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Wstęp do polskiego wydania
Z polskim przekładem książki ks. Alfonsa Nowacka zetknąłem się
zupełnie przypadkowo odwiedzając moich znajomych państwa Helenę
i Leona Białeckich w Szerokiej (dzisiaj dzielnica Jastrzębia Zdroju). Pani
Helena zaproponowała mi, czy nie zechciałbym zapoznać się z tą książką,
którą swego czasu przetłumaczył jej brat: pan Mieczysław Kula, na zlecenie
Muzeum w Żorach. Przystałem na to i zabrałem ze sobą wspomniane dzieło
na nośniku elektronicznym. Dopiero w domu w miarę wczytywania się
w treść, doszedłem do wniosku, jak cenne to jest źródło dla każdego, kto
interesuje się historią Śląska. Niemiecki oryginał pisany gotykiem znajduje
się wprawdzie na stronie internetowej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej1, ale
dzisiaj nawet znający dobrze język niemiecki, mają trudności w odczytaniu
tego pisma.
Autor przekładu polskiego pan Mieczysław Kula ur. w 1929 r. w Boguszowicach jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
a dzisiaj emerytowanym nauczycielem historii.
Wydawnictwo Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa w Opolu
postanowiło wydać to dzieło byłego dyrektora Archiwum Diecezjalnego,
Muzeum i Biblioteki Diecezjalnej we Wrocławiu w niskonakładowej edycji.
Po konsultacji z biskupem Janem Kopcem, prof. dr hab. nauk
teologicznych w zakresie historii Kościoła, któremu w tym miejscu
serdecznie dziękuję za życzliwą zawsze radę, postanowiono pozostawić
wyraz „archiprezbiterat” tylko w tytule, zaś w tekście tłumaczyć jako
dekanat. Podobnie niemiecki wyraz „Erzpriester” nie tłumaczyć dosłownie
jako „archiprezbiter”, a zamienić na zrozumiałą dzisiaj nazwę „dziekan”.
Wydawnictwo dziękuje zarówno Autorowi przekładu za jego
udostępnienie „non profit” jak i Muzeum w Żorach za życzliwe podejście
do naszej edycji jak i Bibliotece Śląskiej w Katowicach za umożliwienie
skorzystania z ilustracji i znaków graficznych zamieszczonych w oryginale
książki.
Mamy nadzieję, że wydane dzieło ks. Alfonsa Nowacka zaspokoi głód
wiedzy historycznej wszystkich tych, których interesuje historia ich małej
ojczyzny.
Józef Pixa
Sekretarz Redakcji Konwersatorium
im. Josepha von Eichendorffa w Opolu
Opole, wrzesień 2011 r.
1

http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=25300&from=&dirids=1&ver_id=2040520
&lp=13&QI=!F7F48A53257A3AA1F619F0188C85FE4C-5 (14.08.2011)
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Wstęp
„Są kościoły wiejskie, których się nigdy nie zapomina”.
Także mnie, odkąd u boku śp. radcy duchownego Sgaslika
działałem duszpastersko w siedzibie dekanatu żorskiego, pozostały w mej miłej pamięci kościoły wiejskie, usadowione
w poszumie starych dębów i lip, przeważnie na widocznych
wzgórzach na granicy dawnego księstwa raciborskiego i pszczyńskiego państwa stanowego, wśród których na szczególną uwagę,
jako pomniki starego górnośląskiego ludowego sposobu
budowania, zasługują szanowne kościoły drewniane z ich
malowniczymi wieżami i gankami. Do zaciekawienia estetycznego dołączyło się zainteresowanie historią, i tak zrodził się
plan napisania historii parafii wiejskich dekanatu żorskiego, który
został urzeczywistniony dzięki czynnemu wsparciu Górnośląskiego Towarzystwa Historycznego (Oberschlesischer Geschichtsverein).
Dekanat Żory na Górnym Śląsku, po raz pierwszy w r. 1335
wymieniany jako sedes Zarensis, obejmował około 1400 roku
oprócz miast Żor, Rybnika i Wodzisławia nie mniej niż 22 parafie
wiejskie, mianowicie: Bełk, Szeroka (Bestimdorf), Birkendorf,
Boguszowice, Dębieńsko, Godów, Bzie, Hermannsdorf2,
Jedłownik, Krzyżowice, Leszczyny, Moszczenica, Mszana,
Pawłowice, Pielgrzymowice, Połomia, Pszów, Ra-dziejów,
Rogów, Skrzyszów, Tunsdorf i Warszowice. Niestety nie można
wszystkich tych nazw bezbłędnie zlokalizować. Pod jedną z nazw
Bestimdorf3 i Tünsdorf kryje się chyba Timmendorf (Szeroka).
Studzionka (Stauden), nie może być utożsamiana, jak
przyjmowano, z Szeroką (Tünsdorf), gdyż Studzionka (Studna)
występuje w 1326 r. między parafiami dekanatu oświęcimskiego
i jeszcze w 1629 r. jest zaliczana do diecezji krakowskiej.
Brzezina (Birkendorf) jest według prałata Schaffera4 identyczna
2

Nazwy, których nie dało się zidentyfikować pozostawiono w tekście
w wersji oryginalnej – J.P.
3
Dzisiaj wieadomo już, że Bestimdorf to stara nazwa wsi Szeroka – J.P.
4
„Dunkle Namen”, druk J. Schimitzka, Racibórz.
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z Brzeziem – dzisiaj Hohenbirken. Hermannsdorf może uchodzić
chyba tylko jako inna nazwa Jastrzębia lub Golasowic. Nazwa
Radzcow jest bliższa Radziejowowi k. Królewkich Jankowic niż
Ruptawie5.
Z tych 25 parafii, które są wykazane w rozliczeniu
archidiakona dr. Mikoła Wolffa ze świętopietrza zebranego
w archidiakonacie opolskim w 1447 r., kilka z biegiem lat zostało
przyłączonych do innych dekanatów, niektóre spadły do rangi
matres adiunctae (przynależne do macierzy, określenie kościoła,
który utracił funkcję świątyni parafialnej i przyłączony został do
innej, zwykle sąsiedniej parafii – J.P.) lub przestały całkiem
istnieć, tak, że w 1644 r. liczba parafii należących do dekanatu
żorskiego stopniała do pięciu. W 1652 r. dekanat obejmował
sześć plebanii, mianowicie Żory, Rybnik, Boguszowice,
Krzyżowice, z mater adiuncta Szeroka, Pawłowice i Warszowice; jednak w okręgu było faktycznie tylko czterech
proboszczów, gdyż dziekan Stanisław Bloch, który otrzymał
inwestyturę na Krzyżowice z Szeroką i Warszowicami, zlecił
administrowanie dwoma na początku wymienionymi kościołami
dochodzącemu administratorowi, podczas gdy całkiem
protestanckie wówczas Warszowice zostały pozostawione samym
sobie. Od 1679 r. w relacjach z wizytacji występuje znowu jako
parafia dekanatu żorskiego Bzie, po tym jak krótko przedtem
otrzymało w osobie Jakuba Slendzki samodzielnego katolickiego
duszpasterza. W 1688 r. został rozwiązany spór jurysdykcyjny
między biskupem wrocławskim i krakowskim o przynależność
parafii Studzionka. Miała ona być podpo-rządkowana biskupowi
z Wrocławia, który zresztą już w r. 1679 zlecił jej wizytację
razem z innymi parafiami dekanatu żorskiego. Książę biskup
kardynał Filip Ludwik von Sinzendorf oddzielił w 1738 r. parafie
Bzie,
Pawłowice,
Pielgrzymowice
i
Studzionkę
od
dotychczasowego związku dekanalnego i przydzielił je do nowo
utworzonego dekanatu Strumień, jednak w 1766 lub 1767 r.
parafie te wróciły do dekanatu żorskiego. W XIX wieku stara
5

H. Markgraf, Die Rechnung über den Peterspfennig im Archidiakonat
Oppeln 1447, S. 21 Anm. 166.
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parafia Szeroka odzyskała honory, gdy tamtejszy kościół
wcześniej fałszywie określany jako filia Krzyżowic, teraz został
uznany za mater adiuncta i oddzielony od Krzyżowic. Dnia
24 września 1866 r. pierwszym proboszczem w Szerokiej został
administrator Leon Knappe. Najmłodszą parafią dekanatu są
Królewskie Jankowice. Biskup książę kardynał Kopp podniósł
25 stycznia 1897 r. dotychczasowy kościół filialny do rangi
kościoła parafialnego.
Z dwóch parafii miejskich dekanatu żorskiego, Żory
otrzymały w 1888 r. od nestora dziejopisarstwa górnośląskiego
radcy duchownego dr. Augustyna Weltzla historię uzupełnioną
przez moją pracę pt. „Kościół parafialny miasta pw. św. Filipa
i Jakuba w Żorach na Górnym Śląsku”6, zaś krótka historia
kościoła w Rybniku jest umieszczona w wydanej przez
Franciszka Idzikowskiego „Historii miasta i dawnego państwa
rybnickiego”7.
Niniejsza publikacja traktuje o 9 wiejskich kościołach
parafialnych, 19 szkołach wiejskich i 36 miejscowościach
dekanatu żorskiego. Na szczególną uwagę zasługują związki
arcybiskupa księcia Stanisława Pawłowskiego z Ołomuńca,
wywodzącego się z dekanatu, z jego miejscowością rodzinną –
Pawłowicami, stosunki wyznaniowe stworzone w dekanacie
żorskim przez kontrreformację, stale postępujący rozwój
szkolnictwa oraz straszna epidemia tyfusu z lat 1847 i 1848.
Bogatego materiału dla mojej pracy dostarczyły akta
miejscowości Królewskiego Archiwum Państwowego we
Wrocławiu, protokoły wizytacyjne, akta miejscowości i księgi
rozporządzeń (libri ordinandorum) wrocławskiego archiwum
diecezjalnego, kopiariusze księcia arcybiskupa Pawłowskiego
z książęco arcybiskupiego archiwum w Kromieryżu, akta szkolne
Rejencji Królewskiej w Opolu, akta i matrykuły, wchodzące
w rachubę archiwa parafialne, archiwum dekanatu, księgi
gruntowe przy sądach okręgowych w Rybniku i Żorach, kroniki
szkolne, a zwłaszcza Książęce Archiwum w Pszczynie, którego
6

Prudnik, G. Śl. 1900, Wydawnictwo Komisyjne księgarni A.Weckerta,
Opole.
7
Wrocław 1861.
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skarby zostały mi udostępnione w prudnickiej bibliotece gimnazjalnej dzięki uprzejmości książęcego archiwariusza pana
dr. Ziviera.
Czuję się zobowiązany do szczególnego podziękowania
Rejencji Królewskiej w Opolu, zarządom wymienionych
archiwów, ks. dziekanowi Loßowi i jego panom koncyrkularom,
dalej panom nauczycielom z parafii wiejskich położonych
w dekanacie żorskim, jak również panom profesorowi
dr. Breitenbachowi, profesorowi Drzazdzyńskiemu, dyrektorowi
Hrbackowi, artyście malarzowi Kurdzie, sędziemu okręgowemu
Petruschowi,
archiwariuszowi
Snopkowi,
kooperatorowi
Stejskalowi, kierownikowi szkoły Ullmannowi i profe-sorowi dr.
Wilpertowi za ich wsparcie udzielone mi w trakcie mojej pracy.
Prudnik, G. Śl. 6 maja 1912 r.
Autor
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I. Parafia Boguszowice
A. Kościół parafialny pod wezwaniem św. Wawrzyńca
Boguszowice leżą w ciekawej okolicy trzy czwarte mili na
południowy wschód od Rybnika i jedną milę na północny zachód
od Żor. Liczne wzgórza porośnięte sosnami i głębokie doliny
wnoszą urozmaicenie do krajobrazu. Widok na niebieski łańcuch
Beskidów jest nad wyraz wspaniały. Na północnym horyzoncie
wznoszą się ku niebu potężne wieże nowego kościoła
parafialnego w Rybniku. Na wschód wzrok biegnie nad ciemnymi
konturami lasów rybnickich.
Po raz pierwszy Boguszowice zostały wymienione w rejestrze
ujazdowskim księgi fundacyjnej biskupstwa wrocławskiego.
Początki miejscowości sięgają z pewnością trzynastego wieku.
Tego, czy już Bogusz, założyciel wsi, zbudował tu kościół, nie
można stwierdzić. Już około 1300 roku Boguszowice były
najprawdopodobniej w posiadaniu kościoła parafialnego, gdyż
poborca zaległej od lat sześciu dziesięciny w diecezji
wrocławskiej – nuncjusz Galhardus de Carceribus – wśród
kościołów dekanatu żorskiego wymienił w 1335 r. również
kościół w „Boguslawicz”. W 1447 r. parafia „Boguszowicz”
płaciła archidiakonowi opolskiemu dr. Mikołajowi Wolffowi
6 groszy świętopietrza, mniej niż Bzie Zameckie i Krzyżowice,
więcej niż Bełk, Dębieńsko i Pawłowice i tyle samo co
Pielgrzymowice i Warszowice.
Nauka Lutra znalazła w parafii boguszowickiej tylko
pojedynczych zwolenników. Liczba protestantów wynosiła
w 1687 r. dwadzieścia. Sam kościół nigdy nie służył celom
kultowym protestantów. W latach 1517 – 1541 proboszczem
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w Boguszowicach był Szymon z Koźla. W 1536 r. wymieniono
go jako kanonika przy kolegiacie raciborskiej. Boguszowice już
w połowie wieku szesnastego były własnością cystersów
rudzkich. Ci zaś pozostali najwierniejszymi sługami Kościoła. Ich
pilnym staraniom należy przypisać, że miejscowości należące do
klasztoru pozostały przy wierze katolickiej. Dokumenty
wizytacyjne z 1652 r. nie zanotowały przejęcia kościoła boguszowickiego przez innowierców.
Z tego czasu, kiedy kościoły dekanatu żorskiego z wyjątkiem
trzech, z Boguszowic, Pawłowic i Rybnika przeszły w ręce
protestantów, pochodziły oba dzwony, które były czynne od
czasu remontu kościoła przez proboszcza Pendziałka. Większy
dzwon nosił napis iesus nazarenus rex iudeorum joannes lukas
marcus 1554 [Jezus Nazareński, król żydowski, Jan, Łukasz,
Marek]. Na mniejszym można było przeczytać słowa: mateus
marcus lucas o rex glorie cum pace iohannes [Mateusz, Marek,
Łukasz o królu chwały i pokoju. Jan].
Krótki opis kościoła boguszowickiego z połowy XVII wieku
znaleźć można w dokumentach wizytacyjnych z 25 sierpnia
1652 r.8 Kościół był budowlą drewnianą. Konsekrowano go ku
czci Boga i św. Wawrzyńca. W dobudowanej dzwonnicy wisiały
dwa dzwony. Posadzka kościoła wskazywała na wybrukowanie
cegłami. Ławki były proste. Chrzcielnica znajdowała się
w dobrym stanie. Na zwieńczonym baldachimem wielkim ołtarzu
wznosiło się spiżowe tabernakulum, w którym przechowywano
drewnianą szkatułkę z Przenajświętszym. Kościół posiadał tylko
jeden kielich i mało paramentów. Wokół kościoła rozciągał się
cmentarz. Prawdopodobnie kościół stał już od końca średniowiecza, gdyż w 1688 r. określano go jako stary budynek ze
zmurszałymi fundamentami.
Z protokołu powizytacyjnego z 1679 r. dowiadujemy się, że
kościół był poświęcony świętemu Wawrzyńcowi, a także
świętemu Marcinowi. Uroczystość poświęcenia kościoła
[kiermasz] obchodzono w niedzielę po św. Marcinie.
8

Jungnitz, Visitationsberichte der Diözese Breslau, Archidiakonat
Oppeln, Breslau 1904.
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Długość kościoła wynosiła 27, szerokość 16 łokci. Sufit
i ściany zdobiły piękne malowidła. W konsekrowanym kościele
stały 3 niekonsekrowane ołtarze. Tabernakulum i chrzcielnica
były drewniane.
Opis kościoła przedstawiony w protokołach powizytacyjnych
z lat 1652 i 1679 został uzupełniony w sprawozdaniach
wizytacyjnych z lat 1688 – 16979. Wokół kościoła biegł ganek.
Zakrystia była dobudowana do ściany północnej. Nad nawą
kościelną wznosiła się wieżyczka, na której wisiał dzwon. Boczne
ołtarze były poświęcone Matce Boskiej i św. Józefowi.
Konfesjonału nie zastano. Proboszcz słuchał spowiedzi w ławce.
Chrzcielnica stała na środku kościoła. Na cmentarzu stała
kostnica i dzwon. Parafianie byli zobowiązani do utrzymania
ogrodzenia wokół cmentarza. O tym, czy kościół był
konsekrowany, w 1688 r. nie wiedziano. Odpust na św.
Wawrzyńca był przyznany na siedem lat.
Stary, grożący zawaleniem kościół został w r. 1717 zastąpiony
nową drewnianą budowlą. Opat rudzki Józef II von Strachwitz Goeppersdorf położył 1 lipca tego roku kamień węgielny pod
nowy kościół. Hrabia Rudolf von Gaschin podarował budulec ze
swoich zasobów leśnych. Budowniczym kościoła był ojciec
późniejszego proboszcza – Sedlaczek. W 1717 r. kościół stał
gotowy. Na ten rok powoływał się napis w przedsionku kościoła,
który równocześnie w sposób zmyślny po polsku objaśniał
wiernym kształt krzyża, w jakim został wybudowany kościół:
AnnVs DoMInI 1717 tVnC Cvrrebat, [Rok pański 1717 wtenczas biegł].
Wzwysz pokazuje rok wyrysowany, którego kościół jest wybudowany.
A czymuż go to na krzyż budowali? Temu abyśmy krzyże miłowali.
Bo kto się z Bogiem chce w niebie radować, w krzyżach go trzeba mile
naśladować.
Nie z wymysłu to nauka ludzkiego, ale z dekretu wyjęta Boskiego.
Bóg to oświadczył dawno złym i świętym z pisma swojego dekretym tak
wziętym.
Kto chce przyść za mną niech mię naśladuje, W krzyżach tu żyjąc z nich się
raduje (M.5,16)10.

Kiedy w 1719 r. biskup Elias von Sommerfeld przeprowadzał
w Boguszowicach wizytację, stała jeszcze wieża starego kościoła,
9

Archiwum diecezjalne we Wrocławiu.
Powinno być: [...] Matth. 16,24, albo Mark. 8,34
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jednak budowa nowej była zamierzona. Brakowało też jeszcze
wtedy organów. W kościele oprócz ołtarza głównego znajdowały
się jeszcze dwa ołtarze boczne – maryjny i św. Józefa.
Konfesjonał stał za ołtarzem głównym. Wizytator zganił to
i polecił proboszczowi znaleźć dla konfesjonału inne, nie tak
ukryte miejsce. Oprócz tego zarządził zamianę chrzcielnicy
cynowej na miedzianą.
Wybudowany w 1717 r. kościół stał na wzgórzu między
domem parafialnym a szkołą. Był otoczony starymi lipami
i topolami i sprawiał bardzo miłe wrażenie. Chór i oba skrzydła
kościoła miały zakończenie w kształcie ośmioboku. Do ściany
zachodniej dobudowana została w 1830 r. na miejscu starszej
i niższej zwieńczona barokową kopułą wieża wraz z przedsionkiem. Nad skrzyżowaniem naw wznosiła się wieżyczka. Do
południowego skrzydła przylegała od wschodu zakrystia, od
zachodu mały przedsionek, w którym znalazł swoje miejsce stary,
wykonany na wzór gotyckiego kielicha, drewniany zbiornik na
święconą wodę.
Ołtarz główny, utrzymany w stylu barokowym mieścił
malowany rzekomo przez Willmanna, obraz św. Wawrzyńca, a na
górnym piętrze ołtarza znajdował się obraz św. Mikołaja.
Z obu ołtarzy bocznych wybudowanych w stylu renesansowym jeden w skrzydle północnym mieścił obraz Matki Boskiej,
a drugi w skrzydle południowym – ukrzyżowanie Chrystusa. Oba
obrazy pochodziły z 1672 r. Ołtarz maryjny miał być przeniesiony z Krzyżowic. Ołtarz krzyżowy oskrzydlały dwa, prawdopodobnie podarowane kiedyś przez klasztor rudzki, wielkie
obrazy św. Augustyna i św. Rocha. Ambona stała na styku chóru
z północnym skrzydłem kościoła. W skrzydle południowym
naprzeciw ambony znalazła swoje miejsce figura św. Jana
Nepomucena, przywieziona z Rud przez proboszcza Sedlaczka
wkrótce po 1810 r.
Pod skrzydłem północnym znajdowała się krypta. Służyła ona
chyba jako miejsce ostatniego spoczynku szlachty z terenu
parafii, gdyż według protokołu wizytacyjnego z 1719 r. zmarli
księża byli grzebani w Rudach. W małym przedsionku
przylegającym do skrzydła południowego leżał pochowany
ostatni cysterski proboszcz z Boguszowic – Sedlaczek.
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Stara wymieniana w XVII wieku kostnica zniknęła już dawno
temu. Kaplica stojąca między kościołem a probostwem,
poświęcona św. Janowi Nepomuceńskiemu pochodziła z połowy
XIX wieku.
Proboszcz Pendziałek rozpoczął w 1890 r. odnowienie
kościoła i ołtarzy, tych ostatnich przez Gajdę z Żor, powiększył
w 1901 r. zakrystię i chór organowy, zakupił za 2400 marek nowe
organy i poszerzył cmentarz, który ogrodzono drucianym płotem.
W posiadaniu kościoła znajdowały się: wzorzysta tkanina
jedwabna z XVIII wieku na ubiór kościelny, ornat z plastycznym
haftem ze złotych nici, które w 1830 r. zostały naszyte na nowy
materiał, kapa ołtarzowa z lnu obtykana niebieską przędzą.
Prawo patronackie nad kościołem sprawował do roku 1810
opat z Rud. Kiedy w 1725 r. folwark boguszowicki został
sprzedany hrabiemu Wengierskiemu, opat zachował prawo
patronackie nad kościołem i szkołą. Od 1810 r. patronem
boguszowickiego kościoła parafialnego był właściciel byłych
rudzkich dóbr klasztornych, książę raciborski Wiktor, jednak
w obowiązku fiskusa leżało zaopatrywanie kościoła w budulec.
B. Proboszczowie
Pierwszy znany duszpasterz parafii boguszowickiej Mikołaj
żył w połowie XV wieku. Pojawił się on 9 lutego 1466 r.
w Rybniku obok proboszcza Piotra z Mikołowa i kilku rycerzy
przed księciem Wacławem w sprawie spornej toczącej się między
panią Anną i jej synem Mikołajem z Pielgrzymowic, a szlachcicem Judą z Golasowic o kościół golasowicki11.
W pierwszej połowie następnego wieku działał tu jako
proboszcz Szymon z Koźla, urodzony w Głogówku. Przeznaczył
on 30 lipca 1517 r. razem z proboszczem ze Studzionki
Szymonem Gizdebko 200 guldenów na wykonanie ołtarza
Świętego Krzyża w żorskim kościele parafialnym. Za to miały
być odprawiane cotygodniowo trzy msze święte, jedna ku czci
św. Beaty lub św. Wawrzyńca, druga za zmarłych dobroczyńców,
11
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trzecia ku czci Świętego Krzyża. Fundatorzy zachowali
dożywotnio czynsz12. W 1536 r. proboszcz został wymieniony
jako kanonik przy kolegiacie raciborskiej. Zmarł w 1541 r. w Boguszowicach13.
Na początku następnego wieku zatrzymał się w odległym
zaledwie o jedną milę Rybniku, święty Jan Sarkander, proboszcz
z Goleszowa i rozwinął w mieście i okolicy, może też w parafii
w Boguszowicach swoją gorliwość duchową. Z powodu wrogości
innowierców w jego parafii, Sarkander za radą swoich parafian
opuścił Goleszów. Po czterotygodniowym pobycie w Częstochowie udał się do Rybnika. Stąd przynosił, jak opowiada jego
biograf Francesco Liverani14, gdzie tylko mógł, katolikom
pocieszenie, dodawał otuchy wahającym się w wierze, przywoływał błądzących i dawał miłośnie posłuchanie wszystkim, którzy
przychodzili do niego z Moraw po poradę. By oddać się
w klasztorze pobożnym ćwiczeniom duchowym, udał się do
Krakowa, powodowany jednak wewnętrznym głosem wrócił
w październiku 1619 r. do położonego bliżej jego parafii Rybnika
i poświęcił się znów pracy duszpasterskiej. Stąd powiadomił
22 października tego samego roku patrona jego parafii barona von
Lobkowitza o swojej rezygnacji z beneficjum. W końcu nie mógł
się jednak oprzeć pokusie zobaczenia swoich owieczek i duszpasterstwa. Udał się do Goleszowa i doznał jako heroiczny wyznawca wiary katolickiej i stróż tajemnicy spowiedzi 17 marca
w Ołomuńcu śmierci męczeńskiej.
W 1642 r., więc w tym samym roku, w którym został
splądrowany przez Szwedów klasztor w Rudach, zmarł w Boguszowicach członek konwentu klasztornego Franciszek Stezechy.
Wbrew rozporządzeniu cesarskiemu, które wykluczało wszystkich Polaków z godności opata rudzkiego, został on po śmierci
opata Merkla w 1620 r. w wieku 37 lat wybrany jednogłośnie
przez konwent w obecności opata Andrzeja z Henrykowa i Fa12
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biana z Kamieńca na opata. Cesarz Ferdynand II odmówił jego
zatwierdzenia i wydał edykt, mocą którego odebrano wybranemu
pierścień i pastorał. Stezechy po zaledwie jednorocznym rządzeniu klasztorem wycofał się do Boguszowic i sprawował tu
opiekę duszpasterską. Kiedy zmarł, jego zwłoki przewieziono do
Rud i pochowano z czcią w kościele klasztornym15.
Swoją gorliwą pracą zasłużył się w sąsiednich parafiach
Marcin Molicer, pierwszy po zwrocie tamtejszego kościoła
parafialnego proboszcz katolicki w Żorach. Z powodu odczuwanego po ponownym wprowadzeniu wiary katolickiej braku
duchownych lub też chwilowych niedyspozycji sąsiednich
proboszczów chrzcił kilkakrotnie w latach 1629 i 1652 dzieci
z Woszczyc, Suszca, Boryni, Nowej Wsi i należących do parafii
boguszowickiej miejscowości Rogoźna, Rudzica i Folwarki.
W marcu 1649 r., w wyniku propozycji opata z Rud otrzymał
inwestyturę na Boguszowice wyświęcony w Zielone Świątki
1644 r. w Nysie Tomasz Casparides. W czasie wizytacji, której
podjął się w Boguszowicach 26 sierpnia sekretarz biskupi Propst
Winkler, proboszcz nie wywarł budującego wrażenia. Do protokołu z wizytacji dołączono poufne pismo z zawartymi w nim
spostrzeżeniami, dotyczącymi osobowości proboszcza, który
otrzymał zalecenie oprawienia ksiąg chrztów i nie przyjmowania
ponownego podejrzanych bab, które były u niego na służbie, pod
groźbą utraty beneficjum. Casparides był jeszcze w 1661 r.
proboszczem.
Około r. 1679 zarządzał parafią o. Basilius. Podczas jego
urzędowania odbyła się w 1679 r. wizytacja przeprowadzona
przez dziekana z Namysłowa Wawrzyńca Joannstona. O. Basilius
nie mógł przedłożyć inwestytury, ponieważ parafią tylko
administrował. W sprawach dotyczących jego osobistego
prowadzenia się podlegał opatowi z Rud. Apostolską biedę
administratora poświadcza poniższa uwaga wizytatora: „Na ile
usłyszałem i sam stwierdziłem, nie opływa ten ksiądz w dostatki,
gdyż chodzi on zaglądać do chłopskich garnków i zadowala się
każdą potrawą, którą znajduje, byleby zadowolić szczekający
15
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z głodu żołądek”. W 1676 r. pojawił się o. Basilius w Jankowicach jako członek Bractwa Ciała Jezusa.
W tym czasie chłopi ze wsi parafialnych byli zobowiązani
dostarczać opatowi rudzkiemu meszne, każdy po ćwierci pszenicy
i tyle samo owsa, z Boguszowic 17, z Ligoty 5, z Gotartowic 8,
z Rownia 5, z Rogoźnej 3, z Brodku 4, z Roja 5, z Kłokocina 6
chłopów.
Kolejna inwestytura dla proboszcza Mikołaja Bernarda
Albertiego została sporządzona 27 stycznia 1686 r. Urodził się on
w 1649 r. w Stanicy koło Rud. Wyświęcony został 12 czerwca
1677 r. w Nysie. Na urząd proboszcza w Boguszowicach został
wprowadzony 10 marca 1686 r. przez przeora rudzkiego Fryderyka Rennera. Akta wizytacyjne z 1688 r. informowały, że
Przenajświętsze było przenoszone w sakiewce w uroczysty
sposób z miejscowości parafialnej do innych wsi w parafii.
Liczba osób przystępujących na Wielkanoc do spowiedzi
wynosiła ponad 500. Dwa razy w ciągu dnia dzwoniono na Anioł
Pański. Kontynuowano tak zwane dzwonienie tureckie i modlitwy o odwrócenie niebezpieczeństwa tureckiego. Proboszcz
przyprowadził w 1688 r. z powrotem na łono Kościoła 4 protestantów. Urzędował tu z pewnością do 1692 r.
Kolejni duszpasterze aż do Sedlaczka należeli do zakonu cystersów i byli tu odsyłani przez opata rudzkiego. Właściwie byli
tylko administratorami. Około 1750 roku zwali się wikariuszami
opata. Działali tu zwykle krótko i wracali potem do klasztoru lub
też obejmowali inną parafię klasztorną.
Od około 1695 r. występował w Boguszowicach jako administrator rodowity Opolanin, Nivardius Tomasz Mentrio. Wiemy
o nim tylko tyle, że w czasie jego urzędowania miała miejsce
wizytacja parafii i że w styczniu 1701 r. towarzyszył hrabiemu
Wengierskiemu, panu Rybnika, który z małżonką, szwagierką,
kapelanem zamkowym Dominikiem Kekerem i z orszakiem
złożonym z 8 osób pielgrzymował do bardzo czczonego cudownego obrazu w Piekarach.
W 1709 r. opat rudzki powierzył opiekę duszpasterską w Boguszowicach członkowi konwentu klasztornego Krzysztofowi
Frichelowi. Urodził się on w 1674 r. w Pilchowicach, studiował
w klasztorze w Rudach teologię spekulatywną i w 1700 r.
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otrzymał święcenia kapłańskie. Najważniejszym wydarzeniem
w czasie jego urzędowania było wybudowanie w 1717 r. nowego
kościoła. Z okazji położenia w dniu 1 lipca 1717 r. kamienia
węgielnego powitał w Boguszowicach patrona Józefa II von
Strachwitz-Goeppersdorfa z Rud, a dwa lata później, 4 września
1719 r. biskupa sufragana Eliasza von Sommerfelda, który przybył tu celem przeprowadzenia wizytacji kanonicznej16. Według
protokołu wizytacyjnego administrator prowadził dobry tryb
życia, był łagodny i przystępny. W każdą niedzielę nauczał
religii, jednak bez odpytywania dzieci. Za to odwiedzał poszczególne wsie parafii, zwoływał dzieci i egzaminował je. W parafii
łącznie z dziećmi żyło wtedy 600 katolików i dwie protestantki,
z których jedna, pani von Tauer kazała wychowywać swoje dzieci
po protestancku. Wszyscy parafianie zadośćuczynili obowiązkowi spowiedzi wielkanocnej. O. Frichel nie przebywał po wizytacji
dłużej w Boguszowicach, gdyż już w 1722 r. działalność duszpasterską w parafii podjął urodzony w Cieszynie Mikołaj Slawikowski. W owym czasie gorliwy dziekan z Żor – Mazurek
założył księgę protokołów dekanatu żorskiego. Wynikało z niej,
że w Boguszowicach dom parafialny, chlewy, stodoły i należące
do nich przybudówki powinny były być utrzymane przez
chłopów. Proboszcz posiadał 2 ogrody, większy kompleks rolny
ciągnący się od probostwa aż do borku, mały kawałek pola na
Brzezinach, 4 stawy rybne – jeden w Boguszowicach, dwa w Gotartowicach i jeden w Rowniu i trzy łąki – w Boguszowicach,
Gotartowicach i Rudzicy. Proboszcz pobierał także dziesięcinę
snopową i miał przywilej wyrębu drewna w lasach boguszowickich. To prawo zostało jednak zniesione w 1725 r.
W kolejnych 25 latach urzędowali tu: Grzegorz Operskalski
(1724), o. Mikołaj (1727), o. Jukundinus (1740), o. Antonius
(1740 – 1746), o. Robertus (1746 – 1748), o. Alanus (1748).
Od 1749 do 1755 roku zarządzanie parafią powierzono o. Stefanowi Stubidło. Urodził się on 3 lipca 1687 r. w Żorach. Studiował w Cieszynie, Opawie i Ołomuńcu, a następnie wstąpił do
zakonu cystersów, 14 czerwca 1711 r. złożył śluby zakonne i dalej słuchał w Rudach wykładów z filozofii i teologii. Święcenia
16
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kapłańskie otrzymał 7 marca 1716 r. Został zarządcą we wsi
klasztornej Szywałd i przyszedł około 1749 r. do Boguszowic. Po
niespełna sześcioletniej działalności wrócił schorowany do
klasztoru, gdzie zmarł 4 czerwca 1756 r. O. Stefan zasłużył się
dla Boguszowic m. in. przez dokładny opis kościoła i probostwa.
Zaznaczył w nim: dom parafialny, do którego utrzymania byli
zobowiązani parafianie, mieścił jeden pokój wraz z komorą dla
duchownego i jedną izbę z dwiema komorami dla służby.
Administrator nie otrzymywał ani dziesięciny, ani czynszu, ani
pensji, ale datki i grosz stołowy w wysokości rocznej 5 florenów.
Do parafii należało pole, na którym można było wysiać 11 szefli
i 2 ćwierci ziarna według miary wrocławskiej. Proboszcz nie
posiadał ani lasu ani prawa wyrębu, jednak z lasu dominialnego
dostarczano mu drewno. Według nowego prawa podatkowego
administrator, zwalniany wcześniej z podatków, musiał wpłacić
rocznie do kasy państwowej 32 talary reńskie i 24 krajcary.
Liczba katolików powiększyła się ok. 1719 r. o 100. Parafia
liczyła 573 dorosłych i 136 dzieci. Innowierców w parafii nie
było. W niedziele i święta nauczyciel zwany szkolorzem odmawiał przed mszą świętą różaniec. Potem następowała katecheza
i nabożeństwo. Kazania wygłaszano po Credo.
W latach 1755 i 1756 występował tu jako administrator o. Blasius, od wiosny 1756 r. do 1772 r. o. Jukundinus Wagner urodzony w 1702 r. Jak wynika z charakteru pisma w Księdze Chrztów,
jest to ten sam o. Jukundinus, który administrował już parafią
w roku 1740. Po nim nastąpił o. Allexius, a od 1774 r. o. Feliks
Sobeczko.
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O. Feliks był określany jako gorliwy kapłan, który uczynił
wiele ku czci Pana Boga poprzez upiększenie kościoła. Postarał
się o drogę krzyżową, nowe organy, alby, cynowe lichtarze
i cztery cenne ornaty. W 1780 r. został odnowiony dach kościoła
wraz z wieżą. W 1782 r. został postawiony na Boże Narodzenie
żłobek betlejemski. O. Sobeczko zmarł nagłą śmiercią. Rankiem
27 listopada 1789 r. zamierzał udać się do Rud. Kiedy wyszedł
z pokoju, dostał udaru serca. Służba znalazła go leżącego pod
drzwiami izby. Zwłoki zmarłego przewieziono o godzinie trzeciej
po południu do Rud.
Opat posłał do Boguszowic celem objęcia duszpasterstwa
o. Alexiusa, po nim o. Floriana (1789 – 1795) i o. Winzentego
(1795 – 1799).
Chyba najdłużej urzędował w Boguszowicach jako proboszcz
(przez 42 lata), ostatni zadekretowany przez opata rudzkiego
duszpasterz – o. Tomasz Wilhelm Sedlaczek. Urodził się
w Przyszowicach 16 grudnia 1760 r. Wyświęcony na kapłana
18 grudnia 1784 r., objął tutejsze stanowisko 5 stycznia 1799 r.
W 1800 r. klasztor wybudował za 1600 talarów nowy budynek
parafialny i nowe budynki gospodarcze. Sedlaczek był nie tylko
gorliwym duszpasterzem, ale cieszył się znaczącą sławą
„doktora”. Z całej okolicy, ba nawet z Dolnego Śląska, przybywali chorzy do tej spokojnej wsi, by zasięgnąć porady u mądrego,
niestrudzonego lekarza ludowego. W dawniejszym domu parafialnym pokazywano jeszcze jego aptekę. W ogrodzie rosły
jeszcze zioła lecznicze, np. żywokost.
Na okres urzędowania Sedlaczka przypadło rozwiązanie
zakonów i tym samym odłączenie parafii boguszowickiej od
klasztoru w Rudach, z którym była związana przez ponad pięćset
lat. 26 listopada 1810 r. po południu, właśnie kiedy odśpiewano
psalm końcowy „na wyjście Izraela z Egiptu”, komisarz królewski Korn przeczytał w większej sali stołowej dekret
sekularyzacyjny. Opowiadano, że wkrótce po sekularyzacji proboszcz z Boguszowic pojechał wraz z karczmarzem Garboczem
do Rud i przywiózł figurę św. Jana Nepomuceńskiego, którą
ustawiono w prawym skrzydle kościoła boguszowickiego.
Proboszcz Sedlaczek obchodził 24 lutego 1835 r. swój złoty
jubileusz kapłański. Proboszcz z Ruptawy Szyskowitz wygłosił
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po polsku przemówienie okolicznościowe, w którym podniósł
m. in. godną uwagi okoliczność, że ojciec jubilata, cieśla,
wybudował w r. 1717 kościół w Boguszowicach17. Czcigodny
kapłan senior otrzymał z okazji jubileuszu Order Czerwonego
Orła IV klasy. Zmarł 30 lipca 1841 r. w wieku 81 lat. Spoczął
w krypcie pod przedsionkiem w południowym skrzydle kościoła.
Napis na tablicy nagrobkowej sławił go jako „drugiego
samarytanina”.
Na probostwie przechowywano portret proboszcza w stroju
zakonnym cystersów. Jego pamięć podtrzymywały ustanowione
przez niego fundacje mszy świętych, dla biednych, dla utrzymania nowej kaplicy św. Jana na cmentarzu i krzyża na polu
farskim, dla potrzeb związanych z upiększaniem kościoła i dla
potrzeb parafii.
Po śmierci Sedlaczka administrację przejął wyświęcony
w 1820 r. Walentyn Tohack. Już w 1842 r. został wprowadzony
do Boguszowic jako administrator dotychczasowy wikariusz
rudzki Karol Markefka, urodzony w 1810 r. w Tarnowskich Górach i wyświęcony na kapłana w r. 1836. We wrześniu 1841 r.
parafię zaszczycił biskup sufragan Daniel Latussek, przeprowadzając tu wizytację kanoniczną. W latach 1847 i 1848
w wyniku nieurodzaju i zarazy ziemniaczanej szalał również
w tutejszej okolicy tyfus głodowy, który zabrał wielu parafian.
Podczas gdy księga zgonów w parafii boguszowickiej wykazywała w 1845 r. tylko 87 a w 1846 r. 74 wypadki śmierci, ich liczba podniosła się w 1847 r. do 188, a w 1848 r. nawet do 237.
W tym ostatnim roku śmierć zabrała prawie jedną dziewiątą
parafian. Głód wśród ludności był tak duży, że w Gotartowicach
głodująca rodzina zjadła wraz z wnętrznościami mięso padłego
i już zakopanego konia. Duchowni tak ciężko nawiedzonych
parafii dekanatu żorskiego dali wspaniałe dowody prawdziwej
miłości bliźniego i miłości pasterskiej. Swym skromnym
dobytkiem dzielili się z cierpiącymi głód, chorym udzielali
pocieszenia duchowego nie szczędząc własnego życia. Trzech
proboszczów dekanatu nabawiło się choroby i zmarło w czasie
17
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pełnienia obowiązków kapłańskich. Byli nimi: Grossner,
proboszcz ze Studzionki, Franciszek Fesser, dziekan z Żor
i Markefka, proboszcz z Boguszowic. Ten ostatni zmarł po
krótkiej chorobie 12 stycznia 1848 r. w wieku niespełna 37 lat.
Został pochowany 15 stycznia przy południowej ścianie kościoła.
Krewna zmarłego proboszcza – Maria Markefka ustanowiła
w 1856 r. w Tarnowskich Górach fundację mszalną wraz z modlitwą za zmarłego proboszcza oraz fundację dla dziewięciu
biednych, którym co rok w dniu śmierci proboszcza Markefki
należało wypłacić po 10 groszy srebrnych.
Dnia 28 stycznia 1848 r. powierzono administrację parafii
boguszowickiej Fryderykowi Boruckiemu, wikariuszowi z Rud.
Przekazania parafii dokonał 8 lutego dziekan Ruske. Borucki
urodził się 17 maja 1817 r. w Nieborowicach. Na kapłana został
wyświęcony 1 października 1843 r. Pięć lat później biskup
sufragan Adrian Wlodarski udzielał tu św. sakramentu bierzmowania. Borucki był wiernym swoim parafianom pasterzem
przez 41 lat. Przez trzy lata sprawował urząd powiatowego
inspektora szkolnego, który złożył 16 sierpnia 1873 r. Zmarł po
ciężkich cierpieniach 25 lutego 1887 r. w wieku 72 lat i został
pochowany, jak jego poprzednik, przy południowej ścianie
kościoła.
Po trzymiesięcznym administrowaniu parafii przez ówczesnego proboszcza ze Skrzyszowa, doktora prawa Edmunda Sladeczka, zaprezentowany został dla tutejszej parafii przez księcia
raciborskiego Wiktora dotychczasowy administrator z Bogucic
Antoni Pendziałek. Urodził się 21 maja 1853 r. w Dobrosławicach w powiecie kozielskim i wyświęcony został 15 lipca
1881 r. Jego wprowadzenie na stanowisko proboszcza nastąpiło
27 maja 1889 r. po uprzednim pełnieniu przez niego funkcji
wikariusza w Bogucicach, Sośnicowicach i Krapkowicach. Pendziałek przeprowadził całkowite odnowienie kościoła parafialnego. Uczynił też wiele dla poprawy, obejmującej 132 morgi,
posiadłości rolnej i wybudował w 1907 r. nowe probostwo, gustowny budynek z 6 pokojami. Koszty budowy probostwa
wyniosły 2075 marek. Kierownictwo budowy spoczywało w rękach mistrza budowlanego, Martiniego. Dnia 8 maja 1903 r.
biskup sufragan dr Henryk Marx udzielał w Boguszowicach świę-
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tego sakramentu bierzmowania. Trzy lata później, 18 lipca obchodził Pendziałek swój srebrny jubileusz kapłański. Zmarł 22 marca
1909 o 3 godzinie rano na cukrzycę w wieku 56 lat, i 26 został
zaniesiony do grobu. Administrację przejął dziekan Loβ, proboszcz z Pawłowic, któremu towarzyszył przewidziany na proboszcza już w czasie choroby Pendziałka wikariusz Leon
Pampuch. W międzyczasie jednak na zwolnione stanowisko
proboszczowskie został wprowadzony Karol Janitzek, proboszcz
w Świdwinie, urodzony 30 grudnia 1874 r. w Biskupicach.
W r. 1907 liczba parafian wynosiła 5395. Poza tym mieszkało
w parafii 8 protestantów i 5 żydów. Aktualny stan zarządu
kościelnego składa się z następujących członków: Loβ, Knobl,
F. Rojek, Olesch, Wieczorek, Motyka, Buchalik i Jan Reiβ.
C. Szkoły
1. Boguszowice
Najstarsze wiadomości o szkole w Boguszowicach sięgają
1652 roku. Do szkoły należało wtedy według sprawozdania
wizytatora Propsta Winklera pole, na którym można było zasiać
trzy szefle zboża. Znajdowało się ono między polami sołtysa
a Bartłomieja Kosmicka. Drugi kawałek pola należącego do
szkoły przylegał do miedzy boguszowickiej w kierunku Roja.
Każdy gospodarz dawał nauczycielowi bochen chleba.
Od 1686 roku uczył w szkole rodowity boguszowiczanin
Tomasz Serafin. Jego następcą był prawdopodobnie Urban
Serafin z Raszowca, którego nazwisko było wymieniane w
1697 r. Budynek szkolny wybudowany około 1688 r. znajdował
się w 1697 r. w dobrym stanie. Powinnością gminy było przeprowadzanie ewentualnych napraw. Szkoła boguszowicka nie była
duża. Serafin, który znał również łacinę, uczył aż czterech
chłopców. Nauczyciel był równocześnie organistą i z tego tytułu
poza dochodami okolicznościowymi otrzymywał również jedną
trzecią z kolędy. Bochen chleba dawali mu chłopi również za
ostrzeganie dzwonieniem przed burzą.
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W 1719 r. funkcję nauczyciela sprawował również boguszowiczanin Jan Papiorek. Był wtedy w wieku 45 lat i uczył w Boguszowicach zapewne już 20 lat. Powołany na nauczyciela przez
proboszcza i gminę złożył wyznanie wiary i przysięgę służbową.
Biskup sufragan von Sommerfeld poddał go w czasie wizytacji
w 1719 r. egzaminowi z katechezy i był z wyniku egzaminu zadowolony. Szczególne fatum wisiało nad budynkiem szkolnym.
Szkoła wybudowana w 1688 r. spłonęła w 1719 r., a parafianie
zobowiązani do odbudowy odmawiali wykonania zobowiązań.
Doszło do tego, że jeszcze w 1722 r. miejsce, gdzie przedtem
stała szkoła, było puste. Również na początku XIX wieku Boguszowice nie miały przez kilka lat budynku szkolnego.
Patronat nad szkołą sprawował od początku opat z Rud. Kiedy
klasztor sprzedał w 1725 r. folwark boguszowicki hrabiemu Karolowi Gabrielowi von Wengierskiemu, zastrzegł sobie patronat
nad szkołą. Drewno opałowe dla szkoły pozyskiwano z lasów
boguszowickich. Jako nauczyciele byli wymieniani: w 1741 r.
Gawenda, w latach 1747 i 1749 Antoni Gladysz, w latach 1754 –
1762 Antoni Jachymko. Według opisu parafii z 1750 r. organista
– nauczyciel otrzymywał rocznie prócz chleba burzowego od
każdego gospodarza dwa krajcary, od chrztu i wywodu 3 krajcary, od ślubu 6 krajcarów i trzecią część dochodów od każdego
pogrzebu.
Następcą Jachymki został Andrzej Spałek. Jemu oraz kilku
jego współtowarzyszom wpisano na liście kandydatów na nauczycieli powiatu rybnickiego z 8 lipca 1764 r. uwagę: „Jest
Polakiem i nie otrzymuje zatrudnienia w szkole”. Niedługo potem
wyszedł od rejencji królewskiej nakaz do starosty raciborskiego
von Wrochema, by pod groźbą kary 50 dukatów usunął ze służby
nauczycielskiej nauczycieli władających tylko językiem polskim.
Na ich miejsce miał zatrudnić Niemców umiejących liczyć i pisać. Ten nakaz przypieczętował los nauczyciela boguszowickiego. W 1766 r. pożegnał się, jak informowała kronika
szkolna, z pracą w szkole.
Zmieniały się także dochody nauczyciela. W maju 1766 r.
używał pole, które można było obsiać dwoma szeflami ziarna. Od
gminy otrzymywał furę siana. Przysługiwał mu bezpłatny wypas
dla 2 sztuk bydła rogatego. Chłopi dostarczali mu 17 szefli żyta,
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15 chlebów i płacili 16 talarów reńskich w gotówce. W 1764 r. do
szkoły w Boguszowicach należały następujące miejscowości: Boguszowice, Ligota, Gotartowice, Chwałowice i Jankowice.
Opat rudzki Augustyn Renner mówi w swoim sprawozdaniu
z 25 lipca 1768 r., że po odejściu Spałka jako nauczyciel został
z powodu braku innego „podmiotu” przyjęty Franciszek Perniz –
„Niemiec i przeegzaminowany”.
Po Pernizu prawdopodobnie nastąpił Antoni Ullmann. Księgi
kościelne wymieniały go w latach 1773 i 1791 jako nauczyciela
i organistę w Boguszowicach. W 1799 r. wymieniony został jako
organista z Boguszowic Antoni Hawliczek.
Bartłomiej Richter, który z pewnością już w 1806 roku uczył
w tutejszej szkole, korzystał przez około 13 lat z przymusowych
wakacji z powodu braku budynku szkolnego, który spalił się
w 1808 r. Proboszcz Sedlaczek bez powodzenia starał się o budowę nowej szkoły. Notatka w archiwum dekanatu z 1811 r.
stwierdzała, że w Boguszowicach nie było szkoły, a nauczyciel
siedział w domu w małej, ciemnej izdebce. W tych okolicznościach nie mogło być mowy o nauczaniu około 30 uczniów,
dlatego dzieci uczęszczały do szkoły w Gotartowicach. Kiedy
w 1819 r. radca rządowy Benda podczas wizytacji szkoły zastał
tam 33 dzieci z Boguszowic, usłyszał ku swojemu zdumieniu, że
ci kochani malcy przyszli tutaj dobrowolnie z Boguszowic.
Występował więc usilnie w wyższych instancjach i skutek tego
był taki, że już 14 dni później, 18 maja 1819 r., ówczesny
brygadier żandarmerii w Raciborzu von Bruxen otrzymał od
Rejencji Królewskiej w Opolu zadanie odkomenderowania
żandarma do inspektora budowlanego w Raciborzu, Tschecha
celem wyegzekwowania od Tschecha zlecenia otrzymanego już
10 grudnia 1812 r., dotyczącego opracowania kosztorysu budowy
szkoły w Boguszowicach. Podczas gdy wcześniejsze przypomnienia, groźby i kary porządkowe nie skutkowały, ten środek
zaowocował. Ósmego czerwca 1819 r. Tschech dostarczył
kosztorys.
W listopadzie 1820 r. szkoła stała gotowa i w grudniu mógł ją
proboszcz Sedlaczek poświęcić. Do kosztów, które opiewały na
760 talarów, swoje wkłady wnieśli: dominium rudzkie, fiskus
jako właściciel Boguszowic, dominia z Rogoźnej i Brodku jak też

