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Duodecimus.  Kolejna porcja 
doniesieo prasowych. Tym razem 
wybrane z wrześniowych numerów 
poszczególnych czasopism.   
D. M. 
 
 
Strajki w górnictwie. Jak już 
informowało Polskie Radio i TV od 
dnia 29 sierpnia 1980 r. trwają 
strajki górniczych załóg kopalo: 
"Manifest Lipcowy", "Borynia", 
"ZMP", "XXX-lecia PRL", 
"Moszczenica", "1 Maja", 
"Jastrzębie", "Suszec" oraz 
Przedsiębiorstw Robót Górniczych 
"Jastrzębie" i "Rybnik", a także 
szeregu zakładów innych branż. Od 
31 sierpnia pracę przerwała 
również kop. "Anna", a następnie 
"Rydułtowy" i "Marcel" oraz kop. 
"Wujek". Strajki podjęto w celu 
załatwienia słusznych, górniczych 
spraw z jednoczesnym poparciem 

dla żądao robotników Wybrzeża. 
Premier powołał Komisję Rządową. 
Przybył do Jastrzębia powołany na 
jej przewodniczącego wiceprezes 
Rady Ministrów Aleksander Koped 
celem podjęcia rozmów z 
Międzyzakładowym Komitetem 
Strajkowym. Uprzednio opracowa-
no protokół porozumienia w 
sprawie sposobu załatwienia 
postulatów załóg górniczych i 
uzgodniono wszystkie podstawowe 
sprawy. 
"Trybuna Robotnicza" nr 188 z 2 
września 1980. 

https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=duodecimus&action=edit&redlink=1


Niemiecki koncert w Jastrzębiu. W 
związku z ostatnią notatką pod 
powyższym tytułem, nadsyła nam 
dzierżawca "Kasyna" w   Jastrzębiu-
-Zdroju oświadczenie, że jako 
rodowity Polak, angażuje u siebie 
jedynie orkiestry polskie. Do 
niedawna grająca u niego orkiestra 
4 p. strz. podch. z Cieszyna, 
zerwała kontrakt samorzutnie, tak 
że zmnuszony został do 
zaangażowania orkiestry 
prywatnej, która jednak sklada się 
w większości swych członków z 
Polaków. 
"Polonia" nr 237 z 2 września 1925. 
 
 
Żory. W Boryni trzech bandytów 
wpadło do posiadłości rolnika 
Maciuszka i wymusili wydanie 1600  
marek w papierach oraz 1700 mk w 
srebrze, poczem znikli z tą 
zdobyczą. 
"Katolik" nr 106 z 4 września 1919. 
 
 
Kiedy jeździd będziemy drogą 
asfaltową z Pawłowic do 
Jastrzębia-Zdroju? Budowa drogi 
asfaltowej Pawłowice –  Jastrzębie-
-Zdrój dobiega ku koocowi. 
Pozostaje jeszcze do 
wyasfaltowania odcinek tuż koło 
Pawłowic na przestrzeni mniej 
więcej 2 klm. Dokooczenie robót 
ma nastąpid jeszcze w bież. roku, 

poczem droga zostanie calkowicie 
otwarta. 
"Polonia" nr 1786 z 25 września 
1929. 
 
Wysoka protekcja. W związku z 
notatką pod powyższym tytułem 
prezes Sądu Apelacyjnego w 
Katowicach nadsyła nam 
następujące sprostowanie na 
podstawie art. 30 rozporządzenia 
Prezydenta Rzplitej: "Nie jest 
prawdą, by P. Minister 
Sprawiedliwości Car był listownie 
zarządził przydział do Sądu 
Okręgowego w Katowicach asesora 
sądowego p. Witczaka, natomiast 
prawdą jest, że przydział asesora 
sądowego p. Witczaka do Sądu 
Okręgowego w Katowicach nastąpił 
na podstawie zarządzenia Prezesa 
Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 
uwagi na przejściowy brak sił 
sędziowskich w powyższym 
Sądzie". W tej samej sprawie i na 
postawie tegoż samego artykułu 
nadsyła nam również sprostowanie 
prezes Sądu Okręgowego: 
"Nieprawdą jest, że p. asesor 
sądowy Witczak przydzielony 
został do Sądu Okręgowego w 
Katowicach zarządzeniem p. 
Ministra Sprawiedliwości, a 
natomiast prawdą jest, że p. 
Witczak przydzielony został do 
tego Sądu zgodnie z przepisami 
ustawy i tylko ze względów 
rzeczowych, oraz prawdą jest, że 



przed p. Witczakiem i inni młodzi 
sędziowie zatrudnieni byli w Sądzie 
Okręgowym i to w tym samym 
Wydziale, w którym obecnie 
pracuje p. Witczak". 
"Polonia" nr 1789 z 28 września 
1929. 

