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Quintus decimus.  Przy okazji 
kolejnej porcji doniesieo 
prasowych, tym razem wybranych 
z grudniowych wydao kilku 
czasopism, składam życzenia 
Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego 
Nowego Roku.   
D. M. 
 
 
"Moszczenica" ruszyła! Tow. 
Władysław Gomułka uruchomił 12 
kopalnię węgla zbudowaną w 
Polsce Ludowej. 4 XII 1965 - tę 
właśnie datę wymalowano na 
wózku pełnym węgla, który 
wyjechał na nadszybie 
"Moszczenicy". Tegoroczna data 
górniczego święta oznacza tutaj 
równocześnie dzieo narodzin 
nowej kopalni, uruchomienie już 
12 kopalni węgla wybudowanej w 
Polsce Ludowej. Należy podkreślid, 
że inwestycję tę cenimy sobie 

szczególnie. "Moszczenica" jest 
bowiem czwartą nową kopalnią 
wydobywającą tak poszukiwany na 
rynkach krajowych i zagranicznych 
węgiel koksujący. Szpaler górników 
w galowych mundurach, barwne 
pióropusze, flagi - wszystko to, w 
zestawieniu z barwnymi elewa-
cjami budynków nowej kopalni, 
tworzyła w sobotę nastrój wielce 
podniosły i radosny. Przybyłego na 
uroczystośd I sekretarza KC PZPR, 
tow. Władysława Gomułkę, 
powitała górnicza orkiestra i długo 
niemilknące brawa. Wraz z I sekre-



tarzem KC partii przybyli 
towarzysze: członek Biura 
Politycznego KC I sekretarz KW 
PZPR w Katowicach Edward Gierek, 
członek Rady Paostwa, przewo-
dniczący Prezydium Woj. RN w 
Katowicach Jerzy Ziętek, kierownik 
wydziału Przemysłu Ciężkiego i 
Komunikacji KC PZPR Józef 
Niedźwiecki, sekretarz KW PZPR 
Zdzisław Grudzieo i Stanisław 
Kowalczyk, członkowie Kolegium 
Ministerstwa Górnictwa i 
Energetyki z ministrem Janem 
Mitręgą, przedstawiciele władz 
ZMS z wiceprzewodniczącym 
Zarządu Głównego Zygmuntem 
Najdowskim. 
"Trybuna Robotnicza" nr 289 z 6 
grudnia 1965. 
 
 
Uroczyste otwarcie linji kolejowej 
Moszczenia - Zebrzydowice. 
Województwo Śląskie otrzymało 
nową ważną arterję kolejową, 
której poświęcenie odbyło się w 
dniu 30 listop. Na uroczystośd 
otwarcia nowozbudowanej linji 
kolejowej, biegnącej od 
Moszczenicy Śląskiej do 
Zebrzydowic, przybyli z Warszawy 
pp. wiceminister Komunikacji 
Piasecki i dyr. departamentu 
Stodolski. Specjalnym pociągiem z 
Katowic wyjechali przedstawiciele 
ministerstwa Komunikacji, 
województwa, przedstawiciele 

różnych władz i urzędów oraz 
prasy. Na stacji początkowej w 
Moszczenicy Śląskiej (w pow. 
rybnickim) powitały gości miejsco-
we organizacje ze sztandarami, 
kompanja honorowa K. P. W. itd. 
Obok toru nowej linji ustawiony był 
ołtarz. Ks. infułat Kasperlik z 
Katowic dokonał poświęcenia 
nowego odcinka linji Kolejowej, 
wygłaszając okolicznościowe 
przemówienie. Następnie zabrał 
głos p. wojewoda śląski, 
podkreślając znaczenie uroczysto-
ści oraz znaczenie gospodarcze 
przez podniesienie sprawności 
komunikacyjnej zagłębia rybnickie-
go. Następnie p. wiceminister 
Piasecki przeciął wśród dźwięków 
hymnu narodowego symboliczną 
wstęgę. Przemawiali jeszcze 
starosta rybnicki imieniem ludności 
całego powiatu i nacz. Pająk 
imieniem gminy. Z kolei pociąg po 
raz pierwszy ruszył nową trasą. Na 
nowych stacjach kolejowych, 
Zofjówka i Ruptawa, miejscowa 
ludnośd owacyjnie witała 
przybyłych gości. O godz. 12 pociąg 
komisyjny przybył do koocowej 
stacji nowego odcinka kolejowej do 
Zebrzydowic, gdzie powitał gości 
burmistrz Grycz. Nowooddany do 
użytku publicznego odcinek kolei 
ułatwi komunikację pasażerską z 
powiatu rybnickiego na Śląsk 
Cieszyoski do Cieszyna, Wisły i 
Głębca, dzięki czemu ożywi się ruch 



turystyczny w Beskidy Śląskie. 
Całkowity koszt budowy wraz ze 
stacjami włączenia Moszczenica i 
Zebrzydowice wyniósł 6,5 milj. zł. 
Budowę finansował Skarb Śląski, 
przyczem Fundusz Pracy udzielił 
pożyczki w wys. pół milj. złotych. 
"Polonia" nr 4001 z 1 grudnia 1935. 

