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Vicesimus tertius. Sierpień to 

miesiąc, w którym przede 
wszystkim należy wspomnieć 
zamordowanego przez Niemców 
Henryka Sławika, czy zmarłego 
dyrektora uzdrowiska Ustroń-
Jastrzębie Jana Rottermunda. W 
sierpniu zamordowano także 5 
powstańców śląskich, którzy zostali 
pochowani na cmentarzu w 
Jastrzębiu Górnym. 
D. M. 
 
 
Pożar zabytkowego kościółka w 
Moszczenicy. W dniu 8 bm. około 
godziny 16.30 z nieustalonych 
dotychczas przyczyn wybuchł 
pożar w kościele parafialnym w 
Moszczenicy powiat Rybnik. 
Kościół był drewniany i przed-
stawiał wraz z wotami i 
inwentarzem kościelnym wartość 
80.000 złotych. W ciągu bardzo 
krótkiego czasu cały budynek 
kościelny stanął w morzu płomieni i 
uległ zupełnemu zniszczeniu. Od 
pożaru kościół był ubezpieczony w 
Towarzystwie Asekuracyjnym 

"Vesta" na kwotę 90.000 zł., bez 
zabudowań gospodarczych. Od 
palącego się kościoła, wskutek 
silnego wiatru, ogień przerzucił się 
na pobliskie zabudowania Karola 
Fojcika, gdzie spaliła się słomą 
kryta stodoła wraz z narzędziami 
rolniczymi i tegorocznym plonem. 
W tym wypadku powstała szkoda 
wynosi około 1.000 zł. Groziło 
niebezpieczeństwo przerzucenia 
się ognia na dalsze zabudowania, 
to też straże pożarne czyniły 
wszystko, by pożar zlokalizować. 
Policja prowadzi dochodzenie, 
celem ustalenia przyczyn powstałe-
go pożaru. 
"Polonia" nr 4962 z 10 sierpnia 
1938. 



P. Wojewoda Dr. Grażyński 
honorowym obywatelem 
Jastrzębia-Zdroju. We wtorek, 4 
bm., przybyła do Katowic delegacja 
gminy Jastrzębie-Zdrój, która 
wręczyła p. Wojewodzie dr. 
Grażyńskiemu dyplom obywatel-
stwa honorowego tej miejscowości 
i artystycznie wykonaną płasko-
rzeźbę ogólnego widoku 
Jastrzębia-Zdroju, będącą dziełem 
15-letniego amatora-samouka, 
Kucharczyka z Leszczyn w pow. 
rybnickim. 
"Śląski Kurier Poranny" nr 212 z 5 
sierpnia 1936. 
 
 
 
Piękna impreza kulturalna w 
Jastrzębiu-Zdroju. W ub. niedzielę 
odbył się w Jastrzębiu-Zdroju w sali 
kasyna zdrojowego interesujący 
pokaz tańców śląskich, urządzony 
siłami młodzieży żeńskiej i męskiej 
z Tow. Młodych Polek i Org. 
Młodzieży Powstańczej z Jastrzę-
bia Górnego, Dolnego i Jastrzębia 
Zdroju. Tańce, prowadzone przy 
wtórze oryginalnej wiejskiej kapeli, 
odtworzyli chłopcy i dziewczęta w 
strojach regionalnych z ujmującym 
wdziękiem i zapałem. Kierownictwo 
artystyczne pięknego pokazu 
spoczywało w rękach p. Musioła, 
nauczyciela z Jastrzębia Dolnego. 
Impreza odbyła się z inicjatywy 
Koła Towarzyskiego, któremu 
przewodniczył dyrektor Domu 
Inwalidów im. Marszałka Piłsud-
skiego p. Faruzel i z inicjatywy 
dyrektora Zdroju p. Dworczyka. 
Pokaz tańców śląskich, który 
ściągnął liczną publiczność 
zwłaszcza zpośród kuracjuszów 

wywołał wielkie zainteresowanie i 
był żywo oklaskiwany. Podczas 
imprezy urządzili wykonawcy jej 
sprzedaż bukiecików na rzecz 
powodzian w Małopolsce Zachod-
niej, co przyniosło kwotę 48.50 zł. 
Trzeba tu dodać, że już przedtem 
Komitet utworzony z inicjatywy 
lekarza zdrojowego p. dra 
Typrowicza zebrał między 
kuracjuszami kwotę około 600 zł. 
na rzecz powodzian. Spodziewać 
się należy, że imprezy mające na 
celu demonstrowanie pięknych 
wartości kulturalnych ludu 
śląskiego będą w Jastrzębiu-Zdroju 
powtórzone przy najbliższej 
sposobności. Jastrzębie-Zdrój jako 
miejscowość ściągająca kuracju-
szów ze wszystkich stron Polski, 
nadaje się szczególnie dobrze na 
urządzanie wspomnianego rodzaju 
imprez kulturalnych. 
"Polska Zachodnia" nr 210 z 3 
sierpnia 1934. 
 
 
 
"Wszystko dla domu" w hali 
sportowej Jastrzębia. Hala Spor-
towo-Widowiskowa w Jastrzębiu 
zamieniona została - od dziś do 24 
bm. - w wielki obiekt handlowy. W 
hali tej zorganizowano bowiem 
wielki kiermasz artykułów prze-
mysłowych, urządzony przez 9 
central i przedsiębiorstw handlo-
wych. Jest to już trzecia z kolei 
duża impreza handlowa organi-
zowana - każdorazowo w sierpniu - 
pod "kapeluszowym"  dachem hali 
widowiskowo-sportowej. 
"Trybuna Robotnicza" nr 180 z 1 
sierpnia 1974. 



