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Początek lat 90. XIX w. przyniósł ogromną zmianę w funkcjonowaniu leczniczym 
jastrzębskiego uzdrowiska. W 1890 r. rozpoczęły swoją działalność dwie fundacje, 
których zadaniem było zadbanie o zdrowie dzieci. Jako pierwsza miała zacząć 
działać żydowska fundacja, której siedziba mieściła się w Gliwicach, a jej śladem 
poszła ewangelicka gmina z Rybnika, która przyjęła nazwę „Bethanien”                     
i przyjmowała dzieci bez względu na wiarę. Rok później do Jastrzębia przyjechały 
siostry Boromeuszki, które z kolei rozpoczęły działalność katolickiej lecznicy         
dla dzieci pod nazwą „Marienheim”. Funkcjonowanie tych instytucji było niezwykle 
ważne i wpisywało się w ogólnokrajowy trend lecznictwa dziecięcego w państwie 
pruskim. Domy lecznicze dla dzieci znajdowały się w miejscowościach kuracyjno-
sanatoryjnych, takich jak Sopot, Cieplice czy Kołobrzeg, do którego w 1883 r.             
z Jastrzębia przeniósł się dr Józef Weissenberg. Podgórski klimat Jastrzębia      
oraz bogate w jod i brom solanki sprawiały dużą ulgę w dolegliwościach i prowadziły 
do poprawy zdrowia. Leczenie dzieci było szczególnie nastawione na osoby 
dotknięte skrofulozą, czyli gruźlicą węzłów chłonnych. Jednym z impulsów             
do stworzenia sanatoriów dla dzieci mogły być kroki podjęte przez Juliana 
Zubrzyckiego (twórca uzdrowiska w Rabce i właściciel tamtejszych dóbr). W 1889 r. 
przekazał parcelę pod budowę kolonii dla dzieci skrofulicznych, co zapoczątkowało 
specjalizację Rabki jako uzdrowiska dziecięcego. Jastrzębie podążyło tą samą 
ścieżką, choć nie ograniczyło się wyłącznie do leczenia dzieci.

Dobry klimat dla lecznictwa dziecięcego
Jastrzębie o łagodnym podgórskim klimacie, bez gwałtownych, zimnych              

i długotrwałych wiatrów, z przeciętną ciepłotą w lecie wynoszącą 18° C, z dala        
od ośrodków przemysłowych, o czystym powietrzu, obfitującym w ozon, było 
idealnym miejscem do odzyskiwania zdrowia zarówno dorosłych, jak i dzieci. Fakt 
powstania niemal jednocześnie sanatoriów dla dzieci trzech wyznań jest niezwykle 
interesujący. Jako pierwszy, który rozpoczął działalność, podaje się żydowski zakład 
i możliwe, że przyczynkiem do tego były dwa istotne fakty. Pierwszym z nich jest 
obecność na stanowisku pierwszego lekarza zdrojowego doktora o żydowskim 
pochodzeniu Samuela Karfunkela, a drugim to, że uzdrowisko oraz jastrzębskie 
dobra znajdowały się w rękach żydowskiej rodziny Landau. W 1876 r. kupiec Louis 
Landau z Wrocławia nabył uzdrowisko w Jastrzębiu od Spółki Akcyjnej, której 
siedzibą także był Wrocław, a jej udziałowcami były takie osoby jak: Eugen Heymann 
z Wrocławia, Moritz Cohn z Wrocławia, Gustav von Wilmowski z Wrocławia, 
Hermann Lebert z Wrocławia, Ferdinand Fritze z Rybnika czy Eduard Brauns           
z Wodzisławia. 

DARIUSZ MAZUR

Israelitische Kinderheilstaette im Soolbade 
Koenigsdorff-Jastrzemb

W 130. rocznicę powstania żydowskiej lecznicy dla dzieci 
w Jastrzębiu
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List wysłany w 1891 r. przez kuratorium zakładu do władz gminy 
żydowskiej w Ostrowie Wielkopolskim
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Powstanie sanatorium
W lutym 1890 r. powołano      

do życia fundację, której zadaniem 
była organizacja domu dziecka, 
gdzie schorowane pociechy mogły 
odzyskać zdrowie. Sanatorium 
zostało ulokowane w Jastrzębiu-
Zdroju, a za jego utworzeniem 
stały wysoko postawione osoby     
z rejonu Gliwic i Zabrza. Na czele 
komitetu stanął gliwicki rabin        
dr Wilhelm Münz, a skarbnikiem 
został dyrektor banku Jakob 
Fränkl (później zastąpiony przez 
kierownika banku Steinera).         
Z Gliwic byli również radni miejscy 
R .  D a v i d  i  S .  G .  H a h n                 
oraz prawnicy EugenLustig             
i Adolph Schlesinger. Z kolei           
z Zabrza pochodzili A. Pinczower    
i Heinrich Pollack. Jastrzębie było 
reprezentowane przez miejsco-
wego lekarza Samuela Karfun-
kela. 

W pierwszych prasowych 
anonsach o rozpoczęciu działal-
ności zawarto przejmujące odnie-
sienie do losów potrzebujących 
dzieci. „Rozdzierający jest widok, 
jak często chore dzieci bezbron-
nych rodziców powoli więdną         
i tęsknią za wzmocnieniem i orzeź-
wieniem latem - na próżno; rodzice, którzy sami ledwo wiążą koniec z końcem, nie są 
w stanie przynieść pomocy swoim ukochanym. Tak więc biedne dzieci będą musiały 
więdnąć w pierwszym rozkwicie życia, ich oczy będą gasnąć, twarze pobledną,        
a pierwszy śnieg, który spadnie na ziemię, może pokryć świeży grób tak wielu z tych 
niewinnych istot”.

Dlatego w jastrzębskim uzdrowisku, położonym 300 metrów nad poziomem 
morza, z dobrym powietrzem i efektami leczniczymi, postanowiono otworzyć 
sanatorium, w którym chore dzieci, zwłaszcza te ze skrofulozą, zostaną wzmocnione 
i przywrócone do zdrowia przez kilkutygodniowe leczenie.

W początkowym okresie ze względu na brak własnego budynku mali pacjenci, 
którzy przyjeżdżali z terenu prowincji śląskiej i poznańskiej, byli lokowani                 
w wynajętym pensjonacie. W 1905 r. lekarz zdrojowy i zarazem właściciel 
uzdrowiska Mikołaj Witczak w swoim sprawozdaniu opisującym żydowski, 
ewangelicki i katolicki zakład dla dzieci, tak opisał żydowską lecznicę: „Najmniejszy   
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z nich, Żydowski Zakład Dziecięcy, posiada od 4 lat (do tego czasu dzieci musiały 
być umieszczane w wynajmowanych mieszkaniach) własną willę z 12 pokojami,       
w których znajduje się 45 wygodnych żelaznych łóżek, dużą salą jadalną wraz          
z zamykaną werandą, łazienką, pokojem kierownika i gabinetem lekarskim. 
Pomieszczenia są suche, przewiewne, o wysokości 3,2 m, dwuokienne i tylko 
największy pokój, ze względu na lepszą możliwość doglądania śpiących dzieci, 
czterookienny. Ponadto w podwórzu znajduje się masywny domek z dwoma izbami, 
jako izolatkami na okoliczność ewentualnych epidemii. Natomiast w ogrodzie jest 
duża i solidnie zadaszona kolumnada z podłogą, służąca do zajęć sportowych            
i przebywania dzieci przy niekorzystnej pogodzie; kuchnia, pralnia i pomieszczenia 
gospodarcze zlokalizowane są praktycznie w suterenie, ponieważ cały dom jest 
podpiwniczony.

Dzieci miały zapewnioną opiekę lekarską oraz wychowawczą, a w czasie wolnym 
organizowano np. wycieczki czy zabawy. W 1890 r. gliwicka gazeta „Der            
Oberschlesische Wanderer” donosiła z wielką satysfakcją o uruchomieniu dwóch 
zakładów dziecięcych, w których mali pacjenci, poza dobroczynnym leczeniem, 
miały możliwość oderwania się od trudów dnia codziennego. Jak podano „Niedziela          
to najlepszy dzień dziecięcych sanatoriów na amatorskie przedstawienia teatralne,      
a program na lipiec obejmuje również: spektakl teatralny renomowanego      
zespołu, teatr dziecięcy, bal dla dzieci, spacer dla dzieci, koncert symfoniczny i wiele 
innych”.

Dużą zasługę w działalności sanatorium miały także żony, zarówno członków 
kuratorium jak i innych zacnych osób. W 1892 r. powołano tzw. „damy honorowe”. 
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Od 1901 r. żydowska lecznica dla dzieci posiadała własny budynek ( fot. ok. 1908).



Zaangażowanie jej członkiń w tej słusznej sprawie, jaką było zdrowie dzieci, 
zasługiwało na szczególne uznanie. Do tego grona zaliczała się Bertha Haase         
z Rybnika, Gottliebe Karfunkel z Jastrzębia, Friederike Knoche z Gliwic, żona 
Heinricha Pollacka z Zabrza i żona dr Reicha z Wodzisławia.

