieckiej, przerwał naukę.

Gdy rok później wojsko polskie zajęło Mińsk, przedostał się przez front i jako 
ochotnik 16 czerwca wcielony został jako ułan do szwadronu zapasowego Pułku 
Jazdy Tatarskiej. Wraz z pułkiem wziął udział w wyprawie kijowskiej. Z początkiem 
czerwca 1920 r. kontrofensywa sowiecka zmusiła wojska polskie do wycofania.       
W walkach odwrotowych już jako starszy ułan walczył w rejonie Horynia,              
nad Styrem, gdzie jego pułk poniósł duże straty, on sam zaś 5 czerwca trafił            
do niewoli sowieckiej na długie 8 miesięcy do 20 lutego 1921 r. Gdy wrócił do kraju,    
1 marca tegoż roku został wcielony do 3 Pułku Strzelców Konnych w Pińczowie,      
a 15 czerwca został przeniesiony do 5 szwadronu 3 PSK w Baranowiczach.            
W następnym roku ze szwadronu liniowego przydzielono go w charakterze pisarza 
do kancelarii dowództwa pułku. Kolejne lata to stopniowe awanse: 28 marca 1923 r. 
został mianowany kapralem, 1 października stał się żołnierzem nadterminowym, 
zaś 17 lutego 1924 r. został mianowany plutonowym.

Własnoręczny życiorys i załączona       
do niego fotografia Ottona Zygmunta 
Ejsymonta (1926) / Arch. Centralne 
Archiwum Wojskowe w Warszawie

W tym samym roku 3 października został przeniesiony do 13 Pułku Ułanów 
Wileńskich do Nowej Wilejki pod Wilnem. Pułk ten przodował w wyszkoleniu 
bojowym, wykształceniu obywatelskim i dyscyplinie wojskowej. Było w nim wielu 
ułanów z rozwiązanego Pułku Jazdy Tatarskiej, stąd przejął on jego tradycje.          
W latach 1926-1928 kształcił się w Oficerskiej Szkole dla Podoficerów w Bydgoszczy 
w klasie kawaleryjskiej, którą ukończył z wynikiem bardzo dobrym (1 lokata).          
15 sierpnia 1928 r. został mianowany podporucznikiem w korpusie oficerów 
kawalerii ze starszeństwem (3 lokata) i otrzymał przydział do 3 Pułku Ułanów.

26 września 1928 r. został przydzielony na stanowisko dowódcy plutonu                  
w 4 szwadronie w Tarnowskich Górach. 10 listopada 1928 r. nadano mu medal 
pamiątkowy za wojnę 1918-21, a 17 listopada nadano prawo noszenia medalu 
Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości 1918-21. Po dwóch latach na wniosek 
kadry dowódczej ppłk. Kazimierza Żelisławskiego i płk. Zygmunta Piaseckiego, 
nagradzającej prace i osiągnięcia Ejsymonta, został awansowany do stopnia 
porucznika. 1 stycznia 1931 r. otrzymuje starszeństwo (lokata 5).

Między 2 października 1933 r. a 28 lutym 1934 r. przeszedł kurs oficerów 
łączności w Centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu i został dowódcą plutonu 
łączności w 3 Pułku Ułanów Śląskich. W 1937 r. został adiutantem pułku, a 1 marca 
1939 r. został awansowany na rotmistrza i objął dowództwo 3 szwadronu 
stacjonującego w Pszczynie.

 W kampanii wrześniowej szwadron działał jako kawaleria dywizyjna 6 Dywizji 
Piechoty. Pierwsze starcie z przeciwnikiem miało miejsce 1 września 1939 r.           
na Bożej Górze pod Jastrzębiem, gdzie garstka ułanów pod dowództwem rtm. 
Ejsymonta na kilka godzin wstrzymała silny oddział niemieckiej 5 Dywizji Pancernej, 
co pozwoliło przez polskie oddziały przyjąć i utrzymać pozycję wysuniętą                 
pod Pszczyną.

Kolejne dni to wykonywanie zadań wojennych przy 6 DP w składzie Grupy 
Operacyjnej Bielsko. 14 września gen. Boruta-Spiechowicz wydał rozkaz gen. 
Mondowi wysłania patrolu do zgrupowania dywizji karpackich gen. Sosnkowskiego 
w kierunku na lasy janowskie. Patrol ten miał zameldować o ogólnej sytuacji armii 
Kraków i zamierzonym przez nią ruchu na Lubaczów i Lwów. Rotmistrz Ejsymont 
jako dowódca patrolu szczęśliwie przedarł się przez szyki nieprzyjaciela i po 
południu 16 września dotarł do gen. Sosnkowskiego, za co on i pozostali członkowie 
patrolu mieli być odznaczeni za męstwo. Nad ranem 17 września patrol ruszył                
w kierunku Rawy Ruskiej ku armii Kraków, gdzie dotarł 19 września. Otrzymał tu 
wiadomość o rzekomej klęsce armii, dlatego postanowił zawrócić w stronę Lwowa. 
22 września, w obliczu kapitulacji miasta, cudem udało mu się uniknąć niewoli 
sowieckiej, trafił jednak do niewoli niemieckiej, z której udało się mu zbiec.

W rezultacie niepowodzeń armii polskiej, przez Halicz i Tatarów dotarł na Węgry, 
gdzie został internowany. Z obozu na terenie Węgier poprzez Split, Pireus, Modane, 
Niceę i Marsylię przedostał się do Francji, gdzie wstępnie formowały się polskie 
oddziały w Bretanii w Coetguidan. W lutym 1940 r. zapadła decyzja o formowaniu 1 
Lekkiej Dywizji Zmechanizowanej. Kawalerię motorową dyslokowano do Prowansji 
w rejon miejscowości Bollene położonej 20 km na północ od Orange. Zgrupowanie to
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Archiwum Wojskowe w Warszawie
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łączności w 3 Pułku Ułanów Śląskich. W 1937 r. został adiutantem pułku, a 1 marca 
1939 r. został awansowany na rotmistrza i objął dowództwo 3 szwadronu 
stacjonującego w Pszczynie.

 W kampanii wrześniowej szwadron działał jako kawaleria dywizyjna 6 Dywizji 
Piechoty. Pierwsze starcie z przeciwnikiem miało miejsce 1 września 1939 r.           
na Bożej Górze pod Jastrzębiem, gdzie garstka ułanów pod dowództwem rtm. 
Ejsymonta na kilka godzin wstrzymała silny oddział niemieckiej 5 Dywizji Pancernej, 
co pozwoliło przez polskie oddziały przyjąć i utrzymać pozycję wysuniętą                 
pod Pszczyną.

Kolejne dni to wykonywanie zadań wojennych przy 6 DP w składzie Grupy 
Operacyjnej Bielsko. 14 września gen. Boruta-Spiechowicz wydał rozkaz gen. 
Mondowi wysłania patrolu do zgrupowania dywizji karpackich gen. Sosnkowskiego 
w kierunku na lasy janowskie. Patrol ten miał zameldować o ogólnej sytuacji armii 
Kraków i zamierzonym przez nią ruchu na Lubaczów i Lwów. Rotmistrz Ejsymont 
jako dowódca patrolu szczęśliwie przedarł się przez szyki nieprzyjaciela i po 
południu 16 września dotarł do gen. Sosnkowskiego, za co on i pozostali członkowie 
patrolu mieli być odznaczeni za męstwo. Nad ranem 17 września patrol ruszył                
w kierunku Rawy Ruskiej ku armii Kraków, gdzie dotarł 19 września. Otrzymał tu 
wiadomość o rzekomej klęsce armii, dlatego postanowił zawrócić w stronę Lwowa. 
22 września, w obliczu kapitulacji miasta, cudem udało mu się uniknąć niewoli 
sowieckiej, trafił jednak do niewoli niemieckiej, z której udało się mu zbiec.

W rezultacie niepowodzeń armii polskiej, przez Halicz i Tatarów dotarł na Węgry, 
gdzie został internowany. Z obozu na terenie Węgier poprzez Split, Pireus, Modane, 
Niceę i Marsylię przedostał się do Francji, gdzie wstępnie formowały się polskie 
oddziały w Bretanii w Coetguidan. W lutym 1940 r. zapadła decyzja o formowaniu 1 
Lekkiej Dywizji Zmechanizowanej. Kawalerię motorową dyslokowano do Prowansji 
w rejon miejscowości Bollene położonej 20 km na północ od Orange. Zgrupowanie to
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Podziękowania dla Muzeum-Zamku w Łańcucie oraz Muzeum Militarnych 
Dziejów Śląska za udostępnione materiały.

Źródła: dokumenty ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie; Wielka 
księga kawalerii polskiej 1918-1939, Warszawa 2013; Śladami polskich gąsienic 1939-1947, 
Warszawa 2015; W. Steblik, Armia „Kraków” 1939, Warszawa 1989.

Marek Mosz (Pro Memoria Stowarzyszenie Bitwy pod Pszczyną 1939, Cieszyński 
Klub Hobbystów, Jastrzębie-Zdrój)

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

Z dziejów budowy kopalni „Moszczenica”

W grudniu 2015 r. przypadła 50. rocznica oddania do użytku kopalni 
„Moszczenica”. Ten duży zakład wydobywczy, postawiony wielkim nakładem sił         
i środków, funkcjonował jednak stosunkowo krótko, bo zaledwie 35 lat. Kopalnia 
padła ofiarą przeprowadzanej restrukturyzacji górnictwa. 

Budowa kopalni „Moszczenica” wiąże się z zaplanowanym na szeroką skalę 
rozwojem górnictwa na terenie Rybnickiego Okręgu Węglowego po II wojnie 
światowej. Warto jednak przypomnieć, że poszukiwania węgla prowadzono tu        
od XIX w., jednak wysoka zawartość metanu w złożu uniemożliwiała wydobycie tego 
surowca. Na początku XX w. w pobliskich Gołkowicach doszło do dwóch potężnych 
wybuchów, które doszczętnie zniszczyły szyby wydobywcze. Z podobnymi 
problemami borykano się w Gorzycach, z kolei w nieodległym Jastrzębiu 
funkcjonowało uzdrowisko, podlegające ustawie o ochronie wód leczniczych.

Na sprzyjające warunki dla rozwoju górnictwa na tym terenie trzeba było więc 
czekać aż do lat 50., gdy władze PRL postawiły na rozbudowę potencjału 
surowcowego kraju. W warunkach socjalizmu interes strategiczny miał większe 
znaczenie od kalkulacji ekonomicznych. Zresztą przeprowadzone w latach 50. 
odwierty potwierdziły obecność dużych złóż węgla koksowego o znakomitych 
parametrach. Dawało to szansę na uzyskanie cennego i poszukiwanego na świecie 
surowca, uniezależnienie się od importu oraz na uprzemysłowienie południowej 
części okręgu rybnickiego.

Do 1955 r. na obszarze górniczym „Moszczenica” przeprowadzono                   
20 odwiertów, których wynik wpłynął na podpisanie uchwały rządu nr 458/55            
o budowie dwóch kopalń węgla kamiennego: „Jastrzębie” i „Moszczenica”.             
W dokumencie założono, że budowa ruszy natychmiast i zakończy się na początku 
1962 r. Jednocześnie zezwolono na pospieszną budowę bez wymaganej 
dokumentacji szczegółowej (miała być wykonana w trakcie prowadzenia inwestycji). 
W założeniach, opracowanych przez Dział Nowych Kopalń Rybnickiego 
Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, kopalnia „Moszczenica” miała docelowo 
osiągnąć wydobycie ok. 4 tys. t/d z poziomu 410. Przewidziano budowę dwóch 
szybów centralnych I i II oraz wentylacyjnego III.

