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Quintus. W bierzącym numerze 
poza informacjami z polskich 
czasopism znalazło się doniesienie 
z niemieckiej gazety „Sohrauer 
Stadtblatt”. Tłumaczenia tekstu 
podjęła się pani Ewa Rostek z 
Poznania. 
D. M. 
 
Miss "Jastrzębie-Zdrój". Dnia 13 
bm. odbył się w salach kasyna w 
Jastrzębiu-Zdroju bal, który dzięki 
staraniom gospodarza kasyna p. 
Datkiewicza wypadł wspaniale. 
Wśród licznych, pięknych i 
pomysłowych atrakcji był też 
wybór miss Jastrzębie-Zdrój. 
Wybór padł na znaną ze swej urody 
w katowickich kołach towarzyskich 
panią porucznikową Marję 
Stojowską. Wesoło i miło bawiono 
się do białego rana. 
"Polska Zachodnia" nr 193 z 17 
lipca 1929. 

Przed otwarciem kolei 
Zebrzydowice-Moszczenica. W 
sobotę 30 b. m. nastąpi uroczyste 
poświęcenie i otwarcie nowo 
wybudowanej linji kolejowej 
Moszczenica-Zebrzydowice. Nowa 
linja o długości 13.7 km budowana 
była etapami od 1930 r. Na linji tej 
znajdują się stacja Ruptawa i 
przystanek Zofijówka. Koszt jej 
budowy wraz z wykonaniem 
włączeo do punktów wyjściowych 
na stacjach Zebrzydowice i 
Moszczenica wynosił 6 i pół miljona 
złotych. Stanowid ona będzie 



trzecie połączenie Śląska 
Cieszyoskiego z Górnym Śląskiem. 
Posiada ona przede wszystkiem 
znaczenie ekonomiczne, ułatwi 
bowiem i spowoduje potanienie 
transportu węgla z zagłębia 
rybnickiego, ulepszy komunikację 
pasażerską powiatu rybnickiego ze 
Śląskiem Cieszyoskim a ponadto 
usprawni komunikację turystyczną 
z Wisłą. 
"Gwiazda Cieszyoska" nr 94 z 29 
listopada 1935. 
 
 
Bzie w Pszczyoskiem. 6-go grudnia 
odbył się tutaj wielki wiec na sali p. 
Dziwokiego, w którym wzięło 
udział przeszło 800 uczestników 
katolickich-ewangelickich. Wiec 
zagaił przew. Komitetu miejsco-
wego p. Zolich staropolskiem 
pozdrowieniem: Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus! i 
udzielił głosu ks. pastorowi, który w 
pięknych i treściwych słowach 
wykazał ludności ewangelickiej, 
stosunki w paostwie niemieckiem i 
stosunki w paostwie polskiem co 
do wolności religijnej, Kościoła, po 
drugie, że obowiązkiem jest 
każdego Polaka, czy on jest 
ewangelikiem czy katolikiem, 
głosowad za tem paostwem, co jest 
tej samej narodowości, co my 
Ślązacy. Po nim wygłosił mowę p. 
profesor Goralczyk, który tak samo 
w bardzo dobitnych słowach 

wykazał potrzebę głosowania za 
Polską. Następnie zabrał głos p. 
Orszulik, rodak tustąd, który 
dobitnie skreślił teror niemiecki 
przed wojną, podczas niej i po 
wojnie, a przede wszystkiem w 
czasie grencszucu, kiedy to Hörsing 
był panem Śląska, jak katowano i 
zabijano lud polski. Następnie 
przemawiali jeszcze p. Palarczyk z 
Warszowic o potrzebie Czerwo-
nego Krzyża i p. Bieda o związku 
Sokoła. Odśpiewaniem całej roty 
Konopnickiej i okrzykiem: Niech 
żyje wolny Śląsk z zjednoczoną 
Polską, zakooczono ten wspaniały 
wiec ludowy. 
"Katolik" nr 150 z 14 grudnia 1920. 
 
 
 
Otwarcie linii kolejowej – odcinek 
Pawłowice  – Jastrzębie-Zdrój , a 
tym samym uruchomienie całej 
nowej linii Żory – Jastrzębie-Zdrój 
odbyło się wczoraj w dniu 1 
czerwca.  Pierwszy pociąg 
odjeżdżający wczoraj rano do 
Jastrzębia o godz. 8.30 był 
wypełniony zwłaszcza przez 
okolicznych mieszkaoców, którzy 
odbierali swoje dzieci z sanatoriów 
po upływie ich pierwszego pobytu. 
Z Żor jechali między innymi 
urzędnicy departamentu kolei z 
panem inspektorem budowlanym 
Kredlem na czele, panem 
burmistrzem Reichem, panem 