26

gminy Brodek, Boguszowice, Rój i Ligota. Richter działał tu do
1829 r.
Bardzo dzielnego nauczyciela otrzymały teraz Boguszowice
w osobie Jana Damrotha. Urodzony w 1796 r. w Lublińcu,
ukończywszy seminarium nauczycielskie w 1819 r., był czynny
najpierw w Tworogu, a od 1821 r. w Warszowicach. W protokole
wizytacyjnym szkoły warszowickiej stwierdzono: „Jest bardzo
zręczny i pilny i zasługuje na szersze pole działania”.
W 1835 r. do tutejszej szkoły uczęszczało 48 dzieci z Boguszowic, 22 z Roja i 23 z Ligoty. W październiku 1864 r. Ligota
wraz z 85 dziećmi wystąpiła z boguszowickiego związku
szkolnego.
Za czasów Damrotha nauczanie prowadzono wyłącznie w języku polskim. Dopiero za jego następcy uczono też języka
niemieckiego, a od 1872 r. język niemiecki stał się językiem
wykładowym. Damroth poszerzył ogród, w którym do 1832 r.
znajdowało się tylko kilka drzew owocowych i założył też dwa
małe ogródki kwiatowe przed szkołą. Zmarł 10 maja 1867 r.
Tymczasowo uczył pomocnik nauczyciela Gumiński.
Teraz posadę nauczycielską objął Franciszek Pawlik z Nasiedla, który od 1840 r. uczył kolejno w Lubomi, Kuźni Raciborskiej, w Bojszowie i Toszku w powiecie gliwickim. W 1869 r.
została wprowadzona szkoła półdniowa. W 1873 r. rejencja
królewska ustaliła roczne pobory nauczyciela na 300 talarów
reńskich. Jako organista Pawlik otrzymywał z dotacji parafialnej
dodatkowo rocznie 6 talarów reńskich, a zamiast przyjętych
dawniej chlebów, ciasta, jajek, datków w czasie kolędy na Boże
Narodzenie i Wielkanoc – 12 talarów reńskich i 13 groszy
srebrnych, 25 i pół macków jęczmienia lub prosa i 28 wiązek
siana. Ponadto obrabiał jeszcze dwa pola organisty – jedno
wielkości 1 morgi i 119 prętów, drugie siedmiomorgowe i 149
prętów. Od 12 stycznia 1880 r. przygotowywano przez 5 miesięcy
dla 120 biednych dzieci treściwe zupy. Ponieważ wybudowana
w 1820 r. szkoła–organistówka okazała się niewystarczająca,
rejencja królewska zażądała wybudowania nowego budynku
szkolnego. Został on oddany do użytku nakładem 12 250 marek
drugiego stycznia 1882 r. i poświęcony przez proboszcza
Boruckiego. W kwietniu 1884 r. Pawlik otrzymał z powodu
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postępującej choroby pomocnika w osobie Karola Uliczki i rok
później przeszedł w stan spoczynku. Zmarł 18 stycznia 1886 r.
w wieku 67 lat.
Pierwszego lipca 1885 r. tutejsze stanowisko nauczyciela
i organisty objął dotychczasowy nauczyciel z Golasowic Teodor
Muecke. Urodził się on 19 maja 1841 r. w Sławęcicach i przed
przyjściem do Boguszowic urzędował w Pilchowicach, Wodzisławiu, Sławęcicach, Popielowie (szkoła rolnicza) i przez 17 lat
w Golasowicach.
W 1890 r. zostało przeprowadzone przez tajnego radcę
rządowego dr. Noaka i tajnego radcę medycyny Foerstera badanie
wzroku dzieci.
W 1891 r. nastąpiło przekształcenie stanowiska pomocnika
w drugie stanowisko nauczycielskie. Z początkiem roku szkolnego 1893/94 szkoła stała się trzyklasową. Naukę w obu klasach
niższych objął drugi nauczyciel. Od 1 sierpnia 1906 r. szkoła była
czteroklasowa. Jako drudzy nauczyciele pracowali: Paweł
Wistuba, Maksymilian Puschke, Teodor Jonik, Berold Klimke,
Józef Hollmann i Ryszard Schumann. Trzecim nauczycielem
został 1 sierpnia 1906 r. Alfred Klein., a jego następcą od 1907 r.
jest Gotthelf Scholz.
Dawniej inspektorami szkolnymi byli stale miejscowi proboszczowie. Po proboszczu Boruckim, który w 1873 r. złożył
swój urząd, następowali – dziedzic Manché, dziedzic Jaworsky,
potem powiatowi inspektorzy szkolni Polaczek, dr Rzesnitzek,
Buchmann i znowu dr Rzesnitzek.
Zarząd szkolny tworzą: proboszcz rybnicki dr Brudniok,
kierownik szkoły Muecke, dziedzic Skrobek, Konstantyn Rojek,
Konsek, Motyka.
W styczniu 1909 r. do tutejszej szkoły uczęszczało 251 dzieci.
Szkoła należy do Szkolnego Rejonu Inspekcyjnego Rybnik I.
2. Gotartowice
Szkołę w Gotartowicach założono w 1805 r. Jako pierwszy
nauczyciel działał tu z widocznym powodzeniem Wiktor
Wodetzki, który uczęszczał do szkoły dla nauczycieli w Opawie,
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a egzamin zdał w Głogówku18. Do tutejszego rejonu szkolnego
należały jeszcze prócz Gotartowic, Kłokocin i Rowień. Ponieważ
dzieci z tych dwu miejscowości uczęszczały do szkoły
nieregularnie, rejencja królewska nakazała w 1818 r. „królewskiemu urzędowi landrata w Rybniku” zagrozić tym gminom
środkami przymusu, jeśliby rodzice nie posyłali pilniej swoich
dzieci do szkoły.
W r. 1819 r. inspektor szkolny Fesser mógł podkreślić jako
szczególne osiągnięcie szkoły fakt, że większość dzieci uczęszczała do szkoły regularnie i posiadała niemieckie czytanki. Dzieci
nie tylko należycie rozumiały język niemiecki, lecz mówiły też
poprawnie. Lecz już w 1820 r. stwierdził, że spośród 64 dzieci
będących w obowiązku szkolnym regularnie uczyło się tylko 32.
Z tych 64 uczniów 37 pochodziło z Gotartowic, 10 z Rownia i 17
z Kłokocina. Szkoła była 3 klasowa. Nauki religii udzielał
z wielką pilnością proboszcz Sedlaczek z Boguszowic.
Wodetzki zajmował się w wolnym czasie drzewami owocowymi, uprawą ogrodu i ziemi rolnej. Wybudował sobie na starość
domek na kawałku łąki wiejskiej położonym naprzeciw starej
szkoły. Był chwalony przez mieszkańców jako dzielny i zacny
nauczyciel, którego pamięć czczono. Zmarł w 1836 r. w wieku 54
lat.
Po nim nastał Jan Martullik, urodzony w 1804 r. i przyuczony
w Głogówku. Zanim został zaangażowany w Gotartowicach,
doglądał szkoły w Palowicach.
W latach czterdziestych XIX wieku dzieci wiejskie uczyły się
zimą po 5 godzin dziennie, a od św. Grzegorza do Marcina od
godziny 12 do 3 po południu, natomiast dzieci z Gotartowickiej
Huty uczyły się i latem i zimą po 5 godzin dziennie.
Ponieważ stary budynek szkolny był za mały (liczba uczniów
wynosiła już w pierwszym roku pracy Martullika 175), w 1842 r.
w pobliżu dworu został wybudowany nowy budynek szkolny. Od
1850 r. pracował w szkole dodatkowo pomocnik nauczyciela.
Nieudane plony ziemniaków w latach 1846 i 1847, jak też
kradzieże doprowadziły Martullika do takiej nędzy, że w 1848 r.
18

Według dawniejszych dokumentów Rejencji Królewskiej w Opolu.
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chwycił „drżąc ze strachu” za pióro i zredagował „trzęsąc wszystkimi członkami” prośbę o zapomogę do króla Fryderyka Wilhelma IV. Później jego życie prywatne było przyczyną licznych
skarg, tak, że w 1865 r. został skierowany na emeryturę. Żył
w Rybniku z emerytury, do której jego następca był zobowiązany
dodawać jedną trzecią swoich dochodów.
Od 1 października 1865 r. do 5 kwietnia 1875 r. uczył tu
Teodor Beck, który kształcił się w Pyskowicach i działał
wcześniej w powiecie raciborskim. Zamienił się posadą z nauczycielem Beinbrechtem ze Zwonowic. Pierwszego października
1900 r. przeszedł na emeryturę. Działalność Beinbrechta w Gotartowicach trwała krótko. Na Wielkanoc 1877 r. został nakłoniony
przez inspektora szkolnego dr. Pollaka do rezygnacji z zawodu.
Ponieważ nikt nie zgłaszał się do objęcia posady nauczycielskiej w Gotartowicach, otrzymał nauczyciel z Rogoźnej Wilhelm Buch od władzy przełożonej nakaz objęcia tej posady.
Kiedy przybył 1 lipca 1877 r. do Gotartowic, nie zastał w budynku szkolnym żadnego całego zamka w drzwiach, żadnego całego
okna, żadnych zamykających się szczelnie drzwi i żadnego pieca
zdatnego do użytku.
Dochody Wilhelma Bucha składały się z 7 sągów drewna sosnowego, 24 szefli i 8,5 macków zboża, 612,69 marek rocznie
w gotówce, 11,40 marek ekwiwalentu za brak pastwiska, 2 kóp
i 40 wiązek słomy, 13,3 cetnarów siana i słomy. Dnia 2 stycznia
1878 r. uczniowie z Rownia zostali przekazani zatrudnionemu
tam nauczycielowi Selzerowi. Podczas klęski głodu w okolicy
Rybnika w 1879 r. naczelnik okręgu urzędowego, Knobl otrzymał
od uczynnych osób żywność i ubiory do podziału między
biednych ludzi. Z trzech jego okręgów urzędowych dzieci
gotartowickie zostały potraktowane szczególnie dobrze.
W 1883 r. nauczyciel założył w ogrodzie służbowym małą
szkółkę drzew owocowych. Buch przeszedł dnia 1 stycznia
1890 r. po 41 letniej służbie w stan spoczynku. Przeprowadził się
do Rogoźnej, gdzie zmarł 3 grudnia 1908 r.
Dnia 23 grudnia 1889 r. kierownikiem szkoły w Gotartowicach został Jerzy Michalczyk z Jedłownika. Zrezygnował jednak już 1 stycznia 1894 r., by objąć stanowisko kierownika
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szkoły w Popielowie. Jego następca Jan Josch uczył tu do sierpnia
1895 r., kiedy to został usunięty.
Na Wielkanoc 1896 r. kierownikiem szkoły został Edward
Meja. Urodził się 13 października 1858 r. w Prezynie. Wykształcenie uzyskał w Seminarium w Białej.
Dnia 1 kwietnia 1897 r. przyznano gotartowickiej szkole drugie stanowisko nauczycielskie i wsunięto je między pierwsze
i dzisiejsze trzecie (dawniejsze stanowisko adjuwanta). Sprawowali je: Emil Kroemer do 1905 r., Franciszek Klehr do 1906 r.,
R. Höfflich od 1.2.1907 do 31.3. 1907 r., Józef Beier do teraz.
Rozwinięte w 1893 r. ze stanowiska adjuwanta stanowisko
trzeciego nauczyciela obejmowali: Ryszard Schinke (1893 –
1895), Alfred Pompa (1895 – 1896), Paweł Nitschke (1896 –
1897), Maksymilian Ludwig (1897 – 1899), Ignacy Marynik
(1899 – 1902), Maksymilian Igler (1903), Józef Warzecha (od
1904 r. do teraz).
W 1909 r. liczba dzieci w wieku obowiązku szkolnego wynosiła 190. Szkoła należy do Szkolnego Rejonu Inspekcyjnego
Rybnik I. Nadzór nad szkołą leży w rękach powiatowego
inspektora szkolnego.
Do zarządu szkolnego należą następujący członkowie:
naczelnik okręgu urzędowego Max Knobl, proboszcz dr Brudniok
z Rybnika, inżynier M. Kaspar, kierownik szkoły Meja, naczelnik
gminy F. Schweda, chałupnik J. Olesch i zagrodnik Schymura.
3. Kłokocin
Szkoła w Kłokocinie jest najmłodszą szkołą w dekanacie
żorskim. Do 1805 roku dzieci kłokocińskie uczęszczały do szkoły
w Boguszowicach, zaś po 1805 roku do Gotartowic. Pierwsze
uzgodnienia w sprawie budowy szkoły w Kłokocinie rozpoczęły
się w roku 1893. Zgodnie z kosztorysem z 27 grudnia 1897 r.
koszty nowej budowy wynosiły razem z parcelą i polem 22 110
marek. Na Fiskus dominialny jako na właściciela folwarku
w Kłokocinie przypadło 2 916,11 marek, na gminę kłokocińską
19 193,89 marek. Faktycznie całkowite koszty budowy, według
rachunku przedsiębiorcy budowlanego Wenclika z Rybnika
wyniosły 25 144 marek a koszt nabycia gruntu 400 marek.
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W związku z tym, że gmina była bardzo biedna, rejencja
królewska przejęła całkowite koszty budowy z wyjątkiem 7 900
marek. Dla pokrycia tej ostatnio wymienionej kwoty gmina
uzyskała z Prowincjonalnej Kasy Pomocowej we Wrocławiu
pożyczkę w tej samej wysokości. Pożyczka miała być zwrócona
po 20 latach.
Nowa szkoła została poświęcona w ostatnią niedzielę sierpnia
1902 roku przez księdza Pendziałka w obecności inspektora
szkolnego dra Rzesnitzka z Rybnika i członków rady gminy. Ta
uroczystość była połączona z mianowaniem i wprowadzeniem
przez powiatowego inspektora szkolnego kierownika szkoły Jana
Winklera. Winkler urodził się 2 marca 1873 roku w Gogołowej
i do pracy w szkole został przygotowany w seminarium w Białej,
które ukończył w 1893 roku. Dotąd pełnił rolę nauczyciela pomocniczego w Łaziskach Dolnych, Piotrowicach, Krzyżowicach,
potem drugiego nauczyciela w Połomi.
Otwarcie szkoły kłokocińskiej nastąpiło 2 września z 87 dziećmi. Wnet potem ta jednoklasowa szkoła została zamieniona na
szkołę półdniową. Kierownik uczył tymczasowo wszystkie dzieci
i wszystkich przedmiotów. Dnia 1 maja 1904 roku został tu
przydzielony Ryszard Wildenhof z Nowej Rudy jako drugi nauczyciel, który w latach 1900 – 1902 był zatrudniony w prywatnym szkolnictwie heskim i badeńskim. Dnia 1 kwietnia 1908
roku przeszedł do pracy jako nauczyciel na Paruszowcu. Jego
miejsce zajął w Kłokocinie 1 lipca 1908 roku nauczyciel
Augustyn Scholz z Głuchołazów.
Pierwszymi członkami zarządu szkolnego od 1 września
1902 r. byli chałupnicy Robert Zając i Jakub Hartmann. Obecny
zarząd szkolny składa się z następujących członków: leśniczy
królewski: Otto Steinert, przewodniczący związku szkolnego,
dziekan Sgaslik z Żor, pierwszy nauczyciel Jan Winkler,
naczelnik okręgu urzędowego Knobl z Gotartowic (dzierżawca
majątku kłokocińskiego), naczelnik gminy Pawlas, chałupnik
Dziwoki, Franciszek Piecha III i karczmarz Musioł. Do związku
szkolnego należy tylko gmina Kłokocin i obszar dworski
Kłokocin.
W styczniu 1909 roku liczba uczniów wynosiła 128. Szkoła
należy do Szkolnego Rejonu Inspekcyjnego Rybnik I. Lokalnym
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inspektorem szkolnym
dr Rzesnitzek.

jest

powiatowy

inspektor

szkolny

4. Rogoźna
Na początku XIX wieku dzieci z Rogoźnej uczęszczały do
szkoły w Boguszowicach. Wprawdzie już w 1804 roku starosta
raciborski von Wrochen i powiatowy inspektor szkolny, prałat
Zolondek, wielce się angażowali w założenie osobnego związku
szkolnego w Rogoźnej, ale bez skutku. Kiedy w 1808 roku spalił
się budynek szkolny w Boguszowicach i sprawa budowy szkoły
została przełożona na rok 1820, mieszkańcy Rogoźnej posyłali
swoje dzieci do Osin, gdzie pewna pani gromadziła chętną do
nauki młodzież i nauczała ją podstaw wiedzy. Otrzymywała za to
od każdego dziecka rocznie 1½ grosza, który musiano zapłacić do
św. Marcina. W tym dniu składały dzieci egzamin z umiejętności
sylabizowania i opanowania niektórych modlitw. Chociaż starania rodziców, by swoim dzieciom dać niezbędne podstawy
kształcenia, były godne pochwały, to jednak ta prywatna nauka na
dalszą metę nie miała trwałych podstaw.
Królewska Rejencja w Opolu zobowiązała landrata von
Wrochen’a do zwołania panów dominialnych i wójtów gmin
z Rogoźnej, Folwarków, Wygody i Brodku, w których to miejscowościach jeszcze nie istniały szkoły, aby z nimi rozmawiać na
temat najdogodniejszego miejsca pod szkołę, dostarczenia
budulca, utrzymania nauczyciela itp19. Wrochen zaproponował
Rogoźnę jako wieś największą i położoną w środku wymienionych wsi i gwarantującą drewno na budowę oraz utrzymanie
nauczyciela. Także Rój i Skrzeczkowice, które nie zostały jeszcze
przydzielone do żadnej szkoły, miały być do niej przyłączone.
Pod datą 5 maja 1818 roku landrat hrabia Wengerski zawiadamiał
rejencję królewską: „W celu uruchomienia szkoły stawili się
w Rogoźnej rotmistrz baron von Lynckner, porucznik von
Zawadzky, pan von Porembsky, kanonik Kosmol, inspektor
19

Według dawniejszych dokumentów szkolnych z Rogoźnej w Rejencji
Królewskiej w Opolu.
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szkolny dziekan Fesser, jak również wójtowie i po jednym
ławniku z każdej z zainteresowanych gmin. Rogoźna została
wybrana na miejscowość szkolną”. Pan Zawadzky, właściciel
Rogoźnej wskazał na zdrową, wysoko położoną parcelę w środku
wsi, jako miejsce pod budowę szkoły i dwie morgi brandenburskie pod ogród, na co zainteresowani przystali. Do czasu
ukończenia budowy budynku szkolnego chciał oddać na
mieszkanie dla nauczyciela i dla celów szkolnych za umiarkowaną opłatą puste pomieszczenie. Jeszcze w tym samym roku
szkołę w Rogoźnej otwarto. Początkowo jeden pokój, który był
równocześnie mieszkaniem nauczyciela, miał służyć dla celów
szkolnych. Później pan Zawadzky urządził szkołę w innym,
należącym do niego budynku. Budowie szkoły towarzyszyły
szczególne okoliczności. Najpierw dominia i gminy wystąpiły
o zgodę na przeprowadzenie krajowej kolekty oraz o zgodę na
wybudowanie, w miejsce murowanego budynku szkolnego,
drewnianego jedynie z podmurówką, „gdyż we współczesnych
ciężkich czasach wysokie wydatki doprowadziłyby wiele rodzin
do ruiny; większość mieszkańców musiałaby sprzedać ostatnią
krowę największe bogactwo i podstawowy środek uzyskiwania tu
pożywienia”. Kolekta została przez Rejencję odrzucona, ponieważ gminy nie doznały jakiejś szczególnej klęski. W grudniu
1824 roku starosta otrzymał polecenie zadbania o to, by szkołę
wybudowano w 1825 roku; ale los chciał, że wiosną tego roku
spłonął dwór w Rogoźnej. W 1826 roku skarżył się inspektor
szkolny na ciasne pomieszczenie w starym budynku, w którym
nie mogły się pomieścić wszystkie dzieci. W 1827 roku
rozpoczęto nareszcie budowę, ale jeszcze w 1830 roku stał tylko
szkielet budynku. Radca szkolny Sedlag z Opola (późniejszy
biskup z Kulm) przeraził się strasznie, kiedy jesienią tego roku
zobaczył stary budynek szkolny w Rogoźnej. W swoim sprawozdaniu mówi: „Tak nieodpowiedniego lokalu szkolnego chyba nie
ma nigdzie indziej. Przed 3 laty złożono na górce na wysokość
okien drewnianą skrzynię, która ma być budynkiem szkolnym,
ale ona chyba wcześniej zbutwieje, nim zostanie ukończona”.
Jeszcze 4 lata budowla stała bez dachu. Ukończona została
dopiero w 1834 roku. W tych okolicznościach musiała to być
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żadna przyjemność sprawować w Rogoźnej urząd wychowawcy
młodzieży.
Pierwszy nauczyciel w szkole w Rogoźnej nazywał się
Walenty Dosterschill. Urodzony w 1784 roku, uczył się zawodu
kuśnierza i był przygotowywany prywatnie przez dziekana
Zygmunta z Pilchowic do pracy w szkole. W Rogoźnej został
w 1818 roku nauczycielem tymczasowym. W 1829 roku otrzymał
polecenie złożenia w seminarium w Głogówku przepisowego
egzaminu kwalifikacyjnego celem wykazania zdolności do
sprawowania urzędu szkolnego. Kiedy poddał się z powodzeniem
egzaminowi, nastąpiło jego stałe zatrudnienie. Dosterschill prowadził w zimie zajęcia przez 5 godzin dziennie, natomiast w lecie
w godzinach l2 do l5 prowadził tak zwaną szkołę pasterską.
Dziedzicowi Rogoźnej panu von Pelchrzimowi zastąpił inspektora majątku i kierownika gorzelni. W formie odwzajemnienia
otrzymał dla własnych potrzeb 5 mórg pola do wolnej uprawy.
Dodatkowe zajęcia nauczyciela nie wpływały dodatnio na pracę
w szkole.
Według dawnego wykazu dochodów nauczyciel otrzymywał
około 1819 roku 50 talarów w gotówce, 9 szefli ziarna i makuchów według miary wrocławskiej, 9 sągów sosnowego drewna
według miary śląskiej. W 1820 r. doszły do tego 4 kopy słomy
i 20 cetnarów siana. Ponieważ początkowo nauczyciel nie
posiadał ziemi, od każdego z ośmiu zagrodników otrzymywał
rocznie dobrze uprawioną 6 bruzdową grządkę roli długą na całe
pole. Dwór przyznał mu 4 takie grządki i prócz tego wypas jego
bydła. Gmina była zobowiązana do dostarczenia pastucha.
Oprócz tego nauczyciel miał prawo do zbierania w pańskim lesie
takiej ilości ściółki, jaka była mu potrzebna dla bydła. Późniejsi
właściciele, jak podaje kronika szkolna, próbowali odebrać
darowane przez Pelchrzima uposażenie w roli, a wypas bydła
przyznać tylko za opłatą.
Radca rządowy Ullrich, który w 1847 roku wizytował szkołę,
uznał ją za przepełnioną i osiągającą słabe wyniki. Wnioskował
o zatrudnienie adiuwanta. W 1849 r. został tu skierowany w takim charakterze Wilhelm Buch. Uczęszczał on w latach 1846 –
1848 do seminarium w Głogówku, a przez rok był czynny w Krobuszu koło Białej. Z domu wyniósł znajomość tylko języka
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niemieckiego, przyswoił sobie jednak polską mowę w ciągu
dwóch lat. Na jego miejsce przyszedł w 1850 roku Franciszek
Dürschlag. Uczył razem z Dosterschillem w jednej izbie szkolnej.
Dosterschill został nazwany przez landrata von Duranta „jednym
z najpilniejszych i najczcigodniejszych nauczycieli, który wpływał błogo na młodzież szkolną”. Dnia 1 stycznia 1852 r. pożegnał
się z urzędem i wyprowadził się do Żor, później na Wygodę; tu
zmarł w 1855 roku w wieku 71 lat.
Jego następcą został dawniejszy tutejszy adiuwant Wilhelm
Buch, który tu pracował do 1 lipca 1877 roku. Wkrótce po
objęciu przez niego urzędu nastąpiło przeniesienie adiuwanta
Dürschlaga. W 1857 roku radca szkolny Bogedain zastał budynek
szkolny w opłakanym stanie. Na jego polecenie szkoła w większej części została podmurowana i odnowiona. W 1865 roku
radca szkolny Połomski zaproponował rozbudowę szkoły, gdyż
w szkole było wtedy 140 dzieci. Ponieważ jednak gminy
Folwarki i Wygoda zamierzały wystąpić z dotychczasowego
związku szkolnego i razem z Rowniem utworzyć nowy obwód
szkolny, wszystko zostało po staremu. Buch domagał się prawa
pobierania ściółki z pańskiego lasu, z którego przez kilka lat
korzystał; ale mu je cofnięto, ponieważ żadne dokumenty tego
prawa nie poświadczały. Utracił też mały stawek poniżej lasu
o nazwie Jesionek, który mu dwór przyznał, by uniknąć sporów
na tle wolnego wypasu. Wycofanie tych corocznych ubocznych
dochodów sprawiło mu wiele przykrości. W 1865 roku ministerstwo zobowiązało dominia w Brodku i na Folwarkach zawieźć mu należne naturalia. W 1877 roku Buch został przeniesiony do Gotartowic, ale wrócił w r. 1890 roku, gdy po 41 latach
nauczania przeszedł w stan spoczynku, do Rogoźnej, gdzie miał
posiadłość, i tu zmarł 3 grudnia 1908 roku w wieku 80 lat na
zawał serca. Opuszczone stanowisko piastował zastępczo nauczyciel Swientek z Czernicy.
Dnia 10 grudnia 1877 roku patron powołał do tutejszej szkoły
nauczyciela Franciszka Lamlę z Budzisk. W czasie jego działalności opuściły tutejszy związek szkolny Folwarki i Wygoda
i utworzyły z Rowniem osobny obwód szkolny. W 1890 roku
małe i niezdrowe mieszkanie nauczyciela zostało rozebrane
i w tym samym miejscu zostało postawione nowe przez mistrza
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murarskiego Arenda z Wodzisławia za 5 867,24 marek. W 1900
roku dobudowano do wschodniej ściany szkoły dwie sale
lekcyjne, a stare klasy przerobiono na mieszkanie dla drugiego
nauczyciela. Dnia 21 października 1900 r. w obecności licznie
zebranych ludzi poświęcił szkołę ksiądz Pendziałek. Od 1 września tego roku był tu zatrudniony drugi nauczyciel w osobie Jana
Rösnera z Wełnowca. Po nim nastąpił Gustaw Wenzel z Równego, a w 1902 roku Henryk Gralla z Rudy pow. Milicz.
Po odejściu kierownika Lamly 1 kwietnia 1905 roku do
Zabrza, jego następcą został Karol Grzesik, ur. 11 stycznia 1875
roku w Rydułtowach, do zawodu przygotowany w seminarium
pilchowickim. Przedtem uczył w Świerklanach Dolnych, Popielowie i Krostoszowicach. Dnia 1 stycznia 1906 roku utworzono
trzeci etat nauczycielski, który z braku nauczycieli został
obsadzony dopiero 1 sierpnia tego roku. Pierwszy nauczyciel
Grzesik został mianowany kierownikiem szkoły. Dnia 1 kwietnia
1909 wprowadzona została w życie postanowiona przez zarząd
szkolny za poradą Rejencji Królewskiej zamiana stanowiska
trzeciego nauczyciela na stanowisko dla nauczycielki.
Aktualny personel nauczycielski składa się z kierownika
szkoły Grzesika, nauczyciela Hermanna Mösera (od 1906 roku)
i nauczycielki Marii Biehler (od 1907 roku). Zarząd szkolny
składa się z przewodniczącego – dziedzica majątku rycerskiego
Pawła Hofrichtera (Rogoźna), jego zastępcy Jerzego Konska,
kierownika Grzesika, Antoniego Hermanna, Wilhelma Bucha,
królewskiego dzierżawcy domeny dra Sobotty (Brodek), naczelnika gminy Paulusa (Brodek), rządcy dworu Karola Grünastela
(Skrzeczkowice). Szkoła, do której poza Rogoźną należą także
Brodek i Skrzeczkowice, w 1865 roku liczyła 140, w 1878 –
a więc po odejściu ze szkoły uczniów z Folwarków i Wygody –
100, w 1894 roku – 115, w styczniu 1899 roku – 192 uczniów.
Wzrost uczniów od roku 1894 tłumaczy się przekształceniem
majątku rycerskiego w gospodarstwa rentowe, co skutkowało
sprowadzeniem wielu obcych. Rogoźna należy do Szkolnego
Rejonu Inspekcyjnego Rybnik I. Lokalnym inspektorem
szkolnym jest powiatowy inspektor szkolny dr E. Rzesnitzek.
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5. Rowień
Dzieci z Rownia uczęszczały początkowo do szkoły w Boguszowicach, a od 1805 roku do Gotartowic. W 1877 roku wybudowano w Rowniu własny budynek szkolny i 2 stycznia następnego
roku oddano do użytku w obecności powiatowego inspektora
szkolnego dra Braxatora i nowo utworzonego kierownictwa
szkoły. Do nowego obwodu szkolnego dołączono także Folwarki.
Patronat nad szkołą sprawowało dominium. Do utrzymania
szkoły zobowiązani są – fiskus królewski, dominium patronackie,
dziedzic z Folwarków oraz gminy wiejskie Rowień i Folwarki.
Jako nauczyciele działali w Rowniu:
Edward Selzer (1878 – 1885). Liczba dzieci objętych obowiązkiem szkolnym wynosiła w 1878 r. – 122, w 1881 r. – 151.
Podczas klęski głodu Ojczyźniany Związek Kobiet urządził tutaj
we wrześniu 1879 r. roku kuchnię dla ubogich, której prowadzenia podjęła się żona nauczyciela. Wszystkie dzieci w obowiązku szkolnym otrzymały każdego dnia pożywną zupę, prócz
tego chleb i mięso. W 1884 roku nauczyciel Selzer zachorował
i zmarł po dłuższym cierpieniu 13 lutego 1885 r. w 27 roku
swojej służby nauczycielskiej. Jego zastępstwo przyjęli adiuwant
Golly i Mokrski. Ten ostatni przebywał tu do 1887 roku.
Paul Spak od 1885 do 1903 r. Został przeniesiony do Rownia
z Górek i podjął tutaj pracę jako nauczyciel 10 lipca 1885 roku.
Dnia 1 kwietnia 1893 roku wprowadzono trzyklasowy system
nauczania z dwoma nauczycielami, z których każdy prowadził 32
godziny lekcyjne tygodniowo. W listopadzie 1893 roku rejencja
królewska zamieniła miejsce adiuwanta na miejsce dla drugiego
nauczyciela z płacą 750 marek i 50 marek na opał. Spak został
w 1894 r. kierownikiem szkoły, a Kowatzek drugim nauczycielem. Po odejściu tego ostatniego w kwietniu 1894 roku, urząd
ten sprawował do 1897 roku Paweł Leschnik. Po nim następowali: Stefan Kurtz do 1902 r., Wilhelm Heinelt do 1906 r.
i Antoni Matejka do dziś. Wprowadzony od 1 kwietnia 1900 roku
etat trzeciego nauczyciela obejmowali od 1900 do 1902 r.
Franciszek Goliasch., Otto Jagella do 1903 r., Ernest Maus do
dziś.
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W 1895 r. wprowadzono szkołę niedzielną dla młodzieży
męskiej od 14 do 18 roku życia. W tym samym roku na wniosek
nauczycieli zamieniono deputat w zbożu obliczony na 144 i 73
marek na odpowiednie wynagrodzenie pieniężne. W 1897 roku
założono tu szkółkę drzew.
Spak pożegnał się 1 października 1903 roku ze służbą
nauczycielską i przeniósł się do Krostoszowic.
Stefan Kurtz – 1903 do dziś. Urodzony 16.12.1876 roku, do
zawodu nauczyciela został przygotowany w seminarium
w Prószkowie. Zanim przybył do Rownia jako kierownik szkoły,
pełnił tu od 1897 r. funkcję drugiego nauczyciela, później
w Orzegowie.
Ponieważ dotychczasowy budynek szkolny już od dawna okazał się za mały, rejencja królewska nakazała, a gmina uchwaliła
budowę nowej szkoły. Dnia 1 lipca 1908 roku szkoła została
poświęcona przez proboszcza Pendziałka. Budowa kosztowała
25 000 marek. W budynku mieszczą się dwie izby lekcyjne,
mieszkanie 5 izbowe z kuchnią dla żonatego i mieszkanie
składające się z pokoju i komórki w szczycie budynku dla
samotnego nauczyciela.
Szkoła należy do Szkolnego Rejonu Inspekcyjnego Rybnik I,
który podlega powiatowemu inspektorowi szkolnemu dr. E.
Rzesnitzkowi. W jego rękach spoczywa także lokalny nadzór
szkolny.
Zarząd szkolny składa się z następujących członków:
właściciel majątku szlacheckiego Benecke, naczelnik gminy
Piontek (Rowień), naczelnik gminy Klimek (Folwarki), kierownik szkoły Kurtz, Józef Polatzek i Paul Reiβ.
W styczniu 1909 r. do szkoły w Rowniu uczęszczało 251
dzieci z Wygody, Rownia i Folwarków.
6. Rój
Powodem założenia szkoły w Roju była odległość od
pierwotnej szkoły w Boguszowicach, do której dzieci z Roja były
przypisane, wynosząca 4½ km. Karczmarz z Roja Franciszek
Dziwoki zbył swoją karczmę z 6½ morgami pola na rzecz
małżeństwa Krayczyków z Rybnika. Gmina odkupiła ją razem
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z rolą za 6 540 marek i w latach 1882 i 83 zleciła Jaroszkowi,
mistrzowi murarskiemu z Rybnika przebudowę karczmy na
szkołę i wystawienie niezbędnych budynków gospodarczych. Dla
mającego podjąć tu pracę nauczyciela przeznaczono 635 marek
w gotówce, 12 szefli zboża deputatowego, 23,37 metrów sześciennych porąbanego drewna sosnowego i 4 morgi pola.
Z pierwotnych 6 i ½ mórg musiano 2 morgi odstąpić na budowę
drogi Wodzisław – Żory. Budowa drogi wyrządziła szkodę polu
szkolnemu, gdyż zostało rozdrobnione na 6 małych części.
W szkole pracowali następujący nauczyciele:
Karol Uliczka w latach 1885 do 1886. Urodzony w Pogórzu
w powiecie prudnickim, wykształcony w seminarium w Białej był
w latach 1880 – 1885 adiuwantem w szkole w Boguszowicach.
Dnia 4 stycznia 1885 roku razem z uczniami z Roja pożegnał się
z szkołą boguszowicką i udał się, odprowadzany przez boguszowiczan, do Roja, gdzie został uroczyście przyjęty przez mieszkańców. W następnym dniu rozpoczęto naukę w nowej szkole.
1 października 1886 r. przeprowadził się jako kierownik szkoły
i organista do Skrzyszowa.
Albert Jäger od 1886 r. do 1889 r. Urodzony w Branicach
uczęszczał do seminarium w Głogówku, potem uczył w Kozłowej
Górze, a od 1. 10. 1886 r. w Roju. W maju 1889 r. zachorował
psychicznie na tle religijnym i konieczne okazało się skierowanie
go do zakładu dla obłąkanych w Rybniku. Zastąpił go 5 lipca
nauczyciel pomocniczy Antoni Dzicher. W 1891 r. uznano Jägera
za nieuleczalnie chorego.
Edward Meja od 1891r do 1896 r. Dnia 1 kwietnia 1896 r.
przeszedł na stanowisko kierownika szkoły do Gotartowic.
Franciszek Augustin 1896 – 1897. Urodził się 03.09.1868 r.
w Grabinie, a wykształcenie zdobył w Białej. Od 1889 r. pełnił
tymczasowo obowiązki kierownika szkoły w Pawłowicach,
w Łące, Pielgrzymowicach, a od 1892 r. znowu w Pawłowicach
jako drugi nauczyciel. Wprowadzony 1 kwietnia 1896 r. do Roja
postawił wniosek do starostwa, by przyznany nauczycielowi
przez gminę deputat zbożowy, który powinien być usypany na
Marcina, zamienić na ekwiwalent pieniężny. Propozycja została
przez gminę przyjęta i tak nauczyciel otrzymuje obecnie
uposażenie w wysokości 140 marek, płacone z kasy powiatowej.
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Augustin przeszedł do pracy w rodzinnej miejscowości jako
kierownik szkoły i organista.
Antoni Dzicher 1897 – 1907. Urodzony 16 maja 1869 roku
w Pyskowicach, zdobył wykształcenie pedagogiczne w seminarium w swoim mieście rodzinnym i był zatrudniony w Wilchwach‚ w Roju, potem jako drugi nauczyciel w Wilchwach, w Paprocanach i w Wiśle Wielkiej. W Roju urzędował 10 lat i 1 kwietnia 1907 r. odszedł na stanowisko kierownika szkoły do Wilchw.
W czasie jego urzędowania podzielono na Wielkanoc 1901 r.
jednoklasową dotąd szkołę na dwie klasy i wprowadzono naukę
półdniową, ponieważ liczba uczniów wzrosła do 95.
Kurt Classen, ur. w Ścinawie Małej w pow. prudnickim,
wykształcony w seminarium w Białej, został zatrudniony w Roju
1 kwietnia 1907 r.
Zarząd szkolny składa się z następujących członków: powiatowy inspektor szkolny Buchmann (przewodniczący związku
szkolnego), Drzenzla (zastępca przewodniczącego), dziekan
Sgaslik, nauczyciel Classen, Franciszek Konsek, Jan Konsek
i Lach.
Lokalnym inspektorem szkolnym jest powiatowy inspektor
szkolny Buchmann z Rybnika. Szkoła należy do Szkolnego
Rejonu Inspekcyjnego Rybnik II.
W stycznia 1909 roku liczba uczniów wynosiła 109.
D. Miejscowości należące do parafii
1. Boguszowice
Boguszowice nazwane po swoim założycielu Boguszu,
istniały już z pewnością w XIII wieku. Zredagowany około 1300
r. tak zwany rejestr ujazdowski Księgi fundacyjnej biskupstwa
wrocławskiego20 zawiera mianowicie wzmiankę, że leżące koło

20

Cod. dipl. Siles. Bd. 14, herausgegeben von H Markgraf und
W. Schulte.
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Rybnika miejscowości Netislawice i Boguszowice świadczyły na
rzecz biskupa wrocławskiego dziesięcinę na sposób polski, a więc
dziesięcinę snopową o wartości 1 marki. Niektóre miejscowości
w okolicy występują we wzmiankach źródłowych znacznie
wcześniej niż Boguszowice. W Rybniku biskup wrocławski
Syrosław, który w latach 1171 – 1198 władał biskupstwem
wrocławskim, poświęcił już kościół ku czci Najświętszej
Dziewicy Maryi. Według wielkiego diariusza klasztoru minorytów w Wiedniu, św. Bonawentura w czasie swej podróży
wizytacyjnej założył w 1257 r. klasztor minorytów w Wodzisławiu. Wieś Żory została już w 1272 r. podniesiona do rangi
miasta. Takie miejscowości, jak Książenice i Szczejkowice są
wymieniane już w 1223 r., a Chwałowice, Ligota, Niedobczyce,
Radoszowy w r. 1228.
Boguszowice pojawiają się w 1308 r. w dokumencie księcia
raciborskiego Leszka. Dnia 29 grudnia tego roku założył on przy
kościele zamkowym w Rybniku, poświęconym św. Tomaszowi,
nową prebendę i wyznaczył dla niej m. in. czynsz z wszystkich
włók należących do miasta Rybnika, położonych między rzeką
Nacyną z jednej, a miejscowościami Dobra, Bogussowicz
i Qualowicz z drugiej strony21.
Tego, kiedy cystersi rudzcy stali się właścicielami Boguszowic, nie można dokładnie ustalić. Z pewnością już przed
rokiem 1520 posiadali w tej wsi wolne włóki, gdyż opat Mikołaj
uzyskał 7 stycznia tego roku od księcia raciborskiego Walentego
potwierdzenie własności pewnych wolnych włók w Pogrzebieniu
i Boguszowicach22. Zostały one, jak zauważa opat Jan Franciszek
w piśmie do cesarza Leopolda, podarowane klasztorowi z pobożnej hojności dla utrzymania służących Bogu braci w Rudach.
Założyciel klasztoru, prawdopodobnie książę raciborski Przemysław, nie nałożył na zakonników żadnych szczególnych zobowiązań. Spodziewał się jednak, że Bóg doceni jego udział w dobrych
dziełach mnichów. Wolne włóki w Boguszowicach tworzyły
21
22

Cod. dipl. Siles. XVI, S. 133.
Według Idzikowskiego, Rybnik, s. 52, około r. 1430 całe Boguszowice należały jeszcze do Rud. Jego przypuszczenie, że Boguszowice
już w r. 1258 zostały wymienione w dokumentach, jest błędne.
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z pewnością dominium boguszowickie. Oprócz tego klasztor
posiadał we wsi jeszcze 12 gospodarstw chłopskich. W 1683 r.
każde z nich płaciło do Rud miesięcznie 8 groszy. Jak udowodniono, 14 chłopów z około 15 włókami (po 30 mórg) należało
w 1581 roku do państwa rybnickiego. Uiszczali oni razem rocznie
czynsz w wysokości 11 guldenów, jak też 3,5 szefli żyta i tyle
samo owsa23. W 1791 r. liczba chłopów wnoszących czynsz do
Rybnika wynosiła 26.
W XIV i XV wieku również Boguszowice mogły mocno
ucierpieć z powodu wojennych niepokojów, których doświadczało księstwo raciborskie. W 1345 r. wtargnął na ziemie księcia
raciborskiego Mikołaja król polski Kazimierz z posiłkami węgierskimi i litewskimi. Oblegał Żory, spustoszył okoliczne wsie,
spalił Rybnik i Pszczynę24. Na wiosnę 1430 r. wtargnęli do
księstwa husyci w liczbie 10 000 pieszych i 1 200 konnych i spustoszyli 7 wsi. Trzy lata później przewalił się przez księstwo husycki oddział wojenny z Moraw liczący 7 700 ludzi i okrutnie
spustoszył jego południową część. Po zniszczeniu okolic Niemodlina i Nysy, złupili Pyskowice i Toszek, a Rybnik spalili.
Następnie pociągnęli w kierunku Żor i obozowali w okolicy przez
kilka dni. Potem zwrócili się przeciwko Pszczynie. Tu stawił im
skuteczny opór książę Mikołaj. Podczas tej wyprawy rabunkowej,
w czasie której spuścili wodę z 300 stawów, z pewnością nie
oszczędzili wsi kościelnej Boguszowic leżącej tak blisko drogi
z Rybnika do Żor. Książę Mikołaj po pokonaniu husytów pod
Wodzisławiem pociągnął na Rybnik i pokonał tam księcia Bolka
z Głogówka, sprzymierzeńca husytów, który z trudem umknął25.
W 1460 r. Rybnik i folwark książęcy w Wodzisławiu zostały
całkowicie spalone przez kilka band rozbójniczych z Żylina pod
dowództwem „potwora” Saasona.
Fatalny był dla mieszkańców okolic Rybnika także rok 1473.
Król węgierski Maciej nakazał książętom – Przemkowi z Cieszyna, Wiktorynowi z Ziębic, Janowi z Raciborza i Janowi
z Głubczyc zwalczyć żądnego zwady księcia rybnickiego Wacła23

Idzikowski,Rybnik, s. 61 ff.
Weltzel, Sohrau, S. 25.
25
Weltzel, Sohrau, S. 43.
24
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wa, który rezydował w starym zamku rybnickim i mocno skłaniał
się ku Polsce. Oblegali oni Rybnik i zajęli go po trzech miesiącach. Nie mogli jednak zdobyć Żor, których bronił polski
dowódca Jan Kressa. Wiktoryn spotkał się z Wacławem na
rokowaniach 22 kwietnia 1473 r. w okolicy oddalonej o milę od
Żor, a więc w pobliżu Boguszowic. Ale dopiero 6 czerwca tego
roku został zawarty pokój „na polach pod Żorami”26.
W latach 1555, 1558, 1587 i 1598 okolice Żor zostały nawiedzone przez zarazę.
Przekazane nam wiadomości dotyczące folwarku klasztornego
w Boguszowicach odnoszą się do roku 1576. Klasztor rudzki, za
zgodą cesarza Maksymiliana II, wydzierżawił Boguszowice na 5
lat niejakiemu Karolowi Schickowi, w 1581 r. na 20 lat
Stanisławowi Oppelnowi. Po jego śmierci w r. 1595 spadkobiercy
odstąpili majątek niejakiemu Gusnarowi, który nie pozostawił po
sobie we wsi dobrej pamięci. Rządził się „całkiem źle” i męczył
ludzi tak bardzo, że skarżyli się często w urzędzie królewskim
i u przewodniczącego sądu wyższego.
Aby skończyć z nieustającymi skargami, właściciel Rybnika
Władysław Lobkowic Młodszy przejął wieś na podstawie polubownego układu zawartego z Gusnarem w środę po Małgorzacie
1604 r., i zatrzymał ją jako zastaw do 1645 r.27 Jednak podczas
trzymania zastawu, jak mówi dokument rudzki z 1689 r., nie
zapomniał Lobkowic jednak o sobie, „ściągał ludzi z Boguszowic
na roboty i pańszczyznę do Rybnika, tak, że folwark w Boguszowicach musiał opustoszeć i marnieć, rujnował las, każąc go
mocno wycinać dla swojej rybnickiej kuźni żelaza. Ponieważ
oprócz tego wybuchały między posiadaczem zastawu a klasztorem jeszcze inne spory, klasztor uznał za najlepsze wykupienie
majątku. Na mocy umowy z 18 września 1645 r. folwark wrócił
do klasztoru.

