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Duodevicensimus.  Miłośnicy sportów 

zimowych, a w szczególności narciar-

stwa, mogą narzekać na brak śniegu. 

W końcu mamy zimę. Jednak nie jest 

to nic nowego, o czym świadczy 

pierwszy z prezentowanych artykułów 

jakie znalazły się na łamach 

marcowych gazet. 

D. M. 

 

 

Zawody narciarskie w Jastrzębiu-

Zdroju. Dnia 21 lutego br. urządzał 

Klub Narciarski w Jastrzębiu Zdroju 

uroczystość otwarcia skoczni narciar-

skiej połączoną z konkursem skoków. 

Nie od rzeczy będzie wspomnieć, że 

skocznia narciarska przedstawia typ 

skoczni treningowej, na której możliwe 

są skoki do 15 m. Jest to jedyna 

skocznia na G. Śląsku. Skocznię tą 

wybudowali członkowie klubu własne-

mi siłami za wydatną pomocą p. M. 

Witczaka, właściciela Zdroju, który na 

ten cel stawił teren i materiał drzewny 

do dyspozycji. Już od roku 1929 

czekała skocznia na jej przeznaczenie. 

Niestety zimy jakie panują od roku 

1929 nie dały możności do używania 

skoczni. Obecny zarząd Klubu dążył 

jednak by tego sezonu zimowego 

skocznia została oddana do użytku. 

Kiedy zatem okazały się jako takie 

warunki śnieżne przystąpiono do 

przygotowania skoczni do otwarcia. 

Śnieg było trzeba na skocznię nanosić 

w skrzyniach i koszach. Pracowano 



nad tem 2 dni. Niesprawiedliwem by 

było pominąć przyszłych mistrzów 

narciarskich (chłopców), którzy z 

zapałem pomagali przy 

przygotowaniu. Jednak obawiano się 

ogłosić szerzej otwarcie skoczni 

spodziewając się, że kaprys zimy 

przekreśli wszystkie nadzieje i 

rachuby. Na zebraniu zarządu dnia 19. 

II. 1932 r. tj. w piątek zarządzono 

pogotowie, że w niedzielę (tj, 

uroczystość) członkowie Klubu 

gremjalnie będą pomocni przy 

noszeniu śniegu, by warunki skoczni 

były najmożliwsze. Jaka zatem była 

uciecha ogólna, kiedy w piątek w nocy 

i sobotę, silna zadymka pomogła do 

najlepszych warunków śnieżnych na 

skoczni. Teraz ale obawiano się, że o 

ile potrwa tak silna zadymka i w 

niedzielę, będzie to mieć wpływ na 

nieudanie się imprezy. Lecz tym razem 

dopisała i pogoda, zatem były 

wszystkie warunki jaknajlepsze. 

Punktualnie o godzinie 1 w południe, 

prezes Klubu otwarł skocznię 

przemówieniem i oddał ją do użytku 

zawodnikom. Miejscowa ludność była 

bardzo licznie reprezentowana. Także 

było bardzo dużo zamiejscowych 

narciarzy i sympatyków narciarstwa. 

Zawodników było bardzo mało, tylko 

8-miu. Przypisać to należy: pierwsze: 

że skocznia nie jest znana, po drugie 

na zbyt krótki czas ogłoszenia 

zawodów. Pierwsze miejsce zajął w 

konkursie skoków Karol Kopiec z 

Rybnika ŚKN Rybnik, który otrzymał 

nagrodę p. Posłusznego w postaci 

narciarza, drugie miejsce Konrad 

Szweda Królewska Huta ŚKN, trzecie 

miejsce Wodecki Antoni z Jastrzębia-

Zdroju. Uroczystość udała się pod 

względem propagandy w całej pełni i 

życzyć należy miejscowemu klubowi 

narciarskiemu powodzenia w 

krzewieniu narciarstwa w przyszłości. 

"Polska Zachodnia" nr 73 z 13 marca 

1932. 

 

 

 

Jastrzębie-Zdrój ku czci Marszałka 

Piłsudskiego. Imieniny Marszałka 

Piłsudskiego obchodzono tutaj bardzo 

uroczyście. Już 18 b. m. były domy 

miejscowości udekorowane flagami 

narodowemi i wieczorem efektownie 

iluminowane. Uroczystość rozpoczęła 

się 18 marca o godz. 19 capstrzykiem, 

w którym przy dźwiękach orkiestry 

wzięły udział dziatwa szkolna, 

Związek Powstańców Śląskich, 

Oddział Młodzieży Powstańczej, Straż 

Pożarna i Oddział Kolejarzy. 19 b. m. 

wyszuszył pochód na nabożeństwo, po 

którym odbyła się defilada, przyjęta 

przez nacz. Okręgu Urzędowego p. 

mgr. Hupka i dyr. Zakładu Zdrojowego 

p. Dworczyka. Wieczorem odbyła się 

akademja, w której wzięli udział nacz. 

Hupka, nacz.Dyrda i dyr. Zakł. Zdroj. 

p. Dworczyk. Na program akademji 

złożyły się produkcje dziatwy szkolnej, 

przemówienia i deklamacje, i 

przedstawienie teatralne. Uroczystości 

w Jastrzębiu były żywiołową 

manifestacją czci i przywiązania do 

osoby Wodza Narodu i rozmiarami 

swemi przewyższyły wszelkie podobne 

święta narodowe. 

"Polska Zachodnia" nr 81 z 23 marca 

1935. 