26 października 1955 r. powołano przedsiębiorstwo pod nazwą Kopalnia Węgla 
Kamiennego Moszczenica w budowie. Przez pierwszy rok funkcję kierownika 
zakładu pełnił Wacław Boryczko.

posiadało dwa bataliony noszące imiona pułków wchodzących w skład 10 BK:         
24 Pułk Ułanów w Montdragon, a 10 Pułk Strzelców Konnych w Mornas,               
zaś dowództwo w Bollene. Dowództwo baonu, zalążka 10 psk, objął mjr Emil 
Słatyński, a 3 szwadron rtm. Ejsymont.

W celu ułatwienia i przyśpieszenia procesu formowania związki brygady 
przeniesiono pod koniec maja pod Paryż w rejon Versailles, Osraj, Arpajon.            
10 czerwca 1940 r. cześć brygady pod dowództwem gen. Maczka wyruszyła na front 
do Szampanii. Ejsymont objął dowództwo 1 szwadronu 10 psk wzmocnionego 
plutonem ckm i plutonem motocyklistów. Między 13-17 czerwca brał udział              
w kampanii francuskiej na szlaku bojowym od Avize nad Marną po Moloy w okolicach 
Dijonu. W walce pod Montbard został ciężko ranny. 18 czerwca decyzją gen. Maczka 
brygada została rozwiązana, a rotmistrz wraz z pozostałymi rannymi pozostał       
pod opieką ludności w Moloy. Po dojściu do zdrowia walczył w partyzantce.

W 1942 r. w obliczu dekonspiracji przez Gibraltar został przerzucony do Anglii. 
Ponownie został wcielony do 10 pks, gdyż i w Anglii odbudowane zostały struktury  
10 Brygady Kawalerii. Jesienią 1943 r. pułk został przeorganizowany na pancerny 
pułk rozpoznawczy. Dowództwo objął mjr Jan Maciejowski. W maju 1944 r.               
1 zastępcą dowódcy pułku został po uprzednim awansie mjr Otton Ejsymont.

Na przełomie lipca i sierpnia 1944 r. został przetransportowany wraz ze swym    
10 psk oraz innymi oddziałami 1 Dywizji Pancernej do Normandii. 8 sierpnia 
pododdziały 10 Pułku Strzelców Konnych przeszły chrzest bojowy w czasie natarcia 
10 BKPanc. w składzie 2 Korpusu kanadyjskiego. 15 sierpnia po całodziennych 
walkach szwadrony 10 psk znalazły niebroniony bród i sforsowały rzekę Dives. 
Główna linia obrony wroga została przełamana, co otworzyło 1 Dywizji Pancernej 
drogę na Trun.

W kolejnych dniach walczył ze swym pułkiem w rejonie wzgórz na północno-
zachodnich podejściach do Chambois o zamknięcie kotła Falaise. 20 sierpnia          
w ostatniej fazie bitwy po śmierci mjr. Jana Maciejewskiego został dowódcą pułku. 
Po słynnej bitwie na Maczudze pod Falaise został odznaczony Krzyżem Srebrnym 
Orderu Wojennego Virtuti Militari klasy V. 24 sierpnia został dowódcą 1 Pułku Artylerii 
Przeciwpancernej. Od 1 września prowadził działania na szlaku Abbeville-La Baisle-
Hesolin-Wittis-St. Omer, następnie od granicy belgijskiej przez Ypres-Roules-Thielt-
Gandawa-Axel-Merxplasa po stronie holenderskiej przez Baarle Nassau-Gilze-
Brede-Moerdijk i ujście Mozy. Rok 1945 to ofensywa na Niemcy. Bitwy i potyczki 
wiodły przez Emmen-ter Apel-Papenburg-Kustem- Kanal-Aschendorf-Apen-
Borgmoor-Bollingen-Schancer-Remmels-Asterfeld. 10 maja po kapitulacji Niemiec  
i przerwaniu ognia wraz z 1 Dywizją Pancerną przyjął kapitulację twierdzy 
niemieckiej marynarki wojennej w Wilhelmshaven.

Po zaprzestaniu działań wojennych został wojskowym komendantem jednego     
z okupowanych miast w Niemczech przez aliantów. W 1947 r. został ewakuowany   
do Anglii. Koniec wojny nie oznaczał wymarzonego powrotu do ojczyzny. Pozostał    
w Wielkiej Brytanii, gdzie prowadził mały bar w Londynie. 30 maja 1961 r. przyznano 
mu tamtejsze obywatelstwo. Zmarł w mieście Chichester w hrabstwie Sussex           
w 1984 r.
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surowca. Na początku XX w. w pobliskich Gołkowicach doszło do dwóch potężnych 
wybuchów, które doszczętnie zniszczyły szyby wydobywcze. Z podobnymi 
problemami borykano się w Gorzycach, z kolei w nieodległym Jastrzębiu 
funkcjonowało uzdrowisko, podlegające ustawie o ochronie wód leczniczych.
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parametrach. Dawało to szansę na uzyskanie cennego i poszukiwanego na świecie 
surowca, uniezależnienie się od importu oraz na uprzemysłowienie południowej 
części okręgu rybnickiego.
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1962 r. Jednocześnie zezwolono na pospieszną budowę bez wymaganej 
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zaś dowództwo w Bollene. Dowództwo baonu, zalążka 10 psk, objął mjr Emil 
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Jednym z pierwszych działań było przejęcie gruntów pod budowę kopalni, 
ponieważ aż 95 proc. obszaru przyszłej „Moszczenicy” znajdowało się w rękach 
prywatnych. Akcję tę, mimo sprzeciwu wielu mieszkańców, udało się sprawnie 
przeprowadzić. Miejscowym gospodarzom zaoferowano grunty zamienne, które 
przedsiębiorstwo otrzymało z Państwowego Funduszu Ziemi.

Pod koniec 1955 r. Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń w Wilchwach przystąpiło   
do pierwszych prac polegających na uzbrojeniu placu budowy i zaopatrzeniu go       
w wodę i energię, a w następnym roku przeprowadzono niwelację terenu i budowę 
dróg dojazdowych. Aby usprawnić działania 1 października 1956 r. połączono 
kopalnie „Mszana”, „Jastrzębie” i „Moszczenica” w budowie z Przedsiębiorstwem 
Budowy Kopalń w Wilchwach.

W ciągu następnego roku rozpoczęto głębienie trzech szybów oraz dodatkowego 
IV (wentylacyjnego), a także budowę bocznicy kolejowej. W tym samym czasie Biuro 
Studiów i Projektów Nowych Kopalń opracowało projekt wstępny, który przewidywał 
jednopoziomową eksploatację oraz wzniesienie 23 obiektów przemysłowych        
na powierzchni, nie licząc obiektów administracyjno-socjalnych, a także budowę 
osiedla awaryjnego o 986 izbach i osiedla mieszkaniowego o 3264 izbach                
w Pawłowicach (tam wówczas miało powstać miasto). Docelowe wydobycie            
w wysokości 4 tys. t/d kopalnia miała osiągnąć w 1968 r.

Już w trakcie głębienia szybów zaczęło mścić się słabe rozpoznanie 
geologiczne. Problemy z gazem i kurzawką przyczyniły się do spowolnienia tempa 
głębienia wszystkich szybów. Brakowało przy tym odpowiedniego sprzętu 
pozwalającego na prowadzenie bezpiecznych robót w takich warunkach. W trakcie 
roku 1958 opóźnienia widoczne były również na powierzchni. Nie ukończono m.in. 
urządzenia wyciągowego i wieży szybowej IV oraz wielu dróg dojazdowych. Główną 
przyczyną był brak ludzi, ponieważ to kopalnię „Jastrzębie” traktowano jako 
inwestycję priorytetową. Nie zważając na te problemy władze resortowe podjęły 
decyzję o aktualizacji projektu wstępnego kopalni i podniesieniu zdolności 
produkcyjnych przyszłej „Moszczenicy”. Jednocześnie stwierdziły, że 
dotychczasowy sposób zarządzania nie zdał egzaminu i z dniem 1 stycznia 1959 r. 
przywróciły przedsiębiorstwo pod nazwą „KWK Jastrzębie-Moszczenica                       
w budowie”. Nowy rok przyniósł kilka znaczących wydarzeń. Z początkiem kwietnia 
funkcję dyrektora kopalni objął Włodzimierz Ostaszewski. Tydzień później doszło    
do tragicznego zdarzenia. W szybie I doszło do potężnego wybuchu metanu, który 
całkowicie zniszczył szyb i wieżę wyciągową. Śmierć poniosło 9 osób. Specjalnie 
powołana komisja stwierdziła, że przyczyną wybuchu było palenie papierosów               
w bezpośrednim sąsiedztwie szybu. Jednocześnie ustaliła, że praktyka ta była 
normą na placu budowy. W następnych miesiącach trwało usuwanie szkód. Szyb 
odwodniono i wybudowano nową wieżę szybową. Dopiero pod koniec roku zaczęto 
ponowne głębienie szybu. Zwrócono również baczniejszą uwagę na kwestie bhp    
w miejscu pracy. W drugiej połowie roku Biuro Projektów Przemysłu Węglowego     
w Gliwicach opracowało nową koncepcję kopalni. Plan zakładał jej dwupoziomowy 
charakter. Zwiększono też docelowe wydobycie w wysokości 6 tys. t/d. Tymczasem 
na placu budowy prace przebiegały wciąż niemrawo.

W 1960 r. kontynuowano głębienie czterech dotychczasowych szybów oraz 
rozpoczęto głębienie dwóch nowych: V i VI. Przeprowadzono także pierwszą 
rozcinkę złoża. Najbardziej zaawansowane prace dotyczyły wieży szybowej IV, 
wentylatorów, rozdzielni głównej, bocznicy kolejowej i drogi dojazdowej. Był to 
jednak piąty rok budowy, a efekty prac były wciąż mało widoczne. Tymczasem 
zakres pracy przedsiębiorstwa uległ rozszerzeniu, ponieważ podjęto budowę 
kolejnej kopalni – stąd od 1 stycznia 1961 r. zakład nosił nazwę „Kopalnia Węgla 
Kamiennego Jastrzębie-Moszczenica-Zofiówka w budowie”. W 1961 r. 
kontynuowano roboty pod ziemią. Niestety dwukrotnie dochodziło do pożaru         
na skutek zapalenia metanu. W dalszym ciągu głębiono szyby, przy czym szyb I 
ukończono. Najwolniejsze tempo prac było jednak na powierzchni. Z planu 
rocznego skreślono wiele inwestycji, ponieważ brakowało mocy przerobowych, 
które niemal w całości rzucone zostały na kopalnię „Jastrzębie”. W gabinetach 
decydentów panował jednak duży optymizm, skoro z początkiem 1962 r. 
przystąpiono do budowy kolejnej kopalni – „Borynia” (w ramach jednego 
przedsiębiorstwa). Aby zintensyfikować prace powołano Samodzielny Oddział 
Wykonawstwa Inwestycyjnego, którego zadaniem miało być prowadzenie robót     
w wyrobiskach podziemnych. Na powierzchni główny nacisk położono na rejon 
szybów IV i V – m.in. w lipcu oddano do użytku urządzenie wyciągowe szybu IV.      
W 1962 r. przystąpiono także do budowy elektrociepłowni.