26

Weltzel, Sohrau S. 50 i Zivier,Geschichte des Fürstentums Pless, 1.
Teil, S. 112 ff.
27
Akta miejscowości Boguszowice. Archiwum Państwowe we
Wrocławiu.
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Napad Kozaków w maju 1623 r. dał się we znaki poza
Tarnowicami i Kietrzem także Rybnikowi.
W dniu Matki Boskiej Gromnicznej 1627 r. zajął Żory hrabia
Mansfeld. Po zdobyciu Koźla, Bytomia i spustoszeniu Rud
pociągnął na Rybnik, który poddał się bez walki. Mieszczanie
musieli płacić tygodniowo 115 talarów kontrybucji, a kiedy raz
nie byli w stanie zebrać tej kwoty, mansfeldczycy nagromadzili
słomę wokół drewnianych domów i grozili, że spalą miasto,
w końcu jednak odstąpili od tych okrutnych zamiarów na usilne
prośby mieszczan. Potem pociągnęli znów na Żory28, dokąd droga
wiodła przez parafię boguszowicką.
W 1689 r. opat rudzki Józef zwrócił się do cesarza z prośbą
o zgodę na sprzedaż Boguszowic i o nabycie w zamian Wronina.
Jako uzasadnienie swojego wniosku podał, że Boguszowice leżą
zbyt daleko od innych dóbr klasztornych i przynoszą klasztorowi
dochód tylko w postaci zastawu lub dzierżawy sąsiednim panom
lub poddanym. Odnowienie gospodarki – po dzierżawie Lobkowica – było związane ze zbyt wielkimi kosztami. Sąsiad klasztoru
pan Ferdynand Salisch, który niedawno wypalił się po raz trzeci,
zamierzał wraz ze swoim wspólnikiem Joachimem Nawe sprzedać mająteczek Wronin graniczący bezpośrednio z dobrami
klasztornymi Maciowakrze i Dobrosławice, który posiadał dużo
łąk i lasów ale mało ludzi. Dla klasztoru nabycie tego majątku
wydawało się wysoce korzystne, gdyż mógłby on pomóc sąsiednim majątkom klasztornym drewnem, sianem i pastwiskiem.
Odpowiedź cesarza kazała na siebie długo czekać. W międzyczasie sprzedający stracili ochotę do zbycia majątku i podnieśli
cenę. Dlatego opat podjął rokowania z Krzysztofem Smeskalem
w sprawie zakupu Urbanowic. Zakup doszedł do skutku29. Za
25 056 florenów i 4 grosze, które opat Józef I uiścił w latach 1690
i 1691, majątek przeszedł w ręce klasztoru. Cesarz powiązał
zgodę na zbycie Boguszowic udzieloną w 1690 r. ze sprzedażą
innego majątku klasztornego. Nie znalazł się jednak od razu
28

Idzikowski, s. 80, według oryginalnego sprawozdania książęcego
lobkowickiego kapitana Hradsky’ego pisanego do księcia Zdenko.
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stosowny kupiec i mimo ponagleń fiskusa minęło jeszcze 35 lat,
zanim Boguszowice otrzymały nowego pana.
W 1706 r. wybuchło wśród wieśniaków śląskich wielkie
niezadowolenie. Złączyli się i przedłożyli cesarzowi Józefowi
w Wiedniu przez wybraną deputację skargę na dziedziców.
Również poddani rudzkiego klasztoru dołączyli do nich, tylko
nasi boguszowiczanie uczynili wyjątek. Chociaż skargi poddanych okazały się bezskuteczne, bolało to jednak opata Bernarda
bardzo, że mimo łagodnego traktowania i troski o zdrowie
poddanych taki sprzeciw mógł mieć miejsce w jego włościach30.
Oddzielenie majątku w Boguszowicach od Rud nastąpiło
w 1725 r. Pod datą 18 listopada tego roku opat Józef Strachwitz
von Goeppersdorf, przeor Aleksy, zastępca przeora Wawrzyniec,
zarządca Stefan i Aleksy Dworski poświadczyli dokumentalnie,
że hrabia Karol Gabriel von Wengierski, pan dziedziczny na
Rybniku za zgodą cesarza kupił od konwentu rudzkiego majątek
Boguszowice za 5000 florenów i zapłacił gotówką. Właściwa
umowa kupna została zawarta 11 maja tego roku między
przedstawicielem hrabiego Janem Kasprem Soderem a klasztorem.
Hrabia Karol Gabriel Wengierski zmarł w 1735 r. po 40 –
letnim władaniu państwem rybnickim. Po nim nastąpił jego syn
hrabia Franciszek Karol Wengierski, który nie zostawił u rybniczan dobrego wspomnienia z powodu wielu gwałtowności
stosowanych wobec nich. Kiedy w 1741 r. Fryderyk Wielki
wkroczył na Górny Śląsk, przyłączył się szybko do nowej
władzy. Po śmierci Franciszka Karola w 1747 r. państwo otrzymał jego syn hrabia Emanuel, którego władztwo było uprzykrzone ciągłymi zatargami z mieszczanami rybnickimi.
Według jego opisu majątku z 1748 r. było wtedy w należących
do powiatu raciborskiego Boguszowicach 14 siedloków, 9 zagrodników i 1 chałupnik, a więc 24 gospodarstwa z około 186
mieszkańcami, którzy posługiwali się wyłącznie językiem
polskim i byli katolikami. Głównym zajęciem tutejszej ludności
była uprawa roli i hodowla bydła.
30
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Hrabia Emanuel Wengierski zmarł w 1768 r. Po jego śmierci
nastąpił zarząd kuratorski dla małoletnich dziedziców sprawowany przez hrabiego Józefa Wengierskiego na Pilchowicach,
zanim w r. 1780 dorosły już hrabia Antoni Wengierski przejął
państwo rybnickie, a tym samym także Boguszowice31.
Na tym magnacie zakończyły się rządy Wengierskich w Rybniku. W 1788 r. sprzedał on za 400 000 talarów i 500 dukatów
państwo rybnickie, w skład którego wchodziły 24 wsie, królowi
Fryderykowi Wilhelmowi II, który przeznaczył je na założenie
i utrzymanie w Rybniku domu dla inwalidów.
Boguszowice stały się więc domeną królewską. Trzy lata po
objęciu w posiadanie wsi przez fiskusa liczyła ona 3 wolnych
siedloków, 11 siedloków pańszczyźnianych, 1 wolnego zagrodnika, 8 zagrodników pańszczyźnianych i 3 chałupników, razem
26 gospodarzy.
Około 1812 r. nastąpiło pierwsze zwolnienie z pańszczyzny,
od 1815 r. uwolnienie chłopów od wszystkich obciążeń rzeczowych. Renta zbożowa została w 1841 r. przekształcona w rentę
pieniężną. Ugoda z 1861 r. mówi także o zniesieniu serwitutów
leśnych.
Dominium boguszowickie zostało sprzedane 22 sierpnia 1834
r. żonie starszego zarządcy dóbr państwowych, pani Marii Annie
Langer. Kolejnymi właścicielami byli: Mletzko, Szwarz, Manché,
Jaworski, Böhm, Thau, Jorde. Od 1 lipca 1898 r. stało się ono
własnością księcia Gwidona Henkel von Donnersmarcka z Świerklańca. Obejmowało wtedy 350 mórg.
Z lat siedemdziesiątych XIX wieku posiadamy w kronice
szkolnej ciekawe pod względem kulturowo-historycznym notatki
o Boguszowicach. Wydobyto to co najważniejsze, z uzupełnieniami z innych źródeł:
Miejscowość powiększyła się w ciągu 50 lat o więcej niż 30
domów mieszkalnych wraz z odpowiednią liczbą stodół i szop,
dlatego jej obecny obszar (1870) jest prawie 2 razy większy niż w
1820 r.. Na to złożyła się okoliczność taka, że mają miejsce
wielokrotne podziały gospodarstw. W latach 1848 – 1874
31
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podzielone zostały 4 posiadłości siedloków i 5 posiadłości
zagrodników. W 1874 r. Boguszowice liczyły 7 siedloków, 6
półsiedloków, 5 jednoósmych siedlo-ków, 3 zagrodników, 5
półzagrodników, 21 chałupników, 29 komorników i 5
wyłamkowiczów.
Z domów wybudowanych między 1820 a 1870 r. tylko
znikoma część to budynki murowane. Większość jest z drewna,
ciasna, zaopatrzona w słomianą strzechę i małe okna. Obora i
stodoła jest często dobudowana do domu mieszkalnego pod tym
samym dachem. W starszych domach mieszkalnych znajduje się z
reguły tylko jedna izba, jedna komora, czasem też mała kuchnia.
Również nieliczne murowane domy nie mają więcej przestrzeni.
Prawie w każ-dym domu wychodzi się z sieni prosto do chlewa.
Schodów na strych brakowało prawie wszędzie.
Głównym zajęciem mieszkańców jest uprawa roli. Tak zwani
bezrolni szukają zarobku na kolei oraz w okolicznych hutach i
kopalniach.
Gleba jest najczęściej piaszczysta. W dolinach znajduje się
jednak dobra gleba zbożowa. Uprawia się około 1070 mórg.
Mieszkańcy mają w zwyczaju sprzedawać słomę i z tego powodu
są zależni od ściółki leśnej. Najczęściej stosowaną formą uprawy
ziemi jest trójpolówka W now-szych czasach dokonano wiele dla
kultury rolnej. Tam, gdzie jeszcze niespełna przed 30 laty
niejeden piękny kawałek ziemi był porośnięty zaroślami lub
służył jako kiepskie pastwisko, za który nikt nie zapłaciłby 10
srebr-nych groszy dzierżawy od jednej morgi, kwitnie dzisiaj
(1874) piękne zboże. Płaci się już 3 do 4 talary dzierżawy za
morgę.
Tylko w kilku miejscowościach Górnego Śląska jest tylu
rolników równocześnie właścicielami lasów jak w Boguszowicach. Nawet właściciele gospodarstw, którzy nie posia-dają
wiele więcej niż 20 mórg pola, cieszą się z posiadania małego
lasku. Takie laski można zobaczyć na obrzeżach miejscowości,
przez co uzyskuje ona miły wygląd. Wiosną rozlega się z nich
wesoły śpiew ptaków.
Liczne stawy w okolicy sprzyjają hodowli ryb. Ryby
boguszowickie, głównie karpie, są sprzedawane cetnarami w
Gliwicach i Pyskowicach.
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W gminie znajduje się młyn wodny32 jednak bez większego
znaczenia gospodarczego, gdyż wiele zboża miele się na żarnach,
które posiada każdy gospodarz.
Wieś Boguszowice, do której zresztą należy liczący tylko
kilka domów przysiółek Raszowiec przy drodze Boguszowice –
Ligota, miała w 1748 r. – 186, w 1783 r. – 122 (?), w 1840 r. –
369, w 1870 r. – 552, w 1906 r. – 1028 mieszkańców.
2. Brodek
Brodek jest oddalony od Boguszowic o milę i jest najbardziej
na południe wysuniętą wioską parafii boguszowickiej. Nazwa
wywodzi się od słowiańskiego rzeczownika bród33. Po raz
pierwszy osada jest wzmiankowana w rejestrze ujazdowskim
Liber episcopalis Vratislaviensis(Wrocławska księga bisku-pia,
M.K.), istniała więc z pewnością przed 1305 r. Mieszkańcy
dawali wtedy biskupowi dziesięcinę na sposób polski w wysokości 3 marek według ówczesnej monety. W połowie XVII wieku
czterech brodeckich siedloków uiszczało opatowi z Rud,
właściwemu proboszczowi parafii boguszowickiej meszne, każdy
¼ szefla pszenicy i tyle samo owsa. W 1783 roku żyło w Brodku
oprócz rodziny dziedzica 4 siedloków, sześciu zagrodników,
kilku chałupników w sumie 55 mieszkańców34. W 1840 roku wieś
liczyła 132 – w 1902 łącznie z obszarem dworskim 184
mieszkańców. Triest w swoim topograficznym przewodniku po
Górnym Śląsku, (Wrocław 1865) mówi: „Oprócz jednego młyna
nie ma w Brodku zakładu rzemieślniczego. Mieszkańcy
utrzymują się z niewielkich dochodów z rolnictwa i pracy
dniówkowej. Kradzież na targach uprawiana tutaj przez wielu
zawodowo powoduje utrzymywanie przez urząd landrata stałej
32

Według Triesta, Topographisches Handbuch von Oberschlesien w r.
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łączności z ścigającymi władzami cesarsko-austriackimi, którym
dostarcza stałego kontyngentu do tamtejszych więzień”.
Od Brodku nosił nazwę ród Brodeckich, którzy występują
wcześniej także na terytorium Cieszyna. Mikołaj Brodecki,
marszałek księcia cieszyńskiego Kazimierza II należał w 1488 r.
do zasiedziałej szlachty księstwa cieszyńskiego. W pewnym
dokumencie datowanym w Cieszynie na 30 kwietnia 1492 roku
figuruje jako Mikulass Brodeczky z Brodku. Brodeccy mieli
w herbie srebrną podkowę, w której między ocelami obróconymi
do góry unosi się złoty krzyż35.
Właścicielami majątku rycerskiego w Brodku byli:
Piotr z Brodku. Należał on do 12-osobowego sądu stanowego
księstwa raciborskiego dla szlachty księstwa, do którego zadań
należało dokumentowanie, osądzanie i załatwianie jej spraw
prawnych. Jako członek tej korporacji Piotr z Brodku wydał
około 1407 roku w Żorach orzeczenie w sprawie granic Markowic i Żytnej36.
Andrzej Gogołowski z Gogołowej. W 1511 r sprzedał Brodek
wraz z Rojem braciom:
Albertowi Markusowi i Bartłomiejowi von Widonowi37.
Prawdopodobnie Brodek pozostawał w posiadaniu tego rodu do
końca XVI wieku, gdyż w 1576 r.
Jakub Widon zastawił majątek na dwa lata za 1500 talarów
reńskich.
Walenty Gusnar z Komorna 1612.
Jerzy i Wacław Gusnarowie38‚ chyba synowie poprzednio
wymienionego, 1644.
Ród v. Skrzyszowskich 1719 i z pewnością jeszcze w 1734.
Jerzy von Porembski †1747.
Teofil von Sigsfeld †1749.
Franciszek Jerzy von Larisch 1752. Z jego małżeństwa z Katarzyną von Fuglar pochodził jego jedyny syn Jan Leopold Kon35

Blazek,, Der Adel von Österreich-Schlesien, Nürnberg 1888, S. 10.
Zeitschr. d. Ver. für Geschichte und Altertum Schlesiens, Bd. 30,
S. 191 ff.
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stanty, urodzony 08.05.1752 r. w Brodku. Jako dwunastolatek
wstąpił on do późniejszego pułku kirasjerów von Rödera,
w 1771 r. został kornetem (najmłodszy oficer w oddziale
kawalerii, który trzymał sztandar, M.K.), w 1779 roku adiutantem inspekcyjnym, w 1793 majorem, a w 1804 pułkownikiem.
W 1810 r. odszedł po 46 latach służby na emeryturę w randze
generał majora z emeryturą w wysokości 600 talarów reńskich.
Brał udział w bawarskiej wojnie sukcesyjnej, we wszystkich
bitwach kampanii reńskiej, w bitwie pod Iławą i obok innych
bitew również pod Lidzbarkiem. Po bitwie pod Iławą otrzymał
pruski order zasługi i rosyjski order Włodzimierza. W tej bitwie
trafiła go kula nieprzyjaciela w ramię, wpadła do kieszeni i utkwiła w chusteczce do nosa, nie powodując żadnej szkody. Dwa
ostatnie lata swej kariery wojskowej spędził w Zielonej Górze
jako szef 4 szwadronu dragonów. Król Fryderyk Wilhelm III
okazywał odważnemu i spokojnemu komendantowi, gdziekolwiek go spotkał, swoją życzliwość i przejeżdżając przez Zieloną
Górę w 1810 roku, podarował mu 200 talarów reńskich w złocie.
Zmarł 14 kwietnia 1815 jako emeryt w Oleśnicy. Krótko przedtem rzekł do bardzo zasmuconej żony, Karoliny von Taubadel:
„Nie płacz, musisz być mocna”. Po południu, 16 kwietnia został
odprowadzony na miejsce wiecznego spoczynku w asyście
garnizonu i straży miejskiej. Nie zostawił żadnych dzieci. W boguszowickiej księdze chrztów jest wzmianka o „najsławniejszym” z wszystkich brodczan, że został ochrzczony 11 maja
1752 r. przez O. Stefana w obecności rodziców chrzestnych –
barona Jana von Stoltza ze Świerklan, Konstantego von Tlucka
z Dębieńska, pana von Pelchrzima ze Świerklan, panny Leopoldyny von Schmeling z Haźlacha, panny Renaty von Kloch z Boryni i panny Zuzanny von Larisch z Haźlacha. Diakon Teichmann
z Oleśnicy przygotował go do śmierci39.
Leopold von Larisch 1759 i jeszcze 1762.
Jan Józef von Schalscha 1763. W latach 1749 – 1763 jest
wymieniany jako właściciel Folwarek.
Franciszek Ludwik von Larisch. 1764, 1766.
Józef von Schalscha 1781, 1789 .
39
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Gustaw von Larisch (1789 – 1798) emerytowany kapitan,
kupił Brodek od poprzedniego dziedzica za 25.500 florenów.
W dniu 14 marca 1795 r. w piątym roku małżeństwa zmarła
w Brodku na gorączkę nerwową i zapalenie jelit jego synowa
Karolina Konstantyna Elżbieta von Larisch z von Gottschalkowskich. Dnia 14 kwietnia następnego roku utracił swoją żonę Marię
Elżbietę, najstarszą córkę zmarłego w 1783 r. Krzysztofa Henryka
von Woysky na Orzeszu. Jego jedynym synem z tego małżeństwa
był Krzysztof Karol. W 1798 r. Gustaw von Larisch sprzedał
Brodek za 18 500 florenów.
Filip von Görtz 1798. W 1802 r. posiadał Kopienice.
Dorota Kosmol do roku 182240.
Dziekan i kanonik Kosmol. Odziedziczył majątek po poprzedniej właścicielce, jego siostrze. Tytuł własności dla niego
został wpisany w r. 1822.
Konrad Rumbaum 1822 – 1833.
Pani burmistrzowa Amalia Rung z Schönbergów wdowa po
Pollaschku 1833 – 1835.
Amalia von Schalscha z Zawadzkich 1835 – 1840.
Dziedzic Józef v. Mletzko 1840 – 1841.
Rotmistrz w stanie spoczynku Józef Körner 1841 – 1851.
Wdowa Anna Körner z Hahnów, Zofia wdowa hrabina Kinski,
Karolina, po mężu Büschel, Franciszka Körner, Julia Körner
i Amalia Körner 1851 – 52.
Porucznik Karol Wilhelm Ludwik Krause i jego brat Karol
Wilhelm Gustaw 1852 – 1854.
Kamieniczniczka Józefina Kühn, z d. baronówna v. Fraporta
1854 – 1855.
Starszy naczelnik okręgu urzędowego Juliusz Meyen 1855 –
1891.
Królewski starszy naczelnik okręgu urzędowego rotmistrz
Maksymilian Knobl z Gotartowic 1892 – 1908.
Królewsko pruski fiskus dominialny od 1 lipca 1908. Od
kwietnia bieżącego roku dzierżawcą dworu w Brodku jest dr
Sobotta.
40
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3. Ligota
Od dawnych czasów część odległej o cztery kilometry od
Boguszowic i tyle samo odległej od Rybnika wsi Ligota należy
do parafii boguszowickiej. Obecnie jest tu około 10 posiadłości
na prawo od strumyka, który przecina szosę Żory – Rybnik i wpada do Rudy. Wieś jest prastara. Kiedy książę Kazimierz Opolski
w roku 1228 przeniósł założony przez swoją matkę Ludmiłę
klasztor premonstrantek z Rybnika do Czarnowąsów, potwierdził
mu jednocześnie wszystkie posiadłości, wśród nich Ligotę, zwaną
„Manec”. Mieszkańcy tych wymienionych w dokumencie
imiennie miejscowości mieli stawać w sądzie tylko przed
proboszczem lub w określonym wypadku przed księciem, i mieli
być zwolnieni z wszystkich powinności prawa polskiego: (stan,
kwatery dla urzędników księcia, stróża, pełnienie straży, powóz,
doprzęg, przewód, przewóz przez rzekę i eskorta przez terytorium), bobrownica, łowienie bobrów, psare, utrzymanie
myśliwych i psów myśliwskich, jak również z obowiązku
budowy zamków i służby wojennej za wyjątkiem obrony kraju41.
Nazwa Lgota, Ligota, która występuje na Śląsku około 50 razy,
oznacza osiedlanie się wolne na pewien okres od świadczeń.
Manec ma oznaczać wieś lenną42. W jaki sposób Ligota przypadła
księciom, nie wiadomo, w każdym razie w XV stuleciu jest znów
w książęcym władaniu. W 1654 r. należy do Joachima von
Zawadzky’ego, w 1679 r. do pani von Beeβ. Przed 1682 rokiem
przypadła hrabiowskiej rodzinie Wengerskich w Rybniku,
a w 1788 roku fiskusowi.
W 1783 roku naliczono w Ligocie 11 siedloków, 22 zagrodników i 174 mieszkańców. Znajdował się tu także folwark i 2 fryszerki. W 1791 r. było we wsi 3 wolnych siedloków, 9 siedloków
pańszczyźnianych, 19 pańszczyźnianych zagrodników, 2 chałupników, razem 33 gospodarzy. W 1840 roku liczba mieszkańców
wynosiła 757, a w 1909 – 4300! Ten kolosalny przyrost ludności
41
42
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należy przypisać szybkiemu rozwojowi huty Paruszowiec,
zwłaszcza w latach 1890 i 1891.
Z obszarów dworskich Ligoty, Ligockiej Kuźni i Raszowca do
parafii boguszowickiej należy obecnie (marzec 1909) 748 dusz.
W 1654 r. przysługiwała proboszczowi z Boguszowic dziesięcina
z całego dominium i od zagrodników, ale nie otrzymał nic,
natomiast rybnicki proboszcz otrzymał dziesięcinę z ziemi
pańskiej i od 4 siedloków. W 1679 r. 5 siedloków uiszczało
proboszczowi boguszowickiemu jako meszne 1 ćwierć pszenicy
i owsa, podczas gdy proboszcz rybnicki pobierał od 13 siedloków
6½ szefli owsa i dziesięcinę snopową43. Dzieci z części Ligoty
należącej do parafii boguszowickiej uczęszczają, podobnie jak
dzieci z Ligockiej Kuźni i Raszowca do wybudowanej w 1899 r.
szkoły w Ligocie, która obecnie liczy 9 klas. Kierownikiem
szkoły jest Lothar Salzbrunn.
4. Gotartowice
Gotartowice, oddalone o 2 kilometry od Boguszowic, położone przy szosie żorsko – rybnickiej, pojawiają się już w 1305 r.
w księdze fundacyjnej biskupstwa wrocławskiego pod nazwą
„Gothartowitz”. Odstawiały one biskupowi dziesięcinę in natura
wartości 2,5 marek w ówczesnej monecie. Nazwa „Gotartowice”
wskazuje na Gottharda jako założyciela wsi. W dokumentach
księcia raciborskiego Przemysława z lat 1290 – 1293 występuje
rycerz Gotthard, który w 1291 r. jest wymieniany jako chorąży
księcia44. Czyżby ta wieś położona w dawnym księstwie raciborskim nie zawdzięczała temu szlachcicowi swojego założenia?
W protokole wizytacyjnym z 1654 r. wspomina się, że majątek
Gotartovice był zobowiązany do dawania proboszczowi boguszowickiemu dziesięciny we wszystkich rodzajach zbóż, co
jednak nie miało miejsca. Mały dochód z Gotartowic zapewniały
proboszczowi cztery małe stawy. W 1679 r. Gotartowice liczyły 8
chłopów. W 1783 r. oprócz folwarku wzmiankowany jest we wsi
43
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jeszcze młyn. Wtedy żyło tu 3 siedloków i 10 zagrodników,
w 1791 r. 4 siedloków pańszczyźnianych, 2 wolnych zagrodników, 6 zagrodników pańszczyźnianych i 2 chałupników, razem
14 gospodarzy. W 1865 r. mieszkańcy składali się z 1 siedloka,
6 zagrodników i 50 chałupników. Podczas gdy w 1840 r. liczba
mieszkańców wynosiła 433 (wśród nich 8 protestantów), to
w 1907 r. miejscowość miała już 923 mieszkańców, którzy poza
czterema, wszyscy są katolikami. Triest relacjonuje w 1865 r.:
„Mieszkańcy Gotartowic oprócz czynnej uprawy roli znajdują
zarobek w lesie królewskim, dlatego żyje im się dobrze. Inni,
kiedy ich pola nie zabezpieczają ich potrzeb życiowych, znajdują
utrzymanie w hucie”. Pierwszy całkowicie murowany dom
mieszkalny we wsi wybudował w 1887 r. karczmarz Albert
Kaczmarczyk
Aby tę okolicę podźwignąć, rząd założył w 1792 r. koło
Gotartowic 2 fryszerki, a w 1795 r. na Paruszowcu nowy wielki
piec. W 1824 r. została założona Gotartowicka Huta z 4 fryszerkami i 2 żelaznymi rusztowaniami na młoty, dwucylindrowymi
dmuchawami, 2 murowanymi szopami na węgiel, 2 murowanymi
domami mieszkalnymi dla robotników i stajniami. W nocy z 25
na 26 sierpnia 1826 r. w hutę uderzył piorun, tak że się spaliła.
Jednak już w grudniu była odbudowana i w ruchu45. Około r.
1865 do huty należało 31 gospodarstw domowych z 166 mieszkańcami i 15 budynków prywatnych. Królewski dzierżawca
domeny gotartowickiej rotmistrz Maksymilian Knobl zakupił
hutę 6 listopada 1886 r. od Lechmana i Kaspra z Berlina. Po
około sześciomiesięcznym użytkowaniu przebudował ją na emaliernię. Prowadził tę „pierwszą górnośląską emaliernię naczyń
blaszanych” z zyskiem i sprzedał ją Ludwikowi Riesenfeldowi
z Freibergu. Ten sprzedał ją w 1891 r. Bertinie i Kasprowi. Aktualnym właścicielem jest inżynier Maksymilian Kaspar z Gotartowic. Do huty przylega kolonia z 22 domami.
Jednego z najdawniejszych właścicieli Gotartowic poznajemy
w osobie rycerza Jakuba z Gotartowic. Był on obecny 1 września
1473 r. w Pszczynie, kiedy książę opawski i raciborski Wacław
45
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potwierdzał sprzedaż łaźni żorskiej przez Jana Strieckowskiego
z Strzieckowitz mieszczanom żorskim46.
Do 1540 r. miejscowość należała do zasłużonego kanclerza
księstwa raciborskiego Zygmunta Wyskoty z Wodnik seniora.
Kiedy zmarł w 1540 r., jego drugi syn Zygmunt przejął
Gotartowice, Świerklany i Kłokocin i zapisał je w tym samym
roku swojej małżonce Krystynie, wdowie po Wacławie Hnedeczu
z Rybnika, córce Wacława Czernickiego, razem z Świerklanami
Górnymi, Rogoźną, Rowniem i Kłokocinem. Jeszcze w 1565 r.
Zygmunt nazywa siebie w jednym żorskim dokumencie „na
Gotartowicach.” Od 1557 do 1567 r. posiadał on Żory jako
zastaw47.
W 1644 r. Gotartowice należały do spadkobierców Pogarelli,
w 1679 r. do Krzysztofa Holly’ego (jako zastaw?), w 1682 r. do
hrabiego Jana Bernarda von Oppersdorffa.
W tym samym roku państwo rybnickie kupiła od swojego
zięcia, wymienionego wyżej hrabiego Oppersdorffa wdowa
baronowa Juliana Konstancja Wengierska z domu hrabina
Herberstein za 60 300 florenów przejętych długów i 40 000
florenów w gotówce. Wtedy, co jest widoczne w akcie kupna,
Gotartowice były też częścią składową tego państwa. Baronowa
Wengierska lub jej syn Karol Gabriel przekazali z kolei majątki
w Gotartowicach, Kłokocinie i Rowniu wspomnianemu już
hrabiemu von Oppersdorffowi. Ten scedował je w 1700 r. za
76 000 florenów hrabiemu Rudolfowi Gaschinowi, który już
wcześniej wszedł w ich posiadanie w formie zastawu48. W 1719 r.
hrabia Karol Gabriel Wengierski49 był z pewnością znów w posiadaniu majątków w Gotartowicach, Kłokocinie i Rowniu.
W 1788 r. pruski fiskus dominalny odkupił od Wengierskich całe
państwo rybnickie, tym samym też i naszą wieś.
Dzierżawę obu domen w Gotartowicach i Kłokocinie trzymał
w latach 1846 – 1870 rotmistrz Karol von Zawadzki. Odstąpił ją
46
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1 lipca 1852 r. radcy urzędowemu Karolowi Knoblowi, który
dzięki swojej aktywności doprowadził gospodarstwo do niespodziewanego rozkwitu. Kiedy w 1879 r. w następstwie złej pogody
plony zebrano tak nikłe, że ludność powiatu rybnickiego cierpiała
głód, w całych Niemczech zostały przeprowadzone zbiórki na
rzecz głodujących, które dały piękne wyniki. Uruchomiono gotowanie zup, rozdawano biednym pieniądze, artykuły żywnościowe
i odzież. W Gotartowicach naczelnik okręgu urzędowego Knobl
postarał się o ich odpowiedzialny i sprawiedliwy podział.
W 1822 r. dzierżawca, po kilku zawałach serca, przeprowadził się
do Żor. Tu zmarł w grudniu tego roku. W jego pogrzebie
uczestniczyły prawie całe Gotartowice. Obecnie dzierżawę
trzyma jego syn, rotmistrz Maks Knobl, który już w 1877 r. był
współdzierżawcą.
5. Wygoda
Podwaliny pod kolonię o nazwie Wygoda oddaloną o jakie
ćwierć mili od Żor położył dziedzic majątku Folwarki Jan Jerzy
Larisch z Naczęsławic na Marklowicach, kiedy w 1736 roku
zlecił postawienie przy drodze krajowej Żory – Rybnik karczmy
nazwanej Wygoda. Ten pierwszy budynek późniejszej osady
Wygoda stał się przyczyną długotrwałego sporu między nim
i jego następcą na Folwarkach, Janem Józefem von Schalschą
z jednej strony, a miastem Żory z drugiej. Mianowicie miasto
wniosło w 1744 r. skargę przeciwko panu von Larischowi, że
karczma stojąca na gruncie miejskim powoduje obniżenie
dochodów wpływających do kasy miejskiej, a wypiek tam
wykonywany narusza prawo mili przysługujące żorskim piekarzom. Dnia 14 stycznia 1747 r. roku kamera wrocławska poleciła
radcy wojennemu von Wasmerowi zaprzestanie w karczmie
„Wygoda” wyszynku piwa, a 26 czerwca tego samego roku pod
karą 50 dukatów nastąpił zakaz prowadzenia dalej wyszynku
gorzałki. W 1753 roku zarządzenia kamery zostały ponowione50.
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Jako dodatek do karczmy założono w 1778 roku kolonię
składającą się z 9 domów. Liczba mieszkańców tej kolonii wynosiła w 1840 roku – 55, a w 1910 r. – 164.
6. Ligocka Kuźnia
Już w 1740 r. zostały wybudowane w dolinie Rudy przy ligockim stawie dwie fryszerki. Hrabia Emanuel Wengerski z Rybnika
polecił w 1753 r. wybudować wielki piec hutniczy przy młynie
paruszowickim należącym do Ligoty. Te trzy piece przyniosły
w trzech latach (1743 – 46) tylko 135 guldenów czystego zysku51.
W 1808 r. roku obie fryszerki ligockie zostały unieruchomione,
jednak w 1820 roku urządzono je od nowa. Fiskus wybudował
w latach 1821 i 1822 murowaną fryszerkę z dwoma podwójnymi
kominami, 4 paleniskami fryszerskimi i tłokowymi, 2 drewnianymi pomostami pod młoty, z dwucylindrowym miechem kowalskim, który składał się z dwóch cylindrów o średnicy 42 cali.
Obok postawiono 2 murowane szopy na węgiel i 2 murowane
domy rodzinne z chlewami.
Ta fryszerka zwana też „Ligocką Kuźnią” na pewno już
w 1840 roku nosiła nazwę Karstenhütte, nazwana tak na cześć
Karola Jana Bernarda Karsten’a, który w latach 1811 – 19 był na
Śląsku naczelnym zarządcą hut i zawsze należała do parafii
boguszowickiej. W latach 1859 – 1861 huta razem z gotartowicką
dostarczała ponad 22 000 cetnarów żelaza w sztabach i blachach.
Fiskus sprzedał zakład Mamrothowi, a ten Lachmannowi.
W 1874 r. przedsiębiorstwo zamknięto z powodu zerwania śluzy.
Od 10 lat huta jest zburzona. Według Triesta52 Ligocka Kuźnia
w 1864 roku mieściła w 23 budynkach prywatnych 33 gospodarstwa domowe z 168 mieszkańcami, z których 162 mówiło
tylko po polsku. Mieszkańcy zajmowali się przewozem węgla
i żelaza. Życie ułatwiały im znaczne połacie łąk, szczególnie zaś
trzcina pozyskiwana z dużych stawów huty. Uprawa ziemi nie
miała większego znaczenia, gdyż po większej części byli hutnikami. W 1907 roku liczba mieszkańców wynosiła 415. Z wyjąt51
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kiem 3 żydów wszyscy są katolikami. Droga do kościoła w Boguszowicach wynosi 6,5 kilometrów.
7. Kłokocin
Kłokocin położony 3 km na południowy wschód od Boguszowic, po raz pierwszy występuje pod nazwą Clocochina w 1305
roku w księdze fundacyjnej biskupstwa wrocławskiego. Nazwa
miejscowości jest wielokrotnie wywodzona od kokot (kogut).
W rzeczywistości jest to nazwa pospolita, (w języku polskim
klokocina) i oznacza „dziką pistację”53. To, że pieczęć gminna
z 1775 r. przedstawia koguta, nie ma nic do rzeczy. Około 1305
roku mieszkańcy oddawali biskupowi dziesięcinę na sposób
polski. W 1679 roku 6 siedloków ze wsi Klokocien uiszczało
opatowi z Rud meszne w ten sam sposób jak brodczanie. W 1783
roku w Kłokocinie znajdował się folwark, było 8 siedloków,
3 zagrodników, 70 mieszkańców. W 1791 roku wieś liczyła 4 siedloków pańszczyźnianych, 2 wolnych zagrodników, 6 zagrodników pańszczyźnianych, 2 chałupników, razem 14 gospodarzy.
W 1840 r. roku liczba zresztą wyłącznie katolickich mieszkańców
wynosiła 213, w 1909 roku – 475. Są wśród nich chałupnicy,
hutnicy i węglarze. Triest w swoim „Topograficznym Przewodniku po Górnym Śląsku” (Wrocław 1865) mówi: „Gospodarka
jest dosyć troskliwa i staranna, dlatego mieszkańcy nie znajdują
się w złym położeniu”. Areał wsi wynosi 780 mórg. Przy drodze
do Żor oddalonych tylko o pół godziny stoi leśniczówka
królewska.
Właściciela Kłokocina z średniowiecza poznajemy we
wzmiankowanym w roku 1474 Mikołaju Hirdzie z Kłokocina.
Kiedy książę Wiktor z Ziębic na rozkaz króla Macieja Korwina
w lecie 1474 roku pochwycił księcia Jana z Krnova i Wodzisławia, pozwolił mu samemu stawić się przed królem, ale tylko
pod warunkiem, że dla pewności przepisze mu Krnov i przekaże
Janowi Bielikowi z Kornica i Mikołajowi Hirdowi z Kłokocina54.
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W 1540 roku Kłokocin należał do majętnego Zygmunta
Wyskoty z Wodnika, sto lat później, w 1644 r. do pana von Bees,
około 1680 r. do Jerzego von Skala (jako zastaw?). Jego żona
Anna z d. Bees z Cölln i Katowic przekazała w 1682 r. 100
talarów śląskich na 10 mszy św. odprawianych w Żorach. Kwota
ta ciążyła na majątku w Kłokocinie.
W latach 1682 – 1788 Kłokocin miał tych samych właścicieli
co Gotartowice. Dnia 13.11.1788 r. zmarł, jak donoszą „Schlesische Provinzialblätter”, w Kłokocinie Franciszek von Kalkreuth, „kawaler o wielkiej dobroci serca i łagodnym charakterze”.
Urodzony w Rudzie w 1719 r. ożenił się w 1738 r. w Biskupicach
z Joanną von Czibulka, która urodziła mu 11 dzieci, z których
7 wcześnie zmarło. Kalkreuth trzymał majątek chyba tylko jako
dzierżawę, gdyż w 1784 r. jako jego właściciel jest wymieniony
hrabia Wengerski, a w 1791 r. fiskus dominalny jako nabywca
posiadłości Wengerskiego. Jeszcze dzisiaj Kłokocin należy do
fiskusa dominialnego.
8. Rogoźna
Miejscowość Rogoźna oddalona od Boguszowic o 9 km na
południowy wschód, sięga XIII wieku. Jak podaje księga
fundacyjna biskupstwa wrocławskiego, jedna część Rogosiny
płaciła około 1305 roku dziesięcinę biskupowi na sposób polski,
w wysokości jednego wiardunku (¼ marki), podczas gdy druga
część była zwolniona wtedy z tej daniny, bo dopiero co została
osadzona na prawie niemieckim.
Nazwę miejscowości Rogożna należy według profesora
Drażdżyńskiego wywodzić od słowa rogoż, rogoza – trzcina,
sitowie. Rogoźna oznacza zatem miejscowość bogatą w trzcinę.
W 1654 roku dominium w „Rogoysna” było zobowiązane do
świadczenia dziesięciny proboszczowi boguszowickiemu. Dla
szpitala w Żorach płacono wtedy z „Rogozna” czynsz w wysokości 8 talarów. W 1783 r. istniały tu 2 folwarki, a wieś liczyła
wtedy 5 siedloków, 12 zagrodników i 72 mieszkańców. W 1840 r.
liczba mieszkańców wynosiła 205, w 1864 – 237, a w 1906 –
450.
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W Rogoźnej w średniowieczu był osiadły chyba ród
szlachecki Rogoiskich z Rogoźnika. Najwybitniejsi członkowie
tego rodu z późniejszego okresu to: Stanisław R. von R., który
służył cesarzowi Maksymilianowi II i Rudolfowi II i jako poseł
cesarski posłował do Polski. Jerzy, który wraz z kawalerami
maltańskimi walczył na Morei przeciw Turkom i zmarł na Morawach, oraz Mikołaj, który piastował wysokie godności honorowe
w księstwach górnośląskich. W 1720 roku Wacław Leonard R.
von R. był ławnikiem sądu krajowego księstw opolskiego i raciborskiego. W herbie Rogoiscy mieli skaczącego w prawo,
czarnego jelenia z rogami o 10 końcach ze złotymi tykami
i pasem wokół ciała55. Rycerz Jan Rogoiski z Rogoźnika posiadał
w połowie XVII wieku Słupsko. Ufundował on kaplicę św. Jana
z grobowcem rodzinnym w konsekrowanym w 1499 r. kościele
parafialnym w Poniszowicach i zmarł 7 września 1661 r.
Około 1540 r. znajdujemy Rogoźną w posiadaniu rodu
Wyskota z Wodnika. Zygmunt Wyskota, późniejszy właściciel
zastawu Żor przepisał we wspomnianym roku swojej małżonce
Krystynie z Czernickich, wdowie po Hnedeczu prócz Gotartowic,
Świerklan Górnych, Rownia i Kłokocina także Rogoźną i posiadał ją jeszcze w 1565 roku.
Według zapisu Weltzla w 1572 roku panem na Rogoźnej był
Jan Rogoiski, który zmarł w 1607 roku. Dorota Rogoiska zapisała
swojemu bratu Wacławowi w 1592 r. za dobrą opiekę 2 000
talarów reńskich.
W latach 1641 – 1651 jako właściciel Rogoźnej występuje
Wacław Gusnar z Komorna, kapitan krajowy ziemi wodzisławskiej, a w 1631 r. Paweł von Larisch – Rimsdorf, w latach 1719 –
1743 Jan Bogumił von Tluck.
Ostatnio wymieniony był przełożonym zgromadzenia stanowego i asystentem bractwa różańcowego w Żorach. W 1722 r.
przyznał klerykowi Tomaszowi Pankowi z Boguszowic tytuł kapelana w Rogoźnej. Zmarł 17 lipca 1743 r. i spoczywa w pańskim
baronowskim grobowcu żorskiego kościoła parafialnego. Niejaka
Amalia Tluck z Toszonowic – prawdopodobnie jego córka –
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wstąpiła w 1747 roku do klasztoru dominikanek w Raciborzu
i była w latach 1794 do 1797 przełożoną.
W 1745 r. zszedł ze świata Jan Jerzy von Larisch, dziedzic
Rogoźnej, Marklowic, Folwarków i Boryni. Marklowice posiadał
już w 1696 roku56.
W 1754 i po 1773 r. są wymieniani: jako właściciel Rogoźnej
Dolnej Leopold Józef von Larisch, w latach 1758 – 1762 Anna
von Schalscha z Ziemietzkich jako pani na Rogoźnej Górnej,
w 1765 pan von Manowski jako dziedzic ostatnio wspomnianego
majątku. Pierwszymi dziedzicami obu części Rogoźnej byli
pewnie v. Tluck i Ohm v. Januschowsky, gdyż jeszcze w 1840
roku obie części były związane z tym nazwiskiem.
Czy już Ludwik Jordan von Huntley, w 1777 roku właściciel
Wymysłowa, połączył znowu obie części, nie jest mi wiadomo.
Na pewno oba folwarki były w jednej ręce za Alberta von Görtza,
który w 1781 roku występował jako pan na Rogoźnej, a zmarł
25.08.1796 r. w wieku 51 lat bezdzietnie na puchlinę wodną,
osiem lat po utracie swojej żony Antonii von Harrassowski
z domu Godów. Jego bracia: Karol, Gotfryd, Filip i dzieci jego
szwagra Karola von Schimonski’ego z Wysokiej sprzedali
02.10.1802 Rogoźną rotmistrzowi Wilhelmowi Rudolfowi von
Zawadzkiemu z Gierałtowic, który zbył ją w 1818 roku porucznikowi Ludwikowi Maksymilianowi von Pelchrzimowi. Pelchrzim urodzony w 1787 roku wstąpił w 1800 roku do brunatnych huzarów i uczestniczył w kampanii wojennej w latach
1806/07. Pod Jeną otrzymał cios szablą w szyję i dostał się do
niewoli. Napoleon po bitwie kazał schwytanym oficerom utworzyć koło i zapytał, który z nich rozumie dobrze po francusku.
Wystąpił Pelchrzim. Napoleon rozmawiał z nim przez dłuższy
czas i kazał mu przetłumaczyć swoim kolegom wszystko o czym
mówił57. Jako dziedzic Rogoźnej wyróżniał się, jak stwierdza
szkolny protokół wizytacyjny z 1821 roku, opieką nad szkołą
wśród wszystkich patronów szkół i dominiów w powiecie przez
56
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to, że często kontrolował zajęcia szkolne i wspierał z całej siły
uczęszczanie dzieci do szkoły. Dnia 14 kwietnia 1825 r. spaliło
się dominium Rogoźna. Kiedy tuż po pożarze Pelchrzim szedł do
Żor mocno zasmucony, spotkała go, według przekazu rodowego,
deputacja mieszczan żorskich i prosiła go o przejęcie stanowiska
burmistrza w Żorach. Przystał rad na propozycję. Urzędował
w Żorach do 1843 roku. Zmarł 24.12.1874 r. wysoko ceniony
w mieście i okolicy. W 1832 roku majątek w Rogoźnej przeszedł
na Fryderykę von Woysky z d. Ohm von Januschowsky, która od
1826 roku była żoną Karola von Woysky’ego. Woysky ur. 12.09.
1798 r. w Orzeszu zmarł 20.06.1878 r. u swojego syna, proboszcza i obecnego dziekana oraz książęco – biskupiego komisarza
Fryderyka von Woysky’ego z Łącznika. Równe trzy miesiące
później zmarła jego żona.
W maju 1843 nabył złożony z Górnej i Dolnej Rogoźnej majątek rycerski ekonom Juliusz Görlich z Prudnika, w sierpniu tego
samego roku dziedzic Wilhelm Freund, w 1845 roku starszy
rządca Fryderyk Patzler, w 1854 roku nadleśniczy Franciszek
Thannheiser z Przyszowic, w 1887 roku jego syn Ferdynand,
w 1894 roku rotmistrz Paweł Hofrichter. W tym też roku majątek
rycerski w Rogoźnej został podzielony na gospodarstwa rentowe.
700 mórg nabyli różni rentowicze. Resztówkę majątku z 450
morgami zatrzymał wpierw Hofrichter, ale sprzedał ją w 1909
roku Proskemu z Branic.
9. Rowień
W rejestrze ujazdowskim księgi fundacyjnej biskupstwa
wrocławskiego zredagowanym około 1305 roku została wymieniona obok Michałkowic i Rogoźnej także wieś o nazwie Rovona,
w której rozpoznajemy nasz Rowień. Nazwę należy prawdopodobnie wywodzić od starosłowiańskiego przymiotnika – ravn –
równy, płaski, i oznaczałaby ona wtedy osadę położoną na równinie58. Wieś oddawała wtedy stołowi biskupiemu dziesięcinę
według prawa polskiego wartości 2 marek.
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Prawdopodobnie już Zygmunt Wyskota z Wodnika – senior,
zasłużony i majętny kanclerz księstwa raciborskiego, właściciel
Pawłowa, Palowic, Gotartowic, Świerklan, Kłokocina posiadał
wieś Rowień. Krótko po jego zgonie w 1540 roku pojawia się
jego syn Zygmunt Wyskota jako pan na Gotartowicach, Świerklanach i Kłokocinie. W tym samym roku wprowadził on do swego
domu Krystynę, wdowę po Wacławie Hnedeczu z Rybnika, córkę
Wacława Czernickiego jako małżonkę i zapisał jej Gotartowice,
Świerklany Górne, Rogoźną, Rowień i Kłokocin. W latach 1556
– 1557 trzymał jako zastaw Żory.
Około 1644 roku według wyceny i oszacowania obu księstw
opolskiego i raciborskiego przez Jana Putzena von Adlerthurma
szlachecka rodzina Beeβ była w posiadaniu59 Rownia i Kłokocina.
W 1679 roku posiadał Rowień pan von Skal na własność lub jako
zastaw. Mniej więcej od 1682 r. aż do połowy XIX stulecia
Rowień posiadał tych samych dziedziców co sąsiednie Gotartowice. W 1783 r. były tu 2 młyny, 7 siedloków, 4 zagrodników,
wszystkich mieszkańców – 69. W 1791 r. Rowień liczył
2 wolnych siedloków, 7 siedloków pańszczyźnianych, 4 zagrodników pańszczyźnianych razem 13 gospodarzy. W 1840 r. liczba
domów wynosiła 40, liczba mieszkańców 317. W 1901 r. naliczono w Rowniu 698 katolików. Około 1820 roku miała być wybudowana przy szosie Żory – Rybnik z inicjatywy młynarza Józefa
Smischka z Folwarków kaplica św. Jana.
W wydanym w 1865 r. Topographisches Handbuch von
Oberschlesien folwark nie był już więcej wymieniany.
W 1845 r. istniała w Rowniu fryszerka zwana Nannihütte
należąca do kupca Adlera z Żor, w której 5 mężczyzn wytopiło
850 cetnarów żelaza w sztabach o wartości 3.180 talarów
reńskich. Jeszcze przed 1865 rokiem przestała ona istnieć, a miała
w wymienionym ostatnio roku 13 budynków prywatnych60. Z obu
młynów Żydek i Bieβ61 ten ostatni był urządzony według systemu
amerykańskiego.
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Wielki staw zasilany z Rudy został w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zamieniony na łąkę. Młyn Bieβ należy
obecnie do Jana Konietzny’ego, a młyn Żydek do Pawła Reiβa.
W najnowszym okresie prowadzono przy tych młynach wiercenia
za solą, które dały dobre rezultaty. Znaleziono czystą sól
krystaliczną i węgiel.
10. Rój
Według wykazu z księgi fundacyjnej biskupstwa wrocławskiego około 1305 r. Rój uiszczał na rzecz stołu biskupiego
rocznie jeden wiardunek = ¼ marki. Nazwa wsi pojawia się
w tym również nader ważnym dla historii okolicy Żor
dokumencie jako Ray i jest tam tłumaczona jako regnum Dei
(raj). Również w latach 1654 i 1679 występuje nazwa Ray.
Może wieś została założona przez rudzkich cystersów i przez nich
naznaczona tą wielce obiecującą nazwą, którą posiada również
fundacja cysterska założona w 1234 r. w prowincji poznańskiej.
W 1654 roku siedlocy tej osady położonej 4 kilometry na
południowy wschód od Boguszowic przyczynili się 16 groszami
do utrzymania proboszcza. W 1679 r. naliczono w Roju
5 siedloków. Według Beyträgen zur Beschreibung von Schlesien
(Przyczynki do opisu Śląska – M.K.) Zimmermanna w 1784 roku
istniał w Roju folwark, szkoła62, były 2 młyny, 4 siedloków, kilku
zagrodników i chałupników, razem 66 mieszkańców. W 1791
roku miejscowość liczyła 4 siedloków pańszczyźnianych, 2 wolnych zagrodników, 6 zagrodników pańszczyźnianych, 3 chałupników, razem piętnastu gospodarzy. W 1840 r. liczba
mieszkańców wynosiła 283, w 1907 r. – 454.
Rój nie cieszył się dawniej dobrą reputacją, o czym świadczy
powiedzenie podawane z ust do ust: „Jak przejeżdża się przez
Rój, musi się jechać galopem, by nie ukradziono koniom
podków”. Smutną sławę zyskała siedmioosobowa banda rabusiów
z hersztem E. Melde z Roja na czele, która dokonała w okolicy
Żor różnych kradzieży, a 30 marca 1841 r. po wyważeniu
62
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14 zamków ukradła z kasy rentowej w Rybniku 1730 talarów.
Burmistrz żorski von Pelchrzim aresztował hersztów 11 maja
tego roku, więc miasto oraz okolica miały teraz przez dłuższy
czas spokój63. W nowszym okresie sytuacja w Roju znacznie się
poprawiła i miejscowość nie jest obecnie ani lepsza, ani gorsza od
innych gmin.
Około 1500 r. jako dziedzic Roju i Brodku figuruje Andrzej
Gogołowski z Gogołowej; sprzedał on obie miejscowości
braciom Albertowi Markusowi i Bartłomiejowi von Widonom.
Książę Walenty potwierdził tę sprzedaż w Raciborzu 24 września
1511 r. Właścicielami folwarku jak i wsi byli – w 1679 roku pani
von Kaminski, w 1719 r. Franciszek von Kaminski. Od około
1682 do 1788 r. Rój należał do hrabiego Wengerskiego z Rybnika. W 1788 roku Rój został własnością fiskusa. Dnia
22 czerwca 1795 roku zmarła w Roju w wieku 70 lat pani
Barbara, wdowa po Wipplerze, z d. Huft. W 1821 r. tutejsze
dominium zostało rozwiązane i rozdzielone między 12 właścicieli
z Roja, Rogoźnej, Żor, Boguszowic i Świerklan za roczną
dzierżawę w wysokości 125 talarów. Nowa kolonia powstała na
dawnym gruncie dominium nazywa się Nowy Rój dla odróżnienia od położonego na wschód od niego Starego Roju.
W Nowym Roju w 1863 r. została zbudowana przez Józefę
Zając kaplica maryjna, w latach 1868/69 przez Franciszkę
Dziwok kamienna kaplica św. Jana. Dzwon, jak również posąg
św. Jana Nepomucena, które zostały przeniesione ze starszej
drewnianej kaplicy do dzisiejszej kaplicy św. Jana, miały być,
według miejscowej legendy, podarowane przez zakonnice, które
mieszkały w dawnym folwarku.
11. Folwarki
Miejscowość Vorbriegen przez polską ludność nazywana
Folwarki = folwark) leży w tej bocznej dolinie Rudy, która koło
Rownia łączy się z doliną główną. Pod nazwą Forberg pojawia się
już na początku XV stulecia.
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W 1407 i jeszcze w 1415 r. właścicielem majątku rycerskiego
Forberg był Koziel Pauss. Był on w środę przed dniem
św. Elżbiety w 1407 r. w Rybniku świadkiem, kiedy książę Raciborski Jan potwierdził, że kapitan Wanko z Pszczyny podarował
opatowi Mikołajowi z Rud i całej fundacji roczny czynsz ze wsi
Uhylsko w wysokości 1 marki dla wiecznego spokoju duszy. Za
wspomnianego tu księcia Jana Kozieł Pauss należał do raciborskiego sądu stanowego. Jako jego członek wydał około 1408 roku
razem z 11 krajanami wyrok w sprawie granic książęcych wsi
Markowice i Żytna i 19 sierpnia 1415 r. łagodził spór księcia Jana
z niejakim Czetriczem odnośnie wsi Pszów64.
Jakie sto lat później majątek Folwarki posiadał Jan Penczer
von Ecksdorf. W 1511 r. mieszczanin żorski Kałdun sprzedał mu
za 111 węgierskich guldenów swoją rolę i stawek położone
między polami książęcymi na granicy Folwarków i pól żydowskich. Książę raciborski Walenty zatwierdził to kupno 6 sierpnia
1511 r. i pozwolił nowemu właścicielowi traktować majątek jak
swoją własność, jednak bez uszczerbku dla danin, przewozów
i innych świadczeń, które był winny księciu65. Dnia 27 stycznia
1509 r. udzielił w Raciborzu wraz z innymi szlachcicami poręki
księciu Walentemu, kiedy ten zobowiązał się spłacić księciu
opolskiemu Janowi długi swoich rodziców w wysokości 10 200
guldenów pół roku po ich wypowiedzeniu.
Niedługo potem Folwarki przypadły rodowi Gusnarów z Komorna, który to ród dzierżył je ponad sto lat. W 1858 roku
poręczył Jan Gusnar von Folwerk za Jana Osińskiego z Żytnej na
Baranowicach, który pożyczył od miasta Żor 100 węgierskich
guldenów. W 1577 roku Henryk, syn Jana Gusnara z Komorna
i Małgorzaty von Wolfenberg na Folwarkach i Krzyżanowicach
oskarżył jednocześnie w imieniu swoim i swojej matki byłego
burmistrza Żor Helznera i magistrat żorski o wypuszczenie
z miasta kilku tkaczy oskarżonych przez jego matkę, za co
domagał się 500 marek odszkodowania66. W 1612 roku Mikołaj
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Gusnar z Komorna na Folwarkach podpisał jako świadek umowę,
dzięki której pszczyński sędzia krajowy Filip Skrzissowski von
Trzeckowitz, na Boryni i Osinach pojednał się z mieszkańcami
Żor w sprawie granicy Osin. W 1640 roku, a także jeszcze
w 1651 piastował Wacław Gusnar z Komorna na Rogoźnej i Folwarkach godność wodzisławskiego kapitana krajowego. (Landeshauptmann).
W 1722 r. jako właściciela Folwarków widzimy pana von
Hochberga.
W 1735 roku za 2.100 guldenów nabył Folwarki Jan Jerzy
Larisch von Nimsdorf na Marklowicach, który posiadał tę włość
już od 1696 r. Zmarł w 1745 roku.
Od opiekunów dzieci poprzedniego właściciela kupił teraz
majątek Jan Józef Schalscha von Ehrenfeld i w związku z tym
uwikłał się w nieprzyjemny proces z Żorami, który trwał pełne 10
lat i skończył się tym, że w 1753 roku zabroniono mu wyszynku
napojów w karczmie na Wygodzie. Na jego prośbę o uregulowanie granic między jego majątkiem i rzekomą posiadłością
miejską, na której stała karczma, miasto nie przystało. Dziedzic
był żonaty z Józefą Larisch.
W latach sześćdziesiątych XVIII wieku kupił Schalscha od
Leopolda von Larischa majątek w Brodku, a Folwarki sprzedał
Ludwikowi Gordonowi von Huntley67, który w latach 1781 i 1783
figuruje jako pan na Folwarkach. Wtedy wieś oprócz folwarku
miała 2 siedloków, 10 zagrodników, razem 70 mieszkańców.
W XIX stuleciu właścicielami Folwarków byli:
Major Jan Daniel von Müller, żonaty z Eufemią von Trach.
Doznał on smutku z powodu śmierci swojego 25 – letniego syna
Jana Gottlieba Fryderyka porucznika w Pułku Schimmelpfenniga.
Dnia 11 lipca 1803 roku zwłoki zmarłego zostały złożone do
grobowca na boguszowickim cmentarzu między dwiema lipami
na południe od kościoła. Major von Müller i jego małżonka
sprzedali Folwarki 22 lutego 1805 roku za 26.866 talarów68.
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Gordonowie są starym rodem szkockim. Za czasów Kromwella zbiegł
Aleksander Gordon baron z Westhall z dwoma braćmi na kontynent.
68
Księga gruntowa z Folwarków w sądzie okręgowym w Żorach.
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Baron Fryderyk von Lyncker ze Stanowic w latach 1805 –
1830.
Pierwszy porucznik Ludwik Tuske, żonaty z Szarlotą
Gottliebe von Jordan w latach 1830 – 1841. Majątek nabył na
licytacji za 12.903 talarów.
Ferdynand, baron von Wimmersperg na Grodzisku od 1841 –
1844. Urodził się w 1805 r. w Koźlu, zmarł 12 lipca 1849 r.
w Żorach, gdzie leży pochowany.
Löbel Freund z Pszczyny w latach 1844 – 1847.
Hirsch Talk i Dawid Seligsohn z Szczodrowej w latach 1847 –
1852. Zapłacili za majątek 41 000 talarów. Na licytacji
w kwietniu 1852 roku nabył go Löbel Freund za 25 000 talarów
i trzymał go do roku 1853.
Albert Dirlam z Saubsdorf koło Namysłowa od 18 maja do
1 grudnia 1853 r.
Karol Leitgebel z Starych Szczytników od 1853 – 1856.
Henryk von Rouppert z Wąsoszy od 1856 – 1857
Ernest Altmann z Wrocławia od 1857 – 1859.
Karol Leitgebel od 1857 – 1867. Kupił majątek na licytacji za
26 000 talarów.
Porucznik Emil Grüttner od 22 lipca 1867 do 27 sierpnia
1867 r.
Wilhelm Fähnlein od 1867 – 1874.
Kupiec Lippmann Margolins z Żor od 1874 – 1875.
Wójt Józef Gruszka i jego żona Franciszka od 1875 – 1879.
Ekonom Piotr Benecke od 1879 – 1889.
Właściciel majątku rycerskiego Albert Benecke przejął
majątek o obszarze 245 ha od swojego ojca w październiku 1889.
Liczba mieszkańców Folwarek przedstawiała się następująco:
1840 – 133, 1864 –147, 1906 – 201.
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II. Parafia Bzie
A. Kościół parafialny Książąt Apostołów Piotra i Pawła
Założenie kościoła parafialnego w Bziu ma chyba związek
z lokowaniem przed 1293 r. przez zasadźcę Goldmanna polskiej
miejscowości Bzie (wieś bzu) na prawie niemieckim. Możliwe, że
już stara polska osada posiadała kościół parafialny. Pierwsza
dokumentalna wzmianka o niej znajduje się w zredagowanej
w 1335r. relacji nuncjusza Galharda de Carceribus na temat
zbiórki zaległej od sześciu lat dziesięciny w diecezji wrocławskiej. W 1447 roku parafia Bzie płaciła opolskiemu
archidiakonowi dr. Mikołajowi Wolffowi 8 groszy świętopietrza.
Ze średniowiecznego kościoła, który istniał przed 1663 r.
pochodzą jeszcze dwa dzwony wieżowe. Jeden (obwód 49 cm),
nosi napis: O rex glorie veni cum pace. O mari(a) inri. (O królu
chwały przybądź we pokoju. O Maryjo I[esus] N[azarenus] R[ex]
I[udeorum] – J.P.) Minuskuły drugiego (80 cm) są nie do
odcyfrowywania. Lutsch odczytał na nim rok 1509, który
naturalnie zaopatruje w znak zapytania. Do tych dwóch dzwonów
doszedł w czasach reformacji trzeci, który ma obwód 94 cm i nosi
napis: SVMMI VOX PATRIS DVRABIT IN OMNIA SECLA. 1560.
(Głos najwyższego Ojca bedzie trwał na wieki – J.P.)
Kiedy w XVI wieku większość gmin pszczyńskiej okolicy
skłoniło się ku nauce Lutra, również w Bziu, prawdopodobnie
pod wpływem dworu został wprowadzony kaznodzieja protestancki. Kościół służył przez kilka dekad kultowi protestanckiemu.
Wprawdzie prezydent komory śląskiej, burgrabia Karol Hannibal
von Dohna ogłosił z Bytomia pod datą 13 września 1628 r. edykt
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„do wszystkich i każdego z osobna w państwie pszczyńskim,
jakiego stanu by nie byli”, w którym powołując się na udzielone
mu od cesarza zlecenie, napomniał patronów kościoła, by
wezwali predykantów i zarządzili, że nie tylko powinni
zrezygnować ze stanowiska, lecz także po upływie 14 dni w tym
państwie się nie pokazywać. Patron kościoła w Bziu musiał tego
rozkazu nie wykonać, gdyż w protokole z wizytacji prowadzonej
w 1652 r. w dekanacie żorskim przez archidiakona Reinholda
mówi się: „Do tego dekanatu miało kiedyś (poza Żorami,
Boguszowicami, Krzyżowicami Szeroką, Pawłowicami, Warszowicami) należeć więcej parafii, a dziekan powiada, że były one
odnotowane w dawniejszych rejestrach. Do nich należy kościół
we wsi Bzie, który od wielu lat był obsługiwany przez
predykanta”. Jeszcze w 1653 r. wiernie oddany wierze katolickiej
właściciel majątku udziałowego Ziemetzkiego w Bziu, Franciszek
Mleczko z Gilowic umieścił w swoim testamencie życzenie, by
został pogrzebany w kościele żorskim według obrządku
katolickiego, dlatego gdyż w Bziu jeszcze w 1652 r. przebywał
predykant. Wydaje się, że dopiero w 1654 roku kościół w Bziu
został przekazany katolickiemu proboszczowi przez cesarskich
komisarzy do spraw redukcji – Macieja Stefetiusa, kanonika
z Wrocławia, Jana von Jaromirskiego, podpułkownika i Andrzeja
Franciszka Sendeciusa, prałata i proboszcza z Żor, którym stał do
pomocy oddział kirasjerów.
Najstarszy opis kościoła w Bziu znajduje się w aktach wizytacyjnych z 1679 r.69 Według nich drewniany kościół poświęcony
książętom apostołom Piotrowi i Pawłowi, niekonsekrowany został tu wybudowany w 1672 r. Prezbiterium pochodziło zapewne,
jak dowiadujemy się ze sprawozdania wizytacyjnego z 1688 r.
z roku 1663. Budynek kościelny posiadał 2 drzwi, 6 okien,
dzwonnicę z 2 dzwonami, wieżyczkę z dzwonkiem i miał długość
32 łokci i szerokość 17 łokci. Podłoga była wybrukowana cegłami. Dach był kryty gontami. W kościele stały 3 niekonsekrowane
ołtarze ze starymi rzeźbami i malowanymi obrazami. Lutsch wi69
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dział jeszcze jeden z tych rzeźbionych ołtarzy kościoła z Bzia.
Wymienia w Kunstdenkmälern des Regierungsbezirks Oppeln
(Pomniki sztuki Rejencji w Opolu) odłamki szafy ołtarzowej
z późnego średniowiecza, z której środkowej części pochodzi
rzeźbiona figura Maryi w trzech czwartych wielkości naturalnej.
„Skrzydła pokazują w malowidle na złotym tle nawrócenie i ścięcie Pawła, Piotra na morzu i jego ukrzyżowanie. Na stronie odwrotnej jest przedstawiona Maryja. Z ram zachował się pewien
późnogotycki maswerk”. Najświętsze było przechowywane
w dobrze zamkniętym tabernakulum głównego ołtarza w miedzianym, pozłacanym cyborium. Drewniana chrzcielnica zawierała
czystą wodę chrzcielną. Kościół posiadał 2 srebrne kielichy,
(jeden był zastawiony u proboszcza Chrystiana Juroviusa
w Krzyżowicach, drugi był srebrny z miedzianą stopą), jedną
monstrancję i jedno kadzidło z mosiądzu, 5 ornatów, które z wyjątkiem jednego, były wykonane ze zwykłego materiału. Cmentarz otaczał drewniany płot.
Ze sprawozdań wizytacyjnych z lat 1688 i 1697 dowiadujemy
się, że strop kościoła posiadał drewniane obicie, a mała i ciemna
zakrystia, podobnie jak ambona, znajdowała się po stronie ewangelii. Szczyt starej drewnianej dzwonnicy, która była połączona
z kościołem, osłaniały 4 wieżyczki. Wokół kościoła ciągnął się
ganek. Na cmentarzu stało ossarium (kostnica).
Krótko przed 1719 r. kościół otrzymał dzięki hojności pana
(Zygmunta?) von Gusnara nowy ołtarz główny. Ołtarz po stronie
ewangelii został około 1719 r. poświęcony Matce Boskiej.
Dzisiejszy kościół, jak wynika z rachunków kościelnych, został wybudowany w 1788 r. za administratora Piotra Latki i patronatu Jana Ohma Januschowskiego z Wyszehradu. Wydaje się, że
stara wieża została zachowana. Budowniczy otrzymał 265 fl.,
rzeźbiarz Donay za ambonę 67 fl. Lutsch w swoich Zabytkach
Rejencji Opolskiej (s. 434 ff.) opisuje kościół w następujący sposób: „Stojąca przed nami budowla jest z drewna. Chór wyprowadzony naprzeciw nawy głównej jest zamknięty ścianami w kształcie sześciokąta i podobnie jak nawa główna nakryty płaskim
beczkowatym sklepieniem. Po stronie zachodniej stoi odkryta
w dolnej części, spadzista dzwonnica z prostopadłym zawieszonym piętrem z dzwonami i smukłym szczytem w kształcie ołów-
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ka. Wokół chóru, wieży i częściowo także nawy głównej biegnie
otwarty ganek”.
Na początku XIX wieku pobożne małżeństwo von Januschowskich z Bzia uczyniło wiele dla upiększenia kościoła, który
zawdzięcza mu mocno pozłacaną monstrancję, aureolę z 5 pozłacanymi gwiazdami dla obrazu św. Jana, kilka dużych lichtarzy,
3 paramenty, tyle samo kap ołtarzowych, 2 alby, Grób Święty
i pozłocenie kielicha.
Całkiem nowy wygląd otrzymał miły kościół w ostatnich
dziewięciu latach dzięki gorliwości miejscowych kapłanów i hojności parafian. W 1901 r. został odmalowany. W tym samym
roku dobroczyńcy ufundowali nowy ołtarz główny i piękne obrazy stacyjne. W 1908 r. przyszła kolej na zewnętrzne odnowienie.
Ściany zewnętrzne zostały od nowa obite deskami, ganek i wieża
na nowo zadaszone, sprawiono 8 nowych okien, wśród nich
3 barwne witraże z medalionami. Proboszcz Drost zlecił odrestaurowanie i ponowne postawienie na ołtarzu św. Jana tabernakulum datowanego na rok 1665 i ozdobionego 3 obrazami olejnymi (z cierpiącym Zbawicielem, św. Piotrem i św. Pawłem),
znalezionego w wieży kościelnej.
W posiadaniu kościoła znajdują się 2 kielichy z lat 1505
i 1669. Godne uwagi według Lutscha są także – kapa lniana z jedwabną taśmą i zamek skrzynkowy w drzwiach zakrystii z dobrze
wykutą blachą fasadową o barokowych kształtach.
Na cmentarzu otaczającym kościół spoczywa wielu członków
starego górnośląskiego rodu szlacheckiego v. Skrbensky, m.in.
Erdmann Maksymilian, urodzony w 1804 r., zmarły 23 maja
1871 r. Pod gankiem kościoła oznajmia kamień grobowy, że
Krystyna von Corbey, z d. v. Pelka, urodzona 28.04.1748 r.
w Thrarbach nad Mozelą, zmarła 03.05.1822 r. została pogrzebana przed ołtarzem św. Maryi. Kamienna misa o średnicy 1 metra, która obecnie jest postawiona na murowanej podbudowie przy
południowej ścianie kościoła, miała dawniej służyć jako
chrzcielnica.
Przychody kościoła składały się w 1679 r. z czynszu od
2 krów i z mieszka. Według matrykuły gorliwego dziekana
Mazurka z Żor kościół nie posiadał żadnego kapitału, pobierał
jednak z pewnych kawałków pola, zwanych Skotnice, roczną
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dzierżawę w wys. 4 florenów. W 1791 r. Jan Zydlok z Górnego
Bzia zapisał kościołowi pro perpetuo inwentario (na wieczne
użytkowanie, M.K.) 3 ule. Dziedzina parafialna składała się z 22
ha pola i 10 ha lasu.
Patronat nad kościołem piastowali stale miejscowi dziedzice.
Obecnym patronem jest właściciel majątku rycerskiego Fryderyk
Thau pan na zamku w Bziu.
B. Proboszczowie
Nazwiska proboszczów ze średniowiecza i protestanckich
kaznodziejów, którzy działali przy kościele w Bziu do 1654 r.,
uległy zapomnieniu. Jako pierwszy katolicki proboszcz po
redukcji kościelnej z 1654 r. jest wymieniony w sprawozdaniach
wizytacyjnych70 Jakub Slendzka. Urodzony w 1649 r. w Gliwicach, studiował we Wrocławiu i Krakowie i w 1677 r. otrzymał
w Nysie święcenia kapłańskie. Najpóźniej w 1679 r. przybył jako
proboszcz do Bzia, gdzie czekało go trudne zadanie. Cała gmina
wyznawała, jak i dziedzic Jan Jerzy Franken, protestantyzm.
Nawet kościelny nie był katolikiem. Parafianie wprawdzie
uczęszczali na nabożeństwo proboszcza, brali jednak także,
podobnie jak studzionczanie, udział w tajnych spotkaniach w lasach, gdzie tak zwani kaznodzieje leśni udzielali im komunii
i wygłaszali kazania. Wizytator biskupi, dziekan Joannston
przedstawia proboszcza z okazji wizytacji w 1679 r. następująco:
„Obejrzałem sobie tego człowieka i stwierdziłem, że chce coś
znaczyć i nie mając gruntownej wiedzy dużo sobie wyobraża;
jednak prowadzi się dobrze i swoje obowiązki duchownego
spełnia. Kiedy na drodze cnoty, którą obrał, poczyni dalsze
postępy, może dojść do wyższych dostojeństw, do czego dąży”.
Slendzka zamieszkiwał drewniany domek, obok którego znajdowały się ogródek, stajnia i stodoła. Do parafii należała włóka
ziemi, którą proboszcz sam zagospodarowywał, i trzy stawy rybne. Proboszcz otrzymywał jako meszne od 20 chłopów i 3 Domi70
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niów 2½ małdrów pszenicy i tyle samo owsa. Wydaje się, że
proboszcz Slendzka zmarł tu w 1679 lub 1680 r. Wskutek ufundowanego przez niego legatu patron był zobowiązany, według
protokołu wizytacyjnego z 1688 r., do świadczenia[dla kościoła?]
6 szefli i 2 ćwierci zboża.