Rabin, radca i lekarze
Najważniejszą osobą w całym przedsięwzięciu, mającym na celu utworzenie       

i zarządzanie sanatorium dla dzieci, był gliwicki rabin i filozof Wilhelm Münz, który 
urodził się 4 lutego 1856 w Tarnowie. Uczęszczał do gimnazjum w Cieszynie              
i Kromieryżu na Morawach, po czym w 1877 r. wstąpił do gimnazjum rabinicznego 
oraz na uniwersytet w Berlinie. Rok później przeniósł się do Wrocławia. Tam 
kontynuował naukę w Żydowskim Seminarium Teologicznym. Wraz ze studiami 
teologicznymi ukończył w 1884 r. filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim. W tym 
samym roku przeniósł się do Gliwic, gdzie został rabinem. Angażował się                 
w działalność na rzecz lokalnej społeczności żydowskiej. Był współzałożycielem 
Związku Rabinów Górnośląskich, członkiem Związku Rabinów Niemieckich, 
członkiem loży BneiBrith oraz członkiem zarządu Muzeum Górnośląskiego             
w Gliwicach. W pierwszych latach XX w. ukazało się drukiem kilka rozpraw               
o tematyce religijno-społecznej jego autorstwa. Na początku 1916 r. ciężko 
zachorował i nie mogąc sam pełnić wszystkich obowiązków doprowadził                
do zatrudnienia jako swojego zastępcę rabina dra Samuela Mosesa Ochs. Rabin 
Münz zmarł 20 stycznia 1917 r. w Gliwicach, gdzie został pochowany.

Dalsze prowadzenie zakładu spoczęło w rękach radcy prawnego z Królewskiej 
Huty, Michaela Bergera, który był jednym z inicjatorów powstania  Związku Gmin 
Synagogalnych Rejencji Opolskiej z siedzibą w Królewskiej Hucie. Jednym              
z przejawów działalności tego związku było powołanie do życia w 1893 r. sierocińca 
w Rybniku. W późniejszym okresie Berger przewodniczył kuratorium tegoż 
sierocińca, co mogło mieć wpływ na przejęcie pieczy nad działalnością 
jastrzębskiego domu po śmierci rabina Münza. W piśmie do gminy żydowskiej        
we Wrocławiu z lutego 1918 r. pisał, że dopiero w ubiegłym roku przejął zarządzanie  
i obecnie jest zarówno prezesem, sekretarzem jak i skarbnikiem w jednej osobie        
i na razie nie może przedstawić rocznego sprawozdania, gdyż nie wszystkie 
rachunki są zamknięte. Przyszło mu zarządzać w najtrudniejszym okresie,                
a po podziale Górnego Śląska w 1922 r. przeniósł się na teren Niemiec.

Z kolei, jeśli chodzi o samo leczenie, to palmę pierwszeństwa należy oddać 
ówczesnemu głównemu lekarzowi zdrojowemu Samuelowi Karfunkelowi, który 
przyszedł na świat 27 października 1829 r. w Żorach. Uczęszczał do gimnazjum    
św. Macieja we Wrocławiu i tam studiował medycynę. W  1859 r. ukończył studia,       
a rok później powrócił do Żor, gdzie zamieszkał w Ratuszu zostając obok               
dra Wachsmanna, lekarzem komunalnym. Dzięki swoim zdolnościom i rozwadze 
zaskarbił sobie zaufanie ogółu społeczeństwa, szczególnie w czasie epidemii 
cholery w latach 1866-1867. W 1870 r., będąc już jedynym lekarzem komunalnym, 
przyczynił się do zlikwidowania w zarodku ogniska cholery we wschodniej części 
Żor, po czym został także lekarzem ubogich. W styczniu 1882 r. wyjechał                
do Wrocławia. Za zasługi otrzymał tytuł honorowego obywatela Żor, a baron             
v. Durant Baranowitz przekazał mu wyrazy uznania i poszanowania. Rok później 
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Ulotka reklamowa z 1907 r. zachęcająca do datków na rzecz sanatorium
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objął stanowisko lekarza w jastrzębskim uzdrowisku, zastępując dra Weissenberga, 
który wyjechał do Kołobrzegu. Zmarł we Wrocławiu 8 marca 1893 r. Przez kolejne 
trzy lata leczeniem zajmował się lekarz z ponad 30-letnim doświadczeniem David 
Kühn z Wrocławia.

W 1896 r. nastąpiły wielkie zmiany. Uzdrowisko przeszło w ręce miejscowego 
lekarza, Polaka i katolika, Mikołaja Witczaka. Dr Witczak urodził się w wielkopolskim 
Bieździadowie 1 grudnia 1857 r. Po ukończeniu w 1880 r. Gimnazjum i Liceum 
Świętej Marii Magdaleny w Poznaniu, gdzie poznał m.in. Jana Kasprowicza, który 
bywał u Witczaków w Bieździadowie, podjął studia medyczne na uniwersytecie       
w Gryfii (Greifswald). W międzyczasie przeniósł się uniwersytet w Berlinie              
na 3 semestry po czym powrócił do Greifswald. W 1885 r. złożył krajowy egzamin   
na lekarza praktycznego, a rok później rozpoczął pracę w jastrzębskim uzdrowisku. 
Po 10 latach stanął przed możliwością nabycia uzdrowiska, z czego skorzystał,         
i od 1896 r. rozpoczął się nowy rozdział w jego karierze zawodowej. Nie szczędząc sił 
rozwijał zdrojowisko wznosząc nowe obiekty oraz modernizując pozostałą 
infrastrukturę. Niestety wybuch I wojny światowej przyniósł uzdrowisku regres.        
W listopadzie 1917 r. sprzedał kurort niemiecko-austriackiemu Towarzystwu 
Zdrojowemu (Bädergesellschaft) z Berlina. Zmarł 20 lutego 1918 r. w Jastrzębiu, 
gdzie został pochowany w grobowcu przy kościele parafialnym w Jastrzębiu 
Górnym.

Kuratorium Żydowskiego Zakładu dla Dzieci było bardzo zadowolone z pracy, 
jaką wykonywał dr Witczak na rzecz żydowskich dzieci, ale z pewnością jego 
zaangażowanie było powodowane chęcią niesienia pomocy bez względu              
na pochodzenie czy wyznawaną religię, o czym świadczy fakt istnienia w Jastrzębiu 
trzech sanatoriów dziecięcych zorganizowanych przez osoby trzech różnych 
wyznań – żydowskiego, ewangelickiego i katolickiego.

Leczenie i frekwencja
Uruchomione w 1861 r. zdrojowisko w Jastrzębiu szybko zyskało na sławie,        

a to dzięki solance jodobromowej, której zadziwiające skutki w leczeniu chorób 
kobiecych, reumatycznych, nerwowych czy skrofulicznych nie pozostały 
niezauważone. W trakcie kuracji dzieci dobre efekty osiągano w leczeniu skrofulozy. 
Już w sprawozdaniu za pierwszy rok działalności lekarz zdrojowy Ludwig Heer         
z Raciborza tak pisał na temat leczenia tej choroby: „Pewna grupa dzieci od 5 do 15 
lat, u których ta choroba oprócz specyficznej postawy i bladożółtego wyglądu 
ujawniła się tylko w obrzękach migdałów i gruczołów szyjkowych podobnych          
do sznurów perłowych, został dzięki umiarkowanej kuracji pitnej i kąpielowej,           
w krótszym czasie niż oczekiwałem, zupełnie wyleczona. Ich blade chorobliwe 
zabarwienie ustąpiło szybko świeżej, zdrowej barwie twarzy, obrzęki gruczołów 
zniknęły, a apetyt jak również trawienie zostały uregulowane w uderzający sposób”.

W późniejszych latach, jako specjalność dla dzieci, reklamowano także kurację 
serwatkową. To spowodowało, że do Jastrzębia przybywało coraz więcej małych 
pacjentów. Przez lata liczba wszystkich kuracjuszy, dla których uzdrowisko było 
czynne od 15 maja do 15 września, sięgała około 800 osób rocznie i wzrosła do około 
2000 w pierwszych latach XX w. Jak podano w „Sohrauer Zeitung” w 1908 r. liczba 
samych kuracjuszy wynosiła 1928 osób, co w połączeniu z turystami i innymi 
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osobami, które zawitały do Jastrzębia, dało to w sumie 4037 gości. W analogicznym 
okresie w żydowskiej lecznicy przebywało około 130 dzieci, w ewangelickiej ponad 
600, a w katolickiej ponad 800. Dzieci w wieku od 5 do 14 lat na leczeniu przebywały 
4 tygodnie, a w szczególnych przypadkach pobyt wydłużano do 6, a nawet 8 tygodni. 
W tym miejscu należy zaznaczyć, że kuratorium żydowskiego zakładu uzyskało        
u kierownictwa uzdrowiska znaczne zniżki na zabiegi kąpielowe, a dzieci żydowskie 
znajdowały miejsce także w ewangelickim i katolickim zakładzie. Było to 
spowodowane zbyt małą liczbą miejsc we własnym domu w porównaniu                   
z zapotrzebowaniem. Następne lata przynosiły kolejne wzrosty frekwencji. Kiedy     
w pierwszym roku działalności żydowskiego zakładu przyjęto 28 dzieci (9 chłopców    
i 19 dziewczynek) to w 1913 r. było ich 164 (75 chłopców i 89 dziewczynek). Spadek 
frekwencji zanotowano tylko w 1905 r. Było to spowodowane powszechnie panującą 
chorobą zapalenia opon mózgowych na Górnym Śląsku, a dzieci przewidziane       
do leczenia w Jastrzębiu musiały posiadać zaświadczenie, że w ciągu ostatnich 
czterech miesięcy nie było przypadków choroby w domu czy najbliższej okolicy. 
Znaczący przyrost liczby dzieci mógł być spowodowany także faktem 
dogodniejszego skomunikowania Jastrzębia.