Obserwując znaczne opóźnienia na terenie „Moszczenicy” kierownictwo kopalni 
z dużą ulgą przyjęło ukończenie „Jastrzębia” i oddanie go do użytku w grudniu 1962 
r. Co więcej, od stycznia 1963 r. kopalnie „Zofiówka”, „Borynia” i „Pniówek” stworzyły 
odrębne przedsiębiorstwo. Powstało także przedsiębiorstwo pod nazwą „Kopalnia

Budowa cechowni kopalni „Moszczenica” / Arch. MOK-GHM Jastrzębie-Zdrój
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Jastrzębie-Moszczenica w budowie”, nad którym kierownictwo objął dyrektor 
Władysław Chlebik. Tym samym zastąpił Włodzimierza Ostaszewskiego, który za 
dotychczasowe osiągnięcia otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Tak więc do stycznia 1963 r. dyrektor Chlebik realizował dwa podstawowe zadania: 
wydobywał węgiel z „Jastrzębia” i kontynuował budowę „Moszczenicy”, przy czym 
mógł teraz liczyć na większe „moce przerobowe”. Przyspieszeniu uległy więc roboty 
poziome (rozcinki, przekopy, obieg wozów, komory pomp, podszybia). Duża 
gazowość złoża zmusiła inwestora do zastosowania znacznie większych lutniociągów 
(o średn. 800 mm). Wciąż opóźnione były prace na powierzchni, gdzie największe 
natężenie robót widoczne było jedynie w rejonie szybów IV i V. W maju rozpoczęto 
wznoszenie cechowni o kubaturze niemal 14 tys. m sześc., zaś w drugiej połowie roku 
przystąpiono do budowy zakładu przeróbczego. Kontynuowano także inwestycje 
mieszkaniowe przy ul. Cieszyńskiej.

W 1964 r. roboty budowlane nabrały wreszcie dużego tempa z uwagi na zbliżający 
się termin oddania kopalni do użytku (decydenci wyznaczyli datę uruchomienia 
zakładu na 4 grudnia 1964 r.). Dla władzy był to rok szczególny, związany z rocznicą 
20-lecia Polski Ludowej. Z tej przyczyny podjęto wiele zobowiązań produkcyjnych, 
m.in. załoga Przedsiębiorstwa Budowlanego Przemysłu Węglowego zobowiązała się 
do przekazania do użytku wznoszonych przez nią obiektów na 10 dni przed Barbórką. 
Niestety, znowu dał znać o sobie metan. Rankiem 27 czerwca nastąpił potężny 
wybuch w szybie I. Zginął jeden górnik, zaś 30 zostało rannych. Nie mniej poważne 
były straty materialne – zniszczeniu uległo zbrojenie szybu, co przekreśliło 
dotrzymanie terminu związanego z uruchomieniem zakładu. Śledztwo wykazało,             
że przyczyną eksplozji było użycie otwartego ognia przez żołnierza zatrudnionego          
w Przedsiębiorstwie Budowlanym Przemysłu Węglowego. Kolejny raz okazało się,          
że choć stosuje się różne techniczne metody walki z metanem, to słabym ogniwem 
wciąż pozostaje czynnik ludzki. Stąd też zwrócono jeszcze baczniejszą uwagę                 
na kwestie bhp. Mimo to w październiku dwaj wiertacze przodowi ulegli zagazowaniu. 
Tymczasem na powierzchni główne roboty prowadzono w rejonie szybów głównych. 
W marcu zmontowano i nasunięto na fundament wieżę szybu I, a w dalszej kolejności 
stawiano budynek nadszybia. Do końca roku oddano do użytku I etap elektrociepłowni 
(w tym najwyższy w ROW 120-metrowy komin), cechownię oraz bocznicę kolejową. 
Niestety, kilkumiesięczne opóźnienia dotyczyły budowy zakładu przeróbczego.

W dziesiątym roku budowy kopalnia „Moszczenica” doczekała się nowego projektu 
wstępnego opracowanego przez Biuro Projektowe Przemysłu Węglowego                 
w Gliwicach. W myśl nowych założeń docelowe wydobycie miało osiągnąć poziom      
10 tys. t/d. Zachowano dwupoziomowy model kopalni. Z uwagi na dużą gazowość      
w rejonie szybów IV i V przewidziano kolejny szyb wydechowy oznaczony jako VII. 
Ponadto planowano lokowanie kamienia dołowego w wyrobiskach.

Ponieważ zbliżał się nowy termin oddania kopalni do użytku (4 grudnia 1965 r.), 
wszystkie roboty prowadzone były bardzo intensywnie, choć było pewne, że nie uda 
się zrealizować do Barbórki wszystkich inwestycji. O skali robót świadczy liczba 
przedsiębiorstw zaangażowanych w prace budowlano-montażowe (było ich 30). 
Niektóre załogi pracowały do późnych godzin wieczornych, a także w soboty

i niedziele. Szczególne natężenie prac widoczne było w rejonie szybów głównych, 
gdzie w sierpniu oddano do użytku urządzenie wyciągowe, wieżę i nadszybie szybu I. 
W tym okresie rozpoczęto również budowę wieży skipowej II, zaś termin jej 
ukończenia przewidziano na IV kwartał 1966 r. Wciąż realizowano lampownię, łaźnię, 
dworzec kopalniany, stacje odmetanowania oraz zakład przeróbczy, w którym 
ukończono jedynie sortownię, stację załadowczą i odstawę kamienia. Mimo to 
minister górnictwa Jan Mitręga w trakcie wizyty w październiku 1965 r. stwierdził,        
że kopalnia w grudniu będzie gotowa do eksploatacji.

Uruchomienie kopalni, mimo nieukończenia wielu inwestycji, nie było wówczas 
niczym nowym. Uczestnicy uroczystości barbórkowych, wśród nich Władysław 
Gomułka, z pewnością dostrzegli kilka obiektów pozostających w budowie. Nie stało 
to jednak na przeszkodzie, by wydobywać węgiel. 

1 stycznia 1966 r. weszło w życie Zarządzenie nr 129 Ministra Górnictwa                 
i Energetyki w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa pod nazwą KWK „Moszczenica”. 
Dyrektorem zakładu został Władysław Chlebik. Co ciekawe, nakłady inwestycyjne  
na nowy rok były znacznie wyższe niż w roku uruchomienia zakładu. Było przecież 
wiele poślizgów. Sfinalizowano kilka ważnych obiektów: wieżę skipową (wzniesioną 
nowatorską w budownictwie ślizgowym metodą elektronagrzewu), zakład 
przeróbczy, lampownię. Szczególnie ważne dla zakładu było ukończenie zakładu 
przeróbki mechanicznej węgla. Dzięki temu już w czerwcu 1966 r. „Moszczenica” 
wysłała pierwsze tony węgla za granicę. Tym samym kopalnia stała się zakładem 
stricte produkcyjnym. 

Źródła: Kronika KWK „Moszczenica”; „Nowiny” 1960-1966, „Trybuna Robotnicza” 1965, „Życie 
Gospodarcze” 1963.

Marcin Boratyn (kierownik Galerii Historii Miasta)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wspomnienia nieuczesane, czyli:
Mało obiektywnie o „Naszych Problemach”

A raczej całkiem subiektywnie, gdyż pracowałam w redakcji tej gazety od początku 
marca 1975 r. do końca czerwca 1982 (zwolniono mnie po negatywnej weryfikacji         
w stanie wojennym). Młodszym Czytelnikom wypada wyjaśnić, że weryfikacji 
poddano wtedy całe środowisko dziennikarskie, z  wszystkich mediów w całej Polsce, 
a negatywny wynik tej lustracji oznaczał zwolnienie i zakaz pracy w zawodzie.

„Nasze Problemy” przetrwały kilka miesięcy dłużej, do końca 1982 r., a oficjalnym 
powodem likwidacji gazety zbuntowanego górniczego miasta były problemy 
finansowe (tak jakby wcześniejsze funkcjonowanie tej gazety oparte było                  
na jakimkolwiek rachunku ekonomicznym). „Nasze Problemy” powołano przecież    
do życia jako gazetę samorządów robotniczych 3 kopalń: „Jastrzębia”, „Moszczenicy” 
i „Manifestu Lipcowego” (obecnie „Zofiówki”), a od listopada 1975 r. także kopalni 
„Borynia” i „XXX-lecia PRL” (obecnie „Pniówka”); pierwszy numer ukazał się 20 
września 1974 r., a nakład wynosił około 15 tysięcy egzemplarzy. I nigdy nie było to
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Jastrzębie-Moszczenica w budowie”, nad którym kierownictwo objął dyrektor 
Władysław Chlebik. Tym samym zastąpił Włodzimierza Ostaszewskiego, który za 
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Tak więc do stycznia 1963 r. dyrektor Chlebik realizował dwa podstawowe zadania: 
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(o średn. 800 mm). Wciąż opóźnione były prace na powierzchni, gdzie największe 
natężenie robót widoczne było jedynie w rejonie szybów IV i V. W maju rozpoczęto 
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Ponieważ zbliżał się nowy termin oddania kopalni do użytku (4 grudnia 1965 r.), 
wszystkie roboty prowadzone były bardzo intensywnie, choć było pewne, że nie uda 
się zrealizować do Barbórki wszystkich inwestycji. O skali robót świadczy liczba 
przedsiębiorstw zaangażowanych w prace budowlano-montażowe (było ich 30). 
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po 7 miesiącach jej istnienia.
Byłam pierwszym dziennikarzem zatrudnionym na etat (oprócz redaktora 

naczelnego); dorywczo współpracował z redakcją także znany dziennikarz rybnicki 
Stanisław Pieles oraz kilku „woluntariuszy” - ludzi piszących z racji swoich
zainteresowań czy ambicji, bo pieniądze z wierszówki na pewno nikogo nie mogły 
inspirować.

Materiały fotograficzne zapewniała nam Harcerska Agencja Fotograficzna,         
m.in. w osobach jej szefa Jerzego Kamińskiego, Marii Kiecy, Tadeusza 
Brzozowskiego i Stanisława Sputo.

Wojciech Lotz, pierwszy naczelny redaktor „NP”, na pewno obraziłby się na 
określenie „amatorski zespół redakcyjny”, bo on sam uważał siebie za profesjonalistę 
i to wybitnego... Jednak kilka miesięcy później jego stanowisko zajął Rajmund Maks, 
który przez kilka lat (do maja 1980 roku) budował zespół, przyjmując sukcesywnie 
kolejnych pracowników. Sekretarzem redakcji – a więc wykonawcą najbardziej 
niewdzięcznej pracy w każdej redakcji - był Czesław Szafrański (od maja 1976 r. do 
maja 1980, kiedy to został naczelnym redaktorem „NP”). W naszym zespole, niemal 
od początku, była także „królowa Elżbieta”, czyli szefowa sekretariatu redakcji, 
Elżbieta Sokół, do której dołączyła mniej królewska, ale też Elżbieta, pani Fila. To one 
czuwały nad prozą redakcyjnego życia i sprawnym funkcjonowaniem jej wszystkich 
administracyjnych trybików, zwłaszcza od momentu przeprowadzki (w 1976 r.)        
do nowej siedziby redakcji, na parterze wieżowca przy ul. Śląskiej 2. No i przede 
wszystkim przepisywały teksty do każdego numeru gazety, która przekształcała się  
z miesięcznika w dwutygodnik, a następnie w tygodnik. Przypominam o tym dla 
porządku, bo w skomputeryzowanych redakcjach nie ma już stanowiska 
maszynistek, a wtedy ich praca decydowała o „obrotach spraw redakcyjnych”...

Nie  pamiętam niestety dokładnej kolejności powiększania się naszego zespołu, 
co wynikało ze zwiększania częstotliwości wydawania gazety oraz zakresu jej 
działania (do grupy wydawców dołączyło po kilku latach PRG ROW, a miasto stało się 
częścią naszego „zakresu działania” – bez formalnego akcesu do grona wydawców).