Następcą Slendzki został urodzony w Ganiowie Tomasz
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Fabricius, który w 1673 r., w wieku 24 lat przyjął święcenia kapłańskie i pełnił kapłańską posługę w Riegersdorfie pod Bielskiem i w Grodźcu. W 1684 r. objął parafię w Pielgrzymowicach.
Dłużej niż Fabricius wytrwał na tej skromnej prebendzie
Jakub Talapacz. Urodzony w Ujeździe w 1650 r., w 1675 r.
wyświęcony na kapłana, działał przez pół roku jako kapłan
domowy w Piechowicach, trzy lata jako tymczasowy zarządca
parafii w Ziemięcicach, pięć i pół lat w Ornontowicach i został
16 czerwca 1684 r. wprowadzony do parafii w Bziu. Na jego
i jego poprzednika urzędowanie przypada religijny przewrót
w parafii Bzie. Podczas gdy w 1679 r. gmina była jeszcze całkiem
protestancka, to według świadectwa ze sprawozdań wizytacyjnych w 1688 r. liczyła już 204 katolików, a w 1697 r. nawet 400
przystępujących do spowiedzi wielkanocnej. Sam Talapacz doprowadził w 1697 r. do powrotu do wiary katolickiej pięćdziesięciu protestantów. Temu wynikowi towarzyszyły zresztą także
nieprzyjemne doświadczenia. Szlachta i poddani byli, jak to się
nazywa w protokole wizytacyjnym z 1688 r., oziębli w uczęszczaniu na nabożeństwo. Protestanci – a oni tworzyli w 1688 r.
jeszcze większość – chodzili do lasów do predykantów i przyjmowali ich także potajemnie do swoich domów.
Patron Jan Jerzy Franken odmawiał proboszczowi mesznego,
sprzeciwiał się odbudowie spalonej szkoły i reperowaniu probostwa, kazał pracować w święta, przeciw czemu proboszcz nie
odważył się nic powiedzieć i sarkał, kiedy proboszcz odwiedzał
chorych, aby ich sprowadzić z powrotem na łono kościoła katolickiego71. Później poprawiły się stosunki między proboszczem
a patronatem. Baltazar Erdmann i Jan Wilhelm von Franken
spełnili życzenie proboszcza odnośnie probostwa. Krótko przed
1679 r. stał gotowy nowy budynek farski z 2 izbami, jedną dla
proboszcza i jedną dla czeladzi. Proboszcz Talapacz miał u siebie
dwukrotnie, w 1688 i 1697 r. wizytatora biskupiego. Ze sprawozdania wizytacyjnego z 1688 r. wybrano następujące szczegóły: Po
niedzielnej mszy św. następowało polskie kazanie, a po nim
katecheza. Kiermasz świętowano w 2 niedzielę po Macieju.
71

Jungnitz, Visitationsberichte der Diözese Breslau, Archidiakonat
Oppeln, S. 430 ff.
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Trzykrotnie w ciągu dnia dzwoniono na Anioł Pański. Wznowiono mimo przytyków ze strony niekatolików dzwonienie tureckie
i modlitwy o odwrócenie niebezpieczeństwa tureckiego. Przystępujących do spowiedzi wielkanocnej było około 200. Przy chrzcie
dopuszczono 3 ojca chrzestnego. Proboszcz podjął wpisy do ksiąg
chrztów, ślubów i zgonów. Przenajświętsze było co trzy, cztery
tygodnie odnawiane i noszone uroczyście do chorych. Proboszcz
otrzymywał jako opłatę za posługi duchowne (stola, M.K.) od
chrztu 3 grosze srebrne, od wywodu bochenek chleba wartości 2
böhmów (grosz czeski, M.K.) Świadczenia za ślub i pogrzeb były
uzgadniane pojedynczo. Z zamku proboszcz otrzymywał quinque
quindenas ryb (5 mendli), od zagrodników po groszu, kolędę
i zwyczajowe drobne opłaty (akcydensy).
Według notatki zmarłego radcy duchownego, dr. Weltzla
w 1689 r. utopione dziecko, polecone przez matkę Przenajświętszej Dziewicy znowu ożyło. Jak długo Talapacz działał w Bziu,
nie wiadomo. W r. 1698 r. jeszcze tu był.
W archiwum dekanatu zachowało się arcyciekawe pismo
z 1701 r., które wyświetla stosunki religijne okolicy pszczyńskiej
w ostatniej ćwierci XVII w., mianowicie daje wyjaśnienie
stosunku protestantów do ich katolickich proboszczów we wsiach
pszczyńskiego państwa stanowego. Hrabia Promnitz zawiadamia
w piśmie do ordynariatu biskupiego, że od czasu, kiedy cesarz
powierzył mu rządy w wolnym państwie stanowym w Pszczynie
(1675), między proboszczami należącymi do biskupstwa
wrocławskiego, a jego poddanymi mieszkańcami, „którzy
odstąpili od Kościoła rzymskokatolickiego”, i których nie ma
zbyt wielu, utrzymują się „nienaruszona harmonia i pochwały
godne zwyczaje”, tak że proboszczowie pozwalają wbrew zwyczajowym Jura parochialia (prawa parafialne) grzebać bez
trudności na cmentarzu także dysydentów lub tak zwanych
„Acatholicos” (niekatolików). Dzięki temu miało się utrzymywać
między proboszczami, a mieszkającymi na terenie parafii, dobre
porozumienie. Mieszkańcy parafii mieli także okazywać swoim
kuratom wszelakie dobre uczynki, uiszczać „bez ociągania się”
meszne, czynić w obliczu śmierci zapisy kościołom, przyczyniać
się z ochotą do remontów kościoła i probostwa, i wielu przyznawało się także „ze względu na takie ludzkie traktowanie” cał-

77

kiem dobrowolnie do wiary katolickiej. Gdyby pozostałym po
wsiach, (tzn. tym, którzy pozostali protestantami), którzy uczęszczają na nabożeństwa w niedziele i święta tak samo jak katolicy,
urządzić egzamin ratione credendorum (dotyczący wiary),
stwierdzono by „z pewnością bardzo małą różnicę”. Ponieważ
jednak jego poddani „żałośnie donoszą”, że obecnie od niedawna
proboszczowie nie pozwalają chować zwłok dysydentów na
poświęconym miejscu, lecz tylko „extra Septa”, powołując się
przy tym na biskupie zalecenie, więc pokornie wezwali go jako
ich pana stanowego i uczciwą zwierzchność o „konieczną interwencję”. Zalecił, by go zapoznano z opublikowaną przed około
rokiem konstytucją synodalną, i znalazł w niej, że pogrzeby dysydentów na cmentarzach nie zostały zakazane simpliciter,
(bezwarunkowo) lecz pozostawiono je łaskawemu zezwoleniu
przewielebnego konsystorza biskupiego lub specie (wyłącznie)
pana wikariusza generalnego”. Prosi więc o to, by mu okazać
„szczególną przychylność”, a jego poddanym „wysoką łaskę”,
udzielić dyspensy odnośnie pogrzebu, by zgodnie z dawnym zwyczajem mogli być przez proboszczów z jego państwa stanowego
w Studzionce, Warszowicach, Krzyżowicach, Pielgrzymowicach,
Bziu, Pawłowicach, Golasowicach, Jarzombkowicach na poświęconym cmentarzu i z dźwiękiem dzwonów za uiszczeniem
należności proboszczowi i nauczycielowi pogrzebani. Uwzględnienie tej prośby potwierdziłoby u wielu „Miłość i wielki
szacunek dla kleru, zachęciłoby mieszkańców parafii do dobroczynności dla kościoła i szkoły i równocześnie pobudziłoby ich
od nowa do ich konserwacji, jemu zaś dałoby łaskawy powód, by
Ecclesiasticum (dobra kościelne) pszczyńskiego państwa stanowego jak dotąd w dotychczasowym stanie jak też duchowieństwo
przy prawie utrzymać”.
Prośba pana pszczyńskiego była skuteczna. Wikariusz generalny Anton Erasmus Reitlinger pismem datowanym we Wrocławiu
na 13 kwietnia 1701 r. powiadomił archidiakona opolskiego Marcina Teofila Stephetiusa, że w danym przypadku zwłoki heretyków mogą być grzebane intra septa (wewnątrz ogrodzenia)
cmentarzy, ale na oddzielnym miejscu. Natomiast do grzebania
odszczepieńców miało być wymagane szczególne upoważnienie
biskupa. Archidiakon polecił dziekanowi, proboszczowi miej-
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skiemu Andrzejowi Wattoliusowi z Żor, „swojemu ukochanemu
przyjacielowi” przekazać tę dyspozycję proboszczom.
W 1709 r. jako administrator w Bziu jest wymieniany Adam
Panusch. Zezwolił on minorycie Herbie na wygłaszanie kazań
w kościele; jednak ten złożył później szatę kapłańską i ożenił się
z córką nauczyciela. W 1719 r. znajdujemy administratora Panuscha jako duszpasterza w Studzionce, a w 1724 r. w Krzyżowicach.
Jego następcą w Bziu został Baltazar Melchior Herdel,
urodzony w Jabłonkowie w 1677 r., wyświęcony w 1701 r.,
wprowadzony na proboszcza w Bziu w 1712 r. W 1719 r. biskup
sufragan Eliasz von Sommerfeld prowadził tu wizytację kanoniczną. Z protokołu72 wydobyto: Proboszcz żył godny swojego
świętego powołania i w czasie podróży był zawsze ubrany jak
kapłan. Na pytania moralno-teologiczne odpowiadał dobrze. Proboszcz skarżył się na parafian. Tańczyli oni w karczmie w pierwszą niedzielę adwentu, w środę popielcową, w okresie 4-dniowego postu, (post w środę, piątek i sobotę przed wspomnieniem
Trójcy św., po podwyższeniu krzyża (14 września) i Łucji
(13 grudnia), w piątki i dnie świąteczne i śpiewali przy tym cantilenas absurdas (niedorzeczne piosenki). Pan von Skrbenski wychowywał po protestancku chłopca mającego katolickich rodziców. Jeden parafianin był wyklęty z Kościoła. Dwaj synowie
z mieszanego małżeństwa otrzymywali wychowanie protestanckie. Pięciorgu innych dzieci groziło niebezpieczeństwo
niekatolickiego wychowania. Parafia liczyła 390 katolików i 47
protestantów. Probostwo, które zostało nowo wybudowane przed
około 20 laty przedstawiało się jako bliskie ruinie. Parafianie
wzbraniali się budować chlewy, mimo iż ciążył na nich obowiązek budowy. Święto Bożego Ciała nie było w samym Bziu
obchodzone. Parafianie udawali się w tym dniu w procesji do
Jankowic koło Rybnika, gdzie w kościele poświęconym Przenajświętszemu Sakramentowi odprawiano uroczyste nabożeństwo.
Natomiast w niedzielę w oktawie święta miała tu miejsce zwyczajowa procesja. Herdel pozostawał w Bziu do 1719 r. W 1724 r.
był proboszczem w Studzionce.
72

W archiwum diecezjalnym.
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Około 1722 do 1730 r. zarządzał tutejszą parafią Andrzej
Smikalius z Olesna. W przedłożonych mi dokumentach został on
przedstawiony bardzo niekorzystnie. Starając się o parafię zwodził patrona v. Skrbenskiego obiecankami, grał dobrego Polaka
a organistę traktował razami. Dziekan postawił około 1727 r.
wniosek o jego oddalenie, „by skończyło się zgorszenie w okolicy, gdzie jest tak wielu innowierców”.
Podczas jego urzędowania dawali meszne ze swoich dóbr
następujący szlachcice: Karol v. Skrbenski z zamku, Zygmunt v.
Gusnar, pani v. Lassowsky, Juliusz v. Pelchrzim i Ferdynand v.
Januschowsky.
Po odejściu lub zgonie proboszcza Smikaliusa parafia pozostawała do 1733 r. nieobsadzona. W 1730 r. chrzcił tu proboszcz
Morys z Krzyżowic, administrator Bzia, w 1731 r. Jerzy
Philippek, proboszcz z Jastrzębia, administrator Bzia, w latach
1731 – 1732 wikary Jerzy Czannibal, w latach 1732 – 1733
Grzegorz Gembiczka, któremu dziekan żorski powierzył
duszpasterstwo w Bziu.
Około 1750 r. zarządzał tutejszym urzędem parafialnym
urodzony w Bienkowicach, wyświęcony w 1719 r. były krzyżowicki wikary Marcin Hiacynt Biel. W 1747 r. proboszcz Marcin
Karwat z Pawłowic ufundował kapitał w wys. 100 tal., za którego
odsetki miało być odprawianych rocznie 12 mszy św. Biel zmarł
w 1752 r., z tym, że już w 1751 r. administratorem mianowany
został Franciszek Zwiorek. Jego zastąpił w kwietniu 1752 r. Walenty Latka, którego spotykamy w 1766 r. w domu emeryta w Nysie. Od marca do maja 1754 r. chrzcił Wawrzyniec Paisdzior.
Przez trzydzieści lat, od 1754 do 1784 r. działał tu jako
administrator perpetuus (dożywotni administrator) Piotr Latka.
Najważniejsze zdarzenie z jego okresu urzędowego to wybudowanie w 1778 r. jeszcze dzisiaj stojącego kościoła. Bogactw
Latka z pewnością w Bziu Zameckim nie zgromadził. W 1778 r.
beneficjum to było trzecim najbiedniejszym w całym dekanacie,
przynosiło rocznie 62 talary. Latka zmarł w 1799 r. jako
proboszcz Ruptawy.
Tak samo mało jak o Latce wiemy o jego następcy Wawrzyńcu Gruschce, który pochodził z Brzeskiego Młyna pod
Pszczyną. W 1784 r. założył nową księgę chrztów. W 1789 r.
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proboszcz Ignacy Skrzischowski z Krzyżowic założył fundację
w wys. 100 talarów, za której odsetki miało być odprawionych
rocznie 12 mszy św. za fundatora, jego rodziców, krewnych
i dobroczyńców. W 1798 r. gmina wybudowała nowe probostwo.
Dnia 10 lutego 1798 r., po pełnym mąk cierpieniu zmarł
proboszcz Gruschka na zgorzel.
W następnych 97 latach Bzie miało tylko dwóch proboszczów,
Kubaczka i Herinka, dwóch doskonałych duszpasterzy.
Paweł Kubaczek, urodzony 18 stycznia 1768 r. w Żorach,
uczęszczał od 12 do 16 roku do klas gramatyki i retoryki w Rudach, filozofii i teologii we Wrocławiu i otrzymał 19 marca
1791 r. święcenia kapłańskie. Po sprawowaniu funkcji wikarego
w Świętej Katarzynie i Krzyżowicach dostał inwestyturę
15 kwietnia 1798 r. na proboszcza w Bziu73. Według listy
prowadzenia się (Konduitenliste) z 1800 r. znał język niemiecki
i odpowiadał w zupełności swoim kapłańskim obowiązkom.
Także późniejsze relacje chwalą go jako dzielnego duszpasterza.
Dosyć biegły w teologii, spełniał z miłością, gorliwością
i punktualnością obowiązki swojego kapłańskiego powołania
i był dla swojej gminy świecącym przykładem chrześcijańskiego
postępowania. Relacja z 1809 r. podnosi, że rzadko wyjeżdżał,
tak, że żaden parafianin nie umarł bez sakramentów św., żadne
dziecko bez chrztu św. Jeszcze jako osiemdziesięcioletni starzec
odprawiał pełne nabożeństwo i nie pozwolił nigdy, by wypadło
nauczanie Chrystusa. O darowiznach pobożnych parafian, które
miały miejsce w czasie jego urzędowania, była już mowa
w rozdziale „Kościół”. W 1841 r. proboszcz i Actuarius circuli74
Kubaczek świętował złoty jubileusz kapłański, przy czym został
udekorowany Orderem Czerwonego Orła, i zmarł po prawie
pięćdziesięcioletnim działaniu w Bziu wieczo-rem 21 listopada
1847 r. na zgrzybiałość starczą, głęboko opłakiwany przez jego
gminę.
Przez pięć miesięcy administrował parafią proboszcz Antlauf
z Pawłowic. W maju 1848 r. przyszedł do Bzia jako administrator
73
74

Weltzel, Sohrau 565.
Aktuariusz okręgowy służył pomocą dziekanowi, niekoniecznie był
wicedziekanem – J.P.
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Teodor Herink.
Herink urodził się 14 listopada 1819 r. w Opolu jako syn
szanowanego kupca Ignacego Michała Herinka i jego żony Anny
z d. Richter. Przy chrzcie udzielonym 17-tego tego samego
miesiąca asystowali m. in. ówczesny opolski proboszcz i radca
konsystorski Seidel i dziekan Józef Herink z Opavicy jako ojcowie chrzestni. Uczęszczał do gimnazjum w swoim mieście
rodzinnym, a w 1839 r. zapisał się na uniwersytet wrocławski,
aby studiować teologię. Zgodnie z najwyższym rozporządzeniem
z 3 listopada 1765 r. pobierał także naukę w królewskokatolickim seminarium nauczycielskim i w związanej z nim
szkole ćwiczeń. W jego dyplomie ukończenia wystawionym
przez uniwersytet 16 sierpnia tego samego roku jest też m.in.
wspomniane, że student Herink nie był podejrzany o uczestnictwo
w zakazanych stowarzyszeniach studenckich. Dnia 19 października 1842 r. nadprezydent, rzeczywisty tajny radca Merckel
udzielił mu w imieniu państwa zgody na wstąpienie do stanu
duchownego, o którą prosił. Dnia 6 maja 1843 r. Herink został
wyświęcony przez biskupa księcia Józefa Knauera w kościele
św. Egidiusza na kapłana i w czerwcu tego roku otrzymał
pierwszą nominację na wikarego w Brożcu przy starym,
cierpiącym na oczy dziekanie Thiellu. W 1845 r. został posłany
jako wikary do Jemielnicy do prawie ociemniałego proboszcza
Jukundinusa Pientaka, byłego rudzkiego kapłana cysterskiego, o
którego oryginalnym, usposobieniu umiał jeszcze, będąc w
podeszłym wieku, opowiedzieć niejedną wesołą powiastkę. W
maju 1848 r. wprowadzony został na administratora do Bzia.
Inwestytura jest datowana dopiero na 10 sierpnia 1865 r. W 1835
r. wprowadził się do wybudowanego przez parafian probostwa.
Herink rozwinął w Bziu prawdziwie błogą działalność. Przez
47 lat trwał na tej biednej prebendzie, zawsze gotowy do pracy,
radosny i pogodny, chętnie dzieląc się z tym, co posiadał. W maju
1893 r. świętował swój złoty jubileusz kapłański. Kardynał Kopp
w swoim ciepłym piśmie z życzeniami wyraził swoje pełne
uznanie dla jego zawsze wiernej kapłańskiej posługi i mianował
jubilata honorowym dziekanem. Rejencja królewska uznała jego
zasługi przez nadanie orderu czerwonego orła. W 1895 r. prosił
o przeniesienie w stan spoczynku i przeprowadził się do Żor,
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gdzie zajął mieszkanie w domu Dehnera przy ul. Rybnickiej. Jak
długo mógł, pomagał w kościele parafialnym. Dnia 17 grudnia
1902 r. o godz. 10 rano zasnął spokojnie w panu ten powszechnie lubiany starzec, pokrzepiony świętymi sakramentami
i przy licznym udziale jego konfratrów, parafian z Żor i Bzia
został 20 grudnia pochowany na cmentarzu obok kościoła
parafialnego.
Po odejściu Herinka parafią Bzie administrowali:
Karol Neugebauer, ur. 26.09.1865 r. w Gliwicach, wyświęcony 15.06.1892 r., tu od 1895 do września 1896 r., obecnie
w domu dla księży w Nysie; Franciszek Ruhnau, ur. 10.11.1866 r.
w Karnkowie75 (Arnsdorf), wyświęcony 21.06.1893 r., tu od 1896
do lutego 1898 r., teraz proboszcz w Wiśle Małej; dziekan i radca
duchowny Józef Rasim, proboszcz z Pawłowic, do września
1898 r.; Józef Zientek, ur. 1.04.1868 r. w Królewskiej Hucie,
wyświęcony 11.06.1894 r., tu do listopada 1898 r., od 1903 r.
proboszcz w Rozdzieniu; Florian Sobotta, ur. 18.09.1870 r. w
Zakrzowie pow. kozielski, wyświęcony 23.06.1896 r., tu do
marca 190076, odtąd proboszcz w Brosławicach; Proboszcz
Wiktor Loß z Pawłowic do sierpnia 1900 r.
Dnia 11 listopada 1900 r. został tu wprowadzony jako proboszcz Reinhold Breuer. Urodzony 12 stycznia 1870 r. w Chorzowie i wyświęcony na kapłana 25 czerwca 1895 r., przedtem
działał jako kapłan w Oleśnie i Mysłowicach. Odnowił kościół
w Bziu i wystarał się dla parafii o szczęście misji, pierwszej, jaką
przeżyło Bzie. Ojcowie franciszkanie Desiderius i Wilhelm
z Góry Świętej Anny i o. Zephiryn z klasztorku Egidiusza
z Wrocławia rozwinęli tutaj w dniach od 5 do 13 lipca 1902 r.
niezmordowaną, błogosławioną czynność. Po południu, 13 maja
1903 r. bierzmował tu sufragan dr Henryk Marx. Następcą
Breuersa w Bziu został Franciszek Drost, urodzony 18 listopada
75

[Nazwę Arnsdorf w tym czasie miało siedem miejscowości: Karnków
(dolnośl.), Kaźmierzów (dolnośl.), Lubomino (warm.-maz.), Miłcz
(dolnośl.), Miłkowice (dolnośl.), Miłków (dolnośl.) i Przecza (opolskie)
– Józef Pixa].
76
W r. 1897 zostały odbudowane budynki gospodarcze spalone w 1878
roku.
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1871 r. w Rokiciach, wyświęcony 21 czerwca 1899 r. był zatrudniony jako wikary w Pszowie, Łanach i Krzyżowicach i został
wprowadzony dnia 17 marca 1904 r. w Bziu jako proboszcz.
Tutaj wnet wziął się ostro za rozpoczętą przez poprzednika
renowację i upiększenie kościoła.
Liczba parafian wynosiła w 1907 r. 1120. Poza tym mieszkało
w parafii 613 protestantów i 5 żydów. Członkami zarządu
kościelnego są obecnie proboszcz Drost, Barchanski,, Kornar,
Koppel z zamku Bzie, Nieslanczyk z Dolnego Bzia, Buchta
z Górnego Bzia i Gryman z Pniówka.
C. Szkoła
Szkoła w Bziu została po raz pierwszy wspomniana w sprawozdaniu wizytacyjnym z 1679 r. Nauczyciel Cyprianek zamieszkiwał wówczas mizerną chatę, obok której znajdował się mały
ogród. Posiadał jako salariusz (pobierający pensję) kawałeczek
pola pod 1 szefel wysiewu. Każdy siedlok był zobowiązany do
świadczenia na jego rzecz 1/8 szefla pszenicy i kolędy (strona).
Od 1688 do 1697 r. jest tu wymieniany jako nauczyciel
Walenty Domanowski. Nie był poddanym pana i żył w 1688 r.
w wynajętym domu, gdyż szkoła była spalona. W 1697 r. stał
wprawdzie nowy budynek szkolny, jednak o prowadzeniu nauczania nie mogło być mowy, gdyż tak samo jak w 1688 r. żadne
dziecko nie uczęszczało do szkoły.
W latach 1711 – 1719 urzędował jako nauczyciel w Bziu
Franciszek Zebrzydowski z Frydka. Biskup sufragan Sommerfeld
poddał tego siedemdziesięciopięciolatka egzaminowi z zadowalającym wynikiem. Także z jego moralnego prowadzenia się biskup
był zadowolony.
Po nim działali tu Kasper Kucharczyk około 1725 r., Karol
Kurtz w latach 1728 – 1733, Franciszek Eligaß 1741 r., Marcin
Zaicky 1754 r. Kucharczyk 1757 r., Wacław Kleiβ 1761 r.,
Stanisław Kempi 1781 r.
30-letnią działalnością nauczycielską mógł się tu wykazać
Feliks Rajowitz. Pochodził z Krzyżowic, przez sześć tygodni był
przygotowywany w Rudach do zawodu nauczycielskiego
i w wieku 17½ lat przybył około 1787 r. do Bzia, gdzie przez
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pięć lat posada nauczyciela nie była obsadzona. Nauczanie tych
około 20 dzieci odbywało się w jedynej izbie drewnianego
budynku szkolnego, która służyła równocześnie jako mieszkanie
nau-czyciela. Izba, stajnia i stodoła były pod jednym dachem.
Rajowitz pobierał 20 guldenów pensji i 8 pruskich szefli
deputatu, jak również niezbędne drewno opałowe. Kawałek ziemi
był wielkości 3½ morgi. Dochody kościelne wynosiły około 20
guldenów. Poza tym nauczyciel miał wolny wypas przy pańskiej
trzodzie dla 2 sztuk bydła. W 1803 r. syn nauczyciela spadł
z dzwonnicy i zmarł. Został pogrzebany w tym samym miejscu.
Rajowitz zmarł w 1817 r.
Już w październiku 1816 r. otrzymał tu angaż na nauczyciela
Maciej Jarosch. Urodził się w 1772 r. w Kravaře (Czechy, M.K.).
Wstępne przygotowanie do nauczania otrzymał w Rudach, przed
przeprowadzeniem się do Bzia działał przez 20 lat w Jastrzębiu
Górnym. W chwili objęcia przez niego urzędu liczba dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu wynosiła 88, z których
jednak naukę pobierało tylko 73. Już w 1818 r. ta niewystarczająca szkoła miała być na powtarzane wysokie polecenie poszerzona i doprowadzona do porządku. Patron v. Skrbensky otrzymał
polecenie ruszenia z budową. W 1823 r. została powiększona jedna izba lekcyjna, ale już w 1832 r. skarżono się, że dzieci (już
w 1818 r. 83 chłopców i 73 dziewczyny) ledwo mogły stać
w wąskim pomieszczeniu, nie mówiąc już o siedzeniu. Dopiero
w 1839 r. zostały wybudowane dwie izby. W 1818 r. skarżył się
Jarosch, że ani od Dominium, ani od gminy nie otrzymał paszy na
zimę dla swoich krów. Dziedzic z Górnego Bzia v. Gusnar odpowiedział, że za pozwoleniem rejencji królewskiej jego dominium
zostało zwolnione z tego ciężaru, gdyż nauczycielowi został przekazany do dalszego użytkowania ogród przylegający do szkoły.
Dominium z Średniego Bzia odmówiło dostawy paszy na zimę,
zboża deputatowego i opału z uzasadnieniem, że dziedzic jest
protestantem i dlatego nie ma żadnego obowiązku świadczenia na
rzecz katolickiego nauczyciela. W 1839 r. Jarosch chciał po 51
letniej służbie przejść w stan spoczynku. Na Trzech Króli 1840 r.
prosił pokornie rejencję o spowodowanie, by „Wysokie Dominia
Górnego-, Średniego-, Zamkowo-Dolnego Bzia, Pniówka i Wsi
Jana przyznały mu jeszcze wsparcie na krótkie dni starości”. Dnia
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24 lutego przeszedł w stan spoczynku; jednak trzy tygodnie później, 10 marca 1840 r. ten dzielny nauczyciel pożegnał się z doczesnością. Jego następcami byli:
Jakub Parczyk od 1840 do 1843 r. Odszedł na stanowisko nauczyciela do Dolnych Marklowic, gdyż miał zatargi z miejscowym
proboszczem. W 1841 r. regularnie do szkoły uczęszczało
52 dzieci, nieregularnie 116, 8 wcale nie przychodziło.
Paweł Boder od 1845 do 1849 r. Pod koniec tego roku odszedł
do Lędzin, później do Bijasowic.
Karol Dlugosch od 1849 do 1859 r. Według zestawienia jego
przychodów z 1851 r. otrzymywał trzecią część kolędy, od każdego siedloka 1 chleb za powiadamianie o pogodzie, po 1 gr
srebrnym; 2 ciasta po 1 gr srebrnym i 10 jaj, od każdego
zagrodnika 1 ciasto po 1 gr srebrnym jak również 6 jaj i od
każdego chałupnika 1 ciasto po 1 gr srebrnym i 4 jaja. Dlugosch
zatruł się 16 września 1859 r. razem z córką. Szła pogłoska,
jakoby sąsiad wsypał truciznę do zupy na śniadanie. Zatrzymany
został dzierżawca karczmy, jednak śledztwo sądowe nie
wyświetliło tego smutnego przypadku.
Antoni Sniehotta od 1859 do 1868 r. Przybył do Bzia z Kokoszyc. Dotąd jedna z dwóch izb lekcyjnych wybudowanych
w 1839 r. służyła nauczycielowi za mieszkanie. Teraz dobudowano murowane mieszkanie dla nauczyciela. Za jego następcy
dokonana została murowana rozbudowa obu izb lekcyjnych.
Uczęszczanie do szkoły było bardzo nieregularne, w zimie z powodu bezdroży i izolowanego położenia domów, w lecie z powodu zatrzymywania dzieci przez rodziców do prac rolnych i do
pasienia bydła. Kronika szkolna odnotowuje: „Ta sprawa dolega
nauczycielom najbardziej”. W 1868 r. Sniehotta odszedł na stanowisko nauczyciela do Tarnowa Opolskiego w pow. opolskim.
Jan Konstanty Kotschi od 1868 do 1886 r. Urodził się w Rogowie w pow. raciborskim i urzędował w Dębieńsku Wielkim
i w Orzepowicach. Gdy przybył w czasie burzy i śnieżycy 6 lutego 1868 r. do Bzia, natrafił na położoną obok szkoły karczmę
obróconą w popiół i cztery spalone trupy. Ogień powstał przez
nieostrożność córki karczmarza. Ponieważ skąpa płaca Kotschisa
nie starczała na utrzymanie 12 osobowej rodziny, postarał się
przez sporządzanie pism i przez malowanie, ale także przez wyry-
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wanie zębów i leczenie złamań kończyn o znaczny dochód
uboczny. Z początkiem 1872 roku zatrudniono drugiego nauczyciela w osobie Józefa Soffnera. Po nim zarządzali tym stanowiskiem nauczycielskim: Neumann 1879 – 1881, Tobiasz do
1884 r., Baldy do 1887 r., na zastępstwie Faja w 1887 r.,
Buchwald do 1891 r., Hermann do 1895 r., Rojek do 1901 r.,
Schubert do 1902 r., Barthel do 1907 r., Marx do teraz (1909 r.)
Kotschi został w 1882 r. zawieszony, a 1 grudniu 1886 na
skutek decyzji ministra wyznań religijnych zwolniony z szkolnictwa.
Franciszek Baldy od 1887 r. do teraz. Urodził się w 1858 r.
w Ligocie Turawskiej i przygotowany do zawodu w seminarium
w Pyskowicach. Wpierw urzędował w Gotartowicach, potem
w Ruptawie. W 1884 r. został zatrudniony jako drugi nauczyciel
w Bziu i musiał, ponieważ Kotschi był zawieszony, do 1887 r.
uczyć sam wszystkie cztery klasy z 240 dziećmi i pełnić służbę
organisty. W 1887 r. otrzymał powołanie na kierownika szkoły.
W 1891 r. został wybudowany nowy budynek gospodarski, na co
środków dostarczyli książę biskup i rejencja królewska. W 1889
r. Bzie otrzymało jednoklasową ewangelicką szkołę. Nauczyciel
Brieger udzielał lekcji we wzniesionym w 1890 r. budynku szkolnym początkowo 30 uczniom. Od października 1895 r. nauczyciele katolickiej szkoły w Bziu otrzymują od gmin zamiast deputatowego drewna odszkodowanie pieniężne. Dnia 1 kwietniu
1899 r. został zaangażowany trzeci nauczyciel. Stanowiskiem tym
zarządzali: George 1901 r., Schönfelder do 1902 r., Laqua do
1903 r., Vett do 1905 r., Stephani do 1906 r., Schulz w 1906 r.,
Marx do 1909 r., Heinrich do teraz.
Ponieważ gmina szkolna jest niewypłacalna, uposażenie
3 nauczyciela, jak i czynsz za jego mieszkanie są płacone z kasy
głównej rejencji. Od 24 czerwca do 11 września 1899 r. z powodu
szalejącej tu szkarlatyny szkoła była zamknięta. Chorobie uległo
18 uczniów i 31 małych dzieci. Dnia 1 października 1908 r. zostało przekazane czwarte stanowisko nauczycielskie nauczycielowi
Janowi Horagowi z Nowego Kietrza.
Ostanio bierze się pod uwagę założenie katolickiej szkoły dla
Pniówka i Górnego Bzia i na ten cel zakupiono jesienią 1908 r.
3 morgową parcelę między ewangelicką szkołą, a dominium
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Górne Bzie. Do tutejszej szkoły uczęszczają dzieci z Bzia
i Pniówka.
Liczba uczniów wynosiła na 1 maja 1909: 286.
Obecny zarząd szkolny składa się z właściciela majątku
szlacheckiego Thau’a, proboszcza Drosta, kierownika Baldy’ego
i naczelnika G. Buchty, P. Slawika, F. Nieslanczyka.
Dawniej lokalnymi inspektorami szkolnymi byli zawsze
proboszczowie, około 1890 r. dziedzic v. Skrbensky, od 1902
powiatowy inspektor szkolny.
Szkoła należy do Rejonu Inspekcyjnego Pszczyna, którym
kieruje powiatowy inspektor szkolny Wiercinski.
D. Miejscowości należące do parafii
1. Bzie
Książę Władysław Opolski, który panował w latach 1246 –
1281, wyznaczył swojemu rycerzowi Wojanowi z Pawłowic
pięćdziesiąt frankońskich włók do zagospodarowania w Pawłowicach na prawie niemieckim. Według dokumentu z 25 października 1293 r. Przemysław, syn Władysława potwierdził mu te
włóki i dodał jeszcze trzydzieści dalszych między Byze i Golasowicami aż do strumyka Czarna Woda, by je zagospodarował
również na prawie niemieckim77. Byze lub Bzie (= bzy) jest
pierwotną, przez polską ludność dzisiaj jeszcze używaną nazwą
miejscowości. Około 1300 roku założenie polskiej osady na prawie niemieckim przy współudziale kolonistów niemieckich musiało się już dokonać, gdyż w zredagowanym około 1305 r. rejestrze ujazdowskim biskupstwa wrocławskiego wieś nosi już
nazwę Goltimani willa, którą zawdzięcza swojemu założycielowi
i z pewnością też pierwszemu sołtysowi Niemcowi zwanemu
Goldmann. Później nazwa Goldmannsdorf została w dokumentach przypadkowo zniekształcona na Goltmirsdorf (1409),
Goltmersdorf (1426) i Gultendorff (1679). Przybliżoną wielkość
wsi na początku XIV w. można ustalić na postawie przekazu we
wspomnianym rejestrze ujazdowskim: „W Bziu muszą być
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63 włóki78”.
W 1403 roku Bzie należało do Weroniki Woinin i jej siostry
Małgorzaty. Dnia 22 listopada tego roku sprzedały one ich
ojcowskie dziedzictwo braciom Goßlawowi i Mykunday z Jaycowiz za 30 marek srebra; po czym według dokumentu wystawionego w Rybniku książę opawski i raciborski Jan nadał
nabywcom lenno na „Goltmirsdorf”79. Mykunday (Mikołaj)
z Jaycowiz był około 1426 r. jeszcze w posiadaniu naszej
miejscowości, gdyż w tym roku sprzedał ją klerykowi Janowi,
rodowitemu raciborzaninowi za 40 marek, roczny czynsz z Bzia
w wys. 4 marek. Schefler dotował tą kwotą i innymi czynszami
kanonię przy kościele kolegiackim, sam zostając jej pierwszym
włodarzem80.
Około dwa i pół wieków siedział na majątku Bzie ród
Rostcków, którzy pisali się z Bzi. W dokumentach jako właściciele Bzia poświadczeni są następujący członkowie tego rodu: Jan
1467 i 1484 r. – Krystian i Jan 1514 i 1519 r. Bernard i Jerzy
1536 r.81 – Bernard 1586 i 1593 r. – Maciej 1607 r. – Maciej
1644 r. Posiadał poza tym Pielgrzymowice. – Jan Zygmunt
1658 r. Do niego należała także Ruptawa. – Jerzy Henryk na
Średnim Bziu około 1711 r. – Maciej Mikołaj z Dolnego Bzia
1714 r.
Już w 1481 r. miał miejsce podział majątku Bzie, gdyż Jan
Rosteck odstąpił swojemu synowi Krzysztofowi połowę majątku,
który graniczył z Jastrzębiem. Książę Cieszyński Kazimierz
potwierdził ten podział82.
Dnia 23 stycznia 1488 r. książę Kazimierz zwolnił splądrowany majątek Bzie z prawa lennego83. Nie wiadomo, przez kogo
majątek został spustoszony. Także podczas wojny trzydziestoletniej biedne Bzie musiało doświadczyć grabieży. Wnioskuje się
o tym z ostatniej woli zmarłego w 1653 r. Franciszka Mleczki
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z Gilowic, właściciela części majątku Ziemetitzkich w Bziu, który po grabieży Szwedów podarował swoim poddanym, ze względu na ich ubóstwo, pożyczone im pieniądze na zakup koni
i owiec84.
W 1679 r. jako pan Bzia i Woszczyc jest wymieniany w protokole wizytacyjnym Jan Jerzy Frank, kanclerz państwa bytomskiego. Po nim nastąpili jego synowie Baltazar Erdmann oraz Jan
Wilhelm.
Czy ród Franków posiadał całą wieś Bzie, nie jest pewne.
Według protokółu wizytacyjnego z 1679 r. były wtedy we wsi
trzy majątki udziałowe. W 1719 r. powiększyła się ich liczba
o dwa, tak że Bzie teraz było podzielone między pięciu właścicieli, mianowicie Karola Zygmunta von Skrbensky’ego, Adama
Wacława von Laschowsky’ego, Zygmunta von Gusnara, Juliusza
Emmericha von Pelchrzima i Wacława von Januschowsky’ego.
Do końca XIX wieku na obszarze parafii znajdowały się cztery majątki rycerskie razem z należącymi do nich wsiami, o których będzie mowa oddzielnie: Zamek Bzie, Górne Bzie, Średnie
Bzie, Dolne Bzie.
a) Zamek Bzie.
Majątek graniczy na północ z Górnym i Średnim Bziem, na
wschód z Pawłowicami i Golasowicami, na południe z Dolnym
Bziem, Ruptawą i Ruptowcem, na zachód z Ruptawą i Górnym
Jastrzębiem.
Właścicielami dóbr byli: Karol Zygmunt Skrbensky – Hrzistic
od 27 sierpnia 1714 r., Erdmann Jarosław v. Skrbensky 1740 r.,
Erdmann Jerzy Traugott v. Skrbensky 1759 r. (od 1770 r.
przedstawiciel stanowy szlachty powiatu pszczyńskiego, † 1784),
Erdmann v. Skrbensky 1792 r., przedstawiciel stanowy szlachty
Rudolf v. Skrbensky do 1830 r., Erdmann v. Skrbensky do 1871
r., Adolf v. Skrbensky, właściciel majątku rycerskiego w Dolnym
Bziu i Erdmann v. Skrbensky (sądownie zarejestrowany
21.12.1875 r.) do 1891 r., prokurator Teodor Hoffmann z Raciborza do 1892 r., właściciel majątku rycerskiego Wilhelm Thau
od 1892 r. do 1lipca 1909 r., odtąd jego syn Fryderyk Thau.
Dzisiejszy zamek jest małym, dwupiętrowym, murowanym
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budynkiem z prostymi, późnorenesansowymi szczytami, poszeregowanymi w czasach przed wojną 30-letnią. W jednym pokoju
frontowym są założone otwory strzelnicze, które dawniej wychodziły na zewnątrz85. Do dominium należy 198 ha pola, 25 ha łąk,
58 ha lasu. W 1907 r. Zamek Bzie liczył 345 katolików, 158 protestantów i 2 żydów. Na wschód od wsi leży Skrbenia należąca
do majątku rycerskiego Zamek Bzie.
b) Górne Bzie
Graniczy od południa z Zamkiem i Średnim Bziem, od
wschodu z Pawłowicami, od północy z Krzyżowicami i od
zachodu z Jastrzębiem. Majątek rycerski, do którego w 1902 r.
należało 360 ha pola, 28 ha łąk, 45 ha lasu, 24 ha stawów oraz 3
ha ogrodów i dziedzińca, składa się z udziału v. Laschowsky’ego
i v. Hoff’a. W 1783 r. są odnotowane tam dwa folwarki,
mieszkanie pańskie i owczarnia.
Właścicielami majątku rycerskiego byli:
Od 1766 r. Teodor v. Elstermann, pułkownik kawalerii. Od
1717 r. Andrzej v. Wyssotzki. Od 1779 r. Karol Gustaw v.
Erichson, urodzony w 1743 r. w Moskwie, od 1760 r. w służbie
pruskiej, w 1784 r. rotmistrz, w latach 1809 do 1813 dowódca
Koźla, zmarł 5.03.1827 r.
Do 1787 r. Jan Baptysta v. Hoff, który został zlicytowany86.
Od 1787 r. Karol v. Gusnar, pierwszy królewski komisarz
marszowy w powiecie pszczyńskim, właściciel Pawłowic i Pielgrzymowic, zmarł w wieku 48 lat 13.06.1790 r. Bzie zakupił za
18 320 talarów.
1791 r. Ferdynand Franciszek v. Gusnar, zmarł 7.12.1849 r.
Od 1841 r. kapitan i deputowany stanowy Karol v. Lippa. Był
małżonkiem Berty, młodszej córki właśnie co wymienionego
Ferdynanda Franciszka v. Gusnara i kupił od niego Górne Bzie
z zaliczeniem dziedziczonej części.
1863 r. Wilhelm Reich z Raciborza.
Od 1868 r. baron Ferdynand v. Reitzenstein, wnuk Ferdynanda
v. Gusnara, urodzony 06.10.1838 r. przedstawiciel stanowy, de85
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putowany powiatowy, członek sejmiku prowincjonalnego i zgromadzenia stanowego księstwa na Górnym Śląsku. Właściciel majątków szlacheckich w Pawłowicach i Pielgrzymowicach, zmarł
10.02.1905 r. na zamku w Bziu.
Od 1905 r. rotmistrz i szef szwadronu Jan baron v. Reitzenstein, urodzony 22.03.1865 r. w Pawłowicach.
Wieś Górne Bzie leży na południe od dworu w głębokim
wąwozie. W 1861 r. w skład gminy wchodziło 13 gospodarstw
siedloków, z których jednak tylko 4 pozostawały niepodzielone,
(pozostałe były rozczłonkowane na 2 do 5 części), oraz 23 małe
gospodarstwa posiadające od ½ do 5 mórg ziemi87. Obszar pól
wynosi 716 mórg. Liczba mieszkańców wynosiła w 1907 r. 492
katolików i 176 protestantów.
W 1899 r. w Górnym Bziu zostały przeprowadzone wiercenia.
W pobliżu majątku znaleziono dobry węgiel. W tej chwili
przyszłość Bzia spoczywa oczywiście jeszcze „pod ziemią”.
W styczniu 1909 r. majątki w Górnym Bziu i w Bziu Zamku
otrzymały połączenie telefoniczne. Linia kolei żelaznej Żory –
Jastrzębie – Wodzisław zahaczy także o Bzie. Koło majątku
w Górnym Bziu ma być wybudowany dworzec kolejowy.
c) Średnie Bzie.
Majątek rycerski o tej nazwie należał początkowo do Zamku
w Bziu Zameckim. Przed 1717 r. znajdował się w posiadaniu
rodu Pelchrzimów, od którego nabył go Jerzy Henryk v. Rosteck.
W 1715 r. nabyła go Karolina Zofia v. Laschowsky, wcześniej
v. Pelchrzim, z d. v. Paczensky, w myśl zakupu poczynionego za
6 000 talarów od Macieja Mikołaja v. Rostcka, urzędowego
opiekuna potomków pozostałych po św. pamięci Jerzym Henryku
v. Rostcku. Średnim Bziem była wówczas nazywana część
majątku należąca do Betzkoniskych. Około 1758 roku majątek
przeszedł od pani v. Laschowsky na Scharlottę Elżbietę
v. Skrbensky, z d. baronówna v. Legaht, która wydzierżawiła go
synowi Bernardowi Maxowi Leopoldowi. Ten kupił w 1762 r.
połowę tej części, a po śmierci matki także drugą połowę.
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W 1765 r. Średnie Bzie drogą zakupu przeszło na brata Bernarda
Erdmanna Traugotta Jerzego, w 1792 r. na jego syna Erdmanna
Władysława, w 1800 r. na jego brata Rudolfa Jana (za 6 666
talarów). Ten przekazał majątek swojemu najstarszemu synowi
Rudolfowi, który w 1842 r. sprzedał go starszemu naczelnikowi
okręgu urzędowego Karolowi Jänelowi na Świbiu. Wówczas było
w gminie 14 domów z 102 mieszkańcami, z których 46 było
ewangelikami.
Jako późniejsi właściciele Średniego Bzia są zapisani w księdze gruntowej: Królewski pierwszy podporucznik Angelo Lerch
(2.07.1844), wdowa Luiza Lerch z d. Benda i jej rodzeństwo
Teresa, żona dyrektora gimnazjum Engera, Paulina, żona Bogenhardta i Luiza Lerch (03.04.1852), dziedzic Gustaw Bogenhardt
(03.04.1852), inspektor gospodarczy Emil Heermann (25.06.
1853), Fritz Chorus (18.09.1872), wdowa Alma Chorus z d. Jordan i rodzeństwo Małgorzata i Elsa Chorus (12.12.1889).
Po zgonie kapitana Chorusa podczas transportu lokomobili do
Jastrzębia, majątek został rozparcelowany i sprzedany głównie
rolnikom z Połomi. Od 1901 r. już nie istnieje, ponieważ odnośne
parcele zostały przyłączone do Górnego Bzia.
Powierzchnia majątku wynosiła w 1861 r.: 400 mórg pola,
18 mórg łąk, 3 morgi ogrodu, 77 mórg lasu i 2 morgi nieużytków.
Droga ze Średniego Bzia do Pawłowic, która przecina pola
dawnego dominium, tworzy linię graniczną między Wisłą i Odrą,
mianowicie tak, że woda z jednego rowu drogowego spływa do
Wisły, z drugiego do Odry.
Wieś Średnie Bzie składała się w 1861 r. z 10 gospodarstw
zagrodniczych, które, pomijając trzy, otaczają dominium. Obszar
pól obejmował 45 mórg roli i 5 mórg ogrodu. W 1861 r. w miejscowości zamieszkiwało 56 katolików i 16 protestantów.
d) Dolne Bzie
Położone przy drodze Żory – Frysztat rozpada się na majątek
rycerski i wieś. Pierwszy obejmował w 1863 r. 984 morgi,
włączając 176 mórg lasu i 4 morgi ogrodu.
Właścicielami majątku byli: Do 1678 r. Adam Kazimierz
v. Scheligowsky, od 1678 r. Eufrozyna v. Rusetzky, małżonka
Franciszka Zygmunta v. R. [Nabyła majątek za 4 000 fl.], 1714
Maciej Mikołaj v. Rosteck, od 1715 Franciszek Ohm
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v. Januschowsky, Jan Ohm v. Januschowsky, od 1761 Jan Józef
Ohm v. Januschowsky, dobroczyńca kościoła, 1812 Fryderyk
v. Marklowski, 1831 starszy naczelnik okręgu urzędowego,
Franciszek Balluschek, od ca. 1840 r. jego spadkobiercy Karolina
wdowa po Baluschku, naczelnik okręgu urzędowego Karol Balluschek, Juliusz Gotschalk, 1841 radca intendenturalny Louis
Engel, 1853 Wilhelm Heintze, 1861 drugi porucznik Adolf
v. Skrbenski, 1888 gospodarz wiejski Józef Schyra z Sudic.
Od 1893 r. majątek jest rozparcelowany i sprzedany.
W 1907 r. wśród mieszkańców Dolnego Bzia było 140 katolików,
102 protestantów i 3 żydów.
W 1783 r. wieś Dolne Bzie składała się z 3 gospodarstw
siedloczych i 23 zagrodniczych, w 1861r. z 1 gospodarstwa
siedloczego, 12 zagrodniczych i 18 chałupniczych z 130 morgami
pola i 4 morgami lasu. W 1783 r. liczba mieszkańców majątku
i gminy wynosiła 75, w 1840 r. 183. Około 1840 r. był tu młyn
wodny, karczma i 2 kuźnie. Osobliwością miejscowości był
krzyż, który był wyciosany ze stojącego dębu, którego dolna
część się zieleniła88.
2. Kolonia Jana
Kolonia Jana została założona w XVIII w. przez pana na
zamku w Bziu i w 1783 r. składała się z 59 gospodarstw
zagrodniczych z 215 osobami. W 1863 r. było już tylko 18
gospodarstw, do których należało 101 ewangelików mieszkańców
i 11 katolików.
3. Pniówek
Lokowanie kolonii Pniówek miało miejsce w latach 1778 do
1780 na obszarze majątku Górne Bzie. W 1783 r. było tu 20
gospodarstw; w 1863 r. 31 z 323 morgami. W 1907 r. naliczono
tu 143 katolików i 77 protestantów.