naczelnikiem poczty  radcą 
rachunkowości Cronesem, paroma 
panami z Rady Miejskiej, jak 
również wiele pao. Z Pawłowic 
pociąg odjechał żegnany uroczystą 
salwą. W Bziu, którego stacja była 
świątecznie przyozdobiona, szkoła 
przysłała przedstawicieli, którzy 
przywitali pociąg okrzykami 
„Hurra”. Szczególnie uroczyste 
przyjęcie zostało przygotowane na 
równie świątecznie przybranej 
stacji Jastrzębie Górne. Przybyły 
tutaj pociąg został powitany przez 
orkiestrę. Panna Maria Bogoczek, 
córka właściciela miejscowej 
gospody, odniosła się w 
przedmowie do budowy kolei,  po 
czym urzędnicy Wydziału 
Budownictwa i inni panowie zostali 
udekorowani wieocami. Właściciel 
majątku ziemskiego Sorge z 
Górnego Jastrzębia wygłosił 
przemówienie, w którym trafnymi 
słowami podkreślił korzyści z kolei 
dla okolicy, a szczególnie dla 
rolnictwa. Z akompaniamentem 
muzycznym pociąg odjechał do 
następnego i ostatecznego celu  - 
Jastrzębia-Zdroju. Tutaj dworzec 
został równie przepięknie przystro-
jony. Pan dr Witczak, właściciel 
uzdrowiska, wygłosił przemówienie 

i wzniósł toast na cześd cesarza. 
Następnie dr Witczak podziękował 
królewskiemu inspektorowi budo-
wlanemu panu Kredel’owi za 
szybką realizację budowy, która 
zakooczyła się wcześniej niż 
przewidziano. Następnie panowie 
udali się  do Domu Zdrojowego, 
gdzie Jastrzębskie Stowarzyszenia 
Rolnicze zorganizowało poczęstu-
nek. W międzyczasie  miało miejsce 
kilka przemówieo. Pozostali 
uczestnicy bawili się w obiektach 
pięknej zdrojowej miejscowości, 
która uzyskała długo oczekiwane 
połączenie kolejowe.  
"Sohrauer Stadtblatt" nr 44 z 3 
czerwca 1911. 
 
 
Ruptawa, pow. rybnicki. 
(Korespondencya). Rzadką 
uroczystośd obchodziła nasza 
parafia. Przybył bowiem do nas ks. 
Józef Czernik z Raciborza. 
Wyruszyła naprzeciwko procesya, 
w której uczestniczyły Kongregacye 
Maryaoskie. Młodego ks. 
administratora witała jedna z 
członkio Kongregacyi, poczem 
odprowadzono go do kościoła, 
gdzie udzielił zgromadzonym 
błogosławieostwa. Większą uroczy-
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stością było wprowadzenie ks. 
administratora jako proboszcza 
naszej parafii. Było to dnia 7 
grudnia. W uroczystości tej wziął 
udział ks. dziekan i wielu innych 
księży z okolicy. W kościele odbyło 
się uroczyste nabożeostwo z sumą i 
kazaniem, poczem procesya liczna 
odprowadziła nowego proboszcza 
na plebanię przez bramy 
tryumfalne, gdzie na dziedziocu 
składano nowemu duszpasterzowi 
życzenia. Obecnie powtarzamy 
nasze życzenia: Nasz ks. proboszcz 
niechaj nam żyje w długie lata! 
Parafianie. 
"Nowiny Raciborskie" nr 150 z 14 
grudnia 1916. 
 
 
Z Pszczyoskiego. Urząd stanu 
cywilnego w Szerokiej przeniesiono 
do Boryni, gdzie w Górnej Boryni 
zawiaduje nim sołtys p. Winkler lub 
w zastępstwie dozorca szosy p. 
Heinelt. 
"Nowiny Raciborskie" nr 62 z 27 
maja 1909. 

Związek Obrony Kresów Zachodn. 
Jastrzębie Górne. Związek 
Powstaoców Śl. grupa Jastrzębie 
urządził onegdaj na sali p. Lazara 
zabawę karnawałową, która 
wypadła bardzo świetnie dzięki 
hojności naszego ukochanego 
Wojewody p. dra Grażyoskiego, 
który ofiarował nam przy okazji 
pobytu u p. Witczaka 250 zł. Na 
intencje Zw. Powst. Śl. odprawiono 
uroczyste nabożeostwo, na którym 
miejsc. ks. Proboszcz Czernik, 
ukochany nasz duszpasterz, wygło-
sił patriotyczne kazanie. 
"Polska Zachodnia" nr 50 z 3 marca 
1927. 
 
 
Jastrzęb w Rybnickiem. 
(Zastrzelony). Żandarm Feist 
aresztował w tych dniach młodego 
Franc. Krzyształę z Moszczenicy. 
Ten w drodze podobno uciekł 
wskutek czego żandarm strzelił i 
zabił go na miejscu. 
"Nowiny Raciborskie" nr 133 z 5 
listopada 1919. 