Tuż po mnie do zespołu dołączyła Elżbieta Siwiak (początkowo jako redaktor 
techniczna), następnie – (niekoniecznie w kolejności wymieniania): Zygfryd Fojcik 
(tematyka sportowa w szerokim ujęciu), Marek Jurkiewicz,  Maria Sunita – redaktor 
techniczna, Jan Duda, Tadeusz Krzyżowski i Józef Romanowski – trzy pistolety 
reporterskie, niespokojne duchy, które wniosły do redakcji studenckie maniery i takiż 
(dziś określany jako luzacki) styl bycia; następnie pojawiła się Anna Mendykowska 
(późniejsza sekretarz redakcji i ostatnia redaktor naczelna „NP”) oraz Jolanta 
Wieczorek, a na koniec Janusz Łuska. Niemal od początku naszą pracę wspierał 
fotoreporter Józef Żak, który jedną fotką potrafił przekazać więcej treści niż tysiące 
naszych słów. „Ziut” jest nadal absolutnym profesjonalistą w dziedzinie fotografii, 
którego zdjęcia z sierpniowego strajku w kopalni „Manifest Lipcowy” stały się 
ogólnopolską klasyką.

Gazeta przyciągała współpracowników, ale po 40 latach większości z nich          
nie pamiętam. Jednak kilka osobowości, takie jak Marian Paździora czy Zofia i Jerzy 
Lubczyńscy (twórcy klubu fotograficznego „Niezależni”, którzy od początku 
współpracowali z redakcją, zarówno jako fotograficy, a także jako autorzy

przedsięwzięcie komercyjne, bowiem istnienie gazety zależało jedynie od „woli 
politycznej”, jak dziś elegancko nazywa się tego typu sytuacje. Z końcem 1982 r. 
władze stanu wojennego nie miały już „politycznej woli”  integrowania społeczeństwa 
górniczego miasta – i „Nasze Problemy” zlikwidowano pod pretekstem problemów 
finansowych.

Amatorski zespół dziennikarski?
W tytule podkreśliłam subiektywność mojego opisu rzeczywistości, w której 

powstały i działały „Nasze Problemy”, gdyż opieram się tylko na własnych 
wspomnieniach, nigdy nie zapisanych, a więc dziurawych i mocno zamazanych przez 
upływ czasu. Nie dotarłam do żadnego większego opracowania monograficznego              
o „Naszych Problemach”, więc muszę polegać jedynie na pamięci mojej i kolegów: 
Józefa Żaka – naszego nieocenionego fotoreportera i Czesława Szafrańskiego – 
sekretarza redakcji od 1976 r., a później naczelnego redaktora „NP”. Przejrzałam też 
zszywki kilku roczników „NP” - fatalnego przykładu proletariackiej anonimowości 
autorów i dopiero po 40 latach uświadomiłam sobie, że załoga naszej redakcji, choć 
była „zespołem amatorskim” (każdy miał inne wykształcenie - najwięcej było 
polonistów - ale nikt nie ukończył studiów dziennikarskich i nie miał doświadczenia 
wydawniczego), to przecież stworzyła gazetę jak najbardziej profesjonalną, kronikę 
tętniącego życiem miasta w okresie 7 lat, w tym dwu lat historycznego przełomu 
ustrojowego w Polsce.

Wielkie,  historyczne chwile naszego kraju pokazaliśmy przez pryzmat życia 
mieszkańców górniczego miasta i w ten oto sposób, jako kronikarze tamtych czasów, 
staliśmy się częścią historii Jastrzębia. Miłe uczucie...

Działaliśmy intuicyjnie na rzecz społeczeństwa, a nie doktryny i to dało właśnie ów 
efekt profesjonalizmu - w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. O jakości naszej pracy 
świadczą przecież jej owoce, zamknięte w zszywkach kilku roczników „Naszych 
Problemów”. Dzięki nim, uświadomiłam sobie, że kształt tej gazety jest klasycznym 
przykładem banalnej prawdy, że:

Wszystko zależy od ludzi!
40 lat temu krajobraz, także społeczny, Jastrzębia-Zdroju wymagał od jego 

mieszkańców hartu ducha i wyobraźni. Używając współczesnej retoryki: „wszystko 
było w budowie”,  praca w kopalniach szukała pracowników, „akcje werbunkowe” 
działały w całej Polsce, a blokowiska zaplanowane na 100 tysięcy mieszkańców 
nazywano miastem młodych i miastem szans, po które przyjechało tutaj kilkadziesiąt 
tysięcy ludzi... Także my, pracownicy redakcji, bowiem większość zespołu trafiła        
do Jastrzębia w poszukiwaniu pracy połączonej z perspektywą szybkiego przydziału 
mieszkania.

Zadania jakie miała spełniać nowa gazeta wynikały z faktu, że była połowa 
gierkowskiej dekady sukcesu, więc sukces należało pokazywać wszędzie... 
Oczywiście także w Jastrzębiu - chlubie socjalistycznej gospodarki. Należało więc 
przekonywać wielotysięczne załogi nowo zbudowanych kopalń, że sami budują ten 
sukces i korzystają z jego owoców.

Takie były zapewne doktrynalne założenia „Naszych Problemów” - choć nie znam 
kulis jej narodzin, bo pierwszy mój materiał (reportaż z Okręgowej Stacji Ratownictwa 
Górniczego w Wodzisławiu) ukazał się w 6 lub 7 numerze gazety, a więc
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po 7 miesiącach jej istnienia.
Byłam pierwszym dziennikarzem zatrudnionym na etat (oprócz redaktora 

naczelnego); dorywczo współpracował z redakcją także znany dziennikarz rybnicki 
Stanisław Pieles oraz kilku „woluntariuszy” - ludzi piszących z racji swoich
zainteresowań czy ambicji, bo pieniądze z wierszówki na pewno nikogo nie mogły 
inspirować.

Materiały fotograficzne zapewniała nam Harcerska Agencja Fotograficzna,         
m.in. w osobach jej szefa Jerzego Kamińskiego, Marii Kiecy, Tadeusza 
Brzozowskiego i Stanisława Sputo.

Wojciech Lotz, pierwszy naczelny redaktor „NP”, na pewno obraziłby się na 
określenie „amatorski zespół redakcyjny”, bo on sam uważał siebie za profesjonalistę 
i to wybitnego... Jednak kilka miesięcy później jego stanowisko zajął Rajmund Maks, 
który przez kilka lat (do maja 1980 roku) budował zespół, przyjmując sukcesywnie 
kolejnych pracowników. Sekretarzem redakcji – a więc wykonawcą najbardziej 
niewdzięcznej pracy w każdej redakcji - był Czesław Szafrański (od maja 1976 r. do 
maja 1980, kiedy to został naczelnym redaktorem „NP”). W naszym zespole, niemal 
od początku, była także „królowa Elżbieta”, czyli szefowa sekretariatu redakcji, 
Elżbieta Sokół, do której dołączyła mniej królewska, ale też Elżbieta, pani Fila. To one 
czuwały nad prozą redakcyjnego życia i sprawnym funkcjonowaniem jej wszystkich 
administracyjnych trybików, zwłaszcza od momentu przeprowadzki (w 1976 r.)        
do nowej siedziby redakcji, na parterze wieżowca przy ul. Śląskiej 2. No i przede 
wszystkim przepisywały teksty do każdego numeru gazety, która przekształcała się  
z miesięcznika w dwutygodnik, a następnie w tygodnik. Przypominam o tym dla 
porządku, bo w skomputeryzowanych redakcjach nie ma już stanowiska 
maszynistek, a wtedy ich praca decydowała o „obrotach spraw redakcyjnych”...

Nie  pamiętam niestety dokładnej kolejności powiększania się naszego zespołu, 
co wynikało ze zwiększania częstotliwości wydawania gazety oraz zakresu jej 
działania (do grupy wydawców dołączyło po kilku latach PRG ROW, a miasto stało się 
częścią naszego „zakresu działania” – bez formalnego akcesu do grona wydawców).

Tuż po mnie do zespołu dołączyła Elżbieta Siwiak (początkowo jako redaktor 
techniczna), następnie – (niekoniecznie w kolejności wymieniania): Zygfryd Fojcik 
(tematyka sportowa w szerokim ujęciu), Marek Jurkiewicz,  Maria Sunita – redaktor 
techniczna, Jan Duda, Tadeusz Krzyżowski i Józef Romanowski – trzy pistolety 
reporterskie, niespokojne duchy, które wniosły do redakcji studenckie maniery i takiż 
(dziś określany jako luzacki) styl bycia; następnie pojawiła się Anna Mendykowska 
(późniejsza sekretarz redakcji i ostatnia redaktor naczelna „NP”) oraz Jolanta 
Wieczorek, a na koniec Janusz Łuska. Niemal od początku naszą pracę wspierał 
fotoreporter Józef Żak, który jedną fotką potrafił przekazać więcej treści niż tysiące 
naszych słów. „Ziut” jest nadal absolutnym profesjonalistą w dziedzinie fotografii, 
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przedsięwzięcie komercyjne, bowiem istnienie gazety zależało jedynie od „woli 
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finansowych.

Amatorski zespół dziennikarski?
W tytule podkreśliłam subiektywność mojego opisu rzeczywistości, w której 

powstały i działały „Nasze Problemy”, gdyż opieram się tylko na własnych 
wspomnieniach, nigdy nie zapisanych, a więc dziurawych i mocno zamazanych przez 
upływ czasu. Nie dotarłam do żadnego większego opracowania monograficznego              
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była „zespołem amatorskim” (każdy miał inne wykształcenie - najwięcej było 
polonistów - ale nikt nie ukończył studiów dziennikarskich i nie miał doświadczenia 
wydawniczego), to przecież stworzyła gazetę jak najbardziej profesjonalną, kronikę 
tętniącego życiem miasta w okresie 7 lat, w tym dwu lat historycznego przełomu 
ustrojowego w Polsce.

Wielkie,  historyczne chwile naszego kraju pokazaliśmy przez pryzmat życia 
mieszkańców górniczego miasta i w ten oto sposób, jako kronikarze tamtych czasów, 
staliśmy się częścią historii Jastrzębia. Miłe uczucie...

Działaliśmy intuicyjnie na rzecz społeczeństwa, a nie doktryny i to dało właśnie ów 
efekt profesjonalizmu - w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. O jakości naszej pracy 
świadczą przecież jej owoce, zamknięte w zszywkach kilku roczników „Naszych 
Problemów”. Dzięki nim, uświadomiłam sobie, że kształt tej gazety jest klasycznym 
przykładem banalnej prawdy, że:

Wszystko zależy od ludzi!
40 lat temu krajobraz, także społeczny, Jastrzębia-Zdroju wymagał od jego 

mieszkańców hartu ducha i wyobraźni. Używając współczesnej retoryki: „wszystko 
było w budowie”,  praca w kopalniach szukała pracowników, „akcje werbunkowe” 
działały w całej Polsce, a blokowiska zaplanowane na 100 tysięcy mieszkańców 
nazywano miastem młodych i miastem szans, po które przyjechało tutaj kilkadziesiąt 
tysięcy ludzi... Także my, pracownicy redakcji, bowiem większość zespołu trafiła        
do Jastrzębia w poszukiwaniu pracy połączonej z perspektywą szybkiego przydziału 
mieszkania.