88
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III. Parafia Jankowice Królewskie
A. Kościoły
1. Kościół parafialny Bożego Ciała w Jankowicach Królewskich
Jankowice Królewskie to najmłodsza parafia dekanatu Żory.
Istnieje ona od 1897 r., chociaż można udowodnić istnienie we
wsi kościoła już w XVII wieku. Urbarium państwa rybnickiego z
1628 roku89 wzmiankuje o kościele filialnym w Jankowicach pod
wezwaniem Męki i Ciała Bożego. Według sprawozdania
wizytacyjnego z 1679 roku stara kaplica znajdująca się we wsi
Jankowice została zdewastowana w 1631 r. W każdym razie odbudowano ją prowizorycznie, gdyż wizytator biskupi, archidiakon
Bartłomiej Reinhold, donosi w 1652 r., że w walącym się kościele
w „Jonkowicach” odprawia się nabożeństwo cztery razy w roku.
Weltzel przedstawia w „Schlesisches Kirchenblatt”90 założenie
pierwszego kościoła w Jankowicach w następujący sposób:
„Husyci po długotrwałych walkach wewnętrznych rozciągnęli
swoje grabieżcze wyprawy poza granice Czech. Od 1427 r.
wpadali kilkakrotnie na Śląsk i swoimi zagonami pustoszyli
kwitnącą krainę. Pod koniec marca 1433 r. taboryci w sile 600
koni wpadli do księstwa raciborskiego, spuścili 300 stawów,
spalili zamki i folwarki i zajęli Rybnik. Stąd dokonali wypadu na
ziemię opolsko-niemodlińską, powrócili po jej spustoszeniu
i obozowali pod Żorami, skąd skierowali się na Pszczynę. Ich
sprzymierzeńca, starego księcia Bolka pobił na głowę 13 maja
pod Rybnikiem Mikołaj Raciborski. Podczas tych nieprzyjacielskich najazdów jechał kiedyś konno ksiądz Walenty z Ryb89

W archiwum książąt Lobkowitzów w Roudnicach nad Łabą. Por.
Idzikowski, Rybnik s. 89 i 90.
90
Rocznik 1875.
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nika (proboszczem miasta był w latach 1432 – 1449 Marcin Stral)
ze świętym wiatykiem do chorego do wsi położonej na południu
rozległej parafii. Na tej drodze ścigali go husyci. Obawiając się
znieważenia Przenajświętszego, starał się o osiągnięcie wyprzedzenia, zszedł z konia i schował to cenne dobro wraz z cyborium
w pustym pniu dębu. Potem śpieszył dalej konno w kierunku
Marklowic, by osiągnąć drogę wiodącą z Żor do Rybnika, został
jednak w lesie dogoniony i zamordowany. W tym miejscu miało
wtedy wytrysnąć źródło, które jeszcze dzisiaj istnieje i jest przez
ludność wiejską pilnie odwiedzane, zwłaszcza podczas procesji
wotywnych przed żniwami, by uprosić przychylną pogodę.
Niedawno zostały odnowione – stary krzyż i obraz przedstawiający zamordowanie kapłana. Dłuższy czas po wojnach
husyckich zauważyli pastuszkowie pod Jankowicami blask, który
wydostawał się z tego pustego dębu. Proboszcz miasta, któremu
zgłoszono to cudowne zjawisko, zbadał to miejsce, znalazł tę
świętość i postawił tu najpierw krzyż. Również do tego czcigodnego miejsca pielgrzymował nabożny lud, szczególnie w święto
Bożego Ciała. Książę Wacław Lobkowitz wybudował w 1631 r.
w tym pamiętnym miejscu pod Jankowicami drewnianą kaplicę,
do której pilnie pielgrzymowano. Dolna część ściętego dębu, nad
którą postawiono główny ołtarz, jest jeszcze dzisiaj widoczna
w otworze ołtarza”.
Przekaz o cudzie z sakramentem i o zamordowaniu kapłana
stanowiącym przyczynę założenia pierwszego kościoła w Jankowicach został po raz pierwszy sporządzony na piśmie w protokole
wizytacyjnym z 1719 r.91 Sięga on dawnych czasów, gdyż w protokole jest mowa o fama et traditio continua (rozgłos i pielęgnowana tradycja, M.K.) i o tym, że już w 1628 r. wspomniany
kościół w Jankowicach był poświęcony Przenajświętszemu Ciału
(Chrystusa). Z protokółu nie poznajemy imienia kapłana. Mowa
jest tylko o tym, że proboszcz z Rybnika będący w drodze z zaopatrzeniem (w Przenajświętsze), w miejscu, w którym stoi dziś
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Nie w r. 1679, jak pisze Weltzel.
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kościół, widząc zbliżających się rabusiów92, schował puszkę
z Przenajświętszym w pustym dębie. Gdy potem kontynuował
jazdę, został zamordowany przez rabusiów. W protokole jest też
mowa o cudownym blasku. Następca tamtego zamordowanego
proboszcza miał udać się na rozpoznanie do Jankowic i w trakcie
oglądania owego dębu miał znaleźć owo Przenajświętsze
z puszką. Na pamiątkę miał tam być postawiony krzyż. Dąb
ścięto, jego dolną część obmurowano93 i w ten sposób utrzymano.
O cudownym źródle, które miało wytrysnąć w miejscu zbrodni,
zresztą na terenie bogatym w źródła, sprawozdanie nic nie
wspomina.
Podstawą dla sformułowania Weltzla, jakoby w tamtym pamiętnym miejscu pod Jankowicami, gdzie stał dąb, została
wybudowana w 1631 r. drewniana kaplica, mianowicie przez
księcia Wacława Lobkowica, może być tylko notatka w protokole
z wizytacji z 1679 r.: Capella in villa Jankowice illustrissimi
domini Joannis Bernardi comitis ab Oppersdorf, lignea, in
honorem corporis Christi ab illustrissimo domino Ferdinando
Leopoldo ab Oppersdorf in formam crucis 1631 diruta antiqua
aedificata et lustrali aqua benedicta (Kaplica we wsi Jankowice
prześwietnego pana Bernarda księcia von Opperdorfa, drewniana,
w 1631 r. zniszczona stara, ku czci Bożego Ciała przez
prześwietnego pana Ferdynanda Leopolda von Oppersdorfa
w kształcie krzyża wybudowana i wodą święconą pobłogosławiona, M. K.).
Weltzel odnosi rok (budowy) do aedificata, a że w 1631 roku
jeszcze nie Ferdynand Leopold von Oppersdorff, lecz książę
Wacław Lobkowitz był właścicielem państwa rybnic-kiego, jemu
przypisuje wybudowanie kościoła w Jankowi-cach. Jednak rok
1631 ma pewnie związek z określeniem diruta antiqua,
(zniszczony stary), więc należy mniemać, iż Leopold von
92

To, że tymi rabusiami byli husyci, jest prawdopodobne, ale niepewne.
Tak np. Rybnik został całkiem spalony przez jakieś bandy rabusiów
dowodzone przez potwora Saasona. Patrz Weltzel, Żory s. 49.
93
Jeszcze w r. 1875 wg Weltzla była zachowana dolna część ściętego
dębu, nad którą postawiono główny ołtarz, i mogła być widziana
w otworze ołtarza.
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Oppersdorff po zaistniałym w 1631 r. znisz-czeniu starszego
kościoła, wybudował nowy, jeszcze dziś stojący. W urbarzu
państwa rybnickiego z 1628 r. jest wymieniany kościół
w Jankowicach. Gdyby wybudowano pierwszy kościół dopiero
w 1631 roku, wtedy nie byłby on określany w sprawozdaniu
wizytacyjnym z 1652 r. jako grożący zawaleniem.

Budowa dzisiejszego kościoła jankowickiego przypada na lata
1668 – 1677, gdyż wymieniony w sprawozdaniu wizytacyjnym
z 1679 r. budowniczy nowego kościoła, hrabia Ferdynand Leopold v. Oppersdorff wszedł w posiadanie państwa rybnickiego, do
którego należały Jankowice, w 1668 r. a zmarł w 1677 r. Hrabia
Oppersdorff zasłużył się także wielce dla Jankowic przez założenie tu Bractwa Przenajświętszego Sakramentu Ołtarza, o którym
będzie jeszcze mowa na końcu tego rozdziału. Urodził się
19 lutego 1628 r. w Polskiej Cerekwi94, studiował w Ołomuńcu
i 17 lutego 1650 r. zawarł związek małżeński z Marią Magdaleną,
94

Weltzel, Bractwo Bożego Ciała w Jankowicach, Schles. Kirchenblatt
1875.
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córką Schebora Praschmy, barona (pana) na Bilkovie, Odrze
i Studence. Tenże kupił Pawłowice, w 1649 r. Szonowice,
w 1658 r. Brzezie, w 1660 r. Strzybnik i Pogrzebień. W r. 1668 r.
po zgonie szwagra, hrabiego Praschmy, został jego następcą
w Najwyższym Sądzie Krajowym i właścicielem Rybnika. Wtedy
też otrzymał tytuł radcy cesarskiego. Zmarł 24 lutego 1677 r.
Przed śmiercią zarządził, by jego serce zostało złożone w ufundowanym przez niego kościele Bożego Ciała w Jankowicach95.
Jego ciało pochowano w kościele parafialnym w Rybniku lub
w grobowcu Oppersdorfów w Głogówku.
Drewniany Kościół Bożego Ciała w Jankowicach jest zbudowany w kształcie greckiego krzyża. Chór o sklepieniu beczkowym, nasunięty nieco na nawę główną jest zamknięty trzema bokami ośmiokąta. Wokół budynku ciągnie się krużganek. Stare
i bardzo prymitywne konfesjonały pod zewnętrzną ścianą kościoła przypominają masowe spowiedzi, jakie odbywały się już
w XVII wieku na święto Wniebowstąpienia, w drugi dzień Zielonych Świątek, na Boże Ciało i w święto Niepokalanego Poczęcia, w czasie których, jak wynika z dokumentu Bractwa, można
było uzyskać 7 lat odpustu i tyleż quadragenów (zwolnień z 40dniowego postu). W protokole z wizytacji Bzia z 1719 r.96
wspomina się, że w tej miejscowości procesja na Boże Ciało
odbywała się w niedzielę w oktawie Bożego Ciała, ponieważ
w samo Boże Ciało proboszcz niósł Przenajświętsze w cynowej
monstrancji, ale bez baldachimu, w uroczystej procesji do
kościoła w Jankowicach – oddalonego o około 2½ mil.
W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, a z pewnością
też już wcześniej, odbywał się w Jankowicach w poniedziałek
Zielonych Świąt i w Boże Ciało targ na szpaki, które gnieżdżą się
wielce w tutejszym kościele.
W 1679 r. ten zresztą tylko benedykowany kościół posiadał
trzy rzeźbione, pomalowane i pozłacane ołtarze. Główny ołtarz
był według sprawozdania wizytacyjnego z 1719 r. poświęcony
Przenajświętszemu Sakramentowi Ołtarza, dwa ołtarze boczne
Matce Boskiej i świętej Annie. Dzisiejsze ołtarze boczne są po95
96

Akta wizytacyjne z r. 1697 w archiwum diecezjalnym.
W archiwum diecezjalnym.
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święcone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Królowej Różańca.
Nad ciemną, małą zakrystią, po stronie Ewangelii znajdowało się
w 1697 r. drewniane oratorium, na tej samej stronie ambona.
Pozytyw został nabyty niedawno. W wybrukowanym cegłami
kościele było 5 ławek, tyle samo okien. We wieżyczce wisiał
mały dzwon.
Cmentarz, na którym byli grzebani Jankowiczanie, otaczał
drewniany płot. Tam też stała murowana kolumna z krzyżem.
Znajdujący się na cmentarzu murowany sześcioboczny słup,
z ciekawym dla nauki o ubiorach przedstawieniem zamordowania
księdza Walentego, pochodzi z 1747 r.
Niedaleko stąd wznosi się kolumna maryjna, która została
ufundowana w 1871 r. przez Filipa Gruszczyka i jego żonę
Mariannę dla upamiętnienia 25 letniego jubile-uszu papiestwa
Piusa IX.
Kościół nie miał w 1697 r. poza offertorium żadnych
dochodów. Paramenty do mszy musiano za każdym razem dostarczać z Rybnika.
Do inwentarza kościoła do niedawna należał malowany na
desce obraz, który wg Lutsch’a pochodzi z XVI wieku.
Przedstawiał on Chrystusa z krzyżem otoczonego różnorodnymi
narzędziami tortur i innymi przedmiotami mającymi związek z jego męką, m.in. głową drwiącego żyda97.
Zmarły w 1899 r. proboszcz rybnicki Edward Bolik zlecił
w 1868 r. malarzowi kościołów, Teodorowi Gajdzie z Żor odnowienie wnętrza kościoła, ścian, ołtarzy, obrazów i stacji drogi
krzyżowej. On też wstawił nad prezbiterium, wewnątrz i na
zewnątrz dwie sceny z życia Walentego (ukrycie świętej hostii
i zamordowanie księdza). W 1895 r. został poszerzony cmentarz.
W następnym roku proboszcz Bolik kupił położony przy
kościele grunt i zlecił wybudowanie na nim miłego w wyglądzie
dwupiętrowego probostwa, fundując większą część materiałów
budowlanych. Grunt wraz z wybudowanym probostwem podarował tutejszej filii kościelnej. Ożywiało go przy tym pragnienie
doprowadzenia do odłączenia filii jankowickiej od Rybnika w celu odciążenia probostwa rybnickiego. W 1896 r. dokonano prze97

Lutsch IV 355.
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budowy wieży kościelnej.
W 1897 r. uświęcone sanktuarium Najświętszego Bożego Ciała zostało podniesione do kościoła parafialnego. Mianowicie
25 stycznia 1897 kardynał i książę biskup Jerzy Kopp, za zezwoleniem państwowym z dnia 29 lipca tego roku ustanowił w Królewskich Jankowicach nową parafię, której obszar miały stanowić
należące dotąd do Rybnika filie kościelne:
a. Królewskie Jankowice z miejscowościami Królewskie Jankowice, kolonia Michałkowice i Chwałowice,
b. Popielów z miejscowościami Popielów z młynem Gzel, Mośnik, Nacyna, Radziejów i Świerze.
Urząd Książęco-biskupi zapewnił zarządcy nowoutworzonej
parafii roczny dochód w wysokości 1 500 marek. Administrowanie powierzono tymczasowo proboszczowi i dziekanowi
Bolikowi.
W nocy z 25 na 26 listopada popełnione zostało w kościele
jankowickim straszne świętokradztwo. Niecne ręce wyłamały
dłutem tabernakulum, zabrały monstrancję i cyborium i ukradły
z zakrystii kielich mszalny. Rano znaleziono pokruszone święte
hostie leżące na kapie (przykryciu) ołtarza. Lud płakał gorzkimi
łzami z powodu tego zbrodniczego czynu. Relacja na ten temat
w „Oberschlesische Volkszeitung“ mówi: „Tutejsza parafia
znajduje się w bardzo smutnym położeniu. Od roku czekamy na
kapłan, stróża Przenajświętszego; jednak bezskutecznie. Oby ten
smutny przypadek przyniósł nam zbawienie!”
Pierwszy proboszcz jankowicki, Teodor Śliwa, zlecił
w 1902 r. braciom mistrzom malarskim Schäferom z Piekar
malowanie kościoła, a na jesieni tego roku nowe pokrycie dachu.
Ponieważ stary cmentarz okazał się za mały, został w 1903 r.
założony na północ od kościoła nowy cmentarz. Potrzebny teren
został wzięty z pola kościelnego. W zewnętrznym, zachodnim
narożu została zbudowana kostnica. Przy wejściu na cmentarz
znajduje się piękny krzyż wykonany w warsztacie mistrza
kamieniarskiego Schefflera z Głuchołazów, ufundowany przez
dobroczyńców. W 1904 r. kościół otrzymał nowe, pneumatyczne
organy. Wykonał je za 5 000 marek organmistrz Schlag z Świdnicy. W tym samym czasie wykonano nowe wejście na chór
organowy.
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Liczba parafian wynosi obecnie około 4 000. Patronat nad
kościołem parafialnym przysługuje Jego Majestatowi. Aktualnie
(grudzień 1909) do zarządu kościelnego należą oprócz proboszcza następujący członkowie: Antoni Skorupa, Filip Szweda,
Franciszek Szulik, Franciszek Kuśka, Wincenty Motyka i Antoni
Różański.
Przy kościele jankowickim istnieje od 235 lat Bractwo
Najświętszego Sakramentu Ołtarza. Jego założycielem, największym dobroczyńcą i pierwszym przełożonym jest fundator
kościoła Ferdynand Leopold hrabia von Oppersdorff, baron
w Aich i Frýdštejn, dziedziczny pan na Rybniku, Brzeziu
i Strzybniku, radca jego Cesarskiej Mości i wyższy sędzia
krajowy księstw opolskiego i raciborskiego. Uzyskał 7 stycznia
1675 za pośrednictwem syna Jana Bernarda zatwierdzenie przez
papieża Klemensa X bractwa założonego dla uczczenia Najświętszego Sakramentu Ołtarza i przyznanie odpustów na święta
Wniebowstąpienia, drugi dzień Zielonych Świąt, Boże Ciało
i święto Narodzenia Maryi Panny. Zatwierdzenie przez wrocławskiego Wikariusza Generalnego Lassla von Climann’a nastąpiło
16 marca 1670 r. Sporządzony przez hrabiego album bractwa,
duży foliał zaopatrzony w posrebrzany brzeg, jest oprawiony
początkowo czerwonym obecnie wyblakłym aksamitem i jest
zaopatrzony w srebrne okucia. Na przedniej okładce jest
monstrancja, na tylnej okładce herb hrabiego Oppersdorffa, oba
wyryte w srebrze. Bardzo piękny, kolorowy herb hrabiego jest
umieszczony za kartą tytułową, która również przedstawia
monstrancję98. Album zawiera list odpustowy papieża
Klemensa X, potwierdzenie wrocławskiego wikariusza generalnego i nazwiska członków, z pośród których niektórzy wpisali się
sami. Hrabia Oppersdorff napisał przed swoim nazwiskiem: En o
Christe me tuo sacratissimo Nomini subscribo Ut dum veneris
iudicare nolis me servum tuum condemnare. (Oto o Chryste
wpisuję się pod twoje bardzo nabożne imię, byś kiedy przyjdziesz
sądzić, nie zechciał mnie, twojego niewolnika potępić. M.K.)
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Według Weltzla, Bractwo Bożego Ciała w Jankowicach koło
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Obca ręka umieściła za jego nazwiskiem datę jego śmierci i życzenie, by ten największy dobroczyńca bractwa mógł spoczywać
w blasku świętych. Wśród pozostałych członków bractwa znajduje się wielu członków śląskich rodów szlacheckich: hrabiowie
von Oppersdorff, Praschma, Wengerski jak i z rodów von Jarocki,
Kalckreuth, Kotuliński, Larysz, Marklowski, Minkwic, Niewiadomski, Porembski, Rochowski, Szonowski, Schwellengräbel,
Skryssowski, Strzela, Trach, Wilczek, Wiplar.
Najbardziej wpływowym członkiem bractwa była jego ekscelencja Franciszek Euzebiusz hrabia von Oppersdorff, baron na
Aich i Frýdštejn, podkomorzy cesarski i tajny radca, władca
dziedziczny państwa raciborskiego i Frýdka, pan na Głogówku,
od 1657 r. kapitan krajowy księstw Opole-Racibórz. Ufundował
kościół św. Anny w Dziergowicach nad Odrą i czwarty wikariat
w Głogówku. Jako wielki wielbiciel świętej Eucharystii zapraszał
w Boże Ciało wszystkich duchownych ze swojego terenu do
Głogówka do wzięcia udziału w procesji.
Wśród licznych duchownych-członków celowali: nadzwyczaj
gorliwy proboszcz Goworek z Rybnika, kanonik z Głogówka
i Raciborza, książęco-biskupi komisarz Sendecius, kustosz kolegiaty raciborskiej oraz błyskotliwy i wymowny proboszcz
Fabrycjusz z Lubomi.
2. Oratorium przy źródle Walentego
W odległości około pół godziny drogi od kościoła
jankowickiego wytryskuje w odludnej wąskiej dolinie leśnej
studzienka Walentego. Tak jest ona nazywana przez lud,
ponieważ tu miał pod razami wyzionąć ducha męczennik
przenajświętszego sakramentu, ksiądz Walenty. Źródło było stale
chętnie odwiedzane przez lud wiejski. Przed żniwami odbywały
się tu często procesje wotywne celem wybłagania przychylnej
pogody. Nawet podczas najgłębszej zimy i gdy wszystkie drogi
oraz ścieżki były rozmiękczone i nieprzebyte, zjawiali się
pielgrzymi z bliska i daleka. Szczególnie jednak latem, zwłaszcza
w niedziele i święta odwiedzanie tego miejsca było bardzo żywe.
O świętości tego miejsca i tragicznym zdarzeniu, które miało tu
się zdarzyć, przypominał pielgrzymom stary dębowy krzyż
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stojący obok obmurowanego źródła i znajdujący się na cokole
krzyża obraz przedstawiający zamordowanie księdza Walentego.
Zawsze przedstawiał się uroczy widok, kiedy pielgrzymi w ich
malowniczych barwnych strojach w tej zwykle tak cichej dolinie
leśnej, po której bokach wyrastały ciemne lasy iglaste, klękali
przed krzyżem i źródłem, a ich pobożne i ujmujące pieśni
mieszały się z szumem lasu. W 1888 r. źródło zostało przykryte
drewnianym budyneczkiem studziennym. Od 1908 r. wznosi się
nad studnią wystawiona z surowej cegły konstrukcja podobna do
kaplicy, którą zdobi obraz „Jezus i Samarytanka”.
Jeszcze większą siłę przyciągania dla okolicznej ludności
stwarzało to czcigodne miejsce po wybudowaniu groty lurdzkiej.
Proboszcz Bolik w ciężkiej chorobie ślubował, że wybuduje przy
źródle Walentego grotę lurdzką, jeśli Bóg przywróci mu zdrowie.
Jego prośba została wysłuchana i proboszcz Bolik śpieszył się
z wypełnieniem obietnicy. Latem 1895 r. zlecił mistrzowi murarskiemu Czerwionce z Rybnika wbudowanie do stoku góry,
bezpośrednio obok źródła Walentego gotyckiej kaplicy. W tylnej
ścianie kaplicy znajduje się wybudowana z żużla przestronna
wnęka. Tu góruje na postumencie z kamieni z groty w Lourdes
naturalnej wielkości figura Niepokalanej. Przed nią klęczy
błogosławiona Bernadeta. Czerwone lampy, które przymocowane
są do ściany groty, rozprzestrzeniają magiczne światło99.
W środku kaplicy znajduje się obłożone płytami marmurowymi
źródło maryjne, na które natrafiono podczas kopania fundamentu.
Woda jest odprowadzana rurą na zewnątrz, gdzie może być
ujmowana. W tylną ścianę groty są wpuszczone relikwie
znajdujące się w srebrnej nowej kapsule. Na ścianach bocznych
są przedstawione – ukrycie św. hostii przez księdza Walentego
i zamordowanie Walentego. Grunt, na którym znajduje się grota
z Lourdes, wielkości 2 mórg i 20 prętów kupił proboszcz Bolik za
2 250 marek od właściciela gospodarstwa chłopskiego Józefa
Waszki z Marklowic Górnych i przekazał go później kościołowi
jankowickiemu jako fundację będącą pod szczególną opieką
kuratorów.
Dnia 15 sierpnia 1895 r. miało miejsce uroczyste poświęcenie
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kaplicy i źródła w obecności 10 duchownych i wielotysięcznego
tłumu.
Przed południem udała się wielka procesja z Rybnika przez
Chwałowice do Jankowic, gdzie w kościele pątniczym starszy
wikary Miczek odprawił sumę z błogosławieństwem. Potem
kapłan z szpitala Juliusza w Rybniku, radca duchowny
dr Kremski, wygłosił po mistrzowsku niemieckie kazanie,
w którym m. in. przedstawił historię miejsca pątniczego.
Następnie uczestnicy uroczystości udali się w drogę do oratorium
w lesie. Przed kaplicą proboszcz Zwirzyna w strugach deszczu
wygłosił do ludu po polsku natchnioną przemowę, w której
wychwalał Maryję Niepokalaną jako orędowniczkę i matkę. Po
odczytaniu pisma, w którym Jego Eminencja udzielił pełnomocnictwa do poświęcenia, proboszcz Bolik przystąpił do
pobłogosławienia kaplicy. Pomimo że uroczystość przy grocie
zakończyła się o godzinie pierwszej, mimo ulewy, duży tłum
trwał na miejscu do późnych godzin popołudniowych, polecając
się wstawiennictwu Matki Boskiej i księdza Walentego. Podniosła uroczystość zakończyła się w godzinach popołudniowych
błogosławieństwem sakramentalnym w jankowickim kościele.
Dnia 9 maja 1896 r. kardynał i książę biskup Kopp wyraził
zgodę, na odprawianie w oratorium mszy św.
3. Kościół filialny św. Anny w Radziejowie
Opleciony starymi dębami i lipami drewniany kościół
św. Anny stojący na wzgórzu między Radziejowem a Popielowem jest wyśmienitym przykładem romantyki górnośląskiej.
Z cmentarza, na którym w cieniu prastarego dębu stoi letnia
ambona, wzrok pada na ciemne zalesione wzgórza i zielone
doliny. Na południe przy widnej pogodzie otwiera się widok na
niebieskie Beskidy, podczas gdy osnute dymem kominy na
zachodnim horyzoncie zdradzają bliskość pełnego nadziei
rybnickiego okręgu hutniczego.
Jak wynika z księgi fundacyjnej biskupstwa wrocławskiego
wieś Radziejów istniała już ok. 1330 roku; lecz istnienie tam
kościoła można poświadczyć dokumentalnie w roku 1447. Tamtejsza parafia płaciła wtedy poborcy grosza św. Piotra 2 grosze
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ówczesnej monety. Dźwięk dzwonów, które wisiały pod koniec
XV wieku na wieży radziejowskiego kościoła, jeszcze dzisiaj,
a więc dłużej niż 400 lat rozbrzmiewa przez doliny i góry w Radziejowie i Popielowie. Oba dzwony zdobi piękny i nierzadki
napis: o rex glorie, veni cum pace (o królu chwały, przybądź
z pokojem); mniejszy (54 cm obwodu) nosi datę 1586, większy
(69 cm obwodu) datę 1496100. Protokół wizytacyjny z 1688 r.
wspomina jeszcze o małym dzwonie na wieżyczce.
W 1447 r. kościół radziejowski był kościołem parafialnym.
Należały do niego wsie Popielów i Radziejów. Czasu, kiedy kościół przestał być kościołem parafialnym, na razie nie można
ustalić. W 1652 r. należał jako kościół filialny do Rybnika. Jeszcze w 1719 r. podczas wielkiej wizytacji dekanatu żorskiego
przekazywano biskupowi sufraganowi Eliaszowi von Sommerfeldowi, że w Radziejowie miało się znajdować pole farskie, ale
brakło dokumentów, by to udowodnić, dlatego proboszcz rybnicki prócz grosza stołowego, kolędy, ofertoriów i akcydensów
niczego z Radziejowa nie pobierał.
W 1652 r. mieszkańcy wsi „Radzieiow” mieli tylko dwa razy
w roku nabożeństwo w ich kościele, mianowicie w dniu św. Anny
i na kiermasz, tj. w niedzielę po Wszystkich Świętych. Proboszcz
rybnicki żalił się podczas wizytacji w wymienionym roku przed
wizytatorem biskupim Reinholdem na protestanckiego dziedzica
„Popelowa” o nazwisku Strzala. Ten zakazał chłopom uiszczać
proboszczowi po jednej furze drewna, w swoim dworze prowadził na wzór predykantów religijne odczyty, kazał grzebać heretyków na cmentarzu i przechowywał kielich, który zabrał z kościoła. Wydaje się, że zamykał kościół przed proboszczem;
wizytator kazał proboszczowi żądać od Strzaly zwrotu kościoła
i kielicha, by nie posądzono go o świętokradztwo.
W 1679 roku stał w kościele tylko jeden ołtarz, poświęcony
św. Annie. Nabożeństwo miało miejsce dwa razy w roku. Wydaje
się, że między rybnickim proboszczem a protestanckim dziedzicem Jerzym von Rottenbergiem istniały znośne stosunki. Jednak
w 1688 r. stosunki te zmieniły się bardzo. Dziedzic Radziejowa
i Popielowa, von Skrbensky, który według wypowiedzi pro100
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boszcza Gzuli wyznawał kalwinizm, zabrał do siebie klucze kościelne, kielich i inne przedmioty i nie chciał ich wydać, dlatego
nabożeństwo w Radziejowie musiało zostać zawieszone. Sprawozdanie wizytacyjne z 1688 r. opisuje kościół jako niekonsekrowaną, starą, wyposażoną w ceglaną posadzkę drewnianą
budowlę. Zakrystia i ambona znajdowały się po stronie Ewangelii. W kościele było tylko kilka ławek. Dach był zły, płot cmentarza w większej części rozpadnięty.
W sprawozdaniu wizytacyjnym z 1697 r. radziejowski kościół
jawi się jako całkowicie zniszczony. Ponieważ grzebano w nim
heretyków, uchodził za zbezczeszczony. Na tylnej ścianie głównego ołtarza, który za proboszcza Schliwy został zastąpiony nowym, znajdował się następujący napis: Hoc altare curavit fieri
propriis sumptibus R.D. Georgius Joannes Gzula, Parochus
Ribnicenses, in honorem Dei omnipotentis, B.V. Mariae, S.
Annae, S. Georgii Jerzy et suam proximique salutem. Anno 1689.
(Ten ołtarz został odnowiony własnym kosztem przez
Przewielebnego Pana Jerzego Jana Gzulę, proboszcza rybnickiego, ku czci Boga wszechmocnego, Błogosławionej Dziewicy
Maryi, Św. Anny, św. Jerzego i swojego własnego zbawienia.
W roku 1689 – M.K.).

Ponieważ według sprawozdania wizytacyjnego z 1688 r. nie
odprawiano w Radziejowie nabożeństw i w 1697 r. tamtejszy
kościół był uważany za zbeszczeszczony, trzeba przyjąć, że ten
ołtarz był pierwotnie ufundowany dla innego kościoła, może dla
Rybnika lub Jankowic i dopiero później tu został postawiony.
W 1719 r. stan kościoła był rozpaczliwy. Nie było tu żadnego

107

ołtarza, żadnej ambony, żadnej zakrystii, żadnego kielicha,
żadnych paramentów, żadnego kościelnego. Chór organowy był
mały; Płot cmentarny istniał tylko w jednej czwartej części.
Nabożeństwa nie odprawiano tu od niepa-miętnych czasów.
Dziesięć talarów, które należały do radzie-jowskiego kościoła,
było przechowywanych razem z rybnickimi pieniędzmi
kościelnymi. Ani obecny proboszcz, ani jego poprzed-nicy nie
prosili dziedzica o świadczenia. Chłopi dawniej byli zobowiązani do dostarczenia proboszczowi, każdy po jednym wozie
drewna i po jednym groszu, wtedy jednak nie dawali nic.
Według Przewodnika po Górnym Śląsku Triesta, 7 listopada
1723 r. został poświęcony w Popielowie – Radziejowie kościół
pomocniczy. Niestety nie można ustalić, czy stary kościół radziejowski został całkiem rozebrany, czy tylko poddany większej naprawie, i w ten sposób uczyniony przydatnym do odprawiania
w nim nabożeństwa.
Zarządzeniem Jego Eminencji z 25 stycznia 1897 r. kościół
św. Anny w Radziejowie stał się kościołem filialnym Królewskich Jankowic. Pomimo, że tutaj ma się odbywać
nabożeństwo co trzecią niedzielę, obecny proboszcz, Teodor
Schliwa, wychodzi parafianom tak dalece naprzeciw, że odprawia
w radziejowskim kościele mszę św. prawie w każdą niedzielę.
W Radziejowie obchodzi się uroczyście dzień św. Anny
i kiermasz, ten pierwszy zawsze w niedzielę po dniu św. Anny
Lutsch101 opisuje kościół w następujący sposób: „Kościół jest
drewniany. Chór wyprowadzony naprzeciw nawy głównej jest
zamknięty ścianami w kształcie ośmiokąta. Wokół chóru i nawy
głównej ciągnie się otwarty ganek. Mocno spadzista zachodnia
wieża ma pionowe nawisające piętro dzwonowe z ośmiobocznym
namiotowym dachem”. Wnętrze dosyć niskiego kościoła, z płaskim stropem, mieści trzy ołtarze, które są poświęcone św. Annie
jako patronce kościoła, Królowej Różańca Świętego
i św. Antoniemu. Prócz chóru zachodniego kościół posiada
jeszcze po stronie epistoły (lekcji) chór organowy. Ciekawostką
radziejowskiego kościoła jest stara kamienna studnia o kształcie
kielicha ze święconą wodą, stojąca na zewnątrz obok
101
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malowniczej wieży.
W 1902 r. proboszcz Schliwa zlecił remont wnętrza i zewnętrznych ścian kościoła.
W skład radziejowskiego zarządu kościelnego wchodzą –
proboszcz Schliwa, chałupnicy Wincent Grytt, Karol Gul, Robert
Komarek, Franciszek Talenta z Popielowa oraz chałupnicy Jan
Marcol i Jan Maciejczyk z Radziejowa.
B. Proboszczowie
Duszpasterstwa w gminach filialnych Jankowice i Radziejów
aż do utworzenia parafii Jankowice pilnował Rybnik. Nazwiska
średniowiecznych proboszczów z Radziejowa uległy zapomnieniu. Po założeniu parafii Jankowice jej zarządzanie powierzono początkowo proboszczowi Edwardowi Bolikowi z Rybnika.
Dnia 20 marca 1899 r. jako pierwszy proboszcz wprowadził
się do Jankowic Teodor Schliwa, radośnie przywitany dzwonami
czcigodnego sanktuarium i przez parafian, którzy w dziewięciodniowym nabożeństwie prosili Najwyższego o godnego duszpasterza. Inwestyturę przyjął proboszcz Fuchs z Krzyżowic w zastępstwie chorego dziekana i radcy duchownego Rasima, który
w tym samym dniu zmarł w Pawłowicach, i również chorego
zastępcy dziekana (Actuarius circuli) Ksolla.
Proboszcz Schliwa, urodzony 15 września 1869 r. w Piotrowicach k. Gliwic, wyświęcony 11 czerwca 1894 r. działał
najpierw jako wikary w Lipinach i Roździeniu, potem jako administrator w Roździeniu, Dobrodzieniu, Tychach, a w latach 1897
– 1899 w Ostrowinie – Szczodrowie. Dla swojej nowej parafii
postarał się jeszcze w tym samym roku o misje. Poza tym
zaprowadził w Jankowicach Kongregację Maryjańską dla Młodzieńców i Panien, Żywy Różaniec, Trzeci Zakon, Towarzystwo
Trzeźwości i Związek Oszczędnościowo–Pożyczkowy. Proboszcz
Schliwa jest Actuarius circuli102 dekanatu żorskiego.
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C. Szkoły
1. Chwałowice
Od utworzenia w 1804 r. obwodu szkolnego w Królewskich
Jankowicach dzieci z Chwałowic uczęszczały do szkoły w tej
miejscowości. Liczba dzieci z Chwałowic podlegających obowiązkowi szkolnemu, która wynosiła w 1835 r. tylko 31, w latach
siedemdziesiątych XIX wieku podniosła się do blisko 100 tak, że
zadecydowano budowę dla Chwałowic własnej szkoły i oddzielenie od jankowickiego obwodu szkolnego. Rejencja objęła patronat. Na jesieni 1879 r. nowy budynek szkolny, który został
wystawiony z wypalonej cegły, stał gotowy. Prócz dwóch izb klasowych mieścił on mieszkania kierownika i drugiego nauczyciela.
Szkoła została otwarta 13 listopada 1879 r. Jako kierownik szkoły
został wprowadzony na urząd przez powiatowego inspektora
szkolnego dr. Braxatora – Michał Sklarzik, który w latach 1863 –
1868 uczęszczał do seminarium w Głogówku. Jego działalność
tutaj trwała tylko 6 miesięcy. Objął on stanowisko nauczyciela
w Mysłowicach. – Od 26 czerwca 1880 r. urzędował tu Teodor
Klyszcz. Pochodził z Rudzińca i uczęszczał do seminarium
w Pyskowicach. Dnia 10 lipca 1885 r. odszedł na stanowisko nauczyciela do Królewskich Radoszów w powiecie rybnickim. – Stanowisko tutejszego nauczyciela po ćwierćrocznym zastępstwie
sprawowanym przez Jakuba Faję objął 1 września 1885 r. Franciszek Giller, urodzony w Świbiu, który zdał egzamin dojrzałości
w Pyskowicach. Ale już po roku poważnie zachorował i zmarł 27
kwietnia 1887 r. na suchoty. Podczas jego choroby i kwartału
łaski (przyznanie zasiłku dla pozostałych bliskich zmarłego,M.K.)
o tutejsze stanowisko nauczycielskie troszczył się nauczyciel pomocniczy Karol Bembenek z Boguszowic. – Dnia 1 sierpnia
1887 r. został zaangażowany jako nauczyciel w Chwałowicach
Jan Thimel z Kątów103 pow. raciborski. Uczęszczał do
seminarium w Pilchowicach.
Dnia 1 kwietnia 1894 r. ustanowiono tu drugie stanowisko
103
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nauczycielskie, którym zarządzali: Gustaw Hautschmann (1894 –
1898), Emil Jakutek (1898 – 1899), Karol Netta (1899 – 1901),
Maks Schulz (1901 – 1903), Paul Lorenz (1903 – 1908), Teodor
Mudrak (1908 – 1909), Teodor Hubrich od 1909 r. do teraz.
Kierownikowi przyznano przy założeniu szkoły prócz wolnego mieszkania i 23,37 m3 bezpłatnego drewna 810 marek, do
których była wliczona wartość deputatu zbożowego. Od 1 kwietnia 1899 r. deputat drzewny i zbożowy został zamieniony na gotówkę i obecnie nauczyciele otrzymują prócz bezpłatnego mieszkania 1000 marek uposażenia zasadniczego i 120 marek dodatku
wiekowego.
Między kierownikiem Thimelem, a nauczycielem Karolem
Kosianem z Zaborza, doszło do zamiany stanowisk. Ten ostatni,
wykształcony w Prószkowie, jest kierownikiem szkoły od
1 stycznia 1902 r. Kiedy 1 marca 1908 r. ustanowiono stanowisko
trzeciego nauczyciela, objął je kandydat do zawodu nauczycielskiego Karol Jany z Rybnika i piastuje je do dziś.
Podczas gdy liczba uczniów 1 stycznia 1902 r. wynosiła tylko
130, w 1909 r. podniosła się do 262, tak, że 1 kwietnia 1909 r.
musiano wprowadzić szkołę czteroklasową. Otwarcie w Chwałowicach kopalni „Donnersmarck” spowodowało napływ rodzin robotniczych i tym samym też szybki przyrost liczby uczniów.
Obecnie (kwiecień 1910 r.) do tutejszej szkoły uczęszcza 326
dzieci.
Od 13 listopada 1906 r. istnieje tu także szkoła zimowa, w której lekcji udziela kierownik Kosian.
Chwałowice należą do Szkolnego Rejonu Inspekcyjnego
Rybnik II, którym kieruje inspektor szkolny Buchmann. Jest on
równocześnie lokalnym inspektorem szkolnym. Zarząd szkolny
składa się z następujących członków: Proboszcz Schliwa,
inspektor górniczy Kurt Welt, kierownik Karol Kosian, kupiec
Józef Holona, naczelnik gminy Karol Kusch, siedlocy cząstkowi
Antoni Skorupa i Robert Pospiech.
2. Królewskie Jankowice
Szkoła w Królewskich Jankowicach istnieje od 1804 r.
Należały do niej stale Jankowice i Michałkowice, następnie do
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1854 r. Świerklany Górne, a do 1879 r. Chwałowice. Jako pierwszy nauczyciel działał w Jankowicach, prawdopodobnie do
1815 r. Józef Czeka. Został on przeniesiony na stanowisko nauczyciela i organisty do Połomi. Zgodnie z rozporządzeniem z 10
czerwca 1918 r. Urząd Dominialny w Rybniku przyjął w tym
roku na stanowisko nauczycielskie w Jankowicach nauczyciela
Macieja Richtera, który przez jedenaście lat ku zadowoleniu
powiatowego inspektora szkolnego i prałata Zolondka był nauczycielem w Brzeziu. Jego pobyt tutaj nie był długi, gdyż już na
Michała tego roku objął posadę nauczyciela i organisty w Wiśle
Małej. Jego następca, ekonom Franciszek Froβ, który ukończył
sześć klas byłego gimnazjum w Rudach, zmarł po pięcioletniej
działalności na miejscu na gruźlicę płuc.
Najdłuższym czasem służby nauczycielskiej w Jankowicach,
30½ lat, może się wykazać do teraz Józef Kubisch. Urodził się
w 1793 r. w Ucieszkowie i brał udział w wojnie 1805 r. jako oboista. W 1818 r. powrócił z Francji, uczęszczał do seminarium
i pracował jako adjuwant w Dębieńsku Starym, Palowicach
i Książenicach. Do Jankowic przybył 1 kwietnia 1824 r.
W 1829 r. objął w tutejszym kościele stanowisko organisty, które
dotąd piastował organista z Rybnika. W protokole z wizytacji
szkoły z 10 listopada 1835 r. kontrolujący dziekan Fesser
stwierdza: „Z nikłego postępu uczniów podczas sprawdzania
należy wyraźnie wnosić, że K[ubisch] opuścił się bardzo w pilności” i „szkoła pozostaje ciągle w dosyć nędznym stanie”.
Wydaje się, że nauczyciel wziął sobie tę naganę do serca, gdyż
w protokole z wizytacji z następnego roku jego pilność nie jest
już krytykowana. Jedną z przyczyn słabych wyników była zapewne żałosna frekwencja szkolna. W 1835 r. na 138 dzieci zdatnych
do uczęszczania do szkoły tylko 58 uczęszczało regularnie,
37 pojawiało się nieregularnie, a 37 w ogóle nie uczęszczało, 34
uczniów nie uczestniczyło w sprawdzaniu. Landrat baron von
Durant walczył z tą wielką, prawie epidemiczną obojętnością
wszystkimi dostępnymi mu środkami. Świadczą o tym dwa
rozporządzenia landrata:
1. Rybnik 12 maja 1837 r.:
„Z zestawień, które w swoich sprawozdaniach z kontroli szkół
w powiecie w ubiegłym roku sporządził pan powiatowy inspektor