List wysłany w 1912 r. przez kuratorium zakładu do władz gminy 
żydowskiej we Wrocławiu
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Podróż do Bad Jastrzemb
Od początku działalności 

jastrzębskiego uzdrowiska 
podróż do tej małej wioski była 
nieco utrudniona. Osoby 
pragnące skorzystać z dobro-
czynnej kuracj i  wodami 
leczniczymi były skazane      
na pewne niedogodności, 
gdyż ostatnie kilometry swojej 
wędrówki były zmuszone 
pokonać za pomocą powozów 
konnych, ponieważ najbliższa 
stacja kolejowa znajdowała 
się w Rybniku lub Boguminie. 
To skutkowało ponad dwugo-
dzinną jazdą konnym zaprzę-
giem. Bliżej było z Piotrowic 
skąd podróż trwała około      
45 minut, ale po fatalnych 
drogach. Z utęsknieniem 
czekano na zbudowanie kolei 
żelaznej. Co prawda już        
w 1871 r. pewien kupiec               
z Berlina uzyskał zgodę        
od ministra handlu na rozpo-
częcie prac przygotowaw-
czych dla powstania nowej 
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linii kolejowej, która miała przebiegać przez Jastrzębie, 8 lat później Sejm Śląski 
przegłosował budowę kolei biegnącej przez Żory i Jastrzębie aż do Piotrowic.         
W 1881 r. w Wodzisławiu ponownie złożono petycję w sprawie budowy kolei             
z Bytomia przez Orzesze, Żory, Jastrzębie, Wodzisław, aż do połączenia z kolejami 
austriackimi. Rozpoczynając swoją działalność kuratorium żydowskiego zakładu   
dla dzieci liczyło na rychłe utworzenia połączenia kolejowego z Jastrzębiem,           
co uprościłoby całą procedurę przywozu dzieci do uzdrowiska. 

Na szczęście już wtedy można było dojeżdżać pociągiem do Wodzisławia, który 
otrzymał połączenie kolejowe w 1882 r. Stąd było już znacznie bliżej do Jastrzębia      
i podróż powozem zajmowała raptem ponad godzinę. Pomimo tej niedogodności 
dojeżdżający do żydowskiego sanatorium w Jastrzębiu mogli liczyć na zniżki. Dzięki 
przychylności dyrektora Kolei Królewskich we Wrocławiu pruska kolej przewoziła 
dzieci z biedniejszych klas wraz z opiekunami w 3 klasie wagonów, a bilet był w cenie 
biletu wojskowego. Czas mijał nieubłaganie, a na rozpoczęcie budowy kolei trzeba 
było jeszcze poczekać i to aż do 1908 r. Wtedy to rozpoczęto skupywanie ziemi pod 
przyszłą trasę, a rok później ruszyły pierwsze prace. Ostatecznie pierwszy pociąg 
przybył z Żor przez Pawłowice do Jastrzębia w 1911 r., a dwa lata później Jastrzębie 
uzyskało połączenie kolejowe z Wodzisławiem. Kuracjusze już nie musieli zmagać 
się z niewygodami jazdy powozem, otrzymując w zamian wygodną i szybką podróż 
pociągiem.

Fundusze
W celu pozyskania funduszy na działalność kuratorium zwracało się do gmin 

żydowskich z terenu całego Śląska i Prowincji Poznańskiej z prośbą o datki na ten 
cel. Dotacja płynęła także z Berlina, gdzie tamtejsza gmina żydowska przeznaczała 
kwota rzędu kilkuset marek. Dofinansowanie dochodziło także z budżetów 
miejskich. Dla przykładu w 1906 r. miasto Gliwice przeznaczyło po 50 marek            
na każdy z trzech dziecięcych zakładów działających w Jastrzębiu. Swoją hojność 
okazywały także bardziej zamożne osoby jak bankierzy, przedsiębiorcy czy kupcy, 
którzy ofiarowywali od 10 do nawet 1000 marek. Corocznie, w święto Chanuka 
upamiętniające ponowne poświęcenie Świątyni Jerozolimskiej w 165 r. p.n.e., 
organizowano wieczory skatowe, na których zamożniejsi uczestnicy składali datki 
na rzecz sanatorium dla dzieci w Jastrzębiu. W ulotce reklamowej, w której proszono 
o łaskawe wsparcie oraz rozpowszechnienie akcji wśród znajomych, po raz kolejny 
zawarto emocjonalną odezwę do darczyńców: „Wy, ojcowie, którzy sami czuwaliście 
nad chorym łóżkiem waszego niewinnego dziecka, nie zamykajcie uszu na tę 
błagalną prośbę! W ciągu czterech lat swojego istnienia Izraelskie Sanatorium      
dla Dzieci stało się źródłem zbawienia dla wielu chorych dzieci: jest ono powołane   
do tego, by dawać najcenniejsze dobra młodości cierpiącym dzieciom. Dać zdrowie, 
radość i odzyskanie sił witalnych”.

Początkowo osoby zamożne za pobyt dziecka płaciły 60 marek, mniej zamożne 
uiszczały połowę ceny, a ubogie nie płaciły wcale. Z czasem koszty pobytu rosły        
i w 1917 r. wynosiły 150 marek za 4 tygodniowy pobyt (gdyby nie wojna cena 
wynosiłaby 120 marek). Rosły także dochody fundacji. 

Kiedy w 1890 r. fundusz opiewał na raptem 2180 marek, to sześć lat później 
kwota ta wynosiła 14069 marek (z tego na leczenie wydano 12821 marek). Poza tym
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dysponowano funduszem budowlanym w wysokości 20 tys. oraz 1900 marek 
nietkniętego kapitału z zapisów testamentowych i fundacji. Korzystny bilans 
pomiędzy wpływami i wydatkami został zachwiany w czasie I wojny światowej. 
Wspomniany już wzrost kosztów podany za 1917 r. powodował, iż wydatki               
na poziomie 15 635 marek przewyższały dochody z zasiłków pielęgnacyjnych 
wynoszące 10 745 marek. Dlatego zwracano się o zwiększenie datków przez gminy   
i osoby prywatne, a pozyskane środki przetrzymywano w oddziale Dresdner Banku   
w Królewskiej Hucie. 

Początek końca
Doskonale rozwijająca się działalność, zarówno lecznicy dla dzieci jak i całego 

uzdrowiska, nie zwiastowała tak rychłego zakończenia działalności żydowskiej 
fundacji. Z roku na rok wzrastająca frekwencja oraz dochody skłoniły zarząd 
kuratorium do podjęcia działań mających na celu powiększenie sanatorium. W 1913 
r. planowano rozbudować zakład. Za projekt budynku odpowiedzialny był katowicki 
architekt Martin Tichauer (współwłaściciel powstałego w tym samym roku                
w Katowicach „Kammer-lichtspiele”, czyli późniejsze kino „Rialto”).  Niestety wybuch 
I wojny światowej w 1914 r. pokrzyżował te plany. Tuż po jej rozpoczęciu rabin Münz 
udostępnił budynek sanatorium na cele szpitala wojskowego, przekazując 
jednocześnie na ten cel 1000 marek. Pomimo wojny nadal przyjmowano dzieci,       
a po śmierci dra Münza w 1917 r. siedziba kuratorium, na którego czele stanął radca 
prawny Berger, została przeniesiona do Królewskiej Huty (Chorzów). Berger 
kontynuował działania zmierzające do powiększenia zakładu, śląc pisma                
do żydowskich gmin z prośbą o finansowe wsparcie. Planowano budowę sanatorium 

W 1914 r. rabin Wilhelm Münz udostępnił budynek na szpital wojskowy.
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na 100 łóżek, którego koszt szacowano na około 150 tys. marek. Niestety ruchy 
niepodległościowe, które miały miejsce na Górnym Śląsku po zakończeniu wojny, 
postawiły pod znakiem zapytania dalszą działalność. Obecność Żydów                   
w Jastrzębiu powoli dobiegała końca. Jeszcze przed I powstaniem śląskim jeden    
ze sklepów został zdemolowany i jego właściciel w pośpiechu opuścił Jastrzębie. 