Zadania jakie miała spełniać nowa gazeta wynikały z faktu, że była połowa 
gierkowskiej dekady sukcesu, więc sukces należało pokazywać wszędzie... 
Oczywiście także w Jastrzębiu - chlubie socjalistycznej gospodarki. Należało więc 
przekonywać wielotysięczne załogi nowo zbudowanych kopalń, że sami budują ten 
sukces i korzystają z jego owoców.

Takie były zapewne doktrynalne założenia „Naszych Problemów” - choć nie znam 
kulis jej narodzin, bo pierwszy mój materiał (reportaż z Okręgowej Stacji Ratownictwa 
Górniczego w Wodzisławiu) ukazał się w 6 lub 7 numerze gazety, a więc
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 i animatorzy kultury) - upływ czasu nie dotknął.
Między doktryną a wolnością

Dziś trudno uwierzyć, że w czasach rozkwitu propagandy sukcesu można było 
opisywać rzeczywistość taką, jaką ona była, niejako wbrew wymogom doktrynalnym 
dekady sukcesu. Nie była to w pełni świadoma kontestacja, a jedynie rzetelność 
obserwacji i ocen. Oczywiście gazeta musiała składać propagandową daninę „sile 
przewodniej narodu”, regularnie zamieszczaliśmy wszystkie sprawozdania             
z kopalnianych i miejskich posiedzeń plenarnych komitetów PZPR, także innych 
zgromadzeń klasy rządzącej w formie samorządów robotniczych. Taka była cena 
istnienia tej gazety, która z perspektywy czasu nie była chyba zbyt wysoka             
za stosunkowo dużą autonomię, że nie powiem wręcz – wolność – gazety              
na pozostałych obszarach tematycznych. 

Nie pamiętam, kto wymyślił określenie „święta egzekutywa”, ale oddawaliśmy jej 
tylko tyle pola, ile wymagała doktryna. Był to wielki paradoks bytu istniejącego  pod 
nazwą „Nasze Problemy”, bowiem gazeta zdefiniowana jako organ samorządów 
robotniczych kopalń jastrzębskich, z teoretycznie bardzo wąskim zakresem 
tematycznym, stała się w praktyce – pełnowymiarowym organem prasowym 
samorządu Jastrzębia-Zdroju – we współczesnym rozumieniu pojęcia samorząd.

„Nasze Problemy” stały się gazetą miejską, z przewagą tematyki górniczej –     
co nikomu nie przeszkadzało, skoro górnicy wraz z rodzinami byli przeważająca 
częścią mieszkańców nowych jastrzębskich osiedli.

Dni chwały
Były nimi bez wątpienia dni strajkowe w sierpniu 1980 r.
Wybuch strajku na „Manifeście Lipcowym” był szokiem dla wszystkich,           

przy czym słowo wybuch jest jedynym, które oddaje skalę zaskoczenia powstałą 
sytuacją, która błyskawicznie rozlała się na wszystkie kopalnie, potem na miasto,     
a w końcu na cały region. Przeżycia tych 4 dni i ostatniego etapu negocjacji w KWK 
„Manifest Lipcowy” to kilkadziesiąt wątków, bardzo dramatycznych dla całej 
redakcji. Jednak dla oceny roli „Naszych Problemów” w jastrzębskim środowisku       
i stosunku górników do naszej redakcji, najistotniejsze i wręcz symboliczne są dwa 
wydarzenia: zgoda zakładowego komitetu strajkowego kopalni „Manifest Lipcowy” 
na przeprowadzenie wywiadu z reprezentacją strajkujących górników oraz 
wydrukowanie - w kilka godzin po podpisaniu – pełnego tekstu Porozumienia 
Jastrzębskiego w „Naszych Problemach”. 

W obu przypadkach byliśmy pierwsi: jako pierwsza ekipa dziennikarska, która 
wpuszczona została na teren kopalni i zaakceptowana przez strajkujących 
(przedstawiono nas jako dziennikarzy z „naszej gazety”) oraz pierwsza gazeta         
w Polsce, która wydrukowała pełny tekst porozumienia, podpisanego nad ranem, 
dnia 3 września 1980 r. w kopalni „Manifest Lipcowy”.

Przypominam, że były to czasy składu ołowiowego, więc w drukarni                   
w Katowicach, na „gorącym stołku” dyżurował przez całą noc nasz redaktor 
naczelny, Czesław Szafrański. Czekał na magiczne słowo: PODPISALI. I wtedy 
ruszyły maszyny drukarskie...

Eugenia Plucik (dziennikarka, Żory)

Jedyne zdjęcie niemal całego zespołu redakcyjnego - na pożegnaniu redaktora 
naczelnego, Czesława Szafrańskiego, odchodzącego do redakcji „Górnika” (czerwiec 
1981 r.). Stoją od prawej: Elżbieta Sokół, Elżbieta Fila, Eugenia Plucik, Jolanta 
Wieczorek, Czesław Szafrański, Anna Mendykowska - przyszła redaktor naczelna         
i Maria Sunita. W przyklęku - od prawej: Jan Duda, Tadeusz Krzyżowski i Zygfryd Fojcik. 
Dwaj ostatni już nie żyją, podobnie jak Janusz Łuska i Elżbieta Siwiak - pracująca wtedy 
w Bibliotece Miejskiej. / Fot. Józef Żak

Eugenia Plucik w podziemiach KWK „Borynia” podczas realizacji reportażu o pracach 
brygady oddziału likwidacyjnego
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Sylwetki jastrzębskich twórców

Andrzej Gruszka

Urodził się w Katowicach. Bardzo szybko stracił ojca, który zginął w wypadku     
na kopalni „Wujek” w Katowicach, dlatego wychowaniem synów i domem zajmowała 
się mama. Od dziecka pasjonował się wieloma rzeczami, m.in. dużo czytał. Być 
może to właśnie miłość do literatury wpłynęła na to, że na V roku studiów sam zaczął 
pisać. 

Wybrał teologię (podobnie jak brat) i studia w Śląskim Seminarium Duchownym  
z siedzibą w Krakowie. Później - gdy oddano do użytku nowy budynek - przeniósł się 
do Katowic. W seminarium przeżywał okres fascynacji kulturą Dalekiego Wschodu. 
Długie godziny spędzał w Bibliotece Śląskiej zgłębiając wiedzę z tego zakresu.     
Gdy pojawiły się problemy ze wzrokiem, nikt nie przypuszczał, że to początek 
nieuleczalnej choroby- stwardnienia rozsianego.

Od 1985 r., już jako wikariusz, pracował w różnych śląskich parafiach, aby w 2002 
r. objąć stanowisko proboszcza w parafii p.w. św. Józefa w Rybniku-Kłokocinie. 
Postępująca choroba spowodowała, że po 12 latach pracy w Rybniku przeszedł na 
rentę i przeniósł się do Jastrzębia-Zdroju. W charakterze rezydenta zamieszkał na 
plebani przy Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej, gdzie proboszczem i 
jednocześnie jego przyjacielem z czasów studenckich jest ks. Antoni Stefański.

Malarstwem zafascynował się kilka lat temu, po przeczytaniu książki Irvinga 
Stone'a „Pasja życia”, opisującej losy jednego z największych impresjonistów         
w historii - Vincenta van Gogha.

 „Tak mnie wciągnął ten temat, że zacząłem szukać informacji, przeglądać 
albumy, czytać o malarzach-głównie impresjonistach. Dużo podróżowałem 
odwiedzając europejskie muzea. Był Paryż, Madryt, Barcelona, Wiedeń, Londyn,    
a do Rzymu wybrałem się specjalnie po to, aby zobaczyć jeden z obrazów Van 
Gogha” – wspomina.

Sam zaczął malować 6 lat temu. Pierwsze prace, które zachowały się do dziś, 
powstawały przy użyciu kredek „Bambino”. Potem wszystko potoczyło się lawinowo. 
W zależności od nastroju i dostępności materiałów plastycznych powstawały 
rysunki, akwarele, pastele, malowane na płótnie albo płycie obrazy.

„Nie jeżdżę na turnusy rehabilitacyjne, ponieważ nie chcę skupiać się na mojej 
chorobie. Najlepszym dla mnie lekarstwem jest moja pasja i ludzie, których 
spotykam na swojej drodze – wariaci i pasjonaci, którzy działają na mnie pozytywnie, 
to ludzie, którzy powodują, że jestem sobą”.

W twórczości ks. Gruszki odnaleźć można fascynację wieloma stylami i artystami 
m.in. Rubensem, Munchem, Gouguinem czy Beksińskim, jednak – jak sam 
przyznaje – największy wpływ na jego prace mieli i mają ekspresjoniści.

Od Picassa nauczył się, iż nie można bać się nowości i wyzwań. Dlatego tworzy w 
różnych technikach i kolorach. W zależności od potrzeby czy stanu emocjonalnego 
jego obrazy są drapane, chlapane, pokrywane grubą warstwą farby. Zafascynowany 
ekspresjonizmem węgierskim długo malował w tonacji zielono-niebieskiej.

Promocja albumu „Park Zdrojowy”

9 września 2015 r. w Galerii Historii Miasta odbyła się promocja albumu pt. „Park 
Zdrojowy” z serii „Perły jastrzębskiej architektury”. Przypomnijmy, że serię tę 
zapoczątkował w 2012 r. Miejski Ośrodek Kultury dwoma albumami pt. „Dom 
Zdrojowy” i „Łazienki”. W tym samym roku Hotel „Dąbrówka” wydał „Betanię”, zaś   
w 2014 r. staraniem MOK ukazała się „Pijalnia wód”. Publikacja o Parku Zdrojowym 
jest zatem piątym tomem z tej serii i z pewnością nie ostatnim.

Podczas promocji książki, w której udział wzięło liczne grono pasjonatów historii, 
zaprezentowano nie tylko nową publikację, ale również interesujące fakty                 
z przeszłości parku. Dość powiedzieć, że wielu obiektów i miejsc już nie ma – 
dotyczy to chociażby Szwajcarki, kortu tenisowego czy skoczni narciarskiej. 
Niektóre obiekty zmieniły wygląd i przeznaczenie. Są również miejsca, które 
czarowały kiedyś pięknem, a dziś oczekują na rewitalizację. Nie wszyscy też wiedzą 
(bądź pamiętają), że przez wiele lat park nosił imię Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, 
zaś obelisk ten fakt upamiętniający wciąż znajduje się na jego terenie. W trakcie 
promocji zwrócono również uwagę na to, że przedwojenni właściciele uzdrowiska 
trzymali się kilku zasad: jeden zarządca parku, jedna i spójna koncepcja parku, 
oddzielenie części ogrodowej od leśnej, porządek i czystość – to wszystko 
gwarantowało, że jastrzębski Park Zdrojowy był prawdziwą perłą tutejszego 
uzdrowiska. Zresztą, wystarczy obejrzeć naszą najnowszą publikację…

Opracowując album 
Miejski Ośrodek Kultury 
wykorzystał zarówno 
swoją bogatą kolekcję 
pocztówek, jak i zbiory 
osób prywatnych.

Książkę można nabyć 
w Galerii Historii Miasta  
w cenie 15 zł.

Marcin Boratyn
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Sylwetki jastrzębskich twórców

Andrzej Gruszka
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Z naszego lamusa

Makatka kuchenna, śl. garnitura, iberhantuch (z niem. über Handtuch –           
na ręcznik), wanszoner (z niem. 

Od 2002 r., kiedy Galeria Historii Miasta rozpoczęła swoją działalność, do zbiorów 
muzealnych trafiło 29 tkanin dekoracyjnych (w tym makatki i ręczniki ozdobne) 
przekazanych m.in. przez Mariana Górnego, Ewelinę Kuśkę i Urszulę Marcinowską. 
Wykonane są one w różnych technikach, reprezentują kolejne dekady XX w.

