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Undecimus.  Tym razem wybrałem 
kilka doniesieo prasowych jakie 
można było przeczytad  w 
sierpniowych wydaniach poszcze-
gólnych czasopism.   
D. M. 
 
 
Jastrzębie-Zdrój w Rybnickiem. 
(Nasza miesjcowośd kąpielowa), o 
dośd silnych solankach 
jodowobromowych, jest położona 
w południowej części powiatu 
rybnickiego, koło 300 metrów nad 
poziomem morza, w okolicy 
lesistej, pagórkowatej. Odznacza 
się czystem i zdrowem powietrzem 
podgórskiem. Środkami leczniczymi 
są kąpiele błotne i solanka 
jodowobromowa. Zdrojowisko, 
własnośd pp. Mikołaja i Józefa 
Witczaków, posiada kanalizację, 
wodociągi, elektrycznośd, urząd 
pocztowy itd. Goście kąpielowi 

mieszczą się bądź w kasynie 
zdrojowem i pensjonatach, bądź 
też w prywatnych wilach. Poza tem 
znajduje się tu również piękne 
sanatorjum Spółki Brackiej, 
uzdrowisko Zakładu Ubezpieczeo 
Społecznych województwa 
śląskiego, letnisko wojskowe 23. 



dywizji piechoty oraz specjalny 
zakład dla chorych dzieci. W 
sezonie bieżącym było tu przeszło 
2 tysiące kuracjuszy. Na przyszły 
rok noszą się tu z wielkiemi 
planami rozbudowy. Mają powstad 
nowe łazienki, ma się budowad 30 
nowych wil itd. Jastrzębie-Zdrój 
jest piękną miejscowością, mającą 
widoki większego rozwoju, należy 
tylko otoczyd troskliwszą niż 
dotychczas opieką gości 
kąpielowych. 
"Gazeta Robotnicza" nr 191 z 23 
sierpnia 1925. 
 
 
 
Szeroka. Rzadka uroczystośd 
złotych godów małżeostwa p. 
Szymona Herrmanna i Józefy 
obchodziła cicha wioska w 
Szerokiej dnia 28 lipca. Rodzina 
Herrmannów cieszy się daleko i 
szeroko sławą dobrych katolików i 
patrjotów. Synowie walczyli w 
trzech powstaniach śląskich i na 
froncie bolszewickim, jeden z nich 
poległ na froncie francuskim. 
Pierwszy syn, O. Feliks, wstąpił do 
OO. Bernardynów i został 
profesorem teologii we Lwowie. 
Dwoje dzieci obrali sobie zawód 
nauczycielski, a jeden z synów jest 
urzędnikem w województwie. To 
też uroczystośd rodzinną zaszczycili 
swoją obecnością liczni księża, 
zwłaszcza z zakonu OO. 

Bernardynów. O. Feliks odprawił 
po Mszy św. ceremoniję dla 
jubilatów z rzewną przemową, 
która licznie zebranym parafjanom 
wycisnęła niejedną łzę radości. 
Mszę sw. odprawiali z asystą OO. 
Bernardyni ze Lwowa i Brzeżan, 
podczas której wykonał pienia 
religijne na chór męski, pod batutą 
syna jubilatów, Hilarego; przy 
organach zaś zasiadł znany 
kompozytor ks. Wendelin 
Świerczek z Krakowa. Po Mszy św. i 
ślubie jubileuszowym udali się 
goście do domu jubilatów, 
podejmowani staropolską 
gościnnością. Podczas uczty ks. 
prob. Kubitza z Krzyżowic, jako 
administrator parafji w Szerokiej, 
wygłosił przepiękną mowę, a w 
koocu odczytał gratulacje, 
przysłane przez Najprzew. ks. 
Biskupa i ks. infułata Kasperlika. 
Wieczorem po wspólnej fotografji 
mili goście pożegali śląską rodzinę, 
wynosząc z niej uczucia głębokiego 
szacunku dla Śląska, a przede 
wszystkim dla patrjarchalnych 
stosunków w rodzinie śląskiej.  
O. Ambroży, gwardian z Brzeżan. 
"Gośd Niedzielny" nr 32 z 11 
sierpnia 1935. 
 