Także żydowska lecznica dla dzieci padła ofiarą złodziei, którzy okradli pralnię       
i zarządczyni lecznicy panna Cilly Tichauer obawiała się o konsekwencje 
prowadzenia dalszej działalności. Co prawda w końcu żydowskie sanatorium 
zostało otwarte, ale jego los został przesądzony. Tym bardziej, gdy w 1922 r. dokonał 
się podział Górnego Śląska, większość Żydów wolała zostać po niemieckiej stronie. 
Żydowskie majątki w Jastrzębiu znalazły nowych właścicieli, a ich dotychczasowi 
gospodarze zamieszkali w Gliwicach i innych niemieckich miejscowościach. Także 
kuratorium Żydowskiego Zakładu dla Dzieci postanowiło zakończyć działalność       
w Jastrzębiu i w 1923 r. sprzedało swoją nieruchomość. Po odrzuceniu czeskiej 
oferty kupna dom i ogród został sprzedany właścicielowi ziemskiemu baronowi 
Karolowi Egonowi von Reitzenstein za kwotę 328 369 marek, który jako członek 
zarządu Kuratorium Zakładu Marii przekazał go na jego rzecz. Ze względu             
na galopującą inflację uzyskany dochód ze sprzedaży został znacznie uszczuplony. 
Aby zrekompensować utratę sanatorium w Jastrzębiu, gmina żydowska w Bytomiu 
uruchomiła w Bad Ziegenhals (Głuchołazy) dom rekreacyjny dla dzieci                    
ze wszystkich górnośląskich gmin. 

Okres międzywojenny
Fundacja NMP przemianowała budynek na „Dom św. Jacka” i przeznaczyła go 

na pensjonat dla dzieci osób prywatnych (w pozostałych budynkach Zakładu Marii 
przebywały dzieci wysyłane głównie przez instytucje). Wydawałoby się, że to już 
definitywny koniec obecności Żydów w Jastrzębiu. Jednakże w latach 30. wyznawcy 
judaizmu ponownie zaczęli korzystać z leczniczych wód i uroków jastrzębskiego 
uzdrowiska. W zachowanej księdze meldunkowej willi „Anna” natrafiamy na szereg 
nazwisk, przy których w rubryce „Wyznanie” widnieje zapis „mojżesz”. W większości 
były to żony kupców oraz wdowy, ale wśród gości można natrafić np. na takie 
nazwiska jak: Berko Bernard Pilipski – lekarz z Milanówka (zginął w gettcie 
warszawskim w 1943 r.), Dawid Siegreich – przemysłowiec z Katowic, czy też Eliasz 
Abrahamer – redaktor naczelny „Gazety Urzędowej Gminy Izraelickiej                      
w Katowicach”, który wraz z żoną Henryką przebywał w Jastrzębiu w sierpniu 1938 r. 
To na łamach jego gazety w latach 30. donoszono o koloniach dla dzieci 
zorganizowanych przez gminę żydowską w Katowicach, której prezesem zarządu 
był Bruno Altmann. Dzieci były wysyłane do takich miejscowości jak Rabka            
czy Ujsoły oraz oczywiście Jastrzębie, gdzie przynajmniej do 1935 r. przebywała 
rocznie około setka małych kuracjuszy. 

Z nieznanych powodów w 1936 r. dzieci skierowano do Jeleśni w pow. żywieckim, 
a jeszcze rok wcześniej „Gazeta Urzędowa Gminy Izraelickiej” z lipca 1935 r. tak 
donosiła o pobycie dzieci w Jastrzębiu: „I kiedy z zainteresowaniem przyjrzeć się 
życiu naszych dzieci na kolonji, przychodzimy do wniosku: dzieci nasze mają się tu 
dobrze, nasza Gmina w tym kierunku osiągnęła wszystko to, co się osiągnąć dało”. 
Niestety na dzień dzisiejszy nie udało się ustalić, w którym pensjonacie była 
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lokowana kolonia, a opisy zamieszczone we wspomnianej gazecie typu „Kolonja 
mieści się w pięknym jednopiętrowym budynku położonym w uroczym zakątku 
otoczonym z zewsząd lasem” lub „Smukło i biało rysuje się na tle nieba sylwetka 
naszego domu. Otoczony falującemi łanami zbóż i kwiecistemi łąkami”, nie ułatwiają 
sprawy lokalizacji budynku. Możliwe, że dzieci lokowano w tym samym budynku     
co kiedyś, a prasowe opisy są nieco podkoloryzowane. Jedynie co wiadomo, to kto 
zajmował się dziećmi. Opiekunką była panna Ehrlich, posiadająca kwalifikacje 
wychowawcze oraz pielęgniarskie, którą wspomagała jedna pomocnica,                  
a za kuchnię odpowiadała niejaka pani Weiss. Jeśli zaś chodzi o leczenie to 
zapewne lekarzem, który dbał o pomyślną kurację dzieci był główny lekarz zdrojowy 
Stanisław Typrowicz. Wybuch II wojny światowej i jego następstwa spowodowały 
całkowite rozejście się dróg społeczności żydowskiej i Jastrzębia.

Losy nieruchomości po II wojnie światowej
Zakończenie wojny w 1945 r. dawało nadzieję na powrót do dawnego porządku. 

Tak się jednak nie stało. W 1946 r. Kuratorium Zakładu Marii wynajęło „Dom           
św. Jacka” na potrzeby mieszkaniowe, a cztery lata później została uchwalona 
ustawa o przejmowaniu przez państwo tzw. dóbr martwej ręki, czyli majątków 
kościelnych. Po dwóch latach władza ludowa przyjęła dekret, pod którym widnieją 
podpisy Prezydenta Rzeczypospolitej Bolesława Bieruta i Prezesa Rady Ministrów 
Józefa Cyrankiewicza, na mocy którego zostały zlikwidowane wszelkiego typu 
fundacje. Tym sposobem 22 maja 1952 r. kuratorium Zakładu Najświętszej Marii 
Panny w Jastrzębiu-Zdroju zakończyło działalność, a zabudowania należące           

W okresie międzywojennym Dom św. Jacka był nadal miejscem dla dzieci (fot. 1933)
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do fundacji, wśród których był także „Dom św. Jacka”, przeszły na rzecz skarbu 
państwa. Co prawda w 1958 r. wystąpiono o odzyskanie tychże budynków,             
ale z mizernym skutkiem. Do początku lat 90. obiekt znajdował się z zasobach 
miejskich, z przeznaczeniem na mieszkania (mieścił się tu również zakład 
fotograficzny). 9 lipca 1992 r. miasto sprzedało budynek prywatnemu inwestorowi, 
który go wyremontował oraz rozbudował i w 1996 r. przeznaczył na wynajem        
pod lokale użytkowe. Obecnie znajduje się tu apteka, sklep, bank, biura adwokackie 
oraz lokal gastronomiczny. Pochodzący z drugiej połowy XIX w. budynek jest 
własnością rodziny Frysztackich i Szynal, które od lat dzierżą stery Jastrzębskiego 
Klubu Hokejowego, będącego chlubą naszego miasta.
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MARCIN BORATYN

Albin Szeliga (1921-2003) - więzień, lekarz, 
społecznik

Albin Józef Szeliga urodził się 20 marca 1921 
r. w Dębnie Polskim koło Rawicza jako 
najmłodszy syn Kazimierza Szeligi i Marii            
z d. Gołąb. Uczęszczał do szkoły powszechnej    
w rodzinnej wsi, a jednym z jego nauczycieli był… 
ojciec. Następnie podjął naukę w Państwowym 
Gimnazjum Koedukacyjnym w Rawiczu. W 1937 
r. rodzina przeniosła się do Rząski pod Krako-
wem. Albin Szeliga wstąpił do IV Liceum 
Ogólnokształcącego w Krakowie, gdzie w maju 
1939 r. uzyskał maturę. Marzył o studiach             
o profilu rolniczym.

Dalszą edukację przerwał jednak wybuch 
wojny. 18-letni Szeliga zgłosił się na ochotnika  
do wojska i otrzymał przydział do 20 pułku 
piechoty. Na skutek ewakuacji na wschód dotarł A
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aż do Lwowa, gdzie został włączony do naprędce sformowanego 3 batalionu 
wchodzącego w skład 40 pułku piechoty. Brał udział w walkach w rejonie wsi 
Barszczowice. Sytuacja we Lwowie była tragiczna – z jednej strony nacierali Niemcy, 
z drugiej sowieci. Na skutek porozumienia między agresorami, 20 września 
hitlerowcy wycofali się spod Lwowa i przekazali swoje pozycje Rosjanom. W tej 
sytuacji trzy dni później wyczerpane obroną miasto poddało się sowietom. 
Najprawdopodobniej Szeliga najpierw trafił do niewoli radzieckiej, a następnie został 
przekazany Niemcom.

W ostatnich dniach września w kolumnie pieszej wyruszył do Jarosławia. 
Przebywając na tutejszej stacji kolejowej wykorzystał nieuwagę Niemców i zdołał 
uciec z transportu. Poprosił o pomoc jednego z mieszkańców Jarosławia. Ten 
przekazał mu cywilne ubranie, dzięki czemu Szeliga mógł powrócić do Krakowa, 
gdzie zatrudnił się w ogrodnictwie Szpitala św. Łazarza. Poznał tu wysiedloną           
z Pomorza nauczycielkę J. Janiszewską, która zapytała go wprost, czy nie chce 
zaangażować się w działalność podziemną. Umożliwiła mu kontakt z dziewczyną     
o pseudonimie „Alina”, która z kolei skierowała go do „Grzegorza”. Wtedy też Albin 
Szeliga przyjął pseudonim „Szklarz”, bo taką funkcję pełnił w ogrodnictwie.                   
W sierpniu 1942 r. został przyjęty w szeregi Armii Krajowej. Odtąd pełnił funkcję 
łącznika i kolportera. Przejmował od „Grzegorza” prasę, a następnie roznosił ją      
do skrzynek kontaktowych w różnych kościołach. Stamtąd zabierał inne przesyłki, 
które oddawał „Grzegorzowi”. Dzięki temu, że pracował w warsztacie stolarsko-
szklarskim, mógł bez większych przeszkód „zrywać” się z pracy i wykonywać 
konspiracyjne zadania. 