Makatki to niewielkie tkaniny dekoracyjne, zazwyczaj o kształcie prostokątnym, 
które były niezwykle popularne w domach całej Polski. Zwyczaj ich zawieszania 
wywodzi się z Niemiec i Holandii, gdzie znany był już powszechnie w XIX w.            
Na przełmie XIX i XX w. makatki zadomowiły się także w innych krajach Europy,        
w tym w Polsce, najpierw w domach mieszczańskich, potem robotniczych i wiejskich, 
gdzie funkcjonowały najdłużej - od okresu po I wojnie światowej do lat 80. XX w. Czas 
świetności makatek zaobserwowano w latach 60. XX w. 

Makatki spełniały funkcję dekoracyjną, ale miały też na celu podkreślenie 
czystości, porządku i przytulności w najważniejszym pomieszczeniu domu, czyli 
kuchni. W zbiorach znajdują się tkaniny opatrzone przywitaniem „Dzień dobry”      
czy informacją „Świeża woda”. Częstym motywem są też kompozycje kwiatowo-
roślinne (wazon z kwiatami, bukiet róż, poziomki i winogrona) oraz ptaszki (gołąbki, 
kury, gęsi). Występują one jako motyw przewodni makatki, znajdują się w centralnej 
jej części lub tworzą ramę bordiury. Cytaty utrwalone na makatkach miały spełniać 
funkcję pouczającą i dydaktyczną, być swoistymi wskazówkami jak żyć                       
i postępować na co dzień („Gość w dom - Bóg w dom!”, „Dobra gospodyni dom 
wesołym czyni”, „Gdy kucharz z kucharką gotuje, to wszystkim dobrze smakuje”). 
Świadczyły także o moralności, dobrym guście i zręczności gospodyni. Często 
przedstawiają scenkę rodzajową (gospodyni gotująca obiad w kuchni, dziewczynka 
pasąca gęsi, chłopiec ofiarujący dziewczynce kwiaty) lub fragment sielskiego 
krajobrazu (np. góral wypasający owce na tle wschodzącego słońca czy krajobrazy 
leśne). Jest też makatka z motywem magiczno-bajkowym, przedstawiająca  dwa 
krasnoludki siedzące na muchomorach i palące fajki. Inną grupę makatek stanowią 
te o charakterze religijnym (np. „Jezusie maleńki wielbimy Cię wszyscy!”, „Kiedy 
ranne wstają zorze” lub „Aniele Boży, stróżu mój ty zawsze przy mnie stój"), jednak 
dotychczas w zbiorach GHM nie znalazły się takie. Dodać warto, że makatki 
funkcjonowały w domach rodzin katolickich, protestanckich, obrządku wschodniego, 
a nawet żydowskich.

O sukcesie makatek zadecydował fakt, że był to mało kosztowny i stosunkowo 
łatwy do wykonania sposób na zbliżenie się mieszkańców wsi do wzorców miejskich. 
Obok funkcji dekoracyjnych makatki spełniały także bardziej praktyczną rolę – 
chroniły ściany przed zabrudzeniem, zaś ręczniki ozdobne zasłaniały te użytkowe. 
Relacje mieszkańców ziemi jastrzębskiej potwierdzają, że w każdym domu było dużo 
makatek. Gospodynie zmieniały je kilka razy w roku. Na Wielkanoc zawieszano 
tkaniny z motywem gęsi, kurcząt, kwiatów, a na Boże Narodzenie z wyszytymi 
aniołkami, igliwiem, bombkami, świeczkami czy ostrokrzewem.

schöne Wand – piękna ściana).

- które z jednej strony są wyrazem bólu i cierpienia z drugiej nadziei. W swoim 
dorobku ma również autoportrety. W ciągu roku powstaje kilka takich prac - 
wszystkie są swobodną interpretacją „Krzyku” Muncha. To, jaki mają charakter, kolor 
i przekaz zależy od aktualnego stanu psychicznego autora. 

Ze względu na pogarszający się wzrok swoje obrazy maluje plamami,              
nie przywiązując uwagi do szczegółów. Każdego dnia powstaje kilka prac, jednak są 
one poddawane autokrytyce, dlatego czasami ostateczny efekt może być widoczny 
dopiero po kilku a nawet kilkunastu miesiącach.

Chociaż nie uważa się za typowego artystę jego twórczość jest zauważana           
i nagradzana. W 2015 r. otrzymał Grand-Prix przyznane przez Stowarzyszenie 
Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego w ramach Art Passion Festiwal.

Oprócz obrazów ks. Gruszka jest również autorem 10 tomików poezji. Każdy,   
jak sam mówi, jest inny, dotyka innych problemów. Ostatni „Wędrujący baran” z 2014 
r. zawiera przemyślenia i refleksje spisane podczas pracy duszpasterskiej               
w Rybniku-Kłokocinie. W wierszach, podobnie jak w obrazach, odzwierciedlają się 
wszystkie emocje autora - wzajemnie się przeplatając i uzupełniając.

Katarzyna Nowak-Gardecka (instruktor GHM)

Jeden z obrazów ks. Andrzeja Gruszki
Fot. Katarzyna Nowak-Gardecka

Najczęstszym motywem, 
który pojawia się w jego 
pracach są ludzkie twarze: 
czasami spokojne, częściej 
eksp resy jne ,  zas t yg łe           
w  n i e m y m  k r z y k u ,  
powykręcane z grymasem 
b ó l u  c z y  z d z i w i e n i a               
w dużych, hipnotyzujących, 
tak charakterystycznych     
dla malarstwa ks. Gruszki 
oczach.

„Wolę malować twarze 
ludzi starych niż pięknych, 
młodych kobiet. Przez ich 
zmarszczki i oczy można 
dużo wyrazić, opowiedzieć 
historię” – mówi.

Wśród setek prac duża 
część poświęcona jest 
mi łości  macierzyńskiej ,  
pojawiają się też pejzaże, 
zwierzęta, akty oraz tematy 
biblijne – najczęściej pieta     
i ukrzyżowany Chrystus -
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Makatki zazwyczaj były poziome. Zawieszano je na ścianach w kuchni, zwykle     
w jej centralnych miejscach: nad stołem, obok pieca, przy szafkach lub półkach      
na naczynia. Ponadto eksponowano je nad łóżkiem i ławami. Ręczniki dekoracyjne, 
najczęściej dwustronne wisiały na romie nad umywalką w kąciku toaletowym. 
Romom na Śląsku nazywano półkę na przybory toaletowe, pomalowaną na biało       
z poziomym drążkiem, na którym zawieszano ozdobny ręcznik, przysłaniając 
jednocześnie użytkowe ręczniki. Ręczniki haftowane były z obydwu stron, przy czym 
cała kompozycja była dopiero widziana po przewieszeniu przez drążek. W zbiorach 
GHM znajduje się 19 makatek poziomych, 3 pionowe i 7 ozdobnych ręczników 
dwustronnych. Tkaniny dekoracyjne występowały także w zestawach (w zbiorach 
znajduje się 5 kompletów). Najbardziej popularną koligację tworzył ręcznik 
dwustronny na rome oraz makatka pozioma zawieszana nad stołem lub ławą.

Wymiary poszczególnych elementów garnitury różniły się znacznie. Przyjąć 
można, że ręczniki ozdobne na rome liczyły przeciętnie 40-60 cm  szerokości oraz 
miały długość w granicach 90-140 cm. Szerokość wyszywanych płócien nad stoły        
i ławy wahała się pomiędzy 60-90 cm a wysokość dochodziła do 60-70 cm. 
Natomiast makatki zawieszane nad łóżkiem były znacznie większe. Tego typu 
makatka znajduje się w zbiorach GHM. Przedstawia dziewczynkę i chłopczyka 
zbierających kwiaty w ogrodzie i ma rozmiar 76 x 150 cm.

Do tworzenia makatek wykorzystywano najczęściej płótno bawełniane (25 szt.) 
lub lniane (4 szt.), które już gotowe z nakreślonymi wzorami nabywano na targach,  
w sklepach lub u wędrownych handlarzy. Na materiał nanoszono za pomocą kalki 
wzór dostępny w czasopismach skierowanych do gospodyń domowych (np. 
„Bluszcz” i „Przyjaciółka”). Często działała tutaj współpraca sąsiedzka – gospodynie 
wzajemnie wymieniały się dostępnymi wzorami. Dowodem na to jest fakt, że          
do zbiorów GHM z dwóch różnych źródeł trafiły dwie niemal identyczne makatki, 
wyszywane na tym samym wzorze, a różniące się tylko nieznacznie odcieniami nici. 
Na jednej z makatek widać jeszcze wzory kwiatowe odbite przy pomocy kalki - 
najprawdopodobniej gospodyni nie dokończyła haftowania. Wyszycia wykonywano 
kolorowymi bawełnianymi nićmi - muliną lub kordonkiem, najczęściej farbowanymi 
fabrycznie, rzadziej ręcznie. Poza materiałem i nićmi potrzebna była odpowiednia 
igła oraz tamborek. Makatkowe wyszywanki charakteryzują się różnego rodzaju 
ściegami: konturowym, wodnym (sznureczkowym), atłaskowym płaskim                       
i cieniowanym, krzyżykowym, łańcuszkowym, dzierganym (najczęściej 
wykończenie krawędzi). Często wykorzystywano także ścieg zakopiański. 
Spotykane są makatki obszyte ze wszystkich stron tasiemkami. W zbiorach GHM 
znajduje się makatka obszyta biało-niebieską tasiemką, na której jest para dzieci 
zbierających grzyby, inna ma białą tasiemkę ze wzorem kwiatowym wyszywanym 
białymi nićmi, kolejna jest obszyta niebieską tasiemką. Dziesięć makatek 
poziomych posiada po 2 oczka do zawieszenia, jedna ma ich 5.

Początkowo makatki bywały jednokolorowe wyszywane niebieskimi nićmi        
(2 makatki). Z czasem zaczęły pojawiać się makatki wielokolorowe, jednak kolory 
były w nich mocno stonowane. W tym starszym typie makatek wzór uzyskiwano 
poprzez wyszycie samego konturu. Od końca lat 60. nagminnie zaczęły 
występować makatki wielobarwne, wręcz pstrokate, gdzie głównym walorem 
zdobiącym było bogactwo barw. Najczęściej stosowano wówczas hafty płaskie            
i krzyżykowe. W połowie XX w. pojawiła się alternatywa dla haftowanych makatek         
i ręczników, mianowicie zaczęto wykorzystywać technikę jedno- lub wielobarwnego 
nadruku. Były to wytwory rzemieślnicze lub fabryczne (częściej). Makatki te były 
łatwo dostępne i praktyczne, gdyż nie wymagały nakładu pracy. Ich tematyka             
i motywy pozostały bardzo zbliżone do tych na tkaninach haftowanych. W zbiorach 
znajduje się 6 drukowanych fabrycznie makatek, w tym jedna jest monobarwna 
(niebieska), pozostałe są wielokolorowe.

Dwie makatki poziome pochodzą z lat 20. XX w. Są jednobarwne – wyszywane 
niebieskimi nićmi ściegiem konturowym. Stosując powyższe kryteria założyć 
można, że pozostałe makatki haftowane i drukowane zebrane zdobiły wnętrza 
kuchni już w latach 50. i 60. XX w. Nieznane są jednak dokładne daty i miejsca 
wytworzenia poszczególnych makatek. Spowodowane to może być faktem, że ta 
forma dekoracji polskich domów była traktowana jako bardzo powszechna, 
odtwórcza, nietrwała i tym samym mało wartościowa. Mogło to uśpić czujność 
spadkobierców makatek i badaczy, którzy traktowali je do niedawna jako 
marginalne zjawisko kiczu.