112

szkolny Fesser, wynika, że uczęszczanie do szkoły jest skrajnie
złe i nieregularne. – Jest to bardzo smutne, że kosztowne budynki
szkolne, wybudowane z największą ofiarnością zainteresowanych
stoją prawie nieużywane, i sami rodzice, którzy się do tych budowli przyczynili, nie bacząc na to nie zachęcają swoich dzieci do
chodzenia do szkoły, a nawet sami je powstrzymują. Jeszcze
u wielu panuje nieszczęśliwy pogląd, że uczęszczanie do szkoły
jest ciężarem, a ojciec, który swoje dzieci musi posyłać do szkoły,
czuje się ukarany. Jest jeszcze zbyt wielu rodziców, którzy, sami
wyrośli w wielkiej ciemnocie, nie doceniają dobrodziejstwa bogobojnego wykształcenia i żyją w przekonaniu, że oni wyrośli
i zestarzeli się nie ucząc się o wiele więcej, niż ptaki leśne, to
z pewnością ich dzieci tak samo będą mogły się rozwijać. Czas
poszedł do przodu, każdemu człowiekowi stawia się teraz większe wymagania niż zwykle i te wymagania mogą i muszą być
spełnione, o ile będzie istniała wola i silny nacisk. Stawia się więc
czcigodnym dominiom, magistratom i władzom w poszczególnych
miejscowościach,
szanownemu
duchowieństwu
a zwłaszcza nauczycielom powiatu wyraźne wezwanie, by surowo i bez pobłażliwości pilnowali regularnego uczęszczania do
szkoły wszystkich dzieci zdolnych do nauki. Zarządy miejscowe
mają obowiązek zebrać co 4 tygodnie od nauczycieli wykazy
dzieci nie uczęszczających w ogóle, jak i opieszałych, przedłożyć
je miejscowym duchownym do potwierdzenia i przekazać dominium do wyznaczenia i ściągnięcia kar szkolnych, równocześnie należy mnie informować zbiorczo o zalegających i opieszałych. Szanowne dominia i magistraty powinny się poświęcić
ściąganiu co miesiąc z gorliwością i surowością kar szkolnych, by
przez zwlekanie nie pozbawić rodziców możliwości zapłacenia
lub odpracowania zbyt wysoko nagromadzonych kar, a wpływające pieniądze należy przekazać zarządowi szkolnemu i przeznaczyć dla dobra szkoły. Panowie miejscowi, duchowni zechcą
w najchlubniejszy sposób wykonywać swoje obowiązki urzędowe
odnośnie inspekcji szkół.
Wyrażam nadzieję, że szanowne dominia i zarządy miejscowe
w powiecie poddadzą się skwapliwie i chętnie niezbędnym
zarządzeniom, bym nie był zmuszony do nakładania kar dyscyplinarnych na opieszałych w wys. 1 do 5 talarów, a raczej mógł
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stwierdzić z przyjemnością w krótkim czasie zwiększoną regularność w uczęszczaniu do szkoły.
Pisarze gminni powinni tę kurendę na papierze odebrać, ze
starannością gminom słownie odczytać, a jej odpis wywiesić na
drzwiach szkoły, kościołów i w karczmach”.
Kurenda do szanownych dominiów, magistratów, miejscowych duchownych i nauczycieli powiatu. Nr 2470.
Drugie zarządzenie z 14 marca 1838 brzmi:
„Nie może mi być miło, gdy mimo moich rozporządzeń
z 12 maja i 20 października ub. roku (ostatnie rozporządzenie nie
znajduje się w tutejszych aktach), mimo wszystkich dalszych
wielokrotnych ustnych wezwań i upomnień, niestety według
ostatnich sprawozdań z wizytacji szkół pana powiatowego
inspektora szkolnego Fessera, uczęszczanie do szkoły w powierzonym mi powiecie się wcale nie polepszyło, lecz nawet w przeciwieństwie do ubiegłego roku pogorszyło. Jest to smutny dowód
na to, jak mało w ogóle nauczycielom i zarządom szkolnym
zależy na tym, by podołać swoim obowiązkom, natomiast dla
mnie wskazówką, by opieszałych i zapominających o obowiązkach przez przymus nakłonić, by działali z miłością i gorliwością, by im ich święty zawód nauczyciela młodzieży leżał na
sercu. Nieubłaganie z największą surowością będę karał nie tylko
rodziców opieszałych dzieci, lecz także będę karał dyscyplinarnie
nauczycieli nie zwracających uwagi na regularne uczęszczanie
dzieci do szkoły. Również miejscowych duchownych, co do
których przekonam się, iż nie wykonują swoich powinności odnośnie frekwencji szkolnej w ich parafiach zgodnie z otrzymanym
wezwaniem, będę wykazywał władzy duchownej do wytłumaczenia się i do nagany.
Ogłaszam powiatowi następujące szkoły, w których w sposób
podpadający uwydatniło się największe zaniedbanie, jako publiczną naganę dla zarządów szkół i nauczycieli. Są to:
Rybnik, Wodzisław, Gaszowice, Lyski, Rudy, Gołkowice, Jedłownik, Rydułtowy, Stanica, Gotartowice, Książenice, Pilchowice,
Górna Wilcza, w tym najgorsze – Pszów, gdzie na 446 dzieci
w obowiązku szkolnym 281 nie przychodziło, Górny Radlin,
gdzie na 370 podlegających obowiązkowi szkolnemu 120 dzieci,
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według doniesienia, nie przychodziło do szkoły, w rzeczywistości
zaś liczba opieszałych wydaje się większa.
Bardzo wyraźnie rysują się te miejscowości, gdzie panowie
dziedzice wspólnie z panami duchownymi są gotowi do działania
na rzecz frekwencji szkolnej i gdzie następstwa tych wysiłków
kształtują się tylko pomyślnie, jednak to dążenie nie powinno
występować sporadycznie w nielicznych obwodach szkolnych, –
to powinno być powszechne zainteresowanie postępem oświaty,
by nasz powiat nie pozostawał zawsze w tyle, tylko bezustannie
doganiał inne, a rana z otrzymanego zarzutu tak szybko jak to
możliwe się zabliźniła. Dlatego wzywam niniejszym po raz
trzeci: wszystkie szanowne dominia, magistraty, rady miejscowe,
a szczególnie panów miejscowych, duchownych i nauczycieli
powiatu z największym naciskiem, by nareszcie dotrzymywali
kroku swoim obowiązkom i dokładniej niż dotąd nadzorowali
frekwencję szkolną w swoich gminach, lub też oczekiwali, aż
polecę wykonać zapowiedziane w moich wyżej ogłoszonych rozporządzeniach z 12 maja i 20 października 1837 r. kary porządkowe, kiedy dojdę do zasmucającego przekonania, że słowa znajdują zasmucające przekonanie, że słowa niczego nie wywołują.
Pan nadprezydent ekscelencja v. Merckel sam w sposób
bardzo nieprzyjemny zauważył, jak dalece frekwencja szkolna na
naszym terenie nie dorównuje innym obwodom rządowym i niestety powiat rybnicki jest prawie najgorszy, więc najgorszy
w prowincji śląskiej.
Mam nadzieję, że tę hańbę, ufając w poczucie honoru i obowiązku, powiat bardzo szybko od siebie odrzuci i pokaże, czego
jest w stanie dokonać dobra wola połączona z żywą energią.
Należy wszędzie wykonać odpisy niniejszego rozporządzenia
i dołączyć do akt urzędowych miejscowych władz, duchownych
i nauczycieli”.
Wina za niedostateczne uczęszczanie do szkoły nie zawsze leżała, jak to w rozporządzeniach wymawia von Durant, w niedbalstwie rodziców i we wchodzących w rachubę zwierzchności. Tak
np. droga ze Świerklan Górnych do Jankowic była bardzo zła
i niepewna. W zimie śnieg leżał na nieprzetartej drodze często tak
wysoko, że o przejściu nie można było myśleć. Żaden to cud, że
dzieci z Świerklan Górnych często były w szkole nieobecne.
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Podczas badania szkoły w Jankowicach 5 listopada 1839 r.
przedstawiciele gminy Świerklany Górne wyrażali życzenie, by
ich gmina została odłączona od tutejszego związku szkolnego
i dołączona do szkoły w Świerklanach Dolnych. Jednak przedstawicielstwa Jankowic i Chwałowic wypowiedziały się przeciwko
temu wnioskowi, ponieważ bez współudziału gminy Świerklany
Górne nie mogłyby utrzymać dotychczasowej szkoły. Dopiero
w 1853 r. spełniono życzenie gminy Świerklany Górne.
Budynek szkolny w Jankowicach był drewniany, podmurowany i pokryty gontami. Mieścił on jedną izbę klasową, w której
najwięcej miejsca zajmował obszerny piec piekarski, dwuokienny
pokój mieszkalny i sypialnię dla nauczyciela, która służyła równocześnie jako kuchnia. Klasa służyła dodatkowo jako przejście
do przylegającej spiżarni i piwnicy. Następstwem tego były naturalnie częste niepożądane przez uczniów zakłócenia w nauce.
Uposażenie służbowe nauczyciela Kubischa składało się według regulaminu szkolnego z 18 czerwca 1801 r. z 7 sągów drewna, 20 szefli i 7 macków żyta, 4 szefli i 1½ macka artykułów spożywczych (tj. jęczmień, groch i proso) i 50 talarów w gotówce.
Poza tym Kubisch miał prawo do bezpłatnego mieszkania w budynku szkolnym i do użytku 1¼ morgi pola. Według protokołu
wizytacji szkoły z 29 listopada 1837 r. nauczyciel otrzymywał
jeszcze jako paszę zimową dla swoich krów 10 cetnarów siana
i 2 kopy słomy. Według wykazu uposażeń z 1853 r. przyznano
mu specjalnie 4 tony węgla.
W 1867 roku nauczyciel obok wymienionych naturaliów
otrzymywał uposażenie w gotówce w wys. 67 talarów, w 1868 r.
– 98 talarów, w 1872 r. – 188 talarów.
Obecnie wszystkie świadczenia w naturze są zniesione. Nauczyciele otrzymują uposażenie podstawowe w wys. 1000 marek,
kierownik szkoły ponadto jeszcze 200 marek za funkcje kościelne. Dodatki na starość wynoszą 120 marek.
Dnia 1 lipca 1854 r. Kubisch, który na koniec utracił słuch,
przeszedł na emeryturę. Otrzymywał jedną trzecią dochodów ze
szkoły i kościoła. Zmarł 21 kwietnia 1866 r. na uwiąd starczy.
Następcą Kubischa został, wykształcony w Głogówku,
Aleksander Grzonka, który zarządzał placówką od 3 listopada
1854 r. do 31 marca 1858 r. W ostatnim zastąpił go już tu przejś-
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ciowo w r. 1854 zatrudniony adjuwant Wacław Krzoska z Lysek.
Krzoska urodzony w 1829 r. w Wodzisławiu uczęszczał do
seminarium w Głogówku. Jego działalność w Jankowicach trwała
27 lat. Dnia 1 marca 1885 r. został on zdjęty z urzędu przez
rejencję królewską, po przeprowadzeniu wobec niego postępowania dyscyplinarnego. Podczas jego urzędowania w 1879 r.
odłączyły się od tutejszego związku szkolnego Chwałowice. Jankowice otrzymały także w miejsce starego i od dawna niezdatnego do użytku, nowy budynek szkolny. Nowa budowla została
wykonana w 1883 roku przez mistrza murarskiego Oskara
Jaroschka za 9 209,79 marek i w październiku tego roku przekazana do użytku. Budynek zawiera dwie, naturalnie na dzisiejsze
warunki już znowu za ciasne, izby lekcyjne, jak również
mieszkanie kierownika i drugiego nauczyciela.
Po Krzosce nastąpił 1 kwietnia 1885 r. Jan Glagla. Urodził się
w 1861 r. w Starym Ujeździe, uczęszczał do seminarium w Pyskowicach i został zatrudniony w szkole prywatnej katolickiego
domu sierot w Gliwicach. Jego działalność w Jankowicach trwała
tylko 14 miesięcy. Dnia 1 lipca 1886 r. otrzymał powołanie do
szkoły symultańskiej w Gliwicach. Ta zmiana była spowodowana
nieznośnymi stosunkami, jakie się wytworzyły między nim a proboszczem Bolikiem z Rybnika. Glagla został powołany przez
rejencję królewską na urząd nauczyciela, organisty i kościelnego
w Jankowicach. Proboszcz Bolik nie uznał go jako kościelnego
i organistę i sprzyjał wspomnianemu już nauczycielowi Krzosce.
Dnia 1 lipca 1886 r. została przekazana tutejsza posada
nauczycielska, połączona z funkcją organisty i kościelnego dotychczasowemu drugiemu nauczycielowi w Brynku Antoniemu
Kiolbassie. Urodził się w 1860 r. w Brożcu i uczęszczał w latach
1876 – 1880 do seminarium nauczycielskiego w Pilchowicach.
Zanim przyszedł do Jankowic, działał jako drugi nauczyciel 1¼
roku w Sierotach, następnie 5 lat w Brynku. W 1878 r. została
zorganizowana w Jankowicach szkoła półdniowa, która była
prowadzona do 1892 roku.
Ponieważ liczba uczniów w szkole jankowickiej ciągle rosła,
rejencja królewska skłoniła się wprowadzić tu 15 lipca 1892 r.
drugiego nauczyciela. Dotąd piastowali tę funkcję Emmerich
Zajitz (1892 – 1894), Józef Jitschin (1894 – 1896), Rudolf Nowak
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(1896 – 1899), Jan Dudek (1899 – 1902), Hermann Preiß (1902 –
1904) Jerzy Eckert (1904 – 1906), Alfred Neuber (1906 – 1908).
Następcą Neuberta jest Paul Kluge. Ponieważ liczba uczniów wynosiła prawie 200, w 1902 r. rejencja królewska ustanowiła trzecie stanowisko nauczycielskie. Zarządzali nimi: Maks Rixen (od
16 sierpnia 1902 do 1 listopada tego roku) Józef Warzecha (1902
– 1904), Eugeniusz Kretschmer (1904 – 1 października 1905),
Konrad Peikert (15 lutego 1906 – 1 października tego roku),
Maks Franke (1 stycznia 1907 – 1909), Paul Budin od
1 października 1909 r.
Na rok szkolny 1910/11 jest postanowione przekształcenie
szkoły trzyklasowej w czteroklasową z 3 nauczycielami.
W 1905 r. został urządzony dla uczniów plac zabaw na
obszarze pół morgi. Kierownik szkoły odstąpił ze swojej ziemi
służbowej pół morgi, w zamian za co kupiono dla niego jedną
morgę ziemi.
W 1835 r., kiedy jeszcze do Jankowic należały Chwałowice
i Jankowice, liczba uczniów wynosiła 136, w 1848 r., kiedy szalał
tu tyfus głodowy – 98! Po odejściu w 1853 r. Świerklan Górnych,
liczba uczniów (1855) wynosiła 140, w 1878 roku – 266.
W 1878 r., po odejściu Chwałowic, liczba ta spadła do 160.
W 1900 roku naliczono 184 uczniów. Obecnie (marzec 1910)
uczęszcza do szkoły 254 dzieci.
Zarząd szkolny w Jankowicach na początku 1910 r. stanowili:
dziedzic Ernest Wolff, proboszcz Schliwa, kierownik szkoły
Kiolbassa, naczelnik gminy Paul Schulik, Franciszek Kuska,
Albert Abrahamczyk, Stefan Wallach, Wincenty Herok.
Szkoła należy do Szkolnego Rejonu Inspekcyjnego Rybnik II,
którym kieruje powiatowy inspektor szkolny Buchmann. Jest on
równocześnie lokalnym inspektorem szkolnym.
3. Popielów
Na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku 112 dzieci
z Popielowa uczęszczało do szkoły w Niedobczycach. Już wtedy
brano pod uwagę budowę szkoły, jednak do jej wykonania doszło
dopiero w 1872 r. W tym roku otwarto jednoklasową szkołę z 142
uczniami. Pierwszym nauczycielem był Benno Wolff. Działał tu
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do 1889 r. W tym roku objął stanowisko nauczyciela w Świerczyńcu, pow. Pszczyna. Popadłszy w obłęd, zmarł w 1899 r.
w zakładzie dla obłąkanych w Rybniku.
W 1881 r. ustanowiono w Popielowie stanowisko drugiego
nauczyciela. Piastowali je: Albert Titze (1881 – 1886), Józef
Kinne (do 1887), Franciszek Stosch (1887 – 1889), Alfons
Fleischer (1889 – 1893), Karol Jendrossek (1893 – 1895),
Hermann Michalczyk (1895), Robert Strzyz (1895 – 1902), Jan
Ostrowski (1902 – 1 maja 1910).
Po odejściu kierownika Wolfa jego stanowisko objął nauczyciel Jan Josch ze Świerczyńca. Jego wprowadzenie miało
miejsce 18 października 1889 r. W 1894 r. zamienił je z Jerzym
Michalczykiem z Gotartowic, który swoją nową posadę objął
1 stycznia tego roku. W latach 1895 i 1896 miała miejsce
całkowita przebudowa budynku szkolnego. Nowy budynek
mieści cztery izby lekcyjne, jak również mieszkania dla kierownika, drugiego i czwartego nauczyciela, podczas gdy trzeci
nauczyciel zajął mieszkanie czynszowe we wsi. Trzecie stanowisko nauczycielskie ustanowiono w 1894 r., czwarte w 1897,
piąte w 1904. Zarządzali nim: Antoni Jauernick (1894 – 1902),
Paul Franke (1902 – 1905), Władysław Dymek (1905 – 1906),
Maks Dobroschke od 1906 do teraz.
Stanowisko czwartego nauczyciela piastowali: Paul Walter
(w 1897 r., od 1.04. – 1.07.), C. Wagner (1897 – 1898), Piotr
Tomiczek (1898 – 1899), Karol Grzesik (1900 – 1901),
A. Urbanek (1902 – 1906).
Stanowisko piątego nauczyciela obsadzali: Maks Dobroschke
(1904 – 1905), Ryszard Fröhlich (1905 – 1907), Ryszard Peikert
(1907 do teraz).
Zorganizowaną w r. 1907 szóstą klasę objął Ryszard Fröhlich.
Następnie (do kwietnia 1909 r.) prowadził ją Fritz Gach. Po nim
nastąpił Leon Kurpiers i od 1 kwietnia 1910 r. Artur Gaida.
Liczba uczniów wynosiła w 1908 r.: 374, w 1909 r. już 409,
a w 1910 r. podniosła się do 423. Wzrost liczby uczniów to następstwo ciągłego rozwoju przemysłu w tutejszej okolicy. Kierownik Michalczyk i każdorazowy drugi nauczyciel udzielali także
nauki zawodu w tutejszej szkole rolniczej w wymiarze 8 godzin
tygodniowo. Naukę robót ręcznych w tutejszej szkole ludowej
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prowadzi w wymiarze tygodniowym 4 godzin żona kierownika
szkoły.
Wskutek rocznych dostaw i ulg z funduszu wolnego kuksu
szkoła jest bogato zaopatrzona w środki nauczania. Ponadto
wolny kuks przekazuje rocznie na utrzymanie szkoły dotację
w wysokości 272 marek.
Na pensję kierownika szkoły w wysokości 22 100 marek
składają się wynagrodzenie zasadnicze i zwyczajowe dodatki na
starość.
W 1907 r. zakupiono w Radziejowie za 1500 marek grunt
o pow. 1,5 morgi pod budowę tam szkoły.
Popielów należy do Rejonu Inspekcyjnego Rybnik II.
Powiatowy inspektor szkolny jest zarazem lokalnym inspektorem
szkolnym.
Członkami zarządu szkolnego są: J. Welzel, dyrektor szkoły
rolniczej, proboszcz Schliwa, kierownik Michalczyk, dalej
J. Goyny, Fr. Syrek, R. Rogle, Fr. Abrahamczyk.
D. Miejscowości należące do parafii
1. Chwałowice
Chwałowice, położone około cztery kilometry na południe od
Rybnika, składają się z właściwej wsi, Koziejgóry, Brzezin i młynów Köhla i Oslisloka. Wieś jest założona bez planu. Domy stoją
daleko od siebie. Drogi, za wyjątkiem szosy powiatowej są złe
i wąskie. Kozigóra leży na północ od wsi w kierunku Rybnika.
Nazwa (=Kozia Góra) przypomina o tym, że tu dawniej pasiono
kozy, gdyż obszar ten z powodu jego jałowości nie był uprawiany. Dzisiaj okolica ta dzięki pilności mieszkańców została
przekształcona w dosyć urodzajny pas ziemi. Brzeziny leżą na południe od głównej miejscowości. Nazwa nawiązuje do lasu brzozowego, który istniał tu w dawnych czasach. Młyny Köhla
i Oslisloka mają nazwę od właścicieli.
Nazwa Chwałowice (1228 Falevich) jest według Drzazdzynskiego patronimikiem, który należy wywodzić od nazw słowiańskich chval, chvala, po polsku chwała, pochwała, sława.
Miejscowość istniała już około 1200 roku. Część ziemi w Chwa-
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łowicach należała najprawdopodobniej już przed 1211 r., tj.
rokiem śmierci księżnej Ludmiły, do ufundowanego przez nią
klasztoru panien w Rybniku. W dokumencie z 1228 r., w którym
syn Ludmiły Kazimierz poświadcza przeniesienie klasztoru
z Rybnika do Czarnowąsów, zauważa się, że Rybnik został zamieniony na Czarnowąsy, z wyjątkiem szynków i kaplicy z jej
udziałem ziemi w Falevich (exceptis tabernis et capella cum sorte
sua w faleuich, gue pro suis usibus detinuerunt)104. Ten Falevich
to, jak zakłada już Idzikowski105, nasze Chwałowice. W zredagowanym około 1305 r. rejestrze ujazdowskim wrocławskiej
księgi fundacyjnej106 jest mowa o tym, że „Chwałowice” płaciły
biskupowi dziesięcinę według zwyczaju polskiego wartości 1½
marki. W wystawionym 29 grudnia 1308 r. dokumencie księcia
raciborskiego miejscowość nosi nazwę „Qvalowicz”107. Sołectwo
chwałowickie leżało tam, gdzie teraz znajduje się posiadłość Jana
Missalli, obejmowało niecałe 135 mórg i zachowało swoją nazwę
do dzisiejszego dnia. W XVI lub XVII wieku sołtys naszej miejscowości jest określany jako „wolny”, który posiada 2 włóki i 2½
morgi ziemi i jest zobowiązany tylko do jednej furmanki po sól
lub wino na pański stół. Płacił od łąki 24 gr. srebrne i guldena
za stróżę108.
W 1791 roku było w Chwałowicach 10 siedloków pańszczyźnianych, tyle samo zagrodników pańszczyźnianych i chałupnik,
razem 21 gospodarzy. Liczba mieszkańców wynosiła około 1845
r.: 257 (wśród nich 21 ewangelików), w 1858 r.: 344. Do dzisiaj
(kwiecień 1910 r.) podniosła się do 1300.
Około 1865 r. mieszkańcy utrzymywali się jedynie z niezbyt
znacznej uprawy ziemi oraz z pracy dniówkowej, do której
sposobności dostarczało tylko o pół mili oddalone miasto Rybnik
z jego znacznym zapotrzebowaniem na pracowników rolnych, jak
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również zimą z pracy w lesie królewskim109. Dzisiaj znajdująca
się na miejscu kopalnia księcia Gwidona von Henkel-Donnersmarcka ofiarowuje wystarczająco sposobność do pracy i zarobku. Kopalnia Donnersmarcka otwarta 2 września 1903 r. jest pod
kierownictwem inspektora górniczego Kurta Welta. Obecnie posiada dwa równoległe szyby. Liczne zdatne do wydobycia pokłady węgla leżą jeden nad drugim. Najwyżej położony pokład będący obecnie w wydobyciu leży na głębokości 400 metrów. Praca
wszystkich urządzeń na powierzchni i pod ziemią jak i również
dostawa i odstawa do odległego prawie o 2 kilometry dworca
kolejowego w Niedobczycach odbywa się przy wykorzystaniu
elektryczności. Mocy dostarcza duża centrala elektryczna. Przy
tym urządzeniu zastosowano najnowsze wypróbowane wynalazki. Tak np. zasilanie kotłów następuje już nie dzięki sile ludzkiej,
lecz za pomocą urządzeń mechanicznych110.
W latach dziewięćdziesiątych XIX wieku gmina wybudowała
w miejscowości kaplicę mariacką.
W granicach Chwałowic przy drodze od szkoły w Chwałowicach do jankowickiego kościoła znajduje się w zalesionej
wokół kotlinie 20 morgowy staw Ośliźlok, nazwany chyba po
dawniejszym właścicielu. W bezpośredniej bliskości stał dawniej
drewniany młyn wodny, który jednak od 20 lat jest wypalony.
Około 1400 r. dominium i wieś Chwałowice należały do
książąt raciborskich. Pod koniec marca 1417 r. książę Jan II
przekazał folwark Chwałowice Beneszowi z Pudlova111. W 1652
roku występuje jako właściciel lub dzierżawca Chwałowic Stanisław von Ostachowsky112. Był on w posiadaniu należącego od
1537 r. do proboszczów z Rybnika stawu rybnego w Chwałowicach113. Później proboszczowie rybniccy otrzymali za niego
109
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mniejszy, nie tak wydajny staw. Jeszcze przed 1682 r. Chwałowice przypadły państwu rybnickiemu. W 1698 r. Karol Ferdynand von Kalkreuth „z Chwałowic” jest wymieniany jako członek
bractwa jankowickiego. Może miał on w dzierżawie folwark
w Chwałowicach. W 1788 r. hrabia von Wengerski sprzedał całe
państwo rybnickie fiskusowi. Kiedy koło 1850 r. rząd rozparcelował folwark, powstał szereg mniejszych gospodarstw chałupniczych. Resztówkę, o obszarze 123 mórg nabył ekonom Jarosław
von Czarnetzki. W 1893 r. nabył ją Henryk Wilke za 24 000
marek. Sprzedał ją jednak w 1900 r. za 80 000 marek na cele
przemysłowe.
Na terenie resztówki stoi jeszcze ten budynek, którego budowę
zlecił w 1848 r. fiskus celem przyjęcia wielu sierot z tutejszej
okolicy, które po tyfusie głodowym 1847 roku zostały bezradne
i opuszczone. Urząd radcy ds. sierot sprawował nauczyciel Pelka.
Drugi, znajdujący się obok budynek z szeregiem okien łukowych,
służył sierotom jako kaplica domowa. Nadzór nad sierocińcami
w Rybniku i Ćwiklicach pełnił radca rządowy i szkolny
Polomski.
W Chwałowicach mieszkał przez kilka lat u swojego teścia
von Czarnetzkiego autor książek dla młodzieży Franz Hoffmann.
2. Jankowice Królewskie
Jankowice Królewskie leżą trzy ćwierci mili na południe od
Rybnika. Składają się z kilku rozproszonych kompleksów gospodarczych, które w gwarze ludowej jeszcze dzisiaj noszą swoje
dawne nazwy. I tak nazywa się północną część Moczydła (mokre
miejsca), zachodnią Podkościele (pod kościołem) i południową
część Podlesie (pod lasem). Pierwszą dokumentalną wzmiankę
znajdują Jankowice w zredagowanym około 1300 r. rejestrze
ujazdowskim księgi fundacyjnej biskupstwa wrocławskiego114.
„Jancovitz” dawały wówczas biskupowi wrocławskiemu dziesięcinę według zwyczaju polskiego wartości 3½ marek. Według
wieści ludowej Jankowice i pobliskie Michałkowice zostały założone przez dwóch braci Jonka i Michała. Pierwszy miał się
114
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osiedlić w zachodniej części obszaru, drugi we wschodniej. Zachodnia część miała zostać nazwana przez pobliskich osadników
Jankowicami, wschodnia Michałkowicami. Obie miejscowości
zostały bez wątpienia nazwane od imion ich założycieli. Czyżby
nie byli to ci dwaj rycerze Jan i Michał, którzy według dokumentu biskupa wrocławskiego Wawrzyńca wystawionego we
Wrocławiu 25 i 27 maja 1223 r. podarowali z wolnej woli wolną
dziesięcinę kościołowi św. Zbawiciela w Rybniku?115 Dopisek
„królewskie” Jankowice otrzymały w 1788 r., gdy przechodziły
w posiadanie fiskusa, dla odróżnienia od wsi o tej samej nazwie
koło Rud i Pszczyny.
Czynsz dla Państwa z Rybnika płaciło w 1614 r. 9, a w 1628 r.
17 gospodarzy z Jankowic. W 1791 r. liczba gospodarzy płacących czynsz wynosiła 30; Przyrost tłumaczy się doliczeniem
Michałkowic. O innych świadczeniach chłopów na rzecz państwa
rybnickiego mówi porządek pańszczyźniany, który ustalił starszy
kapitan księstw Opole–Racibórz Jan von Oppersdorff 4 stycznia
1559 r. po ogłoszeniu postanowienia cesarskiego116. W następstwie tego „ładnego porządku” każdy siedlok musiał rocznie
od włóki świadczyć, co następuje:
1. w zimie i w lecie jeden szefel (pole pod jeden szefel
zboża, M.K.) zaorać, zżąć, i dostarczyć do stodoły;
2. jeden dzień wozić obornik;
3. wykonać jedną furmankę według woli pana;
4. w każdym kwartale przywieźć jedną furę drewna;
5. przy budowie wykonać trzy furmanki z drewnem, kamieniem i wapnem;
6. jeden dzień kosić trawę, skoszone zgrabić i zwieźć;
7. jeden dzień pomagać przy stawianiu płotów;
8. odłowić stawy, ryby zawieźć do sadzi („przy tym powinien każdego dnia otrzymać posiłek z ryb”.)
9. pełnić stróżę.
10. każdy dom musiał dostarczyć (poza żniwami) jedną osobę
do polowania. (Jednak każdemu, który „udusi” tak zająca,
należy dać 3 halerze.)
115
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11. kobiety musiały od włóki w roku pracować dwa dni we
lnie, konopiach lub ogrodzie, myć i strzyc owce oraz
uprząść dla państwa sztukę przędzy.
12. gdyby zażądano więcej świadczeń, wtedy należy za dzień
dawać dwanaście halerzy i posiłek.
We wsiach należących do domeny królewskiej siedlocy
musieli pracować przez sześć półdni w tygodniu z 2 końmi,
w żniwach 5 i ½ dni począwszy w poniedziałek od południa.
Zagrodnicy wykonywali prace ręczne zwykle przez sześć półdni
w tygodniu i 5 i ½ dni w czasie żniw. Przy młócce pracowali
jednak przez sześć półdni, za co pobierali co siedemnasty szefel.
Jeśli chodzi o wyżywienie pańszczyźnianych, to tylko w żniwa
każdy otrzymywał bocheneczek chleba, poza tym nic. Dalej
w czasie żniw na wyżywienie przypadały jeszcze na 10 osób
1 macek mąki żytniej i pół ćwiartki soli.
W pobliżu Jankowic musiały być dawniej lasy dębowe, gdyż
w 1661 r. obok innych sołtysów z okolicy także sołtys jankowicki
został skazany przez pana rybnickiego na zapłatę 1 tal. i 18
groszy, ponieważ nie wypędził z dąbrowy obcych świń. Wówczas
także wilki nie były czymś niezwykłym. W październiku 1660 r.
wilki rozszarpały krowę przy jankowickim folwarku117.
Pod koniec XVIII wieku było w Jankowicach 7 gospodarstw
siedloków i 10 zagrodników, w Michałkowicach 9 gospodarstw
siedloków i 4 zagrodników. W 1900 r. było w całości jeszcze
tylko jedno gospodarstwo siedloka w Michałkowicach, które
należało do księcia Henkel von Donnersmarcka z Świerklańca
(księga gruntowa 2 Jankowice). Wszystkie pozostałe zostały już
podzielone na gospodarstwa siedloków w pół- ćwierć-, w jednej
szóstej, w jednej ósmej; a w wyniku podziałów spadkowych
podzielone zostały także gospodarstwa chałupnicze118. Z gospodarstw zagrodniczych w całości egzystowało w Jankowicach 9,
w Michałkowicach 2. Podziały miały dla mieszkańców Jankowic
i Michałkowic korzystne skutki, ponieważ wszyscy drobni właś117
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ciciele osiągają na swoich częściach prawie tyle samo ziemiopłodów, ile było to możliwe dla właściciela całości, ponieważ
mogą oni ziemię lepiej uprawić i nawozić. Jednak możliwość
gminy do sprzedaży zmniejszyła się znacznie.
W 1811 r. panowała tu wielka klęska głodowa. W 1836 r. szalała cholera, a w 1847 r., jak w całej okolicy, dur głodowy.
Według alfabetyczno–statystyczno–topograficznego przeglądu
wsi, osiedli, miast etc. Knie’a około 1845 r. do Jankowic należały
także folwark Bijasowice i kompleks leśny Skowronkowe Pole
(niem. Lerchenfeld, M.K.), inaczej „Zejkowice”. Folwark Bijasowice już nie istnieje. Jego miejsce określa znajdująca się na
południowy wschód od Jankowic prastara lipa.
Z XV wieku znamy tylko jednego właściciela majątku i wsi
Jankowice. Jest nim Wacław z Jankowic, który występuje 31 sierpnia 1480 r. w Żorach jako świadek w dokumencie księcia Jana
w związku z sprzedażą Osin119. Dnia 28 grudnia 1510 r. Mikołaj
Kasse na Jankowicach był świadkiem w dokumencie żorskim
księcia Walentego120. W sobotę przed kantatą 1531 r. – według
dokumentu zmarłego księcia opolskiego Hanusza – Marcin Janikowsky razem z żoną Martą odstąpili pod pewnymi warunkami
swojemu starszemu synowi Janowi ich majątek w Jankowicach
i „Szomocicach”121. Od 1577 r. w posiadaniu Jankowic byli
Kaspar von Schipp i jego małżonka z d. von Kascha. W 1604 r.
Władysław Młodszy von Lobkowitz, który był w posiadaniu
państwa rybnickiego, nabył od poprzedniego właściciela Jankowice, Widoniowice z folwarkami Biesowice i Wielopole. Teraz
Jankowice pozostawały w państwie rybnickim do 1788 r. W tym
roku król Fryderyk Wilhelm II kupił to państwo za 400 000 tal.
i 500 dukatów od hrabiego Antoniego von Wengersky’ego, by
przeznaczyć je na urządzenie i utrzymanie domu inwalidów
w Rybniku. Tak Jankowice zostały domeną królewską. Dnia
1 czerwca 1808 r. weszło w życie rozporządzenie gabinetowe
dato-wane na 28 października 1807 r., dzięki któremu we
119
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wszystkich domenach zostało zniesione poddaństwo dziedziczne.
Umową z 21 sierpnia 1821 r. Rejencja Królewska w Opolu
oddała folwarki Jankowice i Bijasowice o powierzchni 794 mórg
i 20 prętów kwadratowych w wieczystą dzierżawę porucznikowi
Ludwikowi Melisowi za 400 talarów dziedzicznego zastawu
i roczną dzierżawę w wysokości 180 tal. Jednak z wieczystej
dzierżawy zostały wykluczone prawo patronackie, prawo do
obsadzania stanowiska nauczyciela, sądownictwo, polowanie, las
i stawy Schulliga i Pogorzelli. Stosunki majątkowe wieczystego
dzierżawcy musiały być rzeczywiście smutne, ponieważ nie mógł
on opłacić nawet kosztów sądowych wpisu swojego prawa
wieczystej dzierżawy i musiał starać się o odroczenie terminu
płatności. W 1831 r. jego prawo wieczystej dzierżawy poszło pod
młotek. W wyniku przymusowej licytacji odzyskał je fiskus za
najwyższą cenę 400 talarów. W 1832 r. sprzedał on oba folwarki
o powierzchni 744 mórg i 119 prętów kwadratowych ziemianinowi Wilhelmowi von Huthowi za 2900 talarów jako wolną
własność, zastrzegł sobie jednak te same prawa jak przy
poprzedniej dziedzicznej dzierżawie. Kiedy rejencja odmówiła
uznania właściwości majątku rycerskiego, podniósł w skardze to,
że folwarki Jankowice i Bijasowice nie były wykazane w urbarzu
z 1601 r. wśród folwarków należących do państwa rybnickiego,
a więc musiały być oddzielnym majątkiem rycerskim, że przy
sprzedaży rejencja nie zastrzegła sobie wyraźnie praw do majątku
rycerskiego, a on sam uiścił opłatę homagialną, dalej że w księdze gruntowej folwarki są naniesione na kartę majątków rycerskich. Wydaje się, że w końcu Huthowi przyznano rację.
Dalszymi właścicielami majątku byli:122 Adolf Polewka (1836
– 1838), Ferdynand Horsella (1838), Karol Fryderyk Sieg (1838 –
1845), Karol Fryderyk Brehmer (1845 – 1853), porucznik Wilhelm Zawadzki (1852 – 1853), Władysław Koch i jego spadkobiercy (1853 – 1863), Adolf Sommer (1863 – 1877), Gustaw
Müller (1877 – 1909), od 1lipca 1909 r. Józef Wiedorn z Nowej
Cerekwi, który po 13 dniowym władaniu zmarł 13 lipca 1909 na
udar. Od 1 października 1909 r. majątek jest w posiadaniu
starszego inspektora z Pawłowic Ernesta Wolffa.
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3. Michałkowice
Kolonia Michałkowice oddalona o około kilometr na wschód
od Jankowic składa się z pewnej ilości domów stojących nieregularnie wokoło. Jak pamięć ludzka sięga, miejscowość ta nie
miała nigdy ani sołtysa, ani pieczęci gminnej i zawsze była
postrzegana jako kolonia Jankowic. Według świadectwa Liber
fundationis episcopatus Vratislaviensis około 1305 roku Michałkowice dawały biskupowi wrocławskiemu dziesięcinę w trzech
zbożach, mianowicie w pszenicy, życie i owsie, wartości 2 marek
ówczesnej monety. W 1575 r. Michałkowice miały 9 gospodarzy
płacących czynsz, którzy z 6 włók i 2 mórg płacili państwu
rybnickiemu 23 guldeny czynszu gruntowego, sypali 2½ szefli
żyta i 5 szefli owsa i musieli dostarczać 10 kur, jak i 2½ kopy jaj.
Do tego dochodziły jeszcze prace pańszczyźniane. W 1614 r.
liczba gospodarzy płacących czynsz wynosiła – 7, w 1619 r. – 9,
w 1628 r. – 11. Pod koniec XVIII wieku było w Michałkowicach
jeszcze 9 gospodarstw siedloków i 4 gospodarstwa zagrodników.
Na skutek podziału skurczyły się one do 1900 roku do 1 gospodarstwa siedloka i 2 gospodarstw zagrodników.
Michałkowice już pewnie w 1575 r. należały do państwa
rybnickiego, kiedy Władysław Starszy von Lobkowitz otrzymał
je od cesarza jako „dożywotni szyling zastawny”. Od tego czasu
były związane z tym państwem. W 1908 r. kolonia liczyła 343, na
początku 1910 r. 360 mieszkańców.
4. Popielów
Na Górnym Śląsku są dwie miejscowości, które wyprowadzają nazwę Popielów (= wieś popielna, od słow. Popel, po
polsku popiół). Jedna znajduje się koło Opola i jest wymieniana
około 1304 r. w dokumencie księcia opolskiego Bolesława.
Druga miejscowość leży 4/5 mili na południe od Rybnika i pojawia się pod nazwą Popielów dopiero w 1524 r. w dokumencie
księcia opolskiego Jana123. Miejscowość istniała pewnie już około
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1300 r., ponieważ w rejestrze ujazdowskim księgi fundacyjnej
biskupstwa wrocławskiego przy wymienianiu dziesięcin koło
Rybnika, Żor i Wodzisławia jest mowa: Item in Rastow utroque
solvitur decima more polonico et valet marcam. Pod Rastow
utrumque należy jednak rozumieć Radziejów i położony po
drugiej stronie radziejowskiego kościoła Popielów, gdyż obie
miejscowości stale były razem. Np. Zimmermann w swoich
Przyczynkach do opisu Górnego Śląska (Brzeg 1784) pisze:
Popielów i Radziejów to jedna wieś.
Około 1800 r. istniała nad stawem Nacyna pod Popielowem
fryszerka, która w 1803 r. przeszła na własność fiskusa. Także tu,
zwłaszcza na lewo od drogi do Wodzisławia, miano się zajmować
wydobywaniem gipsu. Według Historii Rybnika Idzikowskiego124
widziano tam jeszcze ślady działalności górniczej. Również stare
mapy pokazują na tamtym miejscu pokład gipsu. Około 1800 r.
miała tu istnieć potażarnia. W 1858 r. starano się o koncesję na
wydobywanie węgla pod Popielowem. Wprawdzie otwarto kredyty dla dwóch kopalń, jednak wtedy nie otwarto żadnej.
W latach 1848 – 1861 tutejsze dominium królewskie było
sierocińcem tyfusowym. Jego kierownik, radca rządowy i szkolny
Połomski, mieszkał w Popielowie.
Od 1858 r. istnieje tu szkoła rolnicza. Już w 1857 r. rejencja
królewska wyszła naprzeciw życzeniu Śląskiego Centralnego Stowarzyszenia Rolniczego, by w prowincji śląskiej powołać do
życia taką szkołę, przekazując na ten cel Centralnemu Stowarzyszeniu do samodzielnej dzierżawy istniejący w Biertułtowach
sierociniec tyfusowy razem z folwarkiem i ziemią. Dnia 3 lipca
1861 r. szkoła rolnicza została przeniesiona do Popielowa, po rozwiązaniu 1 lipca znajdującego się tu sierocińca tyfusowego. Bardziej zaokrąglone grunty, dobre łąki i budynki w Popielowie lepiej odpowiadały celom zakładu, dlatego Stowarzyszenie Centralne przejęło domenę od Rejencji Królewskiej w Opolu w dzierżawę i przekazało ją powołanemu tu z Prószkowa nauczycielowi
rolnictwa Fryderykowi Pietrusky’emu jako podnajem.
Szkoła rolnicza ma za zadanie przez nauczanie ogólnych
przedmiotów naukowych wykształcić młodych rolników, zwłasz124
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cza synów średnich i drobnych właścicieli, a także przez odpowiednią naukę zawodu, jak też przez zajęcia praktyczne w należącym do zakładu majątku rolnym, którego dzierżawca jest dyrektorem szkoły, przygotować do racjonalnego i skutecznego prowadzenia gospodarstwa rolnego bądź jako właściciel, bądź jako
urzędnik gospodarczy. Podlega ona nadzorowi rejencji królewskiej125, jest zakładem Komory Rolniczej dla Prowincji Śląskiej
i jest prowadzona przez dyrektora powołanego przez zarząd komory rolniczej. Nadzór lokalny i reprezentowanie zakładu na
zewnątrz, jak też specjalna opieka nad szkołą rolniczą została
powierzona Kuratorium jako mandatariuszowi komory rolniczej.
Pełny kurs nauczania trwa dwa lata. Przedmioty nauczania zostały rozdzielone na trzy klasy fachowe i na czwarty oddział praktyczny, z półrocznym kursem każdy. Nauka teoretyczna obejmuje
język niemiecki, prowadzenie handlu, system policyjny, naukę
zarządzania, historię, geografię, rachunki, matematykę, miernictwo rolne i niwelację, rysunek, kaligrafię, śpiew, fizykę, chemię,
mineralogię, botanikę, zoologię, leczenie zwierząt, ogólną i specjalną uprawę roślin, uprawę łąk, ogrodnictwo, leśnictwo,
maszyno- i narzędzioznawstwo, hodowlę zwierząt, ryb i drobiu,
wiedzę o przedsiębiorstwie i gospodarce narodowej, księgowość.
Co 14 dni są urządzane stowarzyszeniowe wieczory rolnicze.
Wypełniają je wolne wykłady, referaty i dyskusja. Nauki praktycznej i pokazowej udziela dyrektor przy asyście dwóch urzędników rolnych. Nauczaniu służy majątek Popielów z wzorcową
uprawą lnu i szkółką drzew owocowych.
W latach 1861 – 1872 tutejszy zakład prowadził dyrektor
Pietrusky. Po nim nastąpił dr Strehl. W czasie jego urzędowania
zakład świętował w 1907 r. 50-lecie swojego istnienia. Z tej okazji postawiono przed dziedzińcem majątku kamień pamiątkowy
z następującym napisem: „W uroczystość jubileuszową 50-lecia
szkole rolniczej dedykowali uczniowie z lat 1857 – 1907. Radca
ekonomiczny Pietrusky, radca ekonomiczny dr Strehl”. Dyrektor
125