Niestety pół roku później, 15 stycznia 1943 r., w związku z przechwyceniem 
konspiracyjnej poczty, Niemcy aresztowali go w miejscu pracy. Powodem 
zatrzymania był list, jaki otrzymał od swojego przyjaciela, aresztowanego za brak 
należytego szacunku wobec hitlerowca. Korespondencja ta nie miała jednak 
żadnego związku z podziemną działalnością Szeligi. Szczęśliwie Niemcy              
nie zrewidowali szafki, w której przechowywał kalkę i farbę, które byłyby niechybnym 
dowodem na prowadzenie podziemnej poligrafii.

Szeliga został doprowadzony do więzienia na Montelupich. W biurze kazano mu 
opróżnić kieszenie i, ku swojej rozpaczy, znalazł złożony „Dziennik Polski”. I tym 
razem miał farta – w tym samym momencie do biura wprowadzono jakieś młode 
małżeństwo oskarżone o ukrywanie Żydów. Wykorzystał tę chwilę i pozbył się 
obciążającego dowodu. Następnie skierowano go do celi 87, dość dużej,               
bo przeznaczonej dla kilkudziesięciu więźniów. W następnych miesiącach 
przebywał najczęściej w celach 87 i 129. Wśród jego towarzyszy niedoli był m.in.      
dr Kazimierz Guzik, zasłużony po wojnie geolog. Podczas śledztwa Albin Szeliga był 
bity, ale do niczego nie przyznał się. Po przesłuchaniu w sierpniu 1943 r. skierowano 
go do obozu pracy przymusowej w Szebniach koło Jasła (nr obozowy 690), w którym 
umieszczano Polaków, Cyganów i Żydów, a rolę nadzorców powierzano tylko tym 
ostatnim. „Szebnie zapisały się w mojej pamięci „korzystnie” jak można mówić         
o tamtych czasach” – wspominał po latach. Po likwidacji obozu w lutym 1944 r. 
Szeligę przeniesiono do innego - do Płaszowa koło Krakowa, gdzie od miesiąca 
funkcjonował obóz koncentracyjny. Znajdowały się w nim liczne warsztaty pracujące 
na rzecz okupanta. Szeliga otrzymał tu nowy numer – 10048 i został skierowany      
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do pracy nocnej w kamieniołomie wewnętrznym nieopodal willi komendanta Gotha. 
Bardzo często był świadkiem rozstrzeliwania więźniów i palenia zwłok na tzw. 
„Hujowej Górce”. W obozie przebywał w bloku 55 (w tzw. części aryjskiej) jako 
podejrzany o przynależność do tajnej organizacji i szpiegostwo, co wskazuje,         
że Niemcy nadal nie mogli udowodnić mu związków z podziemiem. 

Jesienią 1944 r., wobec likwidacji obozu, został przeniesiony do więzienia          
w Tarnowie w grupie tzw. „kacetu”. Przed Świętami Bożego Narodzenia został 
skierowany do Tuchowa, gdzie wraz z 700 więźniami budował umocnienia ziemne     
i rowy przeciwpancerne. Gdy na początku 1945 r. ruszyła ofensywa Armii 
Czerwonej, naziści postanowili ewakuować aresztowanych na zachód. Szeliga, 
wraz z grupą kilkuset więźniów, znalazł się na terenie wsi Sobolów. Eskorta, na którą 
składali się Niemcy i Ukraińcy, była wyraźnie wyczerpana nieustannym marszem       
i nalotami lotnictwa radzieckiego. Strażnicy podjęli więc decyzję o spoczynku, tym 
bardziej, że zapowiadała się bardzo mroźna noc. Szeliga ulokował się w zakrystii, 
gdzie była drewniana podłoga i było nieco cieplej. Ze snu wyrwał go strzał          
przed kościołem. Nastąpiło zamieszanie, po czym do świątyni wszedł żołnierz, który 
przedstawił się jako major Wojska Polskiego „Topór” i ogłosił, że wszyscy są wolni. 
Był 19 stycznia 1945 r. Akcję odbicia więźniów przeprowadził oddział szturmowy  
AK-NOW. Sytuacja, w jakiej znalazł się Szeliga razem ze swoimi kompanami była 
jednak niebezpieczna. Musieli nadal ukrywać się, ponieważ znajdowali się w samym 
środku frontu. 

Gdy uspokoiło się, Szeliga powrócił do Krakowa i jeszcze wiosną 1945 r. wstąpił 
na Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego. Choć przed wojną swoją 
przyszłość wiązał raczej z agronomią, to doświadczenia obozowe skłaniały go        
ku innej profesji. Jak sam wielokrotnie wspominał, czas pobytu w baraku chorych,    
w którym udzielał wsparcia swoim współtowarzyszom, zrodził w nim potrzebę 
niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. W okresie studiów należał do Koła 
Medyków Bratniej Pomocy UJ. Po 6 latach studiów uzyskał dyplom lekarza             
ze specjalizacją w zakresie medycyny pracy i rehabilitacji narządu ruchu.                
W październiku 1951 r. otrzymał skierowanie na stanowisko asystenta w Szpitalu 
Miejskim w Cieplicach Śląskich. W latach 1953-1955 był dyrektorem tutejszego 
Sanatorium nr 3. W tym okresie dał się poznać jako aktywny działacz społeczny.    
Był współorganizatorem lokalnego oddziału PTTK, a następnie jego prezesem. 
Działał także w zarządzie klubu sportowego Unia Cieplice Śląskie.

W styczniu 1967 r. został mianowany naczelnym lekarzem uzdrowiska                
w Kamieniu Pomorskim, gdzie podjął się organizacji Szpitala Uzdrowiskowego         
o kierunku rehabilitacji narządu ruchu oraz Ośrodka Naukowo-Badawczego Kliniki 
Ortopedycznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Podczas pobytu      
na Pomorzu przeszedł leczenie w szczecińskiej Klinice Chorób Wewnętrznych,         
po czym poprosił o przeniesienie na Górny Śląsk, by podjąć pracę w górniczej 
służbie zdrowia. Stało się to w 1971 r. 

Od stycznia 1973 r. pełnił funkcję ordynatora Oddziału Rehabilitacji Leczniczej 
Przychodni Przyzakładowej KWK „Zofiówka” („Manifest Lipcowy”). Udzielał pomocy 
poszkodowanym w wypadkach i chorym na schorzenia nieurazowe narządów 
ruchu. Zapoczątkował także rehabilitację zawodową w jastrzębskich kopalniach.
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Albin Szeliga jako lekarz-rehabilitant w Przychodni Przyzakładowej KWK „Manifest Lipcowy”

Był czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Pracy. Brał udział w licznych konferencjach i sympozjach. 
Współpracował z Towarzystwem Opieki nad Majdankiem, a nawet przez pewien 
czas był członkiem Zarządu Wojewódzkiego tej organizacji. W 1976 r. wstąpił          
w szeregi Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Został sekretarzem Komisji 
Historycznej w Kole Miejskim. Brał udział w spotkaniach z młodzieżą przekazując   
jej wiedzę o II wojnie światowej i własnych przeżyciach z nią związanych. W tym 
okresie bardzo zaangażował się w należyte upamiętnienie ofiar Marszu Śmierci. 
Przeprowadzał wywiady i ustalał przebieg zdarzeń, jakie miały miejsce w styczniu 
1945 r. na terenie ziemi jastrzębskiej. Był jednym z inicjatorów budowy Pomnika 
Ofiar Marszu Śmierci obok Parku Zdrojowego. Po strajkach sierpniowych bardzo 
chciał upomnieć się o prawa byłych więźniów łagrów sowieckich oraz więzień 
stalinowskich. „Niestety nie zostało zrealizowane, a ja odsunąłem się od aktywnego 
życia społeczno-politycznego. Jestem, czy czuję się, na tak zwanej „wewnętrznej 
emigracji”, a dziś jestem nadal w głębokiej rozterce: co robić, jak dalej postępować?” 
– tak Szeliga podsumował tę działalność w 1983 r. Ze słów tych płynęło wielkie 
rozczarowanie rozwojem wypadków w Polsce. „Solidarność” dawała szansę           
na gruntowną demokratyzację, tymczasem stan wojenny cofnął kraj o kilkadziesiąt 
lat.
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Głęboko skrywana niechęć do komunizmu sprawiła, że nigdy nie zapisał się      
do PZPR. Gdy po strajkach sierpniowych 1980 r. pojawiła się szansa                       
na demokratyzację życia w Polsce, postanowił zaangażować się w działalność 
polityczną. Wstąpił do Stronnictwa Demokratycznego, w którym objął funkcję 
członka Prezydium Komitetu Miejskiego oraz przewodniczącego koła na osiedlu IV. 
SD było jednak organizacją o znikomej rozpoznawalności, a przede wszystkim 
postrzeganą jako wasal PZPR. Dlatego też Szeliga wielokrotnie ubolewał nad tym, 
że bardzo trudno „rozkręcić” funkcjonowanie SD i zachęcić ludzi do aktywności 
(czego dowodem są zachowane protokoły z działalności koła). Taka szansa pojawiła 
się dopiero w 1989 r. Zaangażował się wówczas w kampanię wyborczą Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność”, a w następnych latach w działalność partii 
wywodzących się z nurtu niepodległościowego. Działał na rzecz kombatantów 
wojennych, byłych więźniów obozów koncentracyjnych, a także Kresowian. Dla tych 
ostatnich organizował pomoc materialną.