 
Z Tygodnia Lotniczego w 
Jastrzębiu Górn. Staraniem tut. 
kier. szkoły p. Mandzla utworzono 
z okazji Tyg. Lotniczego komitet L. 
O. P. P., w skład którego weszło 
nauczycielstwo, przedstawiciele 
gminy i związków. Dnia 12 bm. na 
sali p. Lazara odbyła się 
wieczornica, składająca się z 
występów ochronki, szkoły i 
koncertu radjowego. Następnie 
nauczyciel p. Tiszler wygłosił odczyt 
o potrzebie lotnictwa oraz chór 
szkolny pod batutą p. Tiszlera 
wykonał szereg pięknych pieśni. 
Przemówieniem p. kier. szkoły 
Mandzla zakooczono wieczornicę, 
poczem odbyła się zabawa 

taneczna, z której dochód 
przeznaczono na budowę lotniska 
w Katowicach. Również zbiórka 
urządzona przez p. Kindigerównę i  
Kotasównę przyniosła na ten cel 
znaczny dochód. 
"Polska Zachodnia" nr 290 z 22 
września 1929. 
 
 
 
Z zemsty chciał zniweczyd cały 
folwark. W ub. niedzielę o godz. 
20. 10 powstał pożar w stogu 
niemłóconego żyta dworu 
Fryderyka Thaua w Bziu Zameckim 
i zniszczył cały stóg zawierający 
około 70 fur żyta. Pożar zagrażał 
stojącym w pobliżu stogom zboża, 
oraz zabudowaniom folwarcznym 
w odległości niespełna 100m. Tylko 
dzięki akcji ratowniczej miejscowej 
Straży Pożarnej ogieo zlokalizowa-
no i ugaszono. Szkoda wynosi z 
górą 5 tys. złotych. Stóg nie był 
ubezpieczony. Policja jest na tropie 
domniemanego sprawcy 
podpalenia, który byłby puścił z 
dymem wszystkie zbiory i 
zabudowania, gdyby nie 
natychmiastowa i sprawna akcja 
ratownicza. Niewątpliwie chodzi tu 
o akt zemsty w stosunku do 
właściciela dworu, gdyż na to 
wskazują wszelkie poszlaki. 
"Polska Zachodnia" nr 259 z 21 
września 1938. 
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X-lecie górniczego miasta. 
Górnicze Jastrzębie obchodzi 
jubileusz 10-lecia otrzymania praw 
miejskich. Od czasu, gdy 
miejscowośd ta liczyła zaledwie ok. 
2,5 tys. mieszkaoców i znana była 
jako uzdrowisko Jastrzębie-Zdrój - 
wiele się tu zmieniło. - W 
dynamiczny rozwój naszego miasta 
górników - informuje 
przewodniczący Prezydium MRN, 
tow. Antoni Kopiec - 
zainwestowano  w  minionym    10-
-leciu aż 18,7 miliarda złotych. Z tej 
olbrzymiej kwoty 14,5 mld zł. 
pochłonęła budowa trzech nowych 
kopalo węgla koksującego: 
"Jastrzębie", "Moszczenica" i 
"Zofiówka", zaś 4,2 mld zł. 
wydatkowano na budownictwo 
mieszkaniowe i towarzyszące. W 
rezultacie przybyło nam ponad 47 
tys. izb w nowo powstałych 
dzielnicach mieszkaniowych, 13 
szkół z górą - 100 placówek 
handlowych i drugie tyle 
usługowych. W tym pierwszym  10-
-leciu prześcignęliśmy - pod 

względem liczby mieszkaoców - 
750-letni Rybnik, Wodzisław i 
pozostałe miasta ROW. Jest nas 
bowiem jastrzębian już z góra 67 
tysięcy, a do kooca br. 
przekroczymy liczbę 70 tys. 
mieszkaoców. Z okazji jubileuszu, 
w salach Domu Zdrojowego, 
otwarto 3 nader interesujące 
wystawy: fotograficzną, plastyczną 
i urbanistyczną, które 
eksponowane będą do 23 bm. 
Szczególną wartośd poznawczą 
przedstawiają ekspozycje 
fotograficzna (Jastrzębie i jego 
ludzie") i urbanistyczna, której 
autorem jest zespół urbanistów 
generalnego projektanta 
Jastrzębia, mgr inż. arch. Zygmunta 
Winnickiego z katowickiego 
"Miastoprojektu". Obrazuje ona 
obecny i przyszłościowy stan 
zagospodarowania przestrzennego 
największego miasta górników 
ROW, budowanego według 
potrzeb roku dwutysięcznego. 
"Trybuna Robotnicza" nr 223 z 20 
września 1973. 