Porównaj z Prospektem Szkoły Rolniczej w Popielowie, pow.
Rybnik, wydanym w 1909 r. przez Krajową Komorę Rolniczą dla
Prowincji Śląskiej.
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Strehl pożegnał się z urzędem 1 lipca 1909 r. W ostatnich czterech latach zastępował go jego zięć dyrektor Keller. Od 1 lipca
1909 r. kierownictwo szkoły rolniczej spoczywa w rękach dyrektora Bertolda Welzla. Obecnie w zakładzie oprócz dyrektora są
zatrudnieni etatowo: nauczyciel rolnictwa Ryszard Ruschmeyer,
starszy ogrodnik Henryk Berger i instruktor uprawy lnu Konstanty Heisig. Dodatkowo są zatrudnieni w szkole rolniczej: kierownik szkoły Jerzy Michalczyk, nauczyciel Jan Ostrowski, inspektor
v. Wasielewski, królewski leśniczy Jarosch i weterynarz
dr Brysch. Do kuratorium należeli do 1910 r. radca ekonomii
krajowej dr Kutzleb i dyrektor Welzel. Liczba uczniów, którzy
wszyscy mieszkają w internacie, wynosi 62.
Popielów i Radziejów liczyły w 1783 r. 10 siedloków, 24 zagrodników i 128 mieszkańców, w 1858 r. już 501 mieszkańców
w 54 domach, w 1880 r. 1047 mieszkańców we wsi i 97 w folwarku dominialnym. Obecnie (kwiecień 1910) Popielów ma
2 100 mieszkańców. Z 200 właścicieli domów nie mniej niż 156
jest zatrudnionych jako górnicy w sąsiednich kopalniach
(Kopalnia Emma, Kopalnia Römer, kopalnia Hoym- Laura
i kopalnia Donnersmarck).
Do Popielowa należą młyny Gsel i Mośnik, jak również małe
kolonie Nacyna (1864: 7 gospodarstw domowych) i Swierze
(1864: 18 gospodarstw domowych).
Jako właściciele majątku rycerskiego w Popielowie są wymieniani:
Na początku XVI wieku Jan Rosteck, pan na „Popelau i Radziegow”. Jego małżonka Anna i jej zięć Melchior Sobach sprzedali majątki razem z Busowicami Balzerowi von Dubowec.
Książę opolski Jan potwierdził sprzedaż 9 grudnia 1524 r.126
1644 Bogusław Niewiadomski.
1652 von Strzela, gorliwy protestant, może Jarosław von
Strzela z domu Ottmuth, który w 1684 r. przebywał na dworze
cesarskim jako deputowany stanów ewangelickich Śląska?
1688 von Skrbensky, którego ówczesny proboszcz rybnicki
określił jako zwolennika kalwinizmu.
1719 Franciszek Wacław von Larisch? Szlachcic o tym
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nazwisku z dodatkiem „z Radziejowa” jest wymieniany w bractwie jankowickim.
Około 1722 r. Jerzy von Rottenberg.
1750 Karol Leopold von Rottenberg „na Popielowie”. Został
on pochowany 15 października 1751 r. Jego małżonka Anna
Maria z d. von Greifenberg należała do jankowickiego bractwa.
W latach 1779 – 1781 niejaki Karol von Rottenberg z Popielowa
uczęszczał do gimnazjum rudzkiego.
1784 von Smeskal.
1787 Franciszek von Starzimsky ?
1803 von Poser. Sprzedał w tym roku Popielów i Radziejów
za 30 000 tal. fiskusowi dominialnemu.
Dnia 13 lipca 1891 r. Centralne Stowarzyszenie Rolnicze dla
Śląska nabyło od fiskusa folwark Popielów za 40 000 marek ze
zobowiązaniem, że nie przeznaczy go dla żadnego innego celu
tylko do założenia szkoły rolniczej lub podobnego zakładu naukowego, w przeciwnym razie folwark powróci do fiskusa. Kiedy
ustawą z 30 czerwca 1894 r. została powołana Komora Rolnicza
dla Prowincji Śląskiej, ta przejęła obok innych nieruchomości
Centralnego Stowarzyszenia Rolniczego także folwark Popielów127. Jeszcze dzisiaj komora rolnicza jest właścicielką tego
folwarku; dyrektor szkoły rolniczej, obecnie Bertold Welzel, jest
równocześnie dzierżawcą majątku.
5. Radziejów
Ponieważ w księdze fundacyjnej biskupstwa wrocławskiego
Popielów i Radziejów są około 1305 r. połączone, Radziejów
wydaje się być miejscowością większą i starszą. Kościół położony na wzgórzu między obiema miejscowościami jest w latach
1447, 1652, a także obecnie przypisywany przez lud wyłącznie
Radziejowowi. Później Radziejów ustępuje Popielowowi. W topograficznym przeglądzie wsi etc. Śląska Knie’ego (Wrocław
1845) Radziejów pojawia się jako część Popielowa. Schematyzmy biskupie znają tylko kościół w Popielowie. Drzazdzynski
127
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wyprowadza nazwę miejscowości od imienia Radziej, który
wskazuje na słowiański bardzo urodzajny rdzeń rad (alacer,
promptus, czynny, także cura = troska). W 1305 r. nasza miejscowość nazywa się, jak już zauważono, Rastow, w 1524
Radziegow, w 1652 Radziciow. W 1858 r. naliczono w Radziejowie 38 domów mieszkalnych i 256 mieszkańców.
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IV. Parafia Krzyżowice
A. Kościoły
1. Kościół św. Michała w Krzyżowicach
Piękny, kamienny kościół, który patrzy z krzyżowickiego
wzgórza kościelnego tak mile w dół na wieś głęboko zaszytą
wśród liści drzew na łąki i pola doliny Pszczynki, istnieje od 1799
roku i jest również jak 84 inne kościoły na pruskim Śląsku
poświęcony archaniołowi Michałowi. Krzyżowice posiadały już
prawdopodobnie w XIII wieku – w każdym razie wzniesiony
z drewna – kościół parafialny św. Michała, ponieważ w 1318 r.
w rejestrze czynszów dziekana Gabriela z Rimini jest wymieniony Quirinus jako proboszcz z „Cristorf”. W 1447 r. kościół
parafialny z „Creyschdorff“ pojawia się w registrum denarii
S. Petri in archidiakonatu Opoliensi wśród kościołów
parafialnych dekanatu żorskiego.
Kiedy mieszkańcy Krzyżowic zwrócili się w XVI wieku ku
nauce Lutra, tutejszy kościół stał się obcy dla kultu katolickiego.
Stało się to rzekomo128 już przed 1548 r., całkiem pewnie już
przed 1570 r., gdyż w tym roku został zaordynowany w Brzegu
przez superintendenta i kaznodzieję dworu Tomasza Thanholzera
Marcin Pollen z Jemielnicy jako pastor Krzyżowic w diecezji
pszczyńskiej129. Później byli tu czynni jako pastorowie Wawrzyniec Schlosser (do 1612 r.) i Leopold Molenda (od 1613 do
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1628)130.
Według Fuchsa131 i Weltzla132 kościół w Krzyżowicach na
równi z kościołami z Brześcia, Suszca, Łąki, Warszowic, Studzionki, Wisły Małej, Pielgrzymowic, Miedźnej, Szerokiej,
kościołem św. Krzyża w Pszczynie i kościołem na przedmieściu
Mikołowa pod koniec marca 1654 r. został przy pomocy oddziału
kirasjerów odebrany protestantom przez komisarzy cesarskich:
kanonika Macieja Steffetiusa, podpułkownika Jana Jaromińskiego
i dziekana żorskiego Sendeciusa. W związku z tym należy
stwierdzić, że według relacji pana na Pszczynie, Zygfryda von
Promnitza, z 15 grudnia 1634 r. przekazanej cesarskiemu starszemu administratorowi, księciu Henrykowi Wacławowi, już
w 1628 roku na mocy rozkazu cesarskiego w państwie pszczyńskim „wszystkich w tym czasie obecnych kaznodziejów wyznania
augsburskiego usunięto, a potem kościoły zagrodzono i zamknięto”. Większość wymienionych kościołów pozostawała chyba
najpierw, jak to wiadomo o kościele w Warszowicach133,
zamknięta i została dopiero około 1647 roku otwarta dla nabożeństw protestanckich przez wojsko szwedzkie. W 1654 r.
nastąpił potem ich zwrot katolikom. Krzyżowice jednak miały już
kilka lat przedtem, najpóźniej w 1647 r., katolickiego proboszcza
w osobie żywieckiego proboszcza Stanisława Blocha, który zlecił
sprawowanie duszpasterstwa częściowo mnichom, częściowo
księżom świeckim, w 1652 r. Adamowi Jakubowi Wadowiusowi134. Zatem kościół krzyżowicki nie został przywrócony
kultowi katolickiemu dopiero przez cesarską komisję w 1654 r.
Dnia 26 sierpnia 1652 r. kościół krzyżowicki wizytował
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archidiakon Bartłomiej Reinhold. Szkicuje on jej następujący
smutny obraz: „Kościół jest drewniany, otoczony cmentarzem,
poświęcony św. Michałowi. Równa się chlewowi i wskutek jego
starości, słoty i niepogody oraz gnicia zmierza do całkowitej
ruiny. Drzwi wiodące do zakrystii stoją zawsze otworem,
ponieważ fundamenty są tam przegnite. Kiedy popatrzysz w górę,
możesz przez sufit i dach zobaczyć wygodnie niebo. Ambona jest
stoczona przez robaki. Trzy ołtarze są skromne i niekonsekrowane. Chrzcielnica jest brudna. Przenajświętsze nie jest przechowywane w kościele. W istocie dreszcz chwyta wchodzącego
i wydaje się, że nie jest bezpieczne udzielanie tu sakramentów
i odprawianie mszy świętej. Drewniana dzwonnica stojąca w kierunku cmentarza mieści w sobie dwa dzwony. Kościół posiada
jeden ornat, 11 starszych nakryć, jedną mosiężną monstrancję,
jedną komżę i jeden srebrny kielich z pateną, który został wykonany dla protestanckiej uroczystości komunijnej. Innych przedmiotów kultu całkowicie brak”.
Jeszcze przez około jedenaście lat stał ten rozpadający się
kościół, może ciągle prowizorycznie naprawiany. Kiedy w 1661
roku wprowadził się do Krzyżowic proboszcz Krzysztof Jurovius,
jego pierwszą troską była budowa nowego kościoła. W 1663 roku
wybudował on własnym kosztem nowy, godny kościół i przyozdobił go według możliwości w czasie swojej około dwudziestoletniej działalności.
Relacja dziekana Joannetona, który w 1679 r. na polecenie
biskupa przeprowadził tu wizytację, jest pochwałą gorliwego proboszcza. Drewniany kościół, o szerokości 16 i długości 31 łokci
przedstawiał w jego wnętrzu, dzięki wykonanym przez proboszcza Juroviusa w 1671 r. malowidłom ściennym, które jako temat
miały mękę Chrystusa, wspaniały widok. Ambona była pięknie
wyrzeźbiona i pozłocona. Ławki były dobrze postawione. Prócz
dwóch dzwonów na wieży jeszcze jeden znajdował się w wieżyczce. Główny ołtarz był wyrzeźbiony dobrze, pięknie pomalowany i zaopatrzony w kosztowne kapy. Oba ołtarze boczne, które
tak jak główny ołtarz nie były konsekrowane, miały prostszy
wygląd. W artystycznie rzeźbionym i pomalowanym tabernakulum stała srebrna puszka z Przenajświętszym. Chrzcielnica zawierała czystą wodę święconą. Do inwentarza kościoła należały
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m.in. dwa srebrne kielichy, jedna monstrancja i dwie kadzielnice
z mosiądzu.
Ze sprawozdania wizytacyjnego z 1688 r. – dla uzupełnienia
poprzedniego – należy podkreślić, co następuje: Kiermasz poświęconego św. Michałowi niekonsekrowanego kościoła przypadał na pierwszą niedzielę po św. Jadwidze. Nad bramą kościoła
znajdował się chór. Posadzka nie była brukowana. Mała, wąska,
ciemna zakrystia miała dwoje drzwi i miała być wkrótce wyłożona cegłami. Drewniana chrzcielnica rzeźbiona i malowana, była
ozdobiona figurą św. Jana Chrzciciela. Już w 1686 r. za proboszcza Bosciusa została wybudowana nowa drewniana dzwonnica
z czerwoną kopułą, a w 1689 r. została odrestaurowana krypta
pod prezbiterium, o którą następcy panów v. Skrzischowskich
wcale się nie troszczyli. Wokół wybrukowanego za Bosciusa kościoła ciągnął się krużganek. Na cmentarzu otoczonym płotem
z desek stała drewniana kostnica, a przed główną bramą kościoła
krzyż.
Wiadomości o patronach poszczególnych ołtarzy ze sprawozdań wizytacyjnych z lat 1688, 1697, 1719 nie zgadzają się z matrykułą z 1730 r. Główny ołtarz był pewnie stale poświęcony
św. Michałowi i tak się nazywał jeszcze w 1719 r., jednak
w 1688 r. jest nazywany ołtarzem mariackim, chyba dlatego, że
znajdował się w nim stary obraz Najświętszej Maryi Panny.
Z ołtarzów bocznych jeden z 1697 r. to ołtarz św. Anny, drugi,
niedawno sprawiony to ołtarz św. Michała. W 1719 r. jeden
z bocznych ołtarzy został konsekrowany ku czci Trójcy
Przenajświętszej. W 1730 r. ołtarze boczne noszą imiona „Poczęcia Najświętszej Maryi Panny” i „ołtarz mariacki”. W 1719 r.
kościół nie posiadał jeszcze organów.
Proboszcz Skrzyschowski wybudował zamiast starego drewnianego kościoła, przeważnie na własny koszt, nowy kościół
murowany. Dnia 12 lipca 1793 r. powiadomił on władzę patronacką w Pszczynie o swoim zamiarze wzniesienia murowanych
kościołów – parafialnego w Krzyżowicach i filialnego w Szerokiej. Wikariat generalny we Wrocławiu wyraził zgodę na przeznaczenie 1100 talarów krzyżowickich oszczędności na budowę
kościoła. Dnia 20 październiku 1799 r. dziekan Feliks Reisner
z Rybnika jako administrator dekanatu żorskiego poświęcił nowy
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kościół parafialny w Krzyżowicach, wybudowany w stylu
barokowym o długości 29,66 m, szerokości 13 m i wysokości
16,66 m zwieńczony ku zachodowi wysoką na 50 m, z daleka
widoczną wieżą z cebulastą kopułą. Dach jest kryty gontem.

Z dzwonów, które do 1881 r. wisiały w dzwonnicy, dwa miały
następujące napisy: 1) Regina celi letrare alleluja, quia quem
meruisti portare 1522. 2) O rex glorie veni cum pace. Ave Maria
gratia plena.1652. Na trzecim i najmniejszym nie było niczego
do czytania. W 1881 r. dzwony zostały przetopione i poświęcone
przez proboszcza Knappego z Szerokiej. Teraz otrzymały
następujące napisy: 1) St. Michaeli ora pro nobis, a na drugiej
stronie regina coeli laetare alleluja. Quia quem meruisti portare.
Fund. 1552. Renov. 1881. 2) St. Maria ora pro nobis i Ave Maria
gratia plena. Fund. 1652. Renov. 1881. 3)St. Barbara ora pro
nobis i O Rex gloriae veni lumen [zamiast cum pace!!] Fund.
1881. Na wieżyczce wisi mała sygnaturka.
Wnętrze kościoła było początkowo pomalowane zwyczajnie
na biało. W 1864 r. na zlecenie proboszcza Rogiera prezbiterium
zostało pomalowane przez malarza kościołów Gaidę z Żor farbą
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olejną, a nawa farbą wodną. Teraz oglądano w prezbiterium
obrazy św. Ewangelistów, św. Anioła Stróża, św. Cecylii
i koronacji Maryji, w nawie obrazy wszystkich apostołów.
W 1891 r. Proboszcz Fuchs zlecił Stoperowi z Nysy wymalowanie prezbiterium, a w 1892 r. nawy. W 1891 r. został sprawiony
za 4 000 marek nowy główny ołtarz z obrazem św. Archanioła
Michała, ołtarz św. Jana Nepomuceńskiego za 1 385 marek i za
1 290 marek ołtarz Matki Boskiej do którego wstawiony został
stary obraz Najświętszej Maryi Panny. Wykonawcą był artysta
stolarz Stoper z Nysy. W 1894 r. Franciszek Krombach z Monachium namalował na zlecenie gminy kościelnej z Krzyżowic za
700 marek nową drogę krzyżową. Obecne organy zostały zbudowane w 1864 r. przez Dürschlaga z Rybnika. O urzędowaniu
Zolondka przypominają sprawione w 1884 r. balaski i zwykle
zamykana brama z krat pod chórem organowym, która umożliwia
pobożnym odwiedzającym kościół spojrzenie na tabernakulum
poza porą nabożeństwa.
Cmentarz, który ciągnie się wokół kościoła, został poszerzony
w 1894 r. za proboszcza Fuchsa. Organista odstąpił na ten cel za
corocznym odszkodowaniem pół morgi pola organistowskiego.
Proboszcz dał na ten cel 1 200 marek. W dzień Wszystkich Świętych 1894 r. proboszcz Fuchs dokonał uroczystego poświęcenia
nowego cmentarza. Postawił on tam także w 1899 r. kamienny
krzyż, przy czym już w 1889 r. za Zolondka został postawiony
krzyż przy południowej stronie kościoła. Poniżej cmentarza
znajduje się kaplica poświęcona św. Janowi Nepomuceńskiemu.
W ich bezpośredniej bliskości można zobaczyć krzyż kamienny
z napisem: „A. 1748 D. 8. Juni Macy Frisz spadł z konia no tej
drodze, swoj żywot dokonał którego duszy Boże bądż milośćiw.
Amen”. Według księgi zmarłych uległy wypadkowi był wójtem
Krzyżowic.
Jeśli chodzi o własność Kościoła, to według sprawozdania
wizytacyjnego z 1652 r. należały do niego dwa stawy, jeden duży
przy drodze do Bzia i jeden mniejszy w Krzyżowicach blisko
kościoła. Duży staw był według zapisów w sprawozdaniach wizytacyjnych z 1697 i 1719 r. prezentem pewnego Ostaschowskiego
z Ostaschowic. Z dokumentu pergaminowego przechowywanego
jeszcze dzisiaj w archiwum parafialnym w Krzyżowicach, dato-
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wanego na 4 czerwca 1580 r. dowiadujemy się, jak ten staw
znalazł się w posiadaniu Ostaschowskich. Karol von Promnitz,
baron na Pszczynie, Żorach, Trzebielu czyni wiadomym: zacny
świętej pamięci Stenzel Ostaschowski z Ostaschowic otrzymał od
biskupa Baltazara von Promnitza, – właściciela państwa pszczyńskiego w latach 1548 – 1562 – staw w Kobiórze. Tenże odstąpił
go w całości Stenzlowi von Promnitzowi, właścicielowi państwa
pszczyńskiego w latach 1562 – 1568 i otrzymał w zamian staw
w „Krzyżowicach jako własność dziedziczną bez sporządzenia
dokumentu tej zamiany. Na życzenie spadkobierców Stenzla
Ostaschowskiego, mianowicie Andrzeja Stenzla, Zygmunta,
Anny i Małgorzaty, Karol von Promnitz zlecił wygotowanie dokumentu dotyczącego tej sprawy, spadkobiercy mają posiadać na
wieczne czasy staw, który leży powyżej wsi między stawami
poddanych Filipa Ungermanna i Pawła Friescha przy drodze
z Krzyżowic do Bzia, razem z brzegami i sadziami, które są
położone w Krzyżowicach poniżej kościoła i do których mogą
kłaść ryby podczas odłowu. Drewno, którego by potrzebowali (do
sadzi), mogliby, pobierać z lasu szerockiego. Jako świadkowie
tego aktu występują w dokumencie: Maciej Pretorius, „mój
dziekan w Pszczynie”, Zygmunt Gläubicz von Lahn z Łąki,
Marcin Telgesch, „mój burgrabia na moim zamku w Pszczynie”
i Jan Hus, „mój pisarz”, który miał tym pismem rozporządzać”.
Z tego dokumentu można wywnioskować, że Kościół już
w 1580 r., zanim otrzymał wielki staw w podarunku („pro dote”),
posiadał sadzie poniżej kościoła i tym samym również wymieniony już w 1652 r. mały staw. Darowizna dużego stawu przypada na czas między 1580 a 1652 rokiem. Roczny dochód z tego
„kościelnioka” wynosił około 1719 r. od 10 do 20 talarów.
Obecnie jest on wydzierżawiony za roczną dzierżawą 600 marek.
Czynsz dzierżawny wpływa do kasy kościelnej.
Około 1730 roku kościół był w posiadaniu dosyć pokaźnego
majątku. Miał 830 tal. w majątku Jastrzębie u Wacława
v. Lassowskiego, 114 tal. w Bziu u Ferdynanda v. Januchowskiego, 50 tal. w Strumieniu u mieszczanina Adama
Winklera i 100 tal. u Gotfryda v. Rottenberga. Poza tym posiadał
dwa ule i dwa już wymienione stawy. W 1794 r. na gruncie po
byłym małym stawie, do którego należały sadzie, stały dwa
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domki, od których Kościół otrzymywał czynsz. Odsetki od
kapitału w wysokości 200 guldenów, ufundowanego przez Karola
v. Reisewitza na Boryni, służyły do utrzymywania wiecznej
lampy.
Obecnie (czerwiec 1910) liczba parafian wynosi około 2050.
Z tego przypada na Krzyżowice 650, na Borynię 800, Osiny 550,
Skrzeczkowice 50. Liczba dusz powiększyła się o około 100 z powodu podziału majątków rycerskich w Górnej Boryni i w Górnych Osinach na gospodarstwa rentowe. W parafii krzyżowickiej
mieszka 440 protestantów.
Patronat przysługuje państwu pszczyńskiemu. Obecnie
sprawuje go książę Jan Henryk XIV, który objął dziedzictwo po
ojcu 15 sierpnia 1907 r.
Do zarządu kościelnego należą: proboszcz Kubitza jako przewodniczący, Franciszek Winkler jako jego zastępca, Jan Hejnol
jako skarbnik, dalej Jan Glanz, Jerzy Mazur, Paweł Zielonka
i Józef Wróbel.
2. Kaplica mszalna Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny
w Osinach
Chałupnik Mateusz Klimza z Osin wybudował w 1800 r.
w tym miejscu z własnych środków kaplicę i powiększył ją
w 1833 r. przy pomocy drobnych datków. Zgodnie z decyzją
sądową ogłoszoną w Żorach 1 lipca 1835 r. założył dla utrzymania kaplicy fundację w wysokości 100 florenów, zatwierdzoną 27
października 1837 r. przez władzę duchowną. W 1842 r. dokonano poświęcenia kaplicy, w wyniku pozwolenia udzielonego 12
sierpnia tego roku przez wikariusza kapituły Rittera dziekanowi
Fesserowi z Żor. Początkowo wyrażono zgodę na 3 lata, na
odprawianie w kaplicy mszy św. w dni świąteczne i powszednie.
Oratorium, murowane i zaopatrzone w dach kryty dachówką
jest poświęcone Wniebowzięciu Najśw. Maryi Panny i posiada
ołtarz z obrazem Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny i figurami
św. Józefa i św. Anny, dalej harmonię na chórze i kielich
z pateną. Miejsce, na którym stoi kaplica i należący do niego
budynek ma wielkość około 2 arów i 90 metrów kwadratowych
i należy do kaplicy. Grunt został zarejestrowany sądownie
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w 1897 r. jako posiadłość katolickiego kościoła parafialnego
w Krzyżowicach.
Na zlecenie i koszt właściciela majątku rycerskiego i tartaku
parowego Pawła Szczepana z Żor kaplica została w 1908 r.
całkowicie wewnątrz i na zewnątrz odnowiona. Kapitał, z którego
odsetek jest ona utrzymywana, wynosi obecnie (czerwiec 1910)
747,66 marek. Z czasów proboszcza Skrzyszowskiego istnieje
jeszcze fundacja w wysokości 25 florenów, na odśpiewanie
w Osinach litanii św. Jana podczas oktawy święta św. Jana Nepomuckiego. 16 groszy miał otrzymywać nauczyciel (z Krzyżowic).
8 groszy przeznaczono na naprawę statuy i kaplicy św. Jana.
Obecnie w kaplicy mariackiej odprawiane jest nabożeństwo około
4 do 6 razy w roku.
B. Proboszczowie
W rozliczeniu dziekana Gabriela z Rimini z przyjętych przez
niego zaległych beneficjów biskupstwa wrocławskiego z dnia
4 października 1318 r. jest wymieniony ksiądz Quirinus jako
rector ecclesie in Cristorf135 (przełożony kościoła w Krzyżowicach, M.K.). Z tego samego wieku znamy jeszcze innego
proboszcza, Macieja z Krzyżowic. Książę raciborski Jan II „Żelazny” kazał go równocześnie z proboszczem Konradem z Żor
27 października 1390 r. – jak powiada kronika: „bezprawnie”
utopić136. Ponieważ książę oskarża siebie w dokumencie
z 4 września 1391 o spustoszenia dokonane w posiadłościach
biskupa krakowskiego i z obawy przed karą boską, daruje
biskupstwu krakowskiemu wsie Chełm, Imielin i Kosztowy
w jego okręgu pszczyńskim, jest prawdopodobne, że zabójstwo
obu proboszczów z dekanatu żorskiego, które krótko przedtem
nastąpiło, miało związek ze sporem krakowskim137. Ten sam
135

Neuling, Schlesiens Kirchorte 2. Aufl. S. 143.
Zeitschr. d. Ver. f. Gesch. u. Alt. Schlesiens IV 115 ff.
137
Zabójstwa księży nie były w tym czasie na Górnym Śląsku wcale
rzadkie. W 1363 r. został utopiony w stawie Małgorzaty Piotr z Koszalina, proboszcz kościoła mariackiego w Bytomiu. Jego wikarego Mikołaja z Pyskowic również wrzucono do stawu. Przyniesiony przez przy136
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książę splamił swoją pamięć siedem lat później przez nowe
morderstwo. Podczas skrytobójczego zamachu w Karlštejn
11 czerwca 1397 starszego podkomorzego Burgarda Struada
z Janowic, którego z innymi urzędnikami dworskimi kazał
zawołać do izby obsadzonej przez zbrojnych. Zamordowani mieli
według przekazu Jana i jego towarzyszy planować sprzysiężenie
przeciw królowi. Książę Jan otrzymał za to od Czechów imię
„Jana oprawcy”138.
Już w rozdziale „Kościoły” wspomniano, że w latach 1570 –
1628 w Krzyżowicach niewątpliwie działali pastorowie protestanccy.
W 1636 roku powierzono opiekę duszpasterską w Krzyżowicach i Szerokiej proboszczowi Piotrowi Manitzkiemu z Ruptawy.
Jednak baron Zygfryd von Promnitz nie pozwolił mu objąć tych
kościołów. W 1640 r. otrzymał inwestyturę na należące do diecezji wrocławskiej kościoły w Krzyżowicach, Szerokiej i Warszowicach Stanisław Bloch, diecezjanin krakowski, który w swojej
diecezji macierzystej posiadał dwie prebendy, probostwo w Żywcu i od 1630 r. dziekanię pszczyńską139. Zarządzanie tymi trzema
parafiami należącymi do dekanatu żorskiego zlecił częściowo
byłym zakonnikom, z których kilku żyło w konkubinacie,
częściowo wędrownym księżom świeckim, wypędzonym gdzieindziej. Kiedy w 1652 r. archiodiakon Bartłomiej Reinhold wizytował Krzyżowice, parafianie, mianowicie szeroczanie, skarżyli
się gorzko na proboszcza Blocha. Jego zastępcy (dochodzący)
jaciół półżywy do miasta zmarł po trzech dniach z obrażeń, które spowodował oprawca toporem, topiąc go. (Gramer, Beuthen S. 42 ff). Przed
październikiem 1371 r. został zamordowany w Raciborzu ksiądz
Sbroske z Żor, członek bractwa maryjnego przy klasztorze dominikanów w Raciborzu. (Schafer, Gesch. Einer Schles. Liebfrauengilde
S.5.) Przed 1526 r. pewnie w wojnach husyckich, zostało zamordowanych w czasie niepokojów wojennych kilku sług ołtarza z Żor. Proboszcz z Żor jest zobowiązany dawną fundacją odprawić we wszystkie
quatembry msze i officium defunctorum pro caesis capellanis (oficjum
zmarłych za zamordowanych kapelanów).
138
Zivier, Fürstentum Pleβ I, 78.
139
Zivier, Zur Geschichte der evangel. Kirche in Schlesien, Oberschlesien V 397 ff.
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przebywali na miejscu tak rzadko, że ludzie często musieli
chrzcić swoje nowonarodzone dzieci u najbliższych predykantów.
Jedno dziecko pozostawało nawet przez pół tygodnia bez chrztu,
gdyż dochodzący kapłan był nieobecny.
Dalej parafianie żalili się, że nabożeństwo w ich kościołach
jest czasami odprawiane zaledwie trzy razy w roku. Wizytator
zaznacza, że te złe stany rzeczy tym ciężej ważą, gdyż lud od niedawna powrócił do wiary katolickiej, lub przynajmniej jest na
drodze powrotu. Właśnie tu duchowny nie powinien przez zły
przykład, nieobecność i zaniedbywanie nabożeństwa dawać
zgorszenia i w ten sposób odstraszać lud, a raczej budować ludzi
pobożnym i świętym życiem.
Skargi, które zostały wyłożone wizytatorowi, nie kierowały się
z pewnością przeciwko urzędującemu komendarowi Adamowi
Jakubowi Wirssowitzowi alias Vadovius, gdyż przebywał on
w Krzyżowicach dopiero od trzech tygodni. Został on wyświęcony na kapłana w 1626 r. w Krakowie przez biskupa Tomasza
Oborskiego i działał potem duszpastersko przez 17 lat w Wadowicach. Ponieważ nie mógł on okazać żadnych skierowań i żadnego upoważnienia do szafowania sakramentów świętych, wizytator polecił mu wyprosić je u biskupa diecezjalnego, o ile zamierza tu dalej przebywać. Miał odprawiać nabożeństwo w Krzyżowicach i Szerokiej w każdą niedzielę, dążyć do budowy nowego kościoła w Krzyżowicach, żądać mesznego z opuszczonych
pól, które są teraz obsiewane przez innych, także z sołectw, które
zostały dołączone do dominiów i w końcu objąć w posiadanie
drogę prowadzącą obok cmentarza do probostwa, którą nielegalny
użytkownik chce odstąpić. Jeśli chodzi o dochody proboszcza, to
pobierał on w 1652 r. około 9 małdrów mesznego z Krzyżowic,
Boryni i Osin. Chłopi z pewnością wiedzieliby, jaką podać wysokość mesznego z pól leżących wówczas – chyba w wyniku wojny
trzydziestoletniej – odłogiem, jednak wizytator nie mógł z nimi
rozmawiać. Pole proboszczowskie ciągnęło się od probostwa do
Osin. Poniżej kościoła leżała łąka proboszczowska z małym
stawem140.
140

Dochody, jakie osiągał proboszcz z Szerokiej, i jego tamtejsza własność zostaną podane w historii parafii tej miejscowości.
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Wirssowitz zarządzał parafią Krzyżowice, do której wtedy
należała też Szeroka w latach 1652 – 1661. Dnia 11 stycznia
1661 r. odwiedził on, już schorowany, kanonika Hallatscha w Żorach. Podczas posiłku udusił się w wyniku gwałtownego kaszlu.
Zwłoki zostały pochowane 18 stycznia w żorskim kościele parafialnym, prawdopodobnie dlatego, że kościół krzyżowicki był
bliski ruiny.
Następcą Wirssowitza został Krystian Franciszek Jurovius.
Urodzony w 1634 r. we Wodzisławiu, wyświęcony w 1658 r.
w Nysie na kapłana, otrzymał 25 maja 1661 r. od katolickiego
hrabiego Erdmanna von Promnitza prezentację na Krzyżowice.
Zanim tu przyszedł, działał jako wikary w Żorach. Jest określany
jako uczony i gorliwy kapłan, który wielu niekatolików przywrócił Kościołowi i cieszył się także u innowierców wysokim poważaniem. Stanowili oni wtedy w parafii krzyżowickiej większość
i w 1670 r. byli obsługiwani przez predykanta Bernarda Pragenusa, który mieszkał w Osinach u tamtejszego dziedzica von
Fragsteina. Pod datą 12 lipca 1670 r. wyszło z Wiednia do kapitana krajowego księstw opolskiego i raciborskiego zalecenie, by
ujętego w Osinach Pragenusa trzymać w więzieniu. Dnia 23
sierpnia tego roku zarządzono przetrzymanie predykanta w wieży
żorskiego ratusza tak długo, póki nie zostaną wykryci jego zwolennicy i nie zostanie wszczęte postępowanie przeciw Fragsteinowi. Wydaje się, że Pragenus siedział w żorskiej wieży do końca
lutego 1671 r., gdyż według pisma zwierzchniego urzędu cesarskiego datowanego na 19 lutego 1671 r. we Wrocławiu kapitan
krajowy dostał polecenie odprowadzenia Pragenusa przez ziemię
nyską, ziębicką i świdnicką aż do granicy śląskiej naprzeciw
Marchii Brandenburskiej i „pomyślenia o wydatku, jak wynagrodzić miastu Żory poniesione koszty (ponad 175 tal.)”. Według
zarządzenia z 17 grudnia 1670 r. protektorzy Pragenusa mieli
zostać wezwani przed urząd królewski141.
Proboszcz Jurovius rozwiązał problem budowy kościoła, budując w 1663 r. na własny koszt nowy kościół parafialny.
W 1671 r. zlecił piękne wymalowanie wnętrza.
141

Fuchs, Materialien zur evangelischen Religionsgeschichte des
Fürstentums Jägerndorf in Oberschlesien. Breslau 1773, S. 181 ff.
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W 1679 r. przeprowadził tu z polecenia biskupiego wizytację
dziekan Wawrzyniec Joannston. Z protokółu dowiadujemy się
dokładniej o posiadłościach i dochodach parafii. Oprócz wymienionego już w 1652 r. pola farskiego należały do proboszcza dwa
stawy w Osinach. Od 32 chłopów z Krzyżowic otrzymywał meszne w wysokości 33 szefli i 3 ćwierci pszenicy i tyle samo owsa142.
Z dominium, do którego przeszły nieuprawne pola 35 chłopów,
odstawiano 20¼ szefli pszenicy i tyle samo owsa. Z Osin 29
chłopów dawało 1 małder pszenicy i tyle samo owsa. Z 3 gospodarstw chłopskich dostarczano dawniej 11 szefli pszenicy i tyle
samo owsa, teraz jednak pola te leżały nieuprawione. Probostwo
miało 2 izby. Kościelnymi byli Jerzy Hetman i Wawrzyniec
Laczman.
Jurovius odszedł w 1684 r. – po dwudziestotrzyletniej, bogatej
w dobrodziejstwa działalności – na proboszcza do swojego miasta
rodzinnego Wodzisławia, został tu dziekanem i przywrócił wierze
katolickiej 600 osób. W 1685 r. stałby się nieomal ofiarą
zamachu.
W czerwcu tego roku idący spokojnie swoją drogą chłop
z Radlina został napadnięty i pobity na uliczce obok kościoła
parafialnego przez dwóch dragonów zakwaterowanego wokół
Wodzisławia pułku księcia Eugeniusza von Savoyen. Proboszcz
Jurovius przybiegł na jego krzyk i starał się odstraszyć żołnierzy,
wpierw łaskawymi słowami, potem groźbą zgłoszenia ich gwałtowności komisarzowi urzędowemu. Żołnierze wypuścili teraz
wprawdzie chłopa, ale napadli na proboszcza, pchnęli go na ziemię, bili go do krwi batami, jeden chciał go nawet przewiercić
szablą. Śpieszący z pomocą kapelan został przepędzony. Jednak,
kiedy nadeszło więcej ludzi i dzwonili wielkim dzwonem, potwory zaczęły się wycofywać. Dogoniono ich i przekazano sądowi
wojskowemu. Kasa pułkowa zwróciła proboszczowi, który ledwo
uszedł śmierci, koszty leczenia143. W 1706 r. pożegnał się z życiem doczesnym.
Po Juroviuszu prezentę na Krzyżowice otrzymał znów
142
143

Dochody z Szerokiej patrz Parafia Szeroka.
Weltzel, Sohrau 334 ff.

146

wodzisławianin Jerzy August Boscius. Urodził się w 1657 r., studiował w Ołomuńcu filozofię, w Pradze dwa lata teologię
i w 1682 r. otrzymał we Wrocławiu święcenia kapłańskie. Po
około półtorarocznej działalności jako wikary w Żorach został
wprowadzony w 1684 r. przez dziekana kanonika Krzysztofa
Konstantego von Holly’ego na proboszcza w Krzyżowicach. Boscius prowadził nieposzlakowany tryb życia, stale, także w czasie
podróży, był ubrany po kapłańsku. Zwracał uwagę na czystość
w kościele i katechizował w każdą niedzielę. Mszę św. odprawiał
trzy do cztery razy w tygodniu. Przenajświętsze nosił do chorego
uroczyście w bursie. Nie prowadził także procesji błagalnych,
lecz kazał w dni błagalne podczas mszy św. śpiewać litanię do
Wszystkich Świętych. Jego usiłowaniu doprowadzenia protestantów do wiary katolickiej towarzyszyło powodzenie. Do 1688 r.
miał w parafii 8, do 1697 r. ponad 100 i do 1719 już 300
konwertytów. Zapewniał przy tym w 1719 r. wizytatora, że
wszyscy niekatolicy jego gminy by się nawrócili, gdyby nie
wybudowano w Cieszynie kościoła łaski (Gnadenkirche). Jeśli
chodzi o stosunek liczbowy katolików i protestantów, w 1688 r.
liczby obu były równe. Do 1719 r. stosunek liczbowy przesunął
się tak na korzyść katolików, że wśród 1000 członków gminy –
wtedy jeszcze łącznie z Szeroką – naliczono tylko 200
protestantów. Niektórzy konwertyci wrócili znów do protestantyzmu. W 1719 roku doliczono się ich 34. Z małżeństw mieszanych wychowywano po protestancku tylko jedno dziecko,
natomiast z czysto katolickich małżeństw 6 dzieci. Dziewiętnaścioro dzieci ponownych protestantów otrzymywało również
protestanckie wychowanie. Przeciwdziałali proboszczowi kaznodzieje protestanccy, którzy przychodzili nocą do domów ich
współwyznawców i udzielali komunii luterańskiej. To samo
działo się zresztą także w innych sąsiednich wsiach, jak w Bziu
i Studzionce, a proboszczowie nie mogli temu przeciwdziałać,
gdyż, jak mówi sprawozdanie wizytacyjne, protestanci bronili
siebie i swoich predykantów z bronią w ręku.
Po wizytacjach za Bosciusa przeprowadzonych z polecenia
biskupa w latach 1688 i 1697, w 1719 roku przybył po długim
czasie znów biskup do tutejszej okolicy, by wizytować i udzielać
bierzmowania. Był nim biskup sufragan Eliasz von Sommerfeld.
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Proboszcz postanowił skarżyć się przed biskupem na dwie osoby
z jego parafii w szczególności i na gminę w ogóle. Odmówił
ślubu zbiegowi z Polski, który chciał się tu żenić. Ten żył teraz za
poradą pana Stengowskiego z Boryni z kobietą bez ślubu. Kiedy
jednak stało się głośne, że miał już dwie kobiety, znikł z parafii.
Proboszcz postawił teraz wniosek o ukaranie Stengowskiego.
Drugim oskarżonym był administrator gospodarczy Frank. Odmówił on naprawy obalonego krzyża, który dla pokrzepienia ludu
stał przy drodze publicznej i zaorał to miejsce. Boscius uskarżał
się w końcu także w ogóle na swoich parafian. Nie uczestniczyli
oni w egzekwiach za cesarza Leopolda i Józefa, jeszcze w jednej
niezaznaczonej tu bliżej procesji, ani w zarządzonych przez
biskupa publicznych modlitwach w kościele.
Z drugiej strony parafianie skarżyli się na proboszcza:
1) Odprawia nabożeństwo na przemian w Krzyżowicach
i w Szerokiej. Proboszcz mógł się jednak powołać na dawny
zwyczaj, dlatego zalecono parafianom posłuszeństwo wobec
ich duszpasterza.
2) Bardzo wielu ubogich jest chowanych poza cmentarzem,
w ogrodach i przy drogach. Proboszcz odpowiedział, że nie
pozwala grzebać na cmentarzu tylko odszczepieńców, tj.
tych, którzy odpadli od wiary katolickiej. Protestanci otrzymali dla siebie miejsca spoczynku na cmentarzu, jednak
trochę oddalone od kościoła. Parafianie nie mogli temu
zaprzeczyć.
3) Proboszcz miał przekroczyć taksę od stuły. Skarżący nie
mogli jednak dostarczyć żadnego dowodu w tej sprawie.
4) Proboszcz nie dopuszcza protestanckiego ojca chrzestnego
przy chrztach dzieci katolickich.
Biskup przyznał rację proboszczowi, zwłaszcza że katoliccy
ojcowie chrzestni byli do dyspozycji.
W końcu biskup napominał parafian, by byli gorliwymi
katolikami i żyli z proboszczem w pokoju. Proboszcz otrzymał
zalecenie, by zgłaszał władzy duchownej odszczepieńców, jak też
dzieci z małżeństw mieszanych, które miałyby być wychowywane po protestancku.
Z okazji wizytacji sufragan bierzmował 80 osób z parafii
krzyżowickiej.
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Proboszcz Boscius, który w 1702 r. jest wymieniany jako
prefekt jankowickiego Bractwa Bożego Ciała, założył fundację
w wysokości 400 guldenów, by za spokój jego duszy i jego
pokrewieństwa były odprawiane msze św. Zmarł między 1719
a 1724 r. Jako wikarzy działali w Krzyżowicach Adam Zaros
(ok. 1717 r.) i Paweł Psotta (ok. 1721 r.)
W latach 1722 i 1724 jako proboszcz z Krzyżowic jest wymieniany Adam Franciszek Panus. Urodził się w 1673 r. w Strumieniu, w 1688 r. został wyświęcony na kapłana. Przed przybyciem do Krzyżowic zarządzał parafią w Studzionce. Jego okresu
urzędowania dotyczy kilka zapisków dziekana Mazurka
w księdze protokołów dekanatu żorskiego. Probostwo zostało
niedawno wybudowane przez wszystkie gminy należące do
parafii. Proboszcz posiadał m. in. prawo pobierania drewna
z pańskiego lasu i dom stojący na gruncie farskim, z którego
mieszkańcy musieli mu płacić po 3 talary. W Skrzeczkowicach
było 5 zagrodników, którzy dawali proboszczowi oprócz podarku
noworocznego zamiast mesznego według prastarego zwyczaju
2 kapłony. W razie śmierci gospodarza proboszcz jako ofiarę
otrzymywał koguta, a w razie śmierci kobiety kurę. Z okazji ślubów pan młody dostarczał pół ćwierci gorzałki, garniec piwa,
ciasto i kurę. Ponieważ do inwentarza parafii należały także
drewniane sprzęty do warzenia piwa, z pewnością proboszczowi
przysługiwało prawo warzenia dla siebie piwa. Podczas wizytacji
dekanatu żorskiego w 1727 r. stwierdzono, że w tutejszej parafii
było 20 odszczepieńców i 40 dzieci wychowywanych po
protestancku.
Panus już w 1728 r. przebywał w domu emerytów w Nysie,
a parafia była administrowana przez Franciszka Józefa Morysa.
W 1728 r. hrabia Erdmann von Promnitz zaprezentował na
parafię Krzyżowice dotychczasowego proboszcza z Pstrążnej
Jerzego Aleksego Nestroja, urodzonego w 1689 r. we Wodzisławiu i wyświęconego ok. 1714 r. Ten sam jest wymieniany jako
magister filozofii, bakałarz teologii, członek żorskiego bractwa
różańcowego i w 1732 r. jako Actuarius circuli144 dekanatu
żorskiego. Zmarł w marcu 1739 r. Jako wikarzy stali mu u boku
144
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Marcin Biell (1731 – 1733), Grzegorz Gembitza (1733), Jan
Zagola (1733 – 1734), Michał Lipka (1734 – 1736), Paweł
Albrecht (1736 – 1737), Antoni Hancke (1737 – 1738), Józef
Jäckel (1738 – 1740).
Dnia 13 października objął parafię Krzyżowice dawniejszy
administrator Franciszek Józef Morys rodem z Brzezinki.
W księdze zmarłych jest wspomniane, że niekatolicy byli wtedy
grzebani w odosobnionym miejscu cmentarza. Teofil von Ziemietzky z Boryni kazał z niechęci do wiary katolickiej i ponieważ
nie chciał płacić kosztów pogrzebu, pochować swojego poddanego Jakuba Sadłę na polu pod krzyżem. W 1750 roku przybył na
Górny Śląsk biskup książę Filip Gotthard von Schaffgotsch, by
przeprowadzić tu wizytację generalną. Wezwał on proboszczów
do siedzib dekanatów przewidzianych do wizytacji i kazał im
przedłożyć księgi kościelne. Dnia 28 czerwca kontrolował
matrykuły krzyżowickie, o czym świadczy podpis w jednej
z nich. (P.G. episcopus Wratislaviensis). Morys działał tu jako
proboszcz przez 12 lat. Zmarł 2 kwietnia 1752 r. w wieku 55 lat
i znalazł swoje miejsce spoczynku w grobowcu kościelnym. Jego
wikarymi byli: Walenty Kubica (1741), Adam Smietana (1742),
Mateusz Biada (1750), Kazimierz Wodecky, od 1750 r. Ten
ostatni został po śmierci proboszcza administratorem i miał u boku jako wikarego Walentego Stöbera.
Nieco dłuższa działalność w Krzyżowicach niż proboszczowi
Morysowi była wyznaczona jego następcy na urzędzie, Wacławowi Michałowi Glormesowi. Urodził się w 1712 r. we Wodzisławiu i przed jego przeprowadzeniem się do Krzyżowic był
proboszczem w Pawłowicach. W 1752 r. wprowadził się do Krzyżowic. Nieszczęśliwy wypadek spowodował w 1756 r. jego
śmierć. Podczas jazdy spadł z wozu i połamał członki. Zmarł na
gangrenę w 1 niedzielę adwentu 1765 r., zaopatrzony sakramentami, w wieku 58 lat i został w dniu następnym pochowany
w krypcie przed głównym ołtarzem. Od 1760 r. wspomagał go
w duszpasterstwie wikary Wawrzyniec Paździor.
W czasie wakansu nad duszpasterstwem czuwał tu wikary
Bomba.
Wśród krzyżowickich proboszczów z XVIII wieku nikt nie
zasłużył na taką wdzięczność swoich parafian jak budowniczy