 
Wiadomości miejscowe. Goszczący 
obecnie w miejscu kąpielowem 
Jastrzembiu (Konigsdorf) rodacy 
nasi, jakoteż i Niemcy, złożyli na 



korzyśd pogorzelców Pułtuskich: 39 
talarów, 20 silberów, 40 marek 
pruskich, 12 rubli i 50 kop. Dodad 
należy, iż do zebrania tej summy, 
umieszczonej do dyspozycji w nszej 
Redakcji, przyczyniały się głównie: 
pani Jaraczewska z Poznaoskiego i 
panna Klementyna Bogusławska z 
Warszawy. 
"Kuryer Warszawski" nr 182 z 19 
sierpnia 1875. 

Z Jastrzębia Zdroju. Po ustaleniu 
się wspaniałej pogody, frekwencja 
w trzecim sezonie znacznie 
przewyższyła okres roku ubiegłego. 
Powodowany tem Zarząd "Kasyna" 
częściej, jak dotychczas urządza dla 
kuracjuszy i zjeżdżającej się 
inteligencji Śląskiej dancingi, 
reuniony i bale, z których 
wspaniale zapowiada się "Bal 
Zdrojowy" odbywający się w dniu 
30-go bm. oraz "Wielka Zabawa" w 
dniu 31-go bm. Oba te wieczory 
urozmaicone będą szeregiem 
atrakcji, niespodzianek i 
konkursów. 
"Polonia" nr 2117 z 28 sierpnia 
1930. 

Poświęcenie organów w Jastrzębiu 
Górnym. W niedzielę 7 bm. o godz. 
16-tej odbędzie się w kościele 
parafjalnym w Jastrzębiu Górnym 
uroczyste poświęcenie nowych 
organów. Organy są ufundowane 
ze składek parafjan, dzięki 
ruchliwości ks. prob. Machalicy i 
ś.p. ks. prob. Czernika, a 
zbudowane przez znaną firmę 
Klimosz-Deurschlag w Rybniku. Na 

program uroczystości złoży się 
koncert na organach, wykonany 
przez ks. prob. prof. Roberta Gajdy, 
pochodzącego z tutejszej parafji, 
koncert orkiestry zdrojowej i 
uroczyste nieszpory. 
"Polonia" nr 2811 z 5 sierpnia 
1932. 
 
 
Członkowie Sekretariatu KW PZPR 
i Prezydium Woj. Rady Narodowej 
odwiedzili tow. Lamuzgę. 
Członkowie Sekretariatu Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR w 
Katowicach oraz Prezydium Woj. 
Rady Narodowej odwiedzili 
przebywającego w Jastrzębiu-
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Zdroju na kuracji po ciężkiej 
chorobie II sekretarza Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR tow. Jerzego 
Lamuzgę. Towarzysze wręczyli tow. 
Lamuzdze odznakę "Zasłużonemu 
w rozwoju województwa 
katowickiego" przyznaną mu 
uchwałą Woj. Rady Narodowej w 
dniu 22 lipca br. Ja się 
dowiadujemy, tow. Jarzy Lamuzga 
czuje się dobrze i powraca do 
zdrowia. 
"Trybuna Robotnicza" nr 186 z 6-7 
sierpnia 1960. 
 
 
 
Jastrzębie coraz piękniejsze. 
Rybnicki Okręg Węglowy. Tutaj w 
ciągu ostatnich lat rozpoczęły 
wydobycie najnowocześniejsze 
kopalnie. Tutaj dla potrzeb 
górniczych załóg i członków ich 
rodzin wybudowano nadal 
rozrastające się miasto i osiedla. 
Dziś takie ośrodki jak Rybnik, 
Wodzisław i Jastrzębie liczą już 
ponad 100 tysięcy mieszkaoców. 

Najmłodsze i zarazem najnowocze-
śniejsze miasto Rybnickiego 
Okręgu Węglowego - Jastrzębie - 
przekroczyło ostatnio liczbę 105 
tys. mieszkaoców. Główny wysiłek 
gospodarzy i budowniczych tego 
okazałego miasta koncentruje się 
aktualnie na zazielenianiu i 
upiększaniu poszczególnych 
dzielnic mieszkaniowych oraz na 
uzbrajaniu terenów pod dzielnicę 
VI i przyszłe centrum. Budowa 
jastrzębskiej "piątki" zaplanowanej 
przez urbanistów na ok. 5 tys. 
mieszkaoców ruszy w przyszłym 
roku. Połączy ona w harmonijną 
całośd stare, liczące sobie ponad 
100 lat osiedle zdrojowe - z nowym 
miastem. Wiosną przyszłego roku 
rozpocznie się również budowę 
pierwszych obiektów o charakterze 
ogólnomiejskim w centrum 
górniczego Jastrzębia. 
"Trybuna Robotnicza" nr 196 z 30 
sierpnia 1977. 