Anna Lerch-Wójcik (instruktor GHM)Makatka pozioma, haft ręczny konturowy, wym. 61x79 cm / Fot. Anna Lerch-Wójcik
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Makatki zazwyczaj były poziome. Zawieszano je na ścianach w kuchni, zwykle     
w jej centralnych miejscach: nad stołem, obok pieca, przy szafkach lub półkach      
na naczynia. Ponadto eksponowano je nad łóżkiem i ławami. Ręczniki dekoracyjne, 
najczęściej dwustronne wisiały na romie nad umywalką w kąciku toaletowym. 
Romom na Śląsku nazywano półkę na przybory toaletowe, pomalowaną na biało       
z poziomym drążkiem, na którym zawieszano ozdobny ręcznik, przysłaniając 
jednocześnie użytkowe ręczniki. Ręczniki haftowane były z obydwu stron, przy czym 
cała kompozycja była dopiero widziana po przewieszeniu przez drążek. W zbiorach 
GHM znajduje się 19 makatek poziomych, 3 pionowe i 7 ozdobnych ręczników 
dwustronnych. Tkaniny dekoracyjne występowały także w zestawach (w zbiorach 
znajduje się 5 kompletów). Najbardziej popularną koligację tworzył ręcznik 
dwustronny na rome oraz makatka pozioma zawieszana nad stołem lub ławą.

Wymiary poszczególnych elementów garnitury różniły się znacznie. Przyjąć 
można, że ręczniki ozdobne na rome liczyły przeciętnie 40-60 cm  szerokości oraz 
miały długość w granicach 90-140 cm. Szerokość wyszywanych płócien nad stoły        
i ławy wahała się pomiędzy 60-90 cm a wysokość dochodziła do 60-70 cm. 
Natomiast makatki zawieszane nad łóżkiem były znacznie większe. Tego typu 
makatka znajduje się w zbiorach GHM. Przedstawia dziewczynkę i chłopczyka 
zbierających kwiaty w ogrodzie i ma rozmiar 76 x 150 cm.

Do tworzenia makatek wykorzystywano najczęściej płótno bawełniane (25 szt.) 
lub lniane (4 szt.), które już gotowe z nakreślonymi wzorami nabywano na targach,  
w sklepach lub u wędrownych handlarzy. Na materiał nanoszono za pomocą kalki 
wzór dostępny w czasopismach skierowanych do gospodyń domowych (np. 
„Bluszcz” i „Przyjaciółka”). Często działała tutaj współpraca sąsiedzka – gospodynie 
wzajemnie wymieniały się dostępnymi wzorami. Dowodem na to jest fakt, że          
do zbiorów GHM z dwóch różnych źródeł trafiły dwie niemal identyczne makatki, 
wyszywane na tym samym wzorze, a różniące się tylko nieznacznie odcieniami nici. 
Na jednej z makatek widać jeszcze wzory kwiatowe odbite przy pomocy kalki - 
najprawdopodobniej gospodyni nie dokończyła haftowania. Wyszycia wykonywano 
kolorowymi bawełnianymi nićmi - muliną lub kordonkiem, najczęściej farbowanymi 
fabrycznie, rzadziej ręcznie. Poza materiałem i nićmi potrzebna była odpowiednia 
igła oraz tamborek. Makatkowe wyszywanki charakteryzują się różnego rodzaju 
ściegami: konturowym, wodnym (sznureczkowym), atłaskowym płaskim                       
i cieniowanym, krzyżykowym, łańcuszkowym, dzierganym (najczęściej 
wykończenie krawędzi). Często wykorzystywano także ścieg zakopiański. 
Spotykane są makatki obszyte ze wszystkich stron tasiemkami. W zbiorach GHM 
znajduje się makatka obszyta biało-niebieską tasiemką, na której jest para dzieci 
zbierających grzyby, inna ma białą tasiemkę ze wzorem kwiatowym wyszywanym 
białymi nićmi, kolejna jest obszyta niebieską tasiemką. Dziesięć makatek 
poziomych posiada po 2 oczka do zawieszenia, jedna ma ich 5.

Początkowo makatki bywały jednokolorowe wyszywane niebieskimi nićmi        
(2 makatki). Z czasem zaczęły pojawiać się makatki wielokolorowe, jednak kolory 
były w nich mocno stonowane. W tym starszym typie makatek wzór uzyskiwano 
poprzez wyszycie samego konturu. Od końca lat 60. nagminnie zaczęły 
występować makatki wielobarwne, wręcz pstrokate, gdzie głównym walorem 
zdobiącym było bogactwo barw. Najczęściej stosowano wówczas hafty płaskie            
i krzyżykowe. W połowie XX w. pojawiła się alternatywa dla haftowanych makatek         
i ręczników, mianowicie zaczęto wykorzystywać technikę jedno- lub wielobarwnego 
nadruku. Były to wytwory rzemieślnicze lub fabryczne (częściej). Makatki te były 
łatwo dostępne i praktyczne, gdyż nie wymagały nakładu pracy. Ich tematyka             
i motywy pozostały bardzo zbliżone do tych na tkaninach haftowanych. W zbiorach 
znajduje się 6 drukowanych fabrycznie makatek, w tym jedna jest monobarwna 
(niebieska), pozostałe są wielokolorowe.

Dwie makatki poziome pochodzą z lat 20. XX w. Są jednobarwne – wyszywane 
niebieskimi nićmi ściegiem konturowym. Stosując powyższe kryteria założyć 
można, że pozostałe makatki haftowane i drukowane zebrane zdobiły wnętrza 
kuchni już w latach 50. i 60. XX w. Nieznane są jednak dokładne daty i miejsca 
wytworzenia poszczególnych makatek. Spowodowane to może być faktem, że ta 
forma dekoracji polskich domów była traktowana jako bardzo powszechna, 
odtwórcza, nietrwała i tym samym mało wartościowa. Mogło to uśpić czujność 
spadkobierców makatek i badaczy, którzy traktowali je do niedawna jako 
marginalne zjawisko kiczu.

Anna Lerch-Wójcik (instruktor GHM)Makatka pozioma, haft ręczny konturowy, wym. 61x79 cm / Fot. Anna Lerch-Wójcik
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Kuchnia po naszymu, czyli jaka? (23)

Zapusty to dawne polskie określenie karnawału używane jeszcze po II wojnie 
światowej. Apogeum zapustowych szaleństw od zawsze był Tusty Czwortek, kiedy 
należało napić i najeść się do syta, wytańczyć, wybawić i wykrzyczeć przed 
nadchodzącym okresem Wielkiego Postu. Cały okres karnawału był doskonałą 
odskocznią od szarych, monotonnych i przygnębiających miesięcy zimowych.

Od dawna znanym na Śląsku zwyczajem jest smażenie na Tusty Czwortek krepli 
i chrustu. Przepis na łostatkowe kreple z mermeladom znaleźć można                     
w 19 numerze „Biuletynu GHM”, który ukazał się w marcu 2011 r. Poniżej przepis      
na chrust i rozetki.

Chrust/chrustek/chrustki
Do miski wsuć 20 deko monki, doloć ze sztyry łyżki gynstej kwaśnej śmiytonki, 

trzi żołtka, troszka soli i łyżka szpyrytusu. Wszysko wymiyszać i wyrobiać rynkom aż 
wyndzie gładki ciasto jak na nugle. Kulka podzielić na dwie rowne czynści i rozkulać 
na stolnicy na dwa ciynki placki (rube na kole 1-2 mm). Nożym pokroć placki           
na poski, kiere bydom długi na 10 cm, a szyroki na 2-3 cm. Kożdy posek przekroć 
pozdel w pójszodku dłogi kajś jak poł poska. Przewinyńć jedyn koniec bez dziurka. 
W tygliku rozgrzoć fest kole poł kila szmalcu i wciepowac chrustki, kiere już za 
minutka bydom sie fajnie bronocić z jednej, a potym z drugij strony. Piyrwej starki 
godały, że jak fet je za fest nagrzoty styknie wrazić konsek surowego ziymioka. Fet je 
wtedy tyż barżij klarowny. Chrust wyciognońć na talyrz z papiurem śniadaniowym, 
coby nie był za masny. Gorki chrust łobkulać w pudercukrze i fertig – idzie jeść! 

Rozetki
Innym karnawałowym przysmakiem były rozetki - smażone ciasteczka              

w kształcie kwiatka, śnieżynki, motylka czy koniczynki. Rozetki stały się niezwykle 
popularne w latach 60. XX w., gdyż wówczas na targowiskach pojawiły się przyrządy 
niezbędne do ich wyrobu. Dziś zwyczaj smażenia rozetek jest już zapomniany, choć 
w niejednej kuchennej szufladzie znajduje się charakterystyczna metalowa foremka 
z pionowym uchwytem. Warto przypomnieć przepis na te kruche, chrupiące 
ciasteczka.

Ciasto na rozetki je jak na ajerkuchy ino trocha barżij gynste. Szolka mlyka, 
szolka monki i dwie łyżyczki kartofelmyjlu wciepujymy do miski. Do tego wbijomy 
dwa cołki jajca, łyżyczka cukru, poł łyżyczki soli i miyszomy pora minut trzepaczkom 
abo mikserym. Ciasto musi być jak gynsto śmiytonka. Miska dowomy do zimnego. 
Terozki w tygliku muszymy rozgrzoć kole poł kila szmalcu. Do fetu styrkomy forymka 
na pora minut, coby zielazo sie fest nagrzoło. Forymka moczomy gibko we cieście, 
ale tak coby jij cołkim nie przykryło - na trzi sztwierci wysokości i kładymy na fet. Ino 
chwilka potrwo jak rozetka łodskoczy łod forymki i się przibrunoci. Zaroz idzie dować 
nastympne. Jak ciasto nie chce samo łodyńś łod forymki trza mu troszka pomóc 
wykałaczkom abo widełkom. Na koniec rozetki trza posuć pudercukrym. Nojlepij 
szmakujom łod razu po usmażyniu, jak ino leko łochłodnom.