Zmarł 10 sierpnia 2003 r. w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie został pochowany              
na cmentarzu komunalnym.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1979), Złota 
Odznaką „Zasłużony dla województwa katowickiego” (1979), Złotym Medalem 
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1981), Krzyżem Oświęcimskim (1987).

Źródła: 
- Materiały z arch. ZBoWiD, materiały Albina Szeligi z arch. MOK-GHM, www.bochenskiedzieje.pl

Albin Szeliga (z prawej) przed Pomnikiem Ofiar Marszu Śmierci w Zdroju
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W czerwcu br. minęło 35 lat od zorganizowania w Jastrzębiu-Zdroju pierwszej 
edycji Międzynarodowego Konkursu Młodzieżowych Orkiestr Dętych. 

W kronice tego wydarzenia napisano, że: Idea konkursu zrodziła się 5 grudnia 
1984 r. w Warszawie, w czasie koncertu z okazji „Dnia Górnika” w Ministerstwie 
Górnictwa i Energetyki. Ujęty poziomem muzycznym młodych muzyków                  
z Jastrzębia-Zdroju Minister Górnictwa gen. Czesław Piotrowski, gorąco poparł 
dyrygenta orkiestry mgr Stanisława Śmietanę, proponującego miasto Jastrzębie, 
jako stałe miejsce muzycznego współzawodnictwa. Powołano prężny komitet 
organizacyjny i już w czerwcu 1985 roku rozpoczęto uroczyście rozgrywany w cyklu 
dwuletnim pierwszy Międzynarodowy Konkurs Młodzieżowych Orkiestr Dętych        
o „Złotą Lampę Górniczą”.

Zorganizowanie tak dużego przedsięwzięcia wiązało się z licznymi problemami 
natury logistycznej czy finansowej, dlatego nad sprawnym przebiegiem imprezy 
czuwali organizatorzy: Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe w Jastrzębiu-
Zdroju, Kopalnia Węgla Kamiennego „Jastrzębie”, Zasadnicza Szkoła Górnicza 
KWK „Jastrzębie” im. W. Budryka oraz Urząd Miejski w Jastrzębiu. Patronat         
nad konkursem objęło Ministerstwo Górnictwa i Energetyki oraz Ministerstwo 
Kultury i Sztuki.

W dniach 19-24 czerwca 1985 r. do Jastrzębia przyjechało ponad 700 muzyków  
z Austrii, Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, RFN i Węgier. Polskę reprezentowały 
orkiestry z Ostrowa Wielkopolskiego, Nowej Soli, Wodzisławia Śląskiego

KATARZYNA GARDECKA

„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła...” (cz. 1)

Prezentacja orkiestry z Czechosłowacji na płycie stadionu przy ul. Kasztanowej
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Występy orkiestr dętych w hali widowiskowo-sportowej
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oraz gospodarze: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zasadniczej Szkoły Górniczej     
KWK „Jastrzębie”. 

Przesłuchania konkursowe odbywały się w Hali Widowiskowo-Sportowej. 
Chociaż repertuar granych przez orkiestry utworów był bardzo zróżnicowany,         
to wszyscy musieli się zmierzyć z utworem obowiązkowym, a był nim „Mazurek” 
Artura Malawskiego. Jury pod przewodnictwem prof. Arnolda Rezlera wybrało 
zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęli gospodarze, na drugim miejscu podium stanęła 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Krajowej Szkoły Muzycznej Wels z Austrii, ciesząca się 
także największą sympatią publiczności, a trzecim miejscem podzieliły się orkiestry 
z Berensdorfu z NRD oraz z Gottwaldowa z CSSR. Warto także zwrócić uwagę,       
że konkurs miał niezwykle rozbudowana formułę i cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem mieszkańców Jastrzębia i miast ościennych. Oprócz 
przesłuchań, finałowego koncertu, który wysłuchało ponad 2,5 tys. osób, musztry 
paradnej na stadionie GKS, która zgromadziła 5 tys. widzów, zorganizowano także 
przemarsz wszystkich uczestników konkursu ulicami miasta. 

W 1987 r. odbyła się druga edycja MKMOD. W sumie przed jastrzębską 
publicznością zaprezentowało się 11 orkiestr z 9 krajów: Austrii, Bułgarii, 
Czechosłowacji, Danii, Finlandii, NRD, RFN, Szwecji i Polski. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się koncerty zagrane specjalnie dla załóg górniczych,  
jak i te zorganizowane w miastach ROW. 

Po przesłuchaniach międzynarodowe jury pod przewodnictwem prof. Arnolda 
Rezlera przyznało nagrodę SUMMA CUM LAUDE oraz Puchar Ministra Górnictwa      
i Energetyki orkiestrze z Radolfzeel w RFN, która występowała pod batutą Heinricha 
Brauna, dyrektora szkoły muzycznej w tej miejscowości. Nagrodę oraz Puchar 
Ministra Kultury i Sztuki zdobyła orkiestra z Jastrzębia pod batutą Stanisława 
Śmietany. Drugą nagrodę wywalczył zespół Hjoerring z Danii, a trzecią MOD Szkoły 
Muzycznej Gleisdorf z Austrii. Osobno oceniano szczególnie widowiskową część 
konkursu – musztrę paradną, którą podobnie jak dwa lata wcześniej podziwiało 5 tys. 
widzów. Także w tym przypadku najwyższą lokatę otrzymała orkiestra KWK 
„Jastrzębie”. Zgromadzoną publiczność szczególnie poruszył utwór Katarzyny 
Gertner „Srebrne dzwony”, który zagrało 600 muzyków pod batutą Stanisława 
Śmietany, a który od drugiej edycji konkursu stał się hejnałem imprezy. 

Po dwóch latach, w 1989 r. odbył się kolejny - III konkurs orkiestr dętych. Swoją 
rosnącą renomą i wysokim poziomem artystycznym przyciągnął zespoły z aż          
10 państw: Austrii, Bułgarii, Czechosłowacji, Finlandii, NRD, Portugalii, Szwecji, 
Węgier, Związku Radzieckiego oraz 3 orkiestry polskie. Gośćmi honorowymi byli 
m.in. Jacek Fisiak – Minister Edukacji Narodowej, Aleksander Krawczuk – Minister 
Kultury i Sztuki, Aleksander Kwaśniewski – Przewodniczący Komitetu ds. Młodzieży 
i Kultury Fizycznej czy Tadeusz Wnuk – Wojewoda Katowicki. Przesłuchania 
konkursowe tradycyjnie odbywały się w Hali Widowiskowo-Sportowej. Warto 
nadmienić, że do patronatu włączyło się Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Międzynarodowe jury, któremu niezmiennie przewodniczył prof. Arnold Rezler, 
wyłoniło zwycięzcę. Została nim kolejny raz Młodzieżowa Orkiestra Dęta KWK 
„Jastrzębie”. Drugie miejsce zajęły ex aequo orkiestry z Łotwy i Bułgarii, trzecie 
zajęła orkiestra z Finlandii. Nagroda publiczności trafiła do rąk młodych muzyków     
z Austrii. 
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W 1991 r. zainaugurowano IV Międzynarodowy Konkurs. Tym razem                
do Jastrzębia przyjechało znacznie mniej zespołów niż w latach poprzednich. Byli to 
muzycy z Belgii, Czechosłowacji, Danii, a także trzy zespoły z kraju: z Rybnika, 
Wodzisławia Śląskiego oraz Iławy. Orkiestra z Jastrzębia wystąpiła poza 
konkursem. Patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Kultury i Sztuki, 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Przemysłu i Wojewoda Katowicki. 
Przesłuchania konkursowe kolejny raz odbywały się w hali widowiskowo-sportowej, 
na stadionie zaprezentowano musztrę paradną oraz zorganizowano konkurs wiedzy 
o mieście. Jury przyznało pierwsze miejsce orkiestrze z Czechosłowacji, drugie - 
gościom z Belgii, a trzecie - muzykom z Danii. 