 

 

Jastrzęb po Żorami. Gazety 

niemieckie trąbią na alarm z powodu 

wypadków zaszłych na folwarku 

"Górny Dwór" pod Jastrzębiem, 

własności p. Suchena. U p. Suchena 



bawili bracia pp. Witczakowie, 

oczernieni o uprawianie wielkopolskiej 

agitacyi. Policya pograniczna zjawia 

się 9. marca na wymienionym 

folwarku i podczas nieobecności 

właściciela przeszukała cały dom. 

Czego szukali, nie wiadomo, czy broni 

czy zakazanej literatury? W między-

czasie nadjechał p. Suchen z starszym 

p. Witczakiem, a widząc po mroku 

jakichś obcych ludzi, kręcących się po 

domie i budynkach, myślał że to 

bandyci i strzelił. Zielonki również 

odpowiedzieli strzałami i podczas tej 

strzelaniny został jeden strażak i p. 

Suchen ranieni. Dopiero po niewczasie 

sprawa się wyjaśniła. Zupełnie 

niesłusznie uderzają hakatyści na pp. 

Witczaków, boć chyba sami w to nie 

wierzą. aby pp. Witczakowie i p. 

Suchen trudnili się bandytyzmem i 

przemytnictwem. Ale kto jada w piątek 

flaki, myśli że każdy taki. 

"Nowiny Raciborskie" nr 34 z 19 

marca 1920. 

Jastrzębie Górne. Związek 

Powstańców Śl. grupa Jastrzębie 

urządził onegdaj na sali p. Lazara 

zabawę karnawałową, która wypadła 

bardzo świetnie dzięki hojności 

naszego ukochanego Wojewody p. dra 

Grażyńskiego, który ofiarował nam 

przy okazji pobytu u p. Witczaka 250 

zł. Na intencje Zw. Powst. Śl. 

odprawiono uroczyste nabożeństwo, na 

którym miejsc. ks. Proboszcz Czernik, 

ukochany nasz duszpasterz, wygłosił 

patrjotyczne kazanie. 

"Polska Zachodnia" nr 50 z 3 marca 

1927. 

 

 

Obrót ziemią na Górnym Śląsku. W 

miesiącu grudniu 1927 roku sprzedany 

został w powiecie rybnickim majątek 

Jastrząb - Oberhoff o obszarze 123 ha, 

który w drodze wykonania umownego 

prawa pierwokupu nabył na własność 

dotychczasowy dzierżawca tegoż p. 

Józef Szraj. Powiatowy Urząd Ziemski 



         Okruchy historii – pismo dla pasjonatów i historyków 

Redaktor naczelny – Dariusz Mazur 

Anons:    

„Polska Zachodnia” nr 85 z 25 marca 1928. (strona 1) 

„Trybuna Robotnicza” nr 66 22 marca 1976. (strona 3) 

w Mikołowie zakupił od nowego 

nabywcy powyższego majątku około 

50 ha gruntu na cele parcelacyjno-

osadnicze. 

"Polska Zachodnia" nr 68 z 8 marca 

1928. 

 

 

 

"Witamina" dla Jastrzębia. W 

Jastrzębiu przy ul. Łowickiej 

ukończono budowę nowoczesnego 

Domu Handlowego Wojewódzkiej 

Spółdzielni Ogrodniczej. Jest to obiekt  

o 630 m kw powierzchni użytkowej, w 

którym jeszcze w bieżącym miesiącu 

otwarty zostanie Ogrodniczy Dom 

Handlowy "Witamina". Pomieści on 

duży sklep warzywno-owocowy wraz 

ze stoiskiem kwiaciarskim, pijalnię 

soków oraz hurtownię Rybnickiego 

Oddziału WSO dla potrzeb 

zaopatrzeniowych mieszkańców 

całego Jastrzębia. 

"Trybuna Robotnicza" nr 58 z 11 

marca 1975. 

 

 

 

Przybywa ogródkóww górniczym 

Jastrzębiu. Bieżącej wiosny 

rozpoczyna swą witaminowo - 

kwiatową działalność już 7 z kolei 

pracowniczy ogród działkowy w 

górniczym Jastrzębiu. Jest to ogród 3-

hektarowy o nazwie "Gajówka" 

zakładany przez kop. "Moszczenica". 

Do końca bieżącej 5-latki przeznaczy 

się w Jastrzębiu pod ogrodnictwo 

działkowe ogółem ponad 60 ha ziemi 

uprawnej. 

"Trybuna Robotnicza" nr 68 z 25 

marca 1977. 

 

 

 

 

Sześć górniczych orkiestr w jednym 

mieście. Pięć nowoczesnych kopalń 

węgla koksującego i sześć górniczych 

orkiestr dętych - to wizytówki 

współczesnego Jastrzębia-Zdroju. 

Najbardziej umuzykalnioną załogę 

posiada kop. "Jastrzębie" dysponująca 

aż dwoma górniczymi orkiestrami 

dętymi: reprezentacyjną i młodzieżo-

wą. Obydwoma zespołami dyryguje –  

z doskonałymi rezultatami - mgr 

Stanisław Śmietana. 100-osobowa 

orkiestra dęta Zasadniczej Szkoły 

Górniczej kop. "Jastrzębie" zdobyła w 

ub. r. na konkursie w Inowrocławiu 

pierwszą lokatę wśród młodzieżowych 

orkiestr w kraju. 

"Trybuna Robotnicza" nr 52 z 8 marca 

1979. 