 

„Nasze jodło”

Czynsto wspominom kuchnia moich starzikow - Marty i Ludwika. W tej kuchni 
zawdy woniało, a wszystki kuchenne graty były taki piykne. Dycki mom przed łoczami 
ten wielki bioły byfyj łozdobiony papiurowymi koronkami, a w nim wypucowane 
talyrze, szolki i gorki. W szuflodach - widełki, noże, łyżki, kuloki i tuczki. Nad piecem 
wisiały roztomańte kwyrloki. Na środku kuchni paradowoł stoł przykryty w beztydzień 
ceratom, a w niedziela tisztuchem. No i na ścianie tyn wyszkrobiony  iberchantuch     
z wyhaftowanym modrą nicią napisym „Jak żona gotuje – mężowi smakuje”. W tej 
kuchni moja starka boła nojważniejszom łosobom. Warziła same dobroci no i też skuli 
tego jo czynsto żech starzików łodwiedzała. Na śniodani starka szykowała smażonka 
ze sznytlochym na maśle albo brołtzupa albo zacierka na mlyku, ale nojlepsze boły 
hawerfloki ze sznitką chleba czy żymłą. Bez tydzień łobiod boł skromny - jedli my 
kapuśniok, bryja, żur z kiszki z pomaszczonymi kartoflami, żur żyniaty. Ale nojbardzij 
smakowaly mi karbinadle i ciapkapusta, ich smaku nigdy nie zapomna. W piątki 
musioł być postny łobiod – placki kartoflane pieczone na blasze na piecu, śledzie 
polote śmietonką i posute cebulom albo jakoś zupa z tego co urosło na zegrodce,     
na przikład ze sznitbonów, z tomatów z ajlaufem, czy kartoflonka. Na wieczerzo 
czynsto trzeba było zjeść to co zostało z łobiadu, albo galert czy chlyb z hauskyjzą. 
Wusztu i miensa mało my jodali. Ale za to w niedziela musioł być łobiod inszy niż     
bez tydzień. Rosoł z nudlami z kury, kiero starzik zabił w sobota, śląski kluski,      
zołza, wołowo rolada, modro kapusta, no i kompot z cześni i wieprzek 

czy podzimek. Nigdy starka nie zapomniała  
o niedzielnej swaczynie, już w sobota piekła 
kołocz z posypką, kreple albo zista.            
Do popicio do starszych boła bonkawa          
z mlykiem, a do dziecek – kakałszale. Zaś     
w niedzielno wieczerzo nojlepij nom 
smakowoł kartoffelsalat z grzonym wusztem 
i hekele. A jak we Zdroju był łodpust, to 
jeszcze mogłach se pojeść inszych 
maszketow - boła szpajza, tortensztiki, 
makrony, bo jo boła troszka maszkeciorzem. 
Ale z tego naszego śląskigo jodła nojlepij 
smakowały wszystkim krupnioki, żymloki, 
preswuszty  i  leberwuszty,  wuszty                   
i wyndzonki, a nojbardzij kiedy boło 
świniobici, na kiere my się rychtowali cołki 
rok.

W tym wspomnieniu z mojego 
dzieciństwa „nic żech nie smyśliła, 
napisałach tak jak boło naprowda”.

Elżbieta Pasztor (Jastrzębie-Zdrój)

Fragment śląskiej kuchni
Fot. Anna Lerch-Wójcik
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Kuchnia po naszymu, czyli jaka? (23)

Zapusty to dawne polskie określenie karnawału używane jeszcze po II wojnie 
światowej. Apogeum zapustowych szaleństw od zawsze był Tusty Czwortek, kiedy 
należało napić i najeść się do syta, wytańczyć, wybawić i wykrzyczeć przed 
nadchodzącym okresem Wielkiego Postu. Cały okres karnawału był doskonałą 
odskocznią od szarych, monotonnych i przygnębiających miesięcy zimowych.

Od dawna znanym na Śląsku zwyczajem jest smażenie na Tusty Czwortek krepli 
i chrustu. Przepis na łostatkowe kreple z mermeladom znaleźć można                     
w 19 numerze „Biuletynu GHM”, który ukazał się w marcu 2011 r. Poniżej przepis      
na chrust i rozetki.

Chrust/chrustek/chrustki
Do miski wsuć 20 deko monki, doloć ze sztyry łyżki gynstej kwaśnej śmiytonki, 

trzi żołtka, troszka soli i łyżka szpyrytusu. Wszysko wymiyszać i wyrobiać rynkom aż 
wyndzie gładki ciasto jak na nugle. Kulka podzielić na dwie rowne czynści i rozkulać 
na stolnicy na dwa ciynki placki (rube na kole 1-2 mm). Nożym pokroć placki           
na poski, kiere bydom długi na 10 cm, a szyroki na 2-3 cm. Kożdy posek przekroć 
pozdel w pójszodku dłogi kajś jak poł poska. Przewinyńć jedyn koniec bez dziurka. 
W tygliku rozgrzoć fest kole poł kila szmalcu i wciepowac chrustki, kiere już za 
minutka bydom sie fajnie bronocić z jednej, a potym z drugij strony. Piyrwej starki 
godały, że jak fet je za fest nagrzoty styknie wrazić konsek surowego ziymioka. Fet je 
wtedy tyż barżij klarowny. Chrust wyciognońć na talyrz z papiurem śniadaniowym, 
coby nie był za masny. Gorki chrust łobkulać w pudercukrze i fertig – idzie jeść! 

Rozetki
Innym karnawałowym przysmakiem były rozetki - smażone ciasteczka              

w kształcie kwiatka, śnieżynki, motylka czy koniczynki. Rozetki stały się niezwykle 
popularne w latach 60. XX w., gdyż wówczas na targowiskach pojawiły się przyrządy 
niezbędne do ich wyrobu. Dziś zwyczaj smażenia rozetek jest już zapomniany, choć 
w niejednej kuchennej szufladzie znajduje się charakterystyczna metalowa foremka 
z pionowym uchwytem. Warto przypomnieć przepis na te kruche, chrupiące 
ciasteczka.

Ciasto na rozetki je jak na ajerkuchy ino trocha barżij gynste. Szolka mlyka, 
szolka monki i dwie łyżyczki kartofelmyjlu wciepujymy do miski. Do tego wbijomy 
dwa cołki jajca, łyżyczka cukru, poł łyżyczki soli i miyszomy pora minut trzepaczkom 
abo mikserym. Ciasto musi być jak gynsto śmiytonka. Miska dowomy do zimnego. 
Terozki w tygliku muszymy rozgrzoć kole poł kila szmalcu. Do fetu styrkomy forymka 
na pora minut, coby zielazo sie fest nagrzoło. Forymka moczomy gibko we cieście, 
ale tak coby jij cołkim nie przykryło - na trzi sztwierci wysokości i kładymy na fet. Ino 
chwilka potrwo jak rozetka łodskoczy łod forymki i się przibrunoci. Zaroz idzie dować 
nastympne. Jak ciasto nie chce samo łodyńś łod forymki trza mu troszka pomóc 
wykałaczkom abo widełkom. Na koniec rozetki trza posuć pudercukrym. Nojlepij 
szmakujom łod razu po usmażyniu, jak ino leko łochłodnom.

 

„Nasze jodło”

Czynsto wspominom kuchnia moich starzikow - Marty i Ludwika. W tej kuchni 
zawdy woniało, a wszystki kuchenne graty były taki piykne. Dycki mom przed łoczami 
ten wielki bioły byfyj łozdobiony papiurowymi koronkami, a w nim wypucowane 
talyrze, szolki i gorki. W szuflodach - widełki, noże, łyżki, kuloki i tuczki. Nad piecem 
wisiały roztomańte kwyrloki. Na środku kuchni paradowoł stoł przykryty w beztydzień 
ceratom, a w niedziela tisztuchem. No i na ścianie tyn wyszkrobiony  iberchantuch     
z wyhaftowanym modrą nicią napisym „Jak żona gotuje – mężowi smakuje”. W tej 
kuchni moja starka boła nojważniejszom łosobom. Warziła same dobroci no i też skuli 
tego jo czynsto żech starzików łodwiedzała. Na śniodani starka szykowała smażonka 
ze sznytlochym na maśle albo brołtzupa albo zacierka na mlyku, ale nojlepsze boły 
hawerfloki ze sznitką chleba czy żymłą. Bez tydzień łobiod boł skromny - jedli my 
kapuśniok, bryja, żur z kiszki z pomaszczonymi kartoflami, żur żyniaty. Ale nojbardzij 
smakowaly mi karbinadle i ciapkapusta, ich smaku nigdy nie zapomna. W piątki 
musioł być postny łobiod – placki kartoflane pieczone na blasze na piecu, śledzie 
polote śmietonką i posute cebulom albo jakoś zupa z tego co urosło na zegrodce,     
na przikład ze sznitbonów, z tomatów z ajlaufem, czy kartoflonka. Na wieczerzo 
czynsto trzeba było zjeść to co zostało z łobiadu, albo galert czy chlyb z hauskyjzą. 
Wusztu i miensa mało my jodali. Ale za to w niedziela musioł być łobiod inszy niż     
bez tydzień. Rosoł z nudlami z kury, kiero starzik zabił w sobota, śląski kluski,      
zołza, wołowo rolada, modro kapusta, no i kompot z cześni i wieprzek 

czy podzimek. Nigdy starka nie zapomniała  
o niedzielnej swaczynie, już w sobota piekła 
kołocz z posypką, kreple albo zista.            
Do popicio do starszych boła bonkawa          
z mlykiem, a do dziecek – kakałszale. Zaś     
w niedzielno wieczerzo nojlepij nom 
smakowoł kartoffelsalat z grzonym wusztem 
i hekele. A jak we Zdroju był łodpust, to 
jeszcze mogłach se pojeść inszych 
maszketow - boła szpajza, tortensztiki, 
makrony, bo jo boła troszka maszkeciorzem. 
Ale z tego naszego śląskigo jodła nojlepij 
smakowały wszystkim krupnioki, żymloki, 
preswuszty  i  leberwuszty,  wuszty                   
i wyndzonki, a nojbardzij kiedy boło 
świniobici, na kiere my się rychtowali cołki 
rok.

W tym wspomnieniu z mojego 
dzieciństwa „nic żech nie smyśliła, 
napisałach tak jak boło naprowda”.

Elżbieta Pasztor (Jastrzębie-Zdrój)

Fragment śląskiej kuchni
Fot. Anna Lerch-Wójcik
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Jastrzębie-Zdrój w starej reklamie

Reklamy z Jastrzębia-Zdroju w “Polonii” z  1930 r.
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Kreple, słodki chrust i rozetki najbarżij majom rade 
bajtle, ale i starzi chyntnie zgryzom te maszkety    
do bonkawy abo malckawy. 

Śląski chrustek/chrust/faworki został wpisany na Listę 
Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa              
i Rozwoju Wsi województwa śląskiego w kategorii: 
Wyroby piekarnicze i cukiernicze (28 marca 2011 r.).

Słowniczek wyrazów gwarowych:
ajerkuchy – naleśniki
bonkawa – kawa naturalna
chrust – faworki
fertig! – gotowe!
gibko – szybko
kartofelmyjl – mąka ziemniaczana
kreple – pączki
malckawa – kawa zbożowa
maszkety – słodycze, smakołyki
nugle – makaron
pozdel – wzdłuż; posprzyk – w poprzek
styrknońć – włożyć
tyglik – rondelek
w pójszodku – w środku

Anna Lerch-Wójcik

Chrust / Fot. Anna Lerch-Wójcik

Rozetki / Fot. Anna Lerch-Wójcik
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Jastrzębie-Zdrój na starej pocztówce

Gruss aus Bad Koenigsdorff-Jastrzemb (Pozdrowienia z Jastrzębia-
Zdroju)
Pocztówka litograficzna z przełomu XIX i XX w. przedstawia Dom Zdrojowy oraz 
jego najbliższe otoczenie. Co ciekawe budynek określono mianem 
„Schweizerhaus” (dom szwajcarski, szwajcarka). Istotnie, architektura obiektu 
nawiązywała do modnego w uzdrowiskach stylu alpejskiego/szwajcarskiego - 
niemniej jednak mianem Szwajcarki nazywano w Jastrzębiu-Zdroju zupełnie inny 
budynek. Warto zwrócić uwagę na dwa nieistniejące obiekty - domek lekarza 
(połączony z Domem Zdrojowym) oraz ośmiokątną altanę.
Awers: Kolorystyka karty: kolor; krawędzie: proste. Korespondencja w j. nie-
mieckim. Z prawej strony napis: „Lith. v. M. Bartels Rybnik”. Rewers: Nadruk 
strony adresowej: zielony. U góry napis: „Deutsche Reichspost / Postkarte”. 
Znaczek 5 Pf. Stemple „JASTRZEMB / 17.7.03 / 7-8 V” oraz „BOBR[EK] / 
17.[7].03 / [...]”. Karta adresowana w j. niemieckim. Wymiary: 9,3 x 14,0 cm. 
Pocztówka ze zbiorów GHM.
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