Jubileuszowy V Konkurs zorganizowany został w dniach 2-4 lipca 1993 r. i zbiegł 
się z obchodami 30–lecia nadania Jastrzębiu praw miejskich. Na spotkanie 
zaproszono orkiestry z Belgii, Danii, Węgier, Łotwy i Czech – przy czym dwie ostatnie 
grupy nie dojechały. Muzycy z Rygi, którzy uważani byli za faworytów utknęli           
na granicy. Do gości zagranicznych dołączyły także 4 polskie zespoły: z Gdańska, 
Nowej Soli, Płośnicy i Jastrzębia-Zdroju. Organizacją zajęły się: Rada Miejska w 
Jastrzębiu-Zdroju, Kopalnie JSW S.A., Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w 
Jastrzębiu oraz ZSG KWK „Jastrzębie”. Przewodniczącym jury został prof. Ryszard 
Dudek, natomiast koncerty poprowadziła prezenterka TVP Jolanta Fajkowska.

Konkursowe zmagania wygrała grupa muzyczna z Belgii, drugie miejsce            
ex aeguo - muzycy z Danii i Jastrzębia, trzecie – Młodzieżowa Orkiestra Dęta              
z Węgier. Warto nadmienić, że scenografią jubileuszowego konkursu zajęła się 
związana z Jastrzębiem artystka – Janina Nowakowska. 

VI Międzynarodowy Konkurs Młodzieżowych Orkiestr Dętych zagościł w naszym 
mieście na początku lipca 1995 r. Oprócz polskich zespołów z Jastrzębia           
(poza konkursem) i Radomia, tradycyjnie wzięły w nim udział grupy europejskie         
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Prezentacja młodzieżowych orkiestr dętych na płycie stadionu przy ul. Kasztanowej



24

BIULETYN GALERII HISTORII MIASTA NR 2 (56)

Techn ika  wykonan ia ,  
z w ł a s z c z a  d l a  
p o c z ą t k u j ą c y c h ,  m o ż e  
stanowić pewne wyzwanie, 
bowiem przy pracy należy 
pamiętać o odwróconym 
porządku nakładania farby    
na szkło. 

Dawne obrazy na szkle 
były obiektami kultowymi,       
a ich tematyka nawiązywała 
do wzorów znanych z obrazów 
re l ig i jnych i  kośc io łów.  
Rozkwi t  te j  twórczośc i  
przypada na drugą połowę 
XIX wieku, jednak dopiero     
na początku XX wieku 
zainteresowali się nią twórcy 
profesjonalni, umieszczając 
obrazy na szkle obok swoich 
na wystawach dzieł sztuki.

KATARZYNA GARDECKA

Sercem malowane

21 marca br. otwarto w Galerii Historii Miasta nową wystawę czasową                
pt. „Sercem malowane. Obrazy na szkle Zbigniewa Micherdzińskiego”. Dziwne        
to było jednak otwarcie, bowiem ze względu na zagrożenie epidemiologiczne,        
nie mogli w nim uczestniczyć ani miłośnicy tego rodzaju twórczości, ani  artysta.  
Polskie określenie „malarstwo na szkle” jest mało precyzyjne. Zdecydowanie lepiej 
ten rodzaj sztuki oddaje niemiecka nazwa hinterglasmalerei (malarstwo na tylnej 
stronie szkła). 
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Madonna - obraz na szkle

z Belgii, Białorusi, Bułgarii, Niemiec, Szwecji oraz Węgier. Organizacją zajęli się: 
Rada Miejska w Jastrzębiu-Zdroju, Kopalnie JSW S.A., Państwowa Szkoła 
Muzyczna I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju, Zasadnicza Szkoła Zawodowa im.       
W. Budryka. Inauguracja, jak i przesłuchania konkursowe, które zgromadziły rzeszę 
słuchaczy, odbywały się w Hali Widowiskowo-Sportowej. Tak jak w poprzednich 
latach w miastach ROW zorganizowano także koncerty, a ulicami naszego miasta 
przeszły barwne grupy muzyków. W roli konferansjera i prowadzącego koncerty 
wystąpił redaktor Telewizji Katowice – Bogusław Nierenberg. Muzyczne zmagania 
zwyciężył zespół z Węgier. Doceniono także muzyków z Radomia, którzy zajęli 
drugie miejsce, natomiast trzecie miejsce na podium wywalczyła Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta ze Szwecji.
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Na ekspozycji w GHM zaprezentowano kilkanaście obrazów namalowanych 
przez Zbigniewa Micherdzińskiego. Artysta urodził się w Żywcu i już                        
od najmłodszych lat rozwijał swoje zdolności plastyczne, uczęszczając do Domu 
Kultury na zajęcia prowadzone przez Karola Gołka. Tam zetknął się z ceramiką, 
grafiką, haftem i malarstwem na szkle. Już wtedy uczestniczył w ogólnopolskich         
i międzynarodowych konkursach plastycznych. 

Od 1975 r. Zbigniew Micherdziński pracuje w Regionalnym Ośrodku Kultury        
w Bielsku-Białej. Zajmuje się organizacją wystaw, targów, kiermaszów oraz 
promocją szeroko rozumianej sztuki ludowej. 

W swoim malarstwie stara się łączyć wiedzę zawodową z elementami 
nawiązującymi do twórczości ludowej. Jego ulubionymi i często powtarzanymi 
motywami są anioły, wizerunki Matki Boskiej i wybrani święci, jak św. Franciszek    
czy św. Jerzy walczący ze smokiem. Stara się nie kopiować wzorów od innych 
twórców. Jego Madonny, dzięki nietypowym atrybutom (żywieckie kwiatki, 
stryszawskie koniki i ptaszki) nabierają lokalnego charakteru. 

Aby podtrzymać ten zanikający rodzaj twórczości, jakim jest malarstwo na szkle, 
artysta prowadzi zajęcia m.in. w macierzystej placówce w ramach Beskidzkiej 
Szkoły Folkloru, w jednostkach kultury w Żywcu, czy w Letniej Szkole Folkloru         
w Milówce.
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Fragment wystawy czasowej pt. „Sercem malowane” w Chacie Śląskiej
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Urodził się w Wałbrzychu w 1947 r. Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej o profilu górniczym, znalazł zatrudnienie na KWK „Zofiówka”                 
w Jastrzębiu, gdzie przeprowadził się w 1969 r. Dwa lata później uległ groźnemu 
wypadkowi na kopalni, a źle zoperowana noga nie pozwoliła mu na powrót do pracy 
zawodowej. Jeszcze w szpitalu, aby zagospodarować wolny czas, zaczął malować 
wykorzystując do tego celu farby plakatowe i rentgenowskie klisze. Już                   
od najmłodszych lat wykazywał zdolności manualne, dziedzicząc talent po dziadku 
Leonie ze strony ojca, który malował, a przede wszystkim tworzył witraże                
do kościołów. 

W powojennej rzeczywistości przyszły artysta rozwijał swoją wyobraźnię       
m.in. dużo rysując. Tymi rysunkami, przedstawiającymi postaci z książek i filmów 
przygodowych, zapełniał liczne kartki i zeszyty. Lubił także majsterkować.                
Z dostępnych materiałów, najczęściej z drewna, strugał wymyślne zabawki.             
Z czasem zaczął fascynować się malarstwem realistycznym. Z polskich twórców 
najbardziej cenił Jacka Malczewskiego oraz Leona Wyczółkowskiego.

Sam w swojej twórczości nawiązywał do tego nurtu sztuki. Ulubionymi                  
i powtarzanymi często przez artystę tematami były: martwa natura, portrety, kwiaty, 
architektura, akty i konie. Wśród jego obrazów dużą grupę stanowią także 
autoportrety i pejzaże. 

Artysta malując w plenerze, wybierał te fragmenty pejzażu, które na pozór wydają 
się zwyczajne, ale w interpretacji malarskiej nabierają one poezji, uroku                     
i tajemniczości. Wiekowe drewniane kościółki, chylące się chaty, powykręcane 
przez wiatr drzewa wyrażają tęsknotę - zarówno artysty, jak i odbiorcy - za minionym 
czasem i za światem, który powoli odchodzi. Patrząc na te pejzaże czujemy się 
częścią przemijającej natury – tak pisał o pracach Binkiewicza jego przyjaciel Jerzy 
Żuliński.

Początkowo do pracy używał farb plakatowych, później farb olejnych, a do aktów 
(od 1998 r.) pasteli. Z powodu małej dostępności na rynku materiałów malarskich 
sam kupował płótno i robił blejtramy.

Z czasem, aby doskonalić swój warsztat zaczął wyjeżdżać na plenery malarskie. 
Podczas jednego z takich spotkań w Zakopanem w 1993 r., wraz z grupą 
przebywających tam artystów, powołał do życia Stowarzyszenie Twórców Kultury    
o zasięgu międzynarodowym, które zrzeszało artystów z Polski, Czech, Rosji            
i Ukrainy. 

KATARZYNA GARDECKA

Sylwetki jastrzębskich twórców:
Wiesław Leon Binkiewicz

Za swoje osiągnięcia otrzymał wiele nagród i odznaczeń m.in. Zasłużony 
Działacz Kultury (2000), Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2006), 
Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2009), Złota 
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2010). 
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W Jastrzębiu Binkiewicz współorganizował plenery malarskie, na które zjeżdżali 
artyści z Polski i z zagranicy. Przez 3 lata był nawet komisarzem tych spotkań. 
Wystawy poplenerowe udostępniane były w Restauracji Harjan. 