S/y "Czarny Diament" sposobi 
się do drogi. W jednym z 
przyzakładowych warsztatów kop. 
"Moszczenica" dobiega końca 
budowa pełnomorskiego jachtu o 
nazwie "Czarny Diament". - Jacht 
nasz – stwierdza współbudowniczy 
Jerzy Radomski - jest już prawie 
gotowy i obecnie kompletujemy 
specyficzne umeblowanie. Zarząd 
Główny Polskiego Związku 
Żeglarskiego wpisał już 
s/y "Czarny Diament" do 
rejestru jachtów morskich 
pod symbolem na żaglu 
"PZ-589". We wrześniu 
br. pełnomorski jacht 
moszczenickich górników 
opuści swą przykopalnia-
ną "stocznię" i prze-
transportowany zostanie 
z Jastrzębia do 
Szczecina – prawdowo-
dobnie na pokładzie barki 
rzeką Odrą z gliwickiego 
portu. S/y "Czarny 
Diament", którego parametry są 
następujące: długość - 16.10 m, 
szerokość - 4.35 m, zanurzenie - 
2.20 m, ożaglowanie 100 m kw. i 
wyporność 20 BRT, będzie mógł 
"zaokrętować" na swój pokład 15 
członków załogi. W planie na rok 
przyszły "Czarny Diament" wyruszy 
w górniczy rejs dookoła świata. 
"Trybuna Robotnicza" nr 175 z 4 
sierpnia 1977. 
 
 
 
Z uzdrowisk górnośląskich. 
Sezon w Jastrzębiu-Zdroju. Wraz 
z odzyskaniem Górnego Śląska, 
szereg naszych krajowych 
uzdrowisk i letnisk powiększył się o 

kilka nowych, z których zwłaszcza 
Jastrzębie-Zdrój wysuwa się na 
plan pierwszy jako miejscowość o 
powietrzu bardzo czystem, wolnem 
od kurzu i dymu, z dużą 
zawartością ozonu, a nadto jako 
uzdrowisko obfite w solanki 
jodowo-bromowe, skutecznie w 
cierpieniach skrofulicznych, choro-
bach kobiecych, reumatyzmach i 
artretyzmach, cierpieniach narząd-

ów oddechowych i t. p. Położone w 
południowej części województwa 
śląskiego, w oddaleniu 2 godzinnej, 
dogodnej komunikacji kolejowej od 
Katowic, stanowi Jastrzębie-Zdrój 
gminę powiatu rybnickiego, 
znanego ze swej wyjątkowej na G. 
Śląsku malowniczości. Uroczy ten 
zakątek znany już był na długo 
przed wojną wśród "badów" 
niemieckich, oczywiście pod 
zniemczoną nazwą Königsdorfu, 
traktowany jednak po macoszemu, 
rozwijał się powoli i dopiero w 
ramach Rzeczypospolitej zdąża 
obecnie Jastrzębie siedmio-
milowymi butami do zajęcia 
należnego sobie miejsca w rodzinie 
innych uzdrowisk polskich. Już dziś 
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Jastrzębie Zdrój nie ustępuje w 
niczem najprzedniejszym naszym 
uzdrowiskom, a pełne zrozumienia 
stanowisko właścicieli, braci 
Witczaków, zwłaszcza niespożyta 
energia i pomysłowość p. Mikołaja 
Witczaka, generalnego dyrektora 
uzdrowiska, każą przypuszczać, że 
już w najbliższej przyszłości 
zgodnie z nakreślonym planem 
stanie się Jastrzębie prawdziwą 
"Mekką" dla kuracjuszy z całej 
Polski, żądnych wygód i 
zadowolenia. Podkreślając zasługi 
braci Witczaków dla dobra rozwoju 
uzdrowiska, nie sposób pominąć 
tutaj mrówczej pracy zasłużonego 
w powstaniu górnośląskiem 
rotmistrza W. P. p. Romualda 
Datkiewicza, który przejąwszy w 
tym roku dzierżawę Kasyna i will 
parkowych, zdołał w krótkim czasie 
uczynić z Kasyna ognisko 
prawdziwie wykwintnej zabawy i 
doborowego towarzystwa. Co-
dzienne koncerty warszawskiej 
orkiestry symfonicznej pod batutą 
prof. Antoniego Adamusa, stanowią 
prawdziwą biesiadę muzyczną, a 
wytworne fivy, dancingi i bale w 
przepięknej sali Kasyna, gromadzą 
rozbawioną młodzież i tych mniej 
młodych, których reumatyzmy i 

artretyzmy giną w zbawczem 
działaniu wód i otoczenia. Pierw-
szorzędna restauracja zakładowa 
stara się jak najlepiej zadowolnić 
gości zdrojowych wykwintną i 
zdrową kuchnią z jadłem po 
umiarkowanych cenach. W końcu 
życzyć by sobie należało, aby 
projektowana w tym roku linja 
autobusowa Katowice - Jastrzębie, 
została jak najszybciej urucho-
mioną, co w znacznej mierze 
przyczyni się do rozwoju 
uzdrowiska, zwłaszcza z uwagi na 
idealny wprost stan jego jezdni 
asfaltowych - wolnych od kurzu i 
błota.  
"Ilustrowany Kuryer Codzienny" nr 
230 z 24 sierpnia 1929. 
 
 
 
 
W Jastrzębiu rozstrzelano 5 z 
Moszczenicy (Wodecki, Grzonka, 
Marcel, Obronny, Cnota), ale ciał 
nawet nie chciano wydać rodzinie. 
Nieszczęśliwców przed śmiercią 
zmasakrowano straszliwie i chcia-
no to przed ludźmi ukryć. 
"Dziennik Cieszyński" nr 187 z 26 
sierpnia 1919. 