Uroczystośd św. górniczego w 
letnisku Spółki Brackiej w 
Jastrzębiu-Zdroju. Dla górników 
przebywających w uzdrowisku 
Spółki Brackiej w Jastrzębiu Zdroju 
urządzono pbchód patronki ich św.  
Barbary. Na nabożeostwo pensjo-
nariusze uzdrowiska wyruszyli 
pochodem. Mszę św. z 
błogosławieostwem odprawił ks. 
kur. Majcherski. Po powrocie do 
uzdrowiska odbyło się drugie 
śniadanie, podczas którego 
wygłoszono kilka deklamacyj. Kilka 
majętniejszych osób ugościło 
pensjonariuszów piwem i wódką. 
Górnicy-kuracjusze składają za 
naszem pośrednictwem wyrazy 
podziękowania wszystkim tym, 

którzy przyczynili się do urządzenia 
święta. 
"Polonia" nr 2219 z 10 grudnia 
1930. 
 
 
Ś. p. Marja Witczakowa. Wczoraj o 
godz. 8 wieczorem zmarła w swej 

posiadłości Jastrzębiu Zdroju śp. 
Marja Witczakowa, wdowa po 
lekarzu, matka pp. Mikołaja i Jóżefa 
Witczaków. Śp. Marja Witczakowa 
dla swych pięknych cnót Matki i 
Obywatelki pozostawia po Sobie 
piękną pamięd. Za zasługi położone 
na polu pracy społeczno-
narodowej odznaczona była śp. 
Marja Witczakowa złotym Krzyżem 
Zasługi. Skonowi śp. Zmarłej 
towarzyszy szczery żal Rodziny i 
wszystkich tych, którzy mieli 
sposobnośd znad postad śp. Marji 
Witczakowej i Jej cnoty. Cześd Jej 
pamięci. 
"Polska Zachodnia" nr 343 z 15 
grudnia 1929. 
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W Tychach i Jastrzębiu. 
Regionalne muzea. Gospodarze 
miasta Tychy podjęli decyzję o 
otwarciu w tym grodzie regionalnej 
placówki muzealnej, która funkcjo-
nowad ma jako filia pszczyoskiego 
Muzeum Wnętrz Zabytkowych. 
Tyska placówka muzealna, którą 
postanowiono zlokalizowad w 
pomieszczeniach zabytkowego 
pałacyku przy tutejszym browarze, 
gromadzid będzie dokumenty z 
zakresu historii urbanistycznego 
rozwoju tego miasta. O utworzenie 
podobnej placówki muzealnej 
myślą również gospodarze 
górniczego Jastrzębia. Wytypo-
wano na ten cel już odpowiedni 
obiekt – historyczny dla jastrzębian 
Dom Zdrojowy. Jastrzębska pla-
cówka muzealna będzie mogła się 
specjalizowad nie tylko w udoku-
mentowaniu urbanistycznego 
rozwoju najmłodszego miasta 
górników ROW, ale upamiętni 
również ponad 100-letni dorobek 
miejscowego uzdrowiska. 
'Trybuna Robotnicza" nr 286 z 20 
grudnia 1979. 

Szpital w... żłobku. W Jastrzębiu-
Zdroju wznoszone są obecnie dwie 
nowe placówki, które w 1984 roku 
rozpoczęto budowad w osiedlu 
Krasickiego jako żłobek, ma po jego 
oddaniu do użytku w 1990 roku 
służyd jako szpital dziecięcy o 127 
łóżkach. Placówka wznoszona jest 
siłami RJZRB Rybnik. W tym samym 
mniej więcej czasie ma zostad 
oddany do użytku budowany przez 
tego samego wykonawcę pawilon 
ginekologiczno-położniczy 
miejscowego szpitala górniczego. 
Znajdzie się w nim 209 łóżek. 
"Trybuna Robotnicza" nr 301 z 29 
grudnia 1988. 
 
 
W Jastrzębiu-Zdroju zakoczona 
została w tych dniach budowa 
domu wypoczynkowego, przezna-
czonego dla robotników huty 
"Pokój" i "Baildon". Dom obliczony 
jest na 100 łóżek, a koszt jego 
wyniósł około dwied miliona 
złotych. 
"Polonia" nr 5100 z 29 grudnia 
1938. 