Artysta, oprócz malarstwa i rzeźby, w wolnej chwili, tak jak w czasach młodości, 
lubił majsterkować. Zaszywał się wtedy w piwnicy, gdzie miał swój warsztat stolarski. 

Autoportret
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miejsce w Galerii Historii 
Miasta. 

O s o b n y  r o z d z i a ł           
w życiu artysty zajmowały 
plenery zagraniczne,         
w  k t ó r y c h  c z ę s t o  
towarzyszyła mu żona. 
W y j e ż d ż a l i  m . i n .             
d o  G r e c j i ,  W ł o c h ,  
Hiszpanii, Niemiec, Danii, 
Czech i Belgii. Dzięki tym 
podróżom powstał m.in. 
cyk l  obrazów, k tóre 
m a l a r z  z a t y t u ł o w a ł  
„Ś ródz iemnomorsk ie  
impresje”. Przedstawiają 
skąpane w słońcu zaułki, 
d o m y  o r a z  u l i c z k i  
włoskich, hiszpańskich 
czy greckich miasteczek. 
Widać w nich fascynację 
a u t o r a  b o g a c t w e m  
kolorów, czystym niebem, 
słońcem, egzotyczną 
roślinnością i zabytkową 
a r c h i t e k t u r ą  
odwiedzanych miejsc. 
D l a t e g o ,  j a k  p i s a ł  
wspomniany wcześniej 
Jerzy Żuliński, oglądając 
te obrazy odczuwamy 
temperaturę, zapach, 
kolor a nawet ich smak.

Przez 30 lat jeździł także do Prochowic koło Legnicy na Międzynarodowy Plener 
Plastyczny. Dzięki tym spotkaniom i twórcom, których poznał, Binkiewicz otworzył 
się na nową dziedzinę sztuki, jaką była rzeźba. Prawdziwą satysfakcję czerpał 
pracując w glinie, chociaż zdarzało mu się także tworzyć w drewnie. Swoje rzeźby 
wzorował na pracach artystów Dalekiego Wschodu. Dziś trzy z niewielu 
zachowanych figurek, dzięki uprzejmości Krystyny Binkiewicz znalazły swoje
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ANNA LERCH-WÓJCIK

Z naszego lamusa: 

Młynki do kawy VICTORIA oraz TIP TOP

Młynek do mielenia jest przydatnym urządzeniem kuchennym, służącym          
do rozdrabniania palonych ziaren kawy oraz rzadziej - wysuszonych ziaren pieprzu.

Prezentowane młynki do kawy są ręczne, wolnoobrotowe. Posiadają elementy 
dekoracyjne, które wpływają na estetykę obiektów. Górne pojemniki do wsypywania 
kawy są mosiężne i mają ozdobne kształty. Rączki do mielenia są frezowane. 
Drewniane uchwyty (gałki) na szufladkach oraz rączkach są toczone. Dodatkowo     
w młynku VICTORIA górna część drewnianej obudowy jest dekoracyjnie frezowana. 
Oba młynki są typu żarnowego. W górnej części mechanizmu posiadają możliwość 
regulacji grubości mielenia ziaren.

W 2002 r. doznał udaru i nigdy 
już nie powrócił do pełnej 
sprawności. Pomimo częścio-
wego paraliżu nie zaprzestał 
tworzyć, malarstwo było dla niego 
formą terapii. 

Brał udział w wystawach 
grupowych oraz indywidualnych 
m.in. w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Jastrzębiu-Zdroju czy Resta-
uracji Harjan. Jego obrazy 
znalazły nabywców zarówno        
z Polski, jak i z zagranicy. 

W 2008 r. twórczość Binkiewi-
cza została doceniona na gruncie 
lokalnym. Zdobył wówczas nagro-
dę przyznawaną przez Prezyden-
ta Miasta dla zasłużonego w dzie-
dzinie twórczości artystycznej. Ta 
nagroda zbiegła się z obchodzo-
nym przez Binkiewicza 35-leciem 
artystycznej działalności. 

Wiesław Leon Binkiewicz zmarł 
9 kwietnia 2019 r. Został pocho-
wany na cmentarzu komunalnym 
w Jastrzębiu-Zdroju.

Za rozmowę dziękuję Krystynie 
Binkiewicz - żonie artysty. 

Olej na płótnie z cyklu „Śródziemnomorskie impresje”

Olej na płótnie z cyklu „Pejzaż morski”
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Kawa trafiła do Polski dzięki handlarzom i kupcom w XVI wieku, jednak zwyczaj 
jej picia upowszechnił się dopiero w drugiej połowie XVIII wieku, zaś na wsiach - 
znacznie później. W chłopskich domach popularnym napojem, pitym zwłaszcza     
do śniadania, była kawa zbożowa, przygotowywana własnoręcznie z prażonych 
ziaren żyta, pszenicy lub jęczmienia oraz żołędzi na specjalnych patelniach            
do palenia kawy. Pito ją najczęściej z dodatkiem mleka. Kawa z ziaren kawowca, 
nazywana była „prawdziwą”, zaś na Śląsku mówiono o niej „bonkawa” i spożywana 
była niezmiernie rzadko. Częściej na chłopskich stołach z okazji różnych świąt 
pojawiała się mieszanka kawy zbożowej z niewielkim dodatkiem mielonych ziaren 
prawdziwej kawy. 

Młynek do kawy VICTORIA
Na froncie zamocowana jest ozdobna tabliczka znamionowa o wymiarach 5 x 2 
cm, z tłoczonym napisem: MARKE VICTORIA PRIMA QUALITӒT. Wymiary 
obudowy: wysokość – 11,5 cm, podstawa kwadratu – 12 cm. Górny pojemnik       
z rączką: wysokość – 13 cm. Rączka do mielenia: długość – 13 cm.
Materiał: Obudowa oraz szufladka są drewniane. Górny pojemnik do 
wsypywania kawy - mosiężny. Rączka do mielenia - metalowa. Żarna - metalowe. 
Tabliczka znamionowa - metalowa. Gałka od szufladki oraz rączki - drewniane.
Ścianki obudowy są połączone konstrukcją zrębową (wieńcową), natomiast 
ścianki szufladki mocowane są ze sobą gwoździami oraz dodatkowo klejone. 
Datowanie: Początek XX wieku. Młynek jest w stanie dobrym, jest sprawny.

Młynek do kawy TIP TOP
Z przodu znajduje się ozdobna tabliczka znamionowa o wymiarach 4 x 2 cm        
z tłoczonym napisem TIP TOP oraz znakiem graficznym marki, 
przedstawiającym ptaka.
Wymiary obudowy: wysokość - 11 cm, podstawa kwadratu – 13 cm. Górny 
pojemnik z rączką: wysokość – 10 cm. Rączka do mielenia: długość – 13 cm.
Materiał: Obudowa, szufladka, gałki od szufladki oraz od rączki - drewniane. 
Górny pojemnik - mosiężny. Rączka do mielenia, żarna oraz tabliczka 
znamionowa - metalowe. 
Ścianki obudowy są klejone. Ścianki szufladki są mocowane ze sobą konstrukcją 
zrębową (wieńcową).
Datowanie: początek XX wieku. Młynek posiada znaczne ślady użytkowania, jest 
sprawny. Podstawa obudowy oraz szufladka nie są kompletne. Frontowa ścianka 
obudowy jest pęknięta.
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Tabliczki znamionowe młynków
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Na wyposażeniu śląskich kuchni przełomu XIX i początku XX wieku pojawiały się 
już ręczne młynki do mielenia kawy. Pochodziły one z różnych fabryk i mogły mieć 
różnorodny wygląd. Najbardziej popularne były domowe, poręczne młynki 
wolnostojące, a także modele ścienne do zawieszenia w kuchni. Obudowa młynków 
najczęściej wykonana była z drewna, choć mogła być też metalowa, zaś niektóre 
zawierały pięknie zdobione ceramiczne elementy. Młynki do kawy to przede 
wszystkim kuchenne sprzęty użytkowe, były one jednak starannie wykonane, 
posiadały elementy dekoracyjne i stanowiły chlubę  gospodyni. 

Bibliografia:
- A. Sady, Zaczęło się od ziarna. Historia roślin uprawnych, Katowice 2017

Młynki ze zbiorów GHM
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Pocztówka z początku XX w. przedstawia żydowską lecznicę dla dzieci 
powołaną do życia w 1890 r. Nieznana jest data powstania budynku – możliwe, 
że pamięta początki uzdrowiska. Żydzi przejęli go ok. 1901 r. Znalazło się tu 
miejsce na pokoje dla dzieci, jadalnię, gabinet lekarza, kuchnię, pralnię 
oraz werandę. Ponadto w ogrodzie znajdowała się izolatka oraz zadaszona 
kolumnada do zabaw. Po I wojnie światowej obiekt stał się własnością Zakładu 
Marii i nosił nazwę Domu św. Jacka. W okresie PRL znajdowały się tu 
mieszkaniamieszkania oraz lokale usługowe. Od lat 90. jest w rękach prywatnych i jako 
„Jacek” pełni rolę handlowo-usługową.
Data: ok. 1902. Wydawca: „Tachochrom”. Wymiary: 9,1x13,9 cm. 
Pocztówka ze zbiorów GHM (nr inw. GHM-19-02944).