150

dzisiejszego kościoła parafialnego i probostwa, Ignacy Alojzy
Skrzyschowski. Ujrzał światło dzienne w 1725 r. w Łaziskach
pod Wodzisławiem, ukończył w Opawie filozofię i teologię we
Wrocławiu i w 1751 r. przyjął w katedrze wrocławskiej święcenia kapłańskie. Po kilkuletnim działaniu jako wikary i od około
1759 r. jako proboszcz w Pielgrzymowicach, został zaprezentowany w 1765 r. na Krzyżowice i otrzymał w końcu zatwierdzenie,
chociaż początkowo komora królewska go odrzuciła. Swój urząd
objął w dzień św. Michała 1766 r. Charakterystyka urzędników
(Konduitenliste) z 1800 r. udziela mu samych pochwał: „Jego
moralne zachowanie się w życiu społecznym jest nienaganne
i budujące. Jego jedynym dążeniem jest sprostanie obowiązkom
duchownego”. Dnia 3 sierpnia 1789 r. Skrzyschowski założył
wiele fundacji dla Krzyżowic i sąsiednich parafii. Jak wyjaśnia
w stosownym dokumencie, otrzymał on od kilku dobroczyńców
4100 fl. z zaznaczeniem, że użycie odsetek pozostawia się jego
dobrej woli. Odsetki miały być przeznaczone: 1.) dla proboszcza,
wikarego, nauczyciela, deptacza miechów organowych, członka
zarządu kościoła, ministrantów i biednych z Krzyżowic, jak
również dla nauczyciela i kościoła w Szerokiej. 2.) tym samym
osobom w parafii Godów i przy kościele w Łaziskach. 3.) tym
samym osobom w parafii Pielgrzymowice i przy kościele w Golasowicach. 4.) – 7.) proboszczom w Warszowicach, Wiśle Małej,
Bziu i Studzionce. Zobowiązania fundacji polegały na mszach
św., nabożeństwie za zmarłych, litaniach i modlitwach za
proboszcza Skrzyschowskiego, jego rodziców, przyjaciół i dobroczyńców oraz jednego anonimowego kapłana. Skąd Skrzyschowski otrzymał środki na kosztowne budowy, nie wyjaśniono.
Opowiada się, że znalazł skarb. Prawdopodobne jest, że dobroczyńcy, którzy dali mu pieniądze na wymienione już fundacje,
dali mu też do dyspozycji środki na budowę obu kościołów. Już
w 1775 r. Skrzyschowski wybudował ex propriis (z własnych
środków) dom przy kościele filialnym w Szerokiej, od którego
czynsz miał być przeznaczony na kościół. Również piękne
probostwo w Krzyżowicach, które stoi jeszcze dzisiaj, zostało
wybudowane jakoby przez niego w 1778 r. Dnia 21 lutego 1798 r.
proboszcz Skrzyschowski sporządził swój testament, w którym
ustanowił swojego siostrzeńca, arendarza Antoniego Hoschka
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z Łabęd swoim głównym spadkobiercą. Zapisał m.in. kościołowi
w Szerokiej 300 tal., na niezbędne parafialne prace budowlane
w Krzyżowicach 100 tal. Odsetki od 1000 guldenów przeznaczył
dla chłopca, który poświęca się nauce. W pierwszym rzędzie miał
być uprawniony do nich syn głównego spadkobiercy, potem jego
brat, następnie jego krewny w końcu jakikolwiek student z parafii
krzyżowickiej, z państwa wodzisławskiego, rudzianin lub inny
biedny uczący się. Nadzór nad funduszem został przekazany
magistratowi żorskiemu145. Skrzyschowski zmarł 5 lutego 1802 r.
w wieku 77 lat i został zgodnie ze swoim życzeniem pochowany
w krzyżowickim kościele. Dziekan Reisner odprawił egzekwie,
proboszcz v. Wallhofen wygłosił mowę pogrzebową.
Jako wikarzy przy proboszczu Skrzyschowskim działali:
Wawrzyniec Pazdzior (1765 – 1767). Zmarł całkiem niespodzianie, kiedy proboszcz zaopatrywał chorego, w wieku około 46 lat
i został pochowany w krypcie kościoła. Jan Jurczyk (1787),
Tomasz Smolarz (wymieniony w 1799 i 1800 r.), Fryderyk Unzer
(1801), Antoni Zombek (1801 i 1802).
Po przeszło rocznym administrowaniu parafią przez Antoniego Zombka krzyżowiczanie otrzymali około Wielkanocy
1803 r. jako proboszcza dotychczasowego duszpasterza Pyskowic
Stanisława Kosmola. Urodził się w 1770 r. i w 1794 r. przybył do
Pyskowic jako wikary do swojego wuja, dziekana Andrzeja
Tysbierka. Powołany w 1799 r. na jego następcę poróżnił się
z mieszczanami z powodu budowy probostwa146 i ubiegał się
o parafię Krzyżowice. Kosmol został w 1808 r. dziekanem
dekanatu żorskiego, a w lipcu 1810 r. kanonikiem przy kolegiacie
w Opolu. Około 1822 r. otrzymał nominację na inspektora
szkolnego powiatu pszczyńskiego. Kosmol cieszył się szczególną
łaską księcia pszczyńskiego Louisa, który też przybył raz do
Krzyżowic z gratulacjami na jego imieniny.
Dnia 12 lipca 1828 r. Kosmol sporządził swój testament. Za
odsetki od 333 tal. i 10 gr. miano odprawić corocznie rekwiem,
drugie w dniu św. Stanisława, a w każdą niedzielę i święto mo145
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dlitwy o wstawiennictwo. 100 tal. przeznaczył na budowę
w Krzyżowicach posągu św. Jana, taką samą sumę na sprawienie
nowych organów. Zaległości mesznego, które zostały już zamienione na pieniądze i orzeczone sądownie do zapłaty gotówką,
w całości 745 tal. i 19 gr. sr., miały przypaść kościołowi, probostwu i szkole w Krzyżowicach na utrzymanie budynków. Nie
zapomniał też o swojej byłej parafii Pyskowice. Tamtejszemu
szpitalowi podarował 50 talarów, kościołowi dwa srebrne
lichtarze147.
Dziewięć dni po sporządzeniu swojego testamentu kanonik
Kosmol zmarł 21 lipca 1828 r., o godz. 4¾ po południu na
puchlinę wodną. Osiągnął wiek 58 lat. Drzemie do zmartwychwstania w wymurowanej krypcie za głównym ołtarzem krzyżowickiego kościoła. Jego namalowana podobizna jest przechowywana na krzyżowickim probostwie. Jako wikarzy stali mu u boku:
Grzegorz Warwas (1805 – 1807), Michał Aniol (1808 – 1811),
Stefan Pelka (1811), Piotr Schaletzki (1811), Alojzy Meiß (1811
– 1814), Andrzej Olik (1815), Paweł Krolik (1815), Jan Ciupke
(1818 – 1821), Antoni Strack (1821 – 1822), Michał Lorek
(1828).
Zarządzanie parafią przekazano o. Michałowi Kuβowi.
Dnia 4 maja 1829 r. przeprowadził się do Krzyżowic jako
proboszcz dotychczasowy proboszcz z Ćwiklic Andrzej Gilge.
Musiało mu się tu jednak za bardzo nie podobać, gdyż już 15
grudnia 1831 r. wrócił on do Ćwiklic. Zmarł 6 września 1832 r.
w wieku 54 lat. Obaj następni proboszczowie przeprowadzili się
do Krzyżowic ze Studzionki.
Proboszcz Baltazar Zimmermann, urodzony w 1779 r. w Starym Wiązowie był członkiem kapituły u św. Macieja we Wrocławiu. Po zniesieniu klasztoru w 1810 r. poszedł pewnie jako wikary do Małgorzaty, w 1811 r. do Kluczborka. W 1815 r. był wikarym w Solnikach Wielkich i w maju tego roku został powołany na
proboszcza w Goszczu, później w Studzionce. Po półrocznym
administrowaniu Krzyżowic przez Michała Anioła z Warszowic
Zimmermann objął tutejszą parafię w czerwcu 1832 r. Po 12-let147
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niej działalności zmarł nagle w nocy 23 września 1844 na udar
i został pochowany przez dziekana Fessera z Żor. Pochowano go
w wymurowanej krypcie przy dużej bramie kościoła obok krypty
Schlutterbachów.
Jako wikarzy stali mu u boku: Tobiasz Marx, cysters z Rud,
zmarły 22.02.1833 r. w Krzyżowicach. Stanisław Marcinek (do
1835 r.), Antoni Pawellek (1835 – 1837), Karol Hoschek (1839 –
1840). Administrację powierzono wikaremu żorskiemu Józefowi
Konsallikowi.
Następcą Zimmermanna został Franciszek Wycislo, urodzony
18 września 1803 r. w Śmiałowicach, wyświęcony na kapłana 22
grudnia 1832 r. Działał jako wikary w Starej Wsi, jako administrator w Suszcu, a potem w Studzionce. Dnia 9 września
1845 r. nastąpiło przekazanie mu parafii Krzyżowice, ale inwestyturę otrzymał dopiero dnia 3 listopada 1855 r. po poddaniu się
egzaminowi konkursowemu na proboszcza. Dnia 27 września
1845 r. biskup sufragan Latussek przeprowadził w Krzyżowicach
wizytację generalną i udzielał bierzmowania. W latach 1847
i 1848 szalała w tutejszej parafii w okropny sposób cholera.
Podczas gdy w 1845 r. liczba zgonów wynosiła 101, w 1846 r.
92, to w 1847 roku podskoczyła do 267 i w 1848 r. do 251.
Dnia 24 września 1857 r. Wycislo w obecności proboszcza
Perkatza sporządził swój testament. Za odsetki od 1000 talarów
miały być prowadzone z ambony prośby o wstawienie się za
fundatorem, jego rodzicami i bratem, w dniu jego śmierci
Officium defunctorum (nabożeństwo za zmarłych) z rekwiem,
konduktem i błogosławieństwem, w 6 dni świątecznych w czasie
postu droga krzyżowa z Ojcze nasz i Zdrowaś przy każdej stacji
i kantata ku czci 5 ran Jezusa. Ponadto miano w dzień przed wigilią wypłacić ubogim z parafii 8 tal. i 6 fen. Proboszcz i dziekan
Wycislo zmarł 29 września 1857 r. na chorobę podbrzusza.
Spoczywa obok proboszcza Zimmermanna. Jako wikarzy działali
u Wycisły: Franciszek Muras (do 1847 r.), Ernest Bystry (1847),
Karol Kraus (do 1849 r.), Jan Lontzig (od 1849 r.), August
Rüchel (do 1852 r.), Franciszek Ksoll (od 1855 r.)
Po półrocznym administrowaniu przez Franciszka Ksolla
parafia została przekazana 9 marca 1858 r. proboszczowi Augustowi Rogierowi. Urodzony 20 marca 1818 r. w Mikołowie, na ka-
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płana wyświęcony 4 lutego 1844 r., pierwszą nominację otrzymał
na wikarego w Pszczynie, a w 1848 r. został administratorem
w Łące. W Krzyżowicach działał 7 lat. Dnia 22 września 1864 r.
biskup sufragan Wlodarski udzielał tu sakramentu bierzmowania.
Rogier zmarł 26 sierpnia na raka żołądka. Jego grób znajduje się
tylko o kilka kroków od grobu jego poprzednika. Jako kapłani
pomocniczy byli przy nim czynni: Juliusz Worbs (1858), Walenty
Rimel (1859). Po oddzieleniu się kościoła szerockiego od Krzyżowic w 1860 r. wikary w Krzyżowicach okazał się zbyteczny,
jednak w lipcu 1865 r. został przysłany do pomocy choremu proboszczowi bienkowicki wikary Wilhelm Tusker.
Dnia 12 października 1865 r. patron zaprezentował na parafię
Krzyżowice dotychczasowego administratora z Wisły Małej Rudolfa Giemsę, urodzonego 7 maja 1824 r. w Szumiradzie i wyświęconego na kapłana 23 czerwca 1851 r. Giemsa objął opiekę
duszpasterską 28 października 1865 r., inwestyturę jednak otrzymał w 1872 r. po zdaniu egzaminu proboszczowskiego. Jednak
już 4 marca 1878 r. śmierć wyrwała go z gminy.
Śmierć Giemzy wypadła w trudnym czasie. Fale Kulturkampfu
podnosiły się wysoko. Nie było możliwe obsadzenie parafii.
W ten sposób pozostawała ona w latach 1878 – 1886 r. bez własnego proboszcza. Parafianie byli zmuszeni przystępować do sakramentów św. w sąsiednich parafiach i tam zaopatrywać swoich
chorych, przynajmniej w pierwszym okresie.
W pierwszych 3½ latach ołtarz stał opustoszały. Żaden kapłan
nie odprawiał na nim świętych tajemnic. W niedziele i święta
nauczyciel i organista Fryderyk Beinbrecht czytał w kościele na
głos lekcję i ewangelię i przemawiał budująco. Potem lud śpiewał
zwyczajne pieśni mszalne. Niejedno oko stało się wilgotne, kiedy
po przebrzmieniu strofy, która poprzedzała zwykle przemienienie
św., nastąpiła mała przerwa, podczas której Syn Boży, który stał
się człowiekiem, zstąpił na ołtarz. W latach późniejszych – od
końca 1881 r. – proboszcz Leon Knappe z sąsiedniej Szerokiej,
który jeszcze dzisiaj żyje jako rześki starzec w Głogówku,
odprawiał w Krzyżowicach nabożeństwo we wszystkie niedziele
i święta, nieraz też w dni powszednie. Kiedy 11 września 1883 r.
władza duchowna zadekretowała na Krzyżowice, w celu podjęcia
tam duszpasterstwa, podrektora i nauczyciela religii Euzebiusza
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Stephana, który ostatnio działał w Wallerstein w Bawarii, a teraz
zatrzymał się w Rudach, dziekan Rasim prosił o wycofanie
dekretu dla Stephena, gdyż tam we wszystkie niedziele i święta
odbywały się nabożeństwa, składające się z sumy i kazania,
sakramentów świętych udzielano punktualnie, a proboszcz Knappe jest jeszcze zdrowy i krzepki i ma jeszcze przy sobie innego
kapłana.
Mimo to 4 lutego 1884 r. został zadekretowany na Krzyżowice
ksiądz pomocniczy w osobie wikarego z Toszku Albina Zolondka. Ten godny kapłan, urodzony 22 lutego 1836 r. w Krapkowicach, wyświęcony 4 lipca 1862 r., był już chory na oczy, kiedy
6 marca 1884 r. przybył do Krzyżowic. Zaniewidział tu całkowicie z powodu oderwania siatkówki. Mimo to podążał za swoimi obowiązkami i dotrzymywał kroku swoim obowiązkom
urzędowym ze skrupulatną sumiennością. W niedziele i święta
lekcję i ewangelię czytał ludowi nauczyciel Beinbrecht, Zolondek
wykonywał pozostałe akty z pamięci, po wielokrotnym przeczytaniu mu stosownych modlitw przez nauczyciela i jego dzieci
i przyswojeniu ich sobie w ten sposób. W 1884 r. za zachętą Zolondka poproszono o przyznanie odpustu ku czci Serca Jezusa,
który od 1885 r. jest obchodzony z dużym udziałem ludu.
Pod datą 18 listopada 1885 r. dziekan Rasim zawiadamiał
urząd duchowny, że choroba oczu Zolondka postąpiła tak daleko,
iż nie mógł on już dalej wykonywać swojego urzędu i prosił,
ponieważ obecnie Krzyżowice i Szeroka – ostatnia przez odejście
Knappego w październiku 1885 r. do Białej – były osierocone,
o facultas binandi (możliwość binowania – odprawiania dwu
mszy św.). Już trzy dni później wikariusz generalny Gleich zgodnie z pełnomocnictwem uzyskanym od biskupa księcia Roberta
udzielił dziekanowi pełnomocnictwa do binacji, a także zastępcy
dziekana proboszczowi Ksollowi w Warszowicach. W ten sposób
obaj duchowni nie bez dużej ofiary zaopatrywali obie
nieobsadzone parafie Krzyżowice i Szeroka. Dnia 26 marca
1886 r. został wysłany do Krzyżowic na zastępstwo pomocnicze
wikary Wincenty Sobel ze Strzeleczek i 1 grudnia tego roku
Zolondek, który był dzięki swojemu gorliwemu działaniu lubiany
przez parafian, opuścił miejscowość, by przeprowadzić się do
swojego przyjaciela ze studiów, obecnie kanonika honorowego
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Teofila Schöneicha do Rud.
Kiedy fale Kulturkampfu nieco się wygładziły, został zaprezentowany przez patronat na parafię Krzyżowice dotychczasowy proboszcz z Bojszów Hermann Fuchs. Urodzony
6 stycznia 1835 r. w Strzeleczkach jako syn królewskiego leśniczego, zabitego 23 marca tego roku przez złodziei drewna, został
wyświęcony na kapłana 2 lipca 1859 r. Fuchs działał jako wikary
w Gościęcinie, Rybniku, Białej i Pszczynie, w ostatniej
miejscowości do sierpnia 1866 r. Potem nastąpiło 20 lat obfitej
w łaski działalności w Bojszowach koło Pszczyny. Gorliwy
proboszcz odrestaurował tu m. in. kościół, postarał się o nową
drogę krzyżową i poszerzył cmentarz. Dnia 1 grudnia 1886 r. nastąpiło jego wprowadzenie do Krzyżowic jako proboszcza.
Proboszcz Fuchs uczynił wiele dla Kościoła i parafii. O jego
staraniach o renowację krzyżowickiego kościoła była już mowa
przy opisie domu Bożego. Należy jeszcze wspomnieć, że
wybudował on także kaplicę św. Jana i kosztem 1 100 tal.
przebudował praktycznie probostwo. Jest ono z racji swojego
położenia i urządzenia jednym z najpiękniejszych w okolicy.
Fuchs działał niezmordowanie w konfesjonale, na ambonie, przy
łożu chorych i w nauczaniu. Kiedy chory, nie mógł opuszczać
probostwa, by w ukochanym kościele sprawować swój urząd,
wtedy udzielał parafianom św. sakramentu pokuty w swoim
pokoju. W 1897 roku wystarał się dla swojej parafii o łaskę misji.
W dniach od 6 do 14 marca wygłaszali ojcowie franciszkanie
Desiderius, Alphonsus i Nazarius z Góry Świętej Anny,
w kościele wypełnionym do ostatniego miejsca poruszające
kazania i słuchali spowiedzi wspierani przez wielu duchownych
z sąsiedztwa. Wzruszająca była gorliwość wiernych, którzy przed
otwarciem kościoła gromadzili się na cmentarzu już o 4½ rano
i śpiewali godzinki. Niekiedy udzielano komunii św. jeszcze koło
godziny 8 wieczorem. Liczba komunikantów wynosiła około
3000. Na koniec misji postawiono podarowany przez księcia
pszczyńskiego krzyż misyjny ku wiecznej pamięci o łaskach misji
i podjętych przy tym postanowieniach. Dnia 2 maja 1893 r.
biskup sufragan Hermann Gleich podczas swojego bierzmującego
objazdu Górnego Śląska przybył do Krzyżowic, wizytował
i udzielał bierzmowania. Dziesięć lat później biskup sufragan
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Henryk Marx trafił do Krzyżowic w tym samym celu. Po śmierci
dziekana Ksolla z Warszowic Fuchsowi powierzono 26 kwietnia
1899 r. kierowanie dekanatem żorskim. W ostatnich latach jego
życia Bóg doświadczył go długotrwałą chorobą serca, która przez
dłuższy czas uniemożliwiła mu odwiedzanie kościoła
i spowodowała zaangażowanie wikarego. W niedzielę 12 czerwca
1904 r., kiedy była obchodzona w kościele krzyżowickim
pierwsza uroczystość odpustowa, o godzinie 8 wieczorem,
podczas przyjmowania olejów świętych, odszedł na wieczny
spoczynek. Jeszcze rano odprawił mszę świętą i spowiadał około
południa. Dnia 16 czerwca miał miejsce uroczysty pogrzeb przy
dużym uczestnictwie kleru i ludu. Pamięć o dziekanie Fuchsie
będzie jeszcze trwała żywa także w późniejszych pokoleniach
dzięki ustanowionym przez niego fundacjom. Pierwsza i druga
z tych fundacji mają działać dla zbawienia jego duszy i dusz jego
poprzedników, dla których nie istnieje żadna fundacja. Dzięki
dwom innym fundacjom wprowadzono w Krzyżowicach na
zawsze dzwonienie w czwartek wieczorem i w piątek popołudniu.
Zgodnie z piątą fundacją miały być odśpiewane we wszystkie
niedziele i święta, z wyjątkiem postu, przed kazaniem śpiewy
maryjne. Jako wikarzy stali dziekanowi Fuchsowi u boku
Franciszek Drost od października 1901 r. do marca 1903 r.
i Ryszard Horoba od 1903 r. Ostatni administrował także parafią
aż do przyjścia nowego proboszcza.

Dnia 17 października 1904 r. zastępca dziekana, proboszcz
Sierla z Szerokiej, z polecenia władzy duchownej wprowadził na
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urząd dotychczasowego wikarego pszczyńskiego Maksymiliana
Riegera, urodzonego w 1873 r. w Prudniku i wyświęconego na
kapłana w 1899 r.
Rieger założył w swojej parafii kongregację maryjną i zdobył
uznanie zabiegami o tutejsze beneficjum parafialne, kiedy ze
środków kasy parafii zakupił od banku krajowego w Berlinie
około 100 mórg pola i łąk w Osinach. Morga kosztowała 325
marek i obecnie przynosi przeciętnie 20 marek dzierżawy. Dnia
21 listopada 1906 r. za jego zachętą został powołany do życia
Związek Oszczędnościowo-Pożyczkowy z 46 członkami, Jego
pierwszym przewodniczącym został proboszcz Rieger. Był on
także czynny na niwie poetyckiej. Przykłady jego pięknego talentu poetyckiego można znaleźć w „Dichterstimmen” („Głosy
poetów”, M.K.) Tylko nieco ponad dwa lata było mu przeznaczone działanie w gminie, którą pokochał. Dnia 10 stycznia
1907 r. wieczorem o godz. 10½ po czterodniowej chorobie uległ
w wieku 34 lat zapaleniu płuc i został 15 tego miesiąca złożony
do grobu na cmentarzu krzyżowickim, gdzie krótko przedtem pochowany został jego ojciec. Około 2000 osób, wśród nich
22 księży odprowadziło tego gorliwego, wcześnie zmarłego duszpasterza. Proboszcz Loß z Pawłowic wygłosił w kościele po niemiecku mowę pogrzebową. Po nabożeństwie żałobnym, które celebrował proboszcz Schliwa z Jankowic, proboszcz Miczek
z Warszowic dedykował zmarłemu po polsku słowa pożegnania.
Po administrowaniu parafią przez Ignacego Pawelke’go dnia
15 maja 1907 r. wprowadził się do parafii jako proboszcz Konstanty Kubitza. Urodził się 19 grudnia 1875 r. w Łanach i został
wyświęcony na kapłana 23 czerwca 1902 r. Po czteroletniej
działalności jako wikary w Mikołowie przez osiem miesięcy był
czynny jako wikary powiatowy w Koźlu na G[órnym] Śl[ąsku]
Proboszcz Kubitza odnowił probostwo latem 1908 r. Koszty
zostały pokryte częściowo pokaźnymi środkami z kasy kościelnej, częściowo przez kwoty patronatu i gminy. W następnym roku
nastąpiło planowane już przez proboszcz Fuchsa, naturalnie w innej formie, osiedlenie się sióstr. Dnia 4 stycznia 1909 r. zostały
wprowadzone do Boryni dwie siostry z porębskiego klasztoru
macierzystego Służebniczek Maryi. Ich zadanie to ambulatoryjne
pielęgnowanie chorych i prowadzenie ochronki. Pomysł osiedle-
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nia sióstr pochodzi od byłego krzyżowickiego wikarego Drosta,
obecnie proboszcza w Bziu, podczas gdy siedlok Jan Dyrmin
z Boryni zasłużył się wsparciem materialnym nowego małego
klasztoru, który, czego należy się spodziewać, wkrótce przyjmie
w gościnę więcej sióstr.
C. Szkoły
1. Borynia
Kiedy 7 października 1877 r. spaliła się katolicka szkoła
w Krzyżowicach, do której uczęszczały dzieci boryńskie, gmina
Borynia postanowiła wybudować własną szkołę. W tym celu
nabyła od zagrodnika Jerzego Kuscha parcelę wielkości 76,50 a.
Budynek szkolny miał mieścić 2 izby klasowe dla 80 dzieci każda
i pomieszczenia mieszkalne dla żonatego kierownika i adjuwanta.
Budowę rozpoczęto w 1881, skończono w 1882 r. Poświęcenia
dokonał 1 grudnia proboszcz i lokalny inspektor szkolny Leon
Knappe z Szerokiej. Ponieważ dziedzic z Górnej Boryni, Paweł
von Madeyski-Poray nie podołał poleceniu rejencji królewskiej,
by przedstawić na kierownictwo szkoły stosowną osobę, obsadził
je landrat Winterfeldt zgodnie z wskazówką rejencji. Stanowisko
kierownika szkoły piastowali:
Klemens Konietzny. Dotąd urzędował on jako drugi nauczyciel w Krzyżowicach i przejął 1 grudnia 1883 r. kierownictwo tutejszej szkoły, która liczyła 137 dzieci. Dnia 1 październiku
1886 r. wprowadzono tu stanowisko adjuwanta, które do 1888 r.
obejmował Karol Görlich, do 1890 r. Hermann Scheliga, do
1891 r. Jan Jochmann. Dnia 1 października 1891 r. nastąpiło przekształcenie stanowiska adjuwanta w stanowisko drugiego nauczyciela, które najpierw objął Jochmann. Po nim nastąpili: Hermann
Reimann (1894 – 1900), Edward Kosler (1900 – 1901), Józef
Radetzky (1902 – 1904), Hermann Reimann (1905 – 1907), Józef
Pyrsch 1907 – 1910), Karl Greczy (1910), Józef Loske (od 1 lipca
1910).
Dochody kierownika szkoły składały się z pensji (744 marki),
deputatu zbożowego (132 marki) i z użytkowania 2 mórg pola (24
marki). Adjuwant otrzymywał 270 marek pensji, 234 marki do-
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datku żywieniowego i deputat zbożowy wartości 66 marek.
Od 1 lipca 1895 r. dwuklasowa szkoła jest trzyklasową
z 2 nauczycielami. Dnia 7 września 1899 r. w budynek szkolny
uderzył piorun i ogłuszył córkę nauczyciela. Spaliło się całe
wiązanie dachowe. Dopiero 10 lat później umieszczono na budynku szkolnym piorunochron. Niedomagający już od dłuższego
czasu kierownik Konietzny przeszedł 1 października 1900 r.
w stan spoczynku.
Hermann Reimann. Urodził się w 1872 r. w Mrowinach, pow.
Świdnica, uczęszczał do seminarium w Brzegu i w latach 1891 –
1894 pracował jako nauczyciel pomocniczy w Szerokiej. Dnia
1 maja 1901 r. objął tutejsze kierownictwo szkoły. Podczas gdy
dotąd dzieci ewangelickie z gminy Borynia uczęszczały do tutejszej szkoły i uczyły się religii ewangelickiej u pastora Langera
z Żor, na Wielkanoc 1903 r. zostały – w liczbie ośmiu – przekazane do nowowybudowanej szkoły ewangelickiej w Krzyżowicach. Za to szkoła boryńska otrzymała przyrost przez osiedlenie
się niemieckich rodzin z Galicji na terenie majątku Górna
Borynia. Dnia 1 lipca 1907 r. Reimann został przeniesiony do
Panewnik.
Reinhold Willimski. Dotychczas był on zatrudniony we Woszczycach. W Boryni urzędował od 1 lipca 1907 r. Dnia 1 kwietnia
1910 r. został przeniesiony do Kuniowa powiat Kluczbork. Jego
następcą od 1 września tego roku jest Oskar Langer z Księżego
Pola, który dotąd działał w Łaziskach Średnich i tam został
zastąpiony przez nauczyciela Greczy’ego z Boryni.
Wkrótce samodzielną gminę będzie tworzyć Eichendorf,
miejscowość powstała ze Skrzeczkowic oraz części Boryni
i Osin. Szkoła wybudowana przez bank krajowy jest już gotowa
i ma być jak najprędzej otwarta. Na tamtejsze stanowisko nauczycielskie jest przewidziany nauczyciel Gojowczyk z Borku. Wszystkie dzieci osadników mówiące po niemiecku zostaną zabrane ze
szkoły boryńskiej i przydzielone do nowej szkoły.
Liczba uczniów w Boryni wynosiła w 1886 r. – 155, w 1905 r.
– 156, 1 sierpnia 1910 r. – 160.
Zarząd szkolny we wrześniu 1910 r. tworzyli: Karol Härtel,
sekretarz księcia pszczyńskiego, jako przewodniczący, proboszcz
Kubitza z Krzyżowic, naczelnik gminy Winkler i właściciel
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majątku rycerskiego Schippan.
Szkoła od września 1905 r. należy do Szkolnego Rejonu
Inspekcyjnego Mikołów, którym kieruje powiatowy inspektor
szkolny Görlich. Jest on równocześnie lokalnym inspektorem
szkolnym
2. Krzyżowice
Krzyżowice posiadały szkołę niewątpliwie już przed 1652 r.,
gdyż w protokole wizytacyjnym z tego roku jest mowa o polu
szkolnym, które łączyło się z polem proboszczowskim. Ze sprawozdania wizytacyjnego z 1679 r. dowiadujemy się, że od 1668 r.
służył kościołowi jako nauczyciel Baltazar Fabricius, który zamieszkiwał drewniany, dosyć zapadnięty dom. Uprawiał on pole
o długości 24 grządek i otrzymywał od każdego chłopa rocznie
2 ciasta. Z naprawami budynków szkolnych wtedy się za bardzo
nie śpieszono, gdyż sprawozdanie wizytacyjne z 1687 r. skarży
się znowu: „Budynek szkolny wymaga naprawy”. Wreszcie mało
zależało od tego, w jakim stanie znajdował się budynek szkolny,
ponieważ według tego samego sprawozdania nauczyciel nie miał
„żadnej młodzieży w szkole”. Fabricius zresztą nie zniechęcał się
tą ucieczką przed szkołą, gdyż jeszcze w 1719 r., a więc 51 lat po
objęciu przez niego urzędu, pracował tu w wieku 73 lat w kościele i w szkole, chociaż wtedy był już „bliski śmierci”.
Z XVIII wieku są znane nazwiska tylko tych nauczycieli
krzyżowickich: Józef Machura (1728 – 1738), Walenty Boczek
(1738 – 1742), Mateusz Eliasz (1750 i 1755), Wawrzyniec
Biermann (1766), Jan Weidner (1772), Gotfryd Gabrus (1786 –
1802). Posada organisty była w XVIII wieku oddzielona częściowo od stanowiska nauczyciela, Gabrus jednak łączył obie
posady. Po Gabrusie nastąpił Józef Kutscha (w 1809 i jeszcze
w 1815 r.). Po nim tutejsze stanowisko nauczyciela otrzymał
Duda, urodzony w 1754 r. i wykształcony w Głubczycach i Rudach. W służbie szkolnej był od 1782 r. i zanim przybył do
Krzyżowic, przez 24 lata był nauczycielem w Szerokiej. Budynek
szkolny, który Duda zastał w Krzyżowicach, był drewniany ze
słomianą strzechą i stał na południe od kościoła przy drodze
prowadzącej do Szerokiej. Znajdował się w opłakanym stanie.
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Według sprawozdania kanonika Kosmola sufit był w trzech
miejscach zapadnięty, komin od kilku lat obalony, stąd budynek
pełny dymu. Ponieważ szkoła nie mogła być ogrzewana, nie można było myśleć o prowadzeniu nauczania następnej zimy. W razie
pożaru zagrożony był kościół. Sprawozdanie nie chybiło celu148.
Przystąpiono z pomocą pieniędzy pożyczonych przez kanonika
Kosmola do budowy na wzgórzu na północ od kościoła nowego,
murowanego budynku szkolnego. W ostatnich tygodniach 1819 r.
nastąpiło poświęcenie. Liczba uczniów wynosiła w 1816 r.
tylko 87. Z 40 dzieci boryńskich przychodziła po naukę tylko połowa, podczas gdy z 47 dzieci krzyżowickich tylko 6 było poza
szkołą i całkiem bez nauki, głównie z braku ubioru. Nauczyciel
Duda był pilny i prowadził moralny tryb życia, jednak jego przełożeni nie mieli zbyt wielkiego zaufania do jego zdolności nauczania. Od 1824 r. stał mu u boku aspirant szkolny Willach. Po
nim nastąpił w 1892 r. adjuwant August Langner, który otrzymywał 25 tal. uposażenia, a od nauczyciela utrzymanie, i w 1831 r.
praktykant Jan Rduch. Duda zmarł 16 listopada 1831 r. w wieku
77 lat, z których 51 spędził w szkolnictwie. Prowadzenie szkoły
przejął adjuwant Rduch, który nauczył się metody seminaryjnej
u nauczyciela Gridy w Pawłowicach.
Dnia 20 marca 1832 r. został tymczasowo, a w 1835 r. na stałe
zatrudniony jako nauczyciel w Krzyżowicach Józef Nieborowski,
urodzony w 1804 r. i wykształcony w Głogówku. Początkowo jego pilność i jego prezentacja nie wywoływały niezadowolenia.
Później skargi były głośne. Niekorzystny wynik badania szkoły
w 1849 r. wytłumaczył tym, że od listopada 1847 do maja 1848 r.
nauka wypadała z powodu tyfusu. Rodzice przez to byli odzwyczajeni od posyłania dzieci do szkoły. Do tego usprawiedliwienia
lokalny inspektor szkolny Wycislo dodał co następuje: Nieborowski ma za dużo zajęć dodatkowych. Jest pisarzem gminnym
w Krzyżowicach, sędzią polubownym dla 4 do 5 gmin, wysyłającym pisma, organistą i rolnikiem. Często był odwoływany ze
szkoły na zebranie (gromada) do gospody lub dokądkolwiek, by
przyjąć testament. Nieborowski utracił teraz pisarstwo gminne.
W 1852 r. musiał się tłumaczyć przed landratem z powodu pijańs148
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twa. Nie zaprzeczał temu nałogowi, ale winę przypisał nieszczęśliwemu rokowi 1848. W jego domu miał grasować tyfus do
tego stopnia, że wszyscy członkowie rodziny leżeli chorzy. Jego
żona, córka i sługa ulegli chorobie. Lekarze doradzili gorzałkę
i czosnek jako środek zapobiegający tyfusowi. Wskutek obciążeń
przy pielęgnowaniu i bólu po stracie swoich bliskich zabrnął za
daleko. W 1852 r. Nieborowski zrezygnował, potem jednak rezygnację wycofał, ale bez powodzenia. W 1853 r. rozstał się ze
służbą w szkole.
Podczas jego urzędowania, mianowicie 21 sierpnia 1848 r.,
gminy z parafii Krzyżowice protestowały uroczyście przeciwko
oddzieleniu szkoły od kościoła, którego się obawiali. Nie chcieli,
gdyby nawet to kosztowało ich krew i życie, nigdy dopuścić do
tego, by ich dzieci pozostawały bez kościelnego nadzoru i kierownictwa. Gdyby to oddzielenie przeprowadzono, nie świadczyliby niczego i utrzymywaliby na własny koszt chrześcijańskiego
nauczyciela prywatnego.
Po zastępczym kierowaniu szkołą przez adjuwanta Marzonko,
został zatrudniony w 1853 r. w Krzyżowicach jako nauczyciel
Karol Lubetzki z Goczałkowic. W 1854 r. musiał on w 2 klasach
udzielać lekcji 163 dzieciom. W wyniku tego rejencja zarządziła
zorganizowanie stanowiska adjuwanta, jednak zatrudniony
w 1854 r. adjuwant Soblik pozostał tu tylko kilka dni i Lubetzki
musiał teraz znowu nieść cały ciężar nauczania. Dnia 1 marca
1855 r. Lubetzki poprosił o przeniesienie do Bierunia Starego.
Jego następcą został Fryderyk Beinbrecht, który podczas
Kulturkampfu zasłużył się wielce dla gminy. Urodził się w 1829
roku, w 1849 r. podjął pracę w szkolnictwie i działał w Krzyżowicach przez 36 lat. W 1869 r., w wyniku zorganizowania
stanowiska adjuwanta została w szczycie budynku szkolnego
wybudowana izba dla adjuwanta. Dnia 7 października 1877 r.
o godzinie 9½ wieczorem spalił się budynek szkolny. Kierownik
szkoły oraz drugi nauczyciel Fiering stracili cały swój dobytek.
Nikt z obu nie był ubezpieczony od pożaru. Budynek szkolny
został odbudowany ze środków kasy kościelnej jako organistówka, jednak nieco mniejszy, ponieważ patronat książęcy nosił
się z zamiarem oddzielenia urzędu organisty od szkoły i wybudowania oddzielnego budynku szkolnego. Ponieważ Beinbrecht
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wzdragał się przed oddzieleniem urzędu organisty od szkoły,
w 1888 r. została do organistówki dobudowana izba klasowa, do
której można się było wprowadzić 13 grudnia 1888 r. Zorganizowane w 1854 r. stanowisko adjuwanta piastowali (1858 –
1859), Józef Sobetzko (do 1861), Wilhelm Rosenblatt (do 1862),
Leopold Schnidko (1864 – 1867), Karol Beinbrecht (1867 –
1869), Franciszek Mende (1869 – 1870), Józef Gnilka (1870 –
1871), Karol Sehr (do marca 1873). Po przekształceniu szkoły
10 września 1874 r. w trzyklasową urzędowali jako adjuwanci:
Edward Satzke (do 1875), Alojzy Solich (do 1876). Dnia
1 stycznia 1877 r. dokonano przemianowania stanowiska
adjuwanta na stanowisko 2 nauczyciela. Piastowali je tymczasowo Henryk Fiering (1877 – 1881) i Klemens Konietzny (1881 –
1883). Kiedy w 1883 r. gminy i obszary dworskie Górna i Dolna
Borynia założyły własny obwód szkolny, tutejsza szkoła stała się
jednoklasową.
Do 1863 r. miejscowi proboszczowie, czasami też nauczyciele
prowadzili niedzielną szkołę dokształcającą. Od 1875 r. udziela
się młodzieży żeńskiej z Krzyżowic lekcji robót. Pierwszą nauczycielką robót ręcznych była córka nauczyciela Vally
Beinbrecht. W 1867 r. została tu na zarządzenie Rejencji Królewskiej w Opolu urządzona szkółka drzew owocowych.
Kierownik Beinbrecht przeszedł na emeryturę 1 października
1891 r., przeprowadził się do Żor i zmarł tu 23 października
1898 r.
Kierownictwo szkoły w Krzyżowicach otrzymał jego syn
Hugo Beinbrecht. Urodził się w 1864 r. w Krzyżowicach, uczęszczał do seminarium w Głogówku i przed powołaniem go do jego
miejscowości rodzinnej piastował stanowisko 2-go nauczyciela
w Pawłowicach. Od 1 listopada 1895 r. został tu zatrudniony
drugi nauczyciel, gdyż liczba uczniów wzrosła do 145. Stanowisko 2-go nauczyciela obejmowali: Jan Winkler (1895 – 1896),
Fryderyk Kaps (1897 – 1899), Adolf Ganitta (1899 – 1904),
Antoni Kierstein (1905 – 1910), Józef Bulla od 1 kwietnia 1910 r.
Aby lepiej przygotować przyszłych rolników gminy do ich zawodu, prezydent rejencji zarządził 3 grudnia 1897 r. utworzenie
w Krzyżowicach wiejskiej szkoły dokształcającej. Została więc
zorganizowana, jednak pozostawała nieczynna, ponieważ uczęsz-

165

czanie do szkoły było bardzo słabe, a uczniowie byli skłonni do
wykroczeń. Hugon Beinbrecht został w 1902 r. powołany na
rektora do Zabrza. Dnia 31 marca tego roku odszedł z tutejszego
stanowiska.
Jego następcą w Krzyżowicach został Józef Seemann.
Urodzony 1 listopada 1861 r. w Kolonii Renerowskiej koło Rud,
swoje pedagogiczne przygotowanie otrzymał w Pilchowicach
i urzędował w Brześciu, Kobiórze i Kryrach. Od 1 czerwca
1902 r. działa w Krzyżowicach. W 1905 r. przysłużył się tutejszej
szkole sekretarz sądowy Edward Mischke przez to, że zapisał jej
kapitał w wysokości 1200 marek, z którego odsetek miano urządzić wycieczkę szkolną. Seemann zlecił uprawę 1,13 ha łąki,
która została nabyta w 1906 r. w berlińskim banku krajowym
w granicach Osin dla kościelnego. Użytkownik parceli jest zobowiązany do wpłaty do krzyżowickiej kasy kościelnej odsetek
i amortyzacji od pożyczki w wysokości 300 marek przez 30 lat od
1 kwietnia 1909 r. począwszy.
Obecny budynek szkolny składa się z dwóch klas. Do niego
jest przybudowana organistówka składająca się z 3 izb i 1 komórki. Druga klasa została urządzona dopiero w 1902 r. i poświęcona
16 listopada tego roku.
Liczba uczniów podzielonych na 3 klasy wynosiła w sierpniu
1910 r. 143.
Zarząd szkolny w 1910 r. tworzyli: Karol Härtel, sekretarz
księcia pszczyńskiego, jako przewodniczący, siedlok Jan Hejnol,
jako jego zastępca, proboszcz Konstanty Kubitza, kierownik
szkoły Józef Seemann i siedlok Jan Klejnot.
Szkoła należy do Szkolnego Rejonu Inspekcyjnego w Mikołowie, który podlega powiatowemu inspektorowi szkolnemu
Gerlichowi będącemu równocześnie lokalnym inspektorem
szkolnym.
3. Osiny
Dzieci z gminy Osiny uczęszczały do końca grudnia 1893 r.
do szkoły w Baranowicach w parafii żorskiej oddalonej od 2 do 4
kilometrów. Kiedy liczba uczniów ciągle rosła – między 1873
a 1893 r. liczba minimalna dzieci osińskich podlegających
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obowiązkowi szkolnemu wynosiła 73, liczba maksymalna 117 –
okazało się konieczne albo poszerzenie budynku szkolnego w Baranowicach i zatrudnienie tam trzeciego nauczyciela, albo
wybudowanie w Osinach własnej szkoły.
Już z okazji budowy nowej szkoły w Baranowicach miał
zostać w Osinach utworzony oddzielny obwód szkolny. Dziedzic
z Baranowic, baron Durant, który był równocześnie właścicielem
Osin, zaproponował wtedy tutejszej gminie nieodpłatnie plac pod
budowę szkoły, jednak wtedy ten plan znalazł wielu przeciwników wśród członków zarządu gminy i szkoły. W 1893 roku
udało się wreszcie władzy nadzorczej szkoły poczynić przygotowania do utworzenia obwodu szkolnego w Osinach. Jeszcze
przed Nowym Rokiem 1894 r. została poświęcona przez
proboszcz Fuchsa izba szkolna wynajęta od chałupnika Antoniego Fizi, i 2 stycznia 1894 r. nastąpiło wprowadzenie przez
lokalnego inspektora szkolnego barona von Duranta nauczyciela
Torki. Nauczyciel Franciszek Torka, rodem z Kotkowic Starych
powiat Prudnik, otrzymał swoje przygotowanie pedagogiczne
w Głogówku i był w latach 1885 – 1887 nauczycielem pomocniczym i od 1887 r. do 1 stycznia 1894 r. trzecim nauczycielem
w Połomi. Sześć lat uczył w tutejszej wynajętej szkole. W 1892 r.
został wybudowany w środku wsi obok kaplicy na gruncie spadkobierców barona von Duranta za 21 000 marek nowy budynek
szkolny z 2 izbami klasowymi, każda dla 70 dzieci. Dnia 15
stycznia 1900 r. dziekan Fuchs użyczył nowej szkole poświęcenia kościelnego. Początkowo dzieci były uczone po pół dnia
w 2 klasach z 53 dziećmi każda. Dnia 1 kwietnia 1903 r. Torka
przeniosł się do Żor na nauczyciela i kierownika chóru. Tu zmarł
w kwiecie wieku jesienią 1907 r. Jego następcą w Osinach został
Adolf Wieloch, urodzony 1 października 1875 r. w Pawłowie,
powiat Zabrze, przygotowany do nauczania w seminarium w Pyskowicach. Nim przybył do Osin, był zatrudniony w Sabine,
Zaborzu, Mszanej. Od lipca 1900 r. zostało tu urządzone 2 stanowisko nauczycielskie, które piastowali do teraz: Jan Elsner (1900
– 1905), panna Barschewitz, potem na zastępstwie Wieloch do
16 października 1906 r., Edward Liszczenski (1906 – 1907),
Paweł Berke (do 1908), Hiacynt Grumann (do 1909), Józef Zidek
od 1.10.1909.
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Dnia 1 stycznia 1904 r. gmina i obszar dworski Osiny wystąpiły z związku szkolnego Baranowice i tworzą odtąd własny
związek szkolny. Na polecenie rejencji królewskiej również tu
została powołana 11 listopada 1906 r. do życia szkoła dokształcająca, do której obecnie uczęszcza około 10 uczniów. Dnia
11 maja 1908 r. wszystkie ewangelickie dzieci z gminy, które
dotąd uczęszczały do szkoły w Żorach, Warszowicach i Krzyżowicach, zostały przekazane tutejszej szkole katolickiej. W latach
1901 i 1904 z powodu panującej tu szkarlatyny, szkoła musiała
być na długie tygodnie zamknięta. Wiosną 1904 r. chorobie tej
uległo 14 dzieci. Dnia 26 styczniu 1907 r. odbył się tu pierwszy
wieczór dla rodziców, przy czym przedstawione zostały dwie
sztuki teatralne „Cesarz na Górnym Śląsku” i „Cesarz pomaga”.
Wieloch odszedł 1 lipca 1909 r. na stanowisko kierownika szkoły
w Górnym Niewiadomiu. Na jego miejsce został powołany Paweł
Teuber. Urodził się 2 lutego 1878 r. w Nowym Świętowie i urzędował od 1 sierpnia 1899 r. do 15 kwietnia 1900 r. w Łaziskach,
powiat Rybnik, następnie do 31 marca 1903 r. w Godowie i do
30 czerwca 1909 r. w Biertułtowach.
Liczba uczniów w 1894 r. wynosiła 91, w 1903 r. – 137, we
wrześniu 1910 r. – 129.
Zarząd szkolny we wrześniu 1910 r. tworzyli: właściciel majątku rycerskiego i tartaku parowego Paweł Szczepan jako przewodniczący związku szkolnego, proboszcz Konstanty Kubitza,
kierownik szkoły Paweł Teuber, Wawrzyniec Kleppek, Wincenty
Soika, Jan Chmiel.
Osiny należą do Szkolnego Rejonu Inspekcyjnego Rybnik I,
którym kieruje dr Rzesnitzek, który jest równocześnie lokalnym
inspektorem szkolnym.
D. Miejscowości należące do parafii
1. Borynia
Borynia jest oddalona od miasta powiatowego Pszczyny o 2¾
do 3 mil i dzieli się na Górną i Dolną Borynię. Pierwsza leży na
północny zachód, ostatnia na południowy wschód od drogi Żory –
Jastrzębie. Pierwszą dokumentalną wzmiankę o Boryni znajdu-
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jemy w zredagowanym około 1305 r. rejestrze ujazdowskim
księgi fundacyjnej biskupstwa wrocławskiego. Wynika z niego,
że w „Borinia” musiało być 39 włók. Dnia 20 maja 1354 r. książę
sukcesor Jan z Raciborza udzielił przyzwolenia, kiedy książę
Mikołaj sprzedał Stefanowi z Raszczyc prawo książęce na
Raszczyce i Borynię za 60 marek ówczesnej monety, jego i jego
spadkobierców uwolnił od wszystkich podatków i obciążeń i zgodził się na pobieranie przez chłopów z tych miejscowości do
własnego użytku drewna z lasów książęcych149. Ponieważ według
tego dokumentu Borynia nazywała się wtedy także „Woitzesdorf”, przyjmuje się, że stara polska miejscowość Borynia była
już wtedy założona na prawie niemieckim. Polską nazwę należy
według prof. Drzazdzynskiego wywodzić od boru – lasu
(Borynia jako osada w lesie) lub od nazwy osobowej bor, która
w języku słowiańskim jako nazwa pospolita oznacza „walkę”.
W 1783 r. do pierwszej części Boryni należało 8 siedloków
i 18 zagrodników, razem 83 osoby, do drugiej części 9 gospodarstw siedloków i tyle samo zagrodników, łącznie 60 osób.
W 1844 r. Górna Borynia liczyła 304 mieszkańców (14 ewangelików) w 42 domach, a Dolna Borynia 229 mieszkańców (31
ewangelików) w 3 domach. W 1907 r. liczba mieszkańców wynosiła 872 (768 katolików i 104 ewangelików). W listopadzie
1910 r. gmina Borynia miała 526, dwór Górna Borynia 150, dwór
Dolna Borynia 20 mieszkańców. Górna i Dolna Borynia tworzą
razem jedną gminę.
Jako właściciele Boryni są wymieniani:
Stefan z Raszczyc. Dnia 20 maja 1354 r. otrzymał od księcia
Mikołaja prawo książęce, tj. sądownictwo zwierzchnie i wolność
podatkową w Boryni150.
Mikusch z Boryni. Występuje on 22 listopada 1409 r. w Rybniku w dokumencie księcia opawskiego i raciborskiego Jana jako
świadek151 i należał chyba do rodu Raszyców.
Jan Raschütz. Księżna raciborska Helena nadała mu w dokumencie datowanym w Pszczynie na 24 czerwca 1427 r. w lenno
149
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Górną i Dolną Borynię152. Dnia 27 października 1428 jest on
wymieniony w dokumencie książąt raciborskich Mikołaja i Wacława jako świadek153.
Piotr z Boryni. Sędzia krajowy w Raciborzu. Występuje on
jako świadek w dokumencie księcia Wacława datowanym w Rybniku na 9 lutego 1466 r.154
Filip Skrzyschowski z Trzeckowietz. Był sędzią krajowym dla
Pszczyny, posiadał Borynię już w 1611 r.
Skrzyschkowscy byli w posiadaniu Górnej i Dolnej Boryni do
1635 r. W tym roku Walenty, Piotr, Maciej i Jerzy von Skrzischowski na Górnej Boryni, Osinach i Skrzeczkowicach sprzedali
swój majątek w Dolnej Boryni ze wszystkimi prawami Mariannie
von Fragstein155. Niedługo potem Górna Borynia została rozczłonkowana na kilka części. W 1675 r. komisarze sprzedali spadek po Jerzym von Skrzischowskim – trzecią część Górnej
Boryni Henrykowi Holly i jego żonie Dorocie, która już rok
wcześniej nabyła część Górnej Boryni od Marianny Mleczko z d.
Fragstein na Królówce i Górnej Boryni156.
Dolna Borynia należała w latach 1635 – 1648 do wcześniej
wymienionej Marianny von Fragstein, w latach 1648 – 1655 jako
zastaw do Doroty Stengowskiej zam. Pelkin, od 1665 r. do Jerzego von Fragsteina i jego małżonki Barbary.
Następujący szlachcice występują w XVIII wieku jako właściciele majątku w Boryni, chociaż na podstawie udostępnionych mi
dokumentów trudno zawsze stwierdzić, czy mieli oni w Górnej
lub Dolnej Boryni jedną czy kilka części:
Baltazar von Morawitzky (około 1682 – 1722).
Helena von Gellhorn (1701 na Górnej Boryni i Skrzeczkowicach).
Zygmunt Fogler (Fuglar?) (1703). W ciężkiej chorobie, która
przykuła go na cztery tygodnie do łóżka, ślubował, podczas gdy
wszyscy wątpili w jego wyzdrowienie, odbycie pielgrzymki do
152
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Piekar. Widocznie przyszedł do siebie i wypełnił ślub w ten sposób, że w kwietniu 1703 r. boso razem z małżonką i córką pielgrzymował do tego miejsca łaski. Pierwszego dnia tego miesiąca,
według zapisu ojców jezuitów, przyjął sakramenty św. Powszechnie nazywało się, że powstał ze zmarłych.
Jan Jerzy Stengowsky (1719).
Joanna Benigna i Wacław Leopold von Larisch (1735 na Górnej Boryni). W 1735 r. sprzedali oni pierwszą część Ludwikowi
Leopoldowi von Klochowi, część drugą małżonkom Antonii Rozalii i Karolowi Józefowi von Rohowskiemu.
Henryk Krzysztof Pelka z Borzysławic (od 1732 r. na Średniej
Boryni).
Adam Leopold von Kloch (1737 – 1764 pan dziedziczny na
Boryni).
Jan Bogumił von Ziemetzky (1753).
Anna Helena von Näfe (1753).
Jan von Schlutterbach (1760).
Według Przyczynków do opisu Śląska Zimmermanna około
1783 r. Borynia składała się z 3 części. Pierwszą część posiadała
pani Anna Helena von Schlutterbach. Do niej należały – siedziba
pańska, 2 folwarki i owczarnia. Mieszkało tu 8 siedloków, 18 zagrodników i w ogóle 83 osoby. Druga część należała panu Karolowi von Reisewitz. Znajdowały się tu siedziba pańska, 1 folwark, 1 owczarnia. W 9 gospodarstwach siedloków i 9 zagrodników mieszkało 60 osób. Na koniec istniał jeszcze w Boryni
wolny majątek, który należał do mistrza krajowego Benjamina
Viebiga. Przejął on go, by zabudować 10 parcel kolonistów. Pan
von Schlutterbach, mąż wyżej wymienionej Anny Heleny, zmarł
3 sierpnia 1786 r. w Boryni, w wieku 64 lat, i zostawił dwóch
synów Ferdynanda i Karola. Pierwszy, dotąd podporucznik
w pułku huzarów Grölinga, objął majątek Górna Borynia chyba
wkrótce po śmierci ojca i w 1793 r. kupił od Józefa i Anny Marii
von Dreßler za 29500 fl. Dolną Borynię. Anna Maria von Dreßler, urodzona 23 grudnia 1755 r. w Lasowicach Wielkich jako
córka pana von Maubeuge, zmarła w Połomii 8 marca 1796 r.,
nabyła Dolną Borynię krótko przed 1790 r., w każdym bądź razie
od Karola von Reisewitza († 25 marca 1789) lub jego spadko-
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bierców. Ferdynand Schlutterbach, który jeszcze w 1821 r. jest
zarejestrowany w żorskiej księdze gruntowej jako właściciel
Górnej i Dolnej Boryni, pozostawił swoją posiadłość wdowie
z d. von Teussecki, i swoim dzieciom – Ferdynandowi,
Franciszkowi, Charlocie, Wilhelmowi, Rudolfowi, Emilowi,
Luizie, Marii, Adelinie, Herminie, Leontynie.
Jako późniejsi właściciele Górnej Boryni są wpisani do księgi
gruntowej:
Hermann Lukas (2.4.1831), starszy krajowy Bernard von
Mletzko i jego małżonka Teresa, ur. von Rheinbaben (9.7.1848),
dzierżawczyni Fanny Schanzer (24.7.1849), Wilhelm Hoffmann
(24.7.1849), Jerzy Schulze (26.7.1849), Augusta Schulze,
ur. Gruno (11.10.1850), Fryderyk Henryk Juliusz Baron von
Goetzen (11.10.1850), Fryderyk Wilhelm Braun (20.10.1853),
Teodor Scholz (2.1.1854), Fryderyk Wilhelm Braun (26.2.1859),
podporucznik Paweł von Madejski (14.5.1864); majątek został
sprzedany za 60 000 talarów, wdowa pani Fanny v. Madejski, ur.
v. Reinbaben (12.6.1891), wdowa baronowa Marta v. Durant, ur.
v. Raczek w Wielowsi powiat Gliwice (30.12.1899).
Dnia 12 lutego 1904 r. jako właściciel majątku Górna Borynia
został zarejestrowany Berliński Bank Krajowy. Ten rozparcelował areał i sprzedał poszczególne części parafii krzyżowickiej,
rolnikom z Osin i około dziesięciu nowym osadnikom, którzy po
większej części pochodzą z Galicji. Resztówkę posiada Schippan.
Dolną Borynię kupił 21.2.1820 r. od swojego ojca Ferdynanda
Ferdynand Franciszek von Schlutterbach. Nowy właściciel urodził się w 1788 r. i walczył z wyróżnieniem w wojnach wyzwoleńczych. Dnia 5.9.1840 r. sprzedał on Dolną Borynię za 32 500
tal. księciu von Anhalt-Köthen. Od tego czasu Dolna Borynia jest
częścią składową państwa pszczyńskiego. Decyzją rodu została
ona wcielona do książęco-pszczyńskiego powiernictwa. Obecnym
dzierżawcą majątku jest porucznik Paul.
2. Krzyżowice
Nazwa wsi parafialnej Krzyżowice pojawia się dokumentalnie
w formach: Grisowicz (1305), Cristorf (1318), Crisdorf (1321),
Creischdorff (1390), Krzyzowice (1652) Kreitzendorff vulgo
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Krzyzowitz (1687). Według podania ludowego, w czasie, kiedy
rozpoczęto karczowanie lasów, rębacze sągów postawili w miejscu, gdzie dzisiaj stoją Krzyżowice, dla orientacji krzyż, wybudowali w tym miejscu swoje chaty robocze i w końcu zostali na
stały pobyt. Według innych Krzyżowice mają swoją nazwę od
układu wsi podobnego do krzyża Andrzeja. W rzeczywistości
Krzyżowice są, jak mówi stara nazwa „Crisdorf”, wsią Krystiana.
Została ona założona jeszcze przed 1305 r. przez człowieka o tym
imieniu, który chyba otrzymał sołectwo, na prawie niemieckim,
i zasiedlona przez kolonistów niemieckich, gdyż w urbarzu
z 1536 r. spośród 22 gospodarzy z Krzyżowic prawie wszyscy
noszą jeszcze niemieckie imiona i nazwiska157.
Według wykazu z księgi fundacyjnej biskupstwa wrocławskiego w 1305 r. do Krzyżowic należało 69 włók. Tamtejsze sołectwo należało w 1536 r. do Girzika Sleczeny’ego w 1586 r. do Jana Pawłowskiego. W 1778 r. naliczono w Krzyżowicach 18 gospodarstw siedloków i 24 chałupników. W 1782 r. odnotowano tu,
oprócz pańskiego folwarku, owczarnię, sołtysa, wolnego karczmarza i młynarza, 26 siedloków, 2 zagrodników i 87 chałupników, razem 241 osób, natomiast w 1863 r. 51 siedloków z 11
do 145 morgami ziemi, 4 zagrodników z 15 do 40 morgami ziemi
24 chałupników z 112 do 3 morgami ziemi i jednego młynarza
z młynem wodnym158. Liczba mieszkańców wynosiła w 1844 r.
651. W listopadzie 1910 r. gmina Krzyżowice miała 756, dwór
120 mieszkańców.
Dominium w Krzyżowicach było stale częścią składową
państwa pszczyńskiego. Od 1.4.1902 r. dzierżawi je razem z folwarkiem owczarnianym (tak nazywano majątek rycerski w Warszowicach) Gustaw Nolda.
3. Osiny
Osiny, położone około pół mili na południe od Żor przy dro157

Według Ziviera „Oberschlesien II 599 ff.” 1720 r. występują zresztą
w wykazie dziekana Mazurka (Żory G. Śl.) następujące nazwiska:
Themann, Weβmann, Lindner, Winkler, Baar, Melcher, Ungermann.
158
Triest, Topogr. Handbuch von Oberschlesien S. 625.
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dze do Krzyżowic, dzieliły się dawniej na dwie samodzielne
gminy, każda z wójtem. Od końca ubiegłego wieku oba okręgi są
połączone pod jednolitą nazwą Osiny. Miejscowość po raz pierwszy występuje około 1305 r. pod nazwą Osina w księdze fundacyjnej biskupstwa wrocławskiego159. Składała się ona wówczas
z 24 włók i płaciła czynsz stołowi biskupiemu. Nazwa Osiny
(1321 Noscin, 1652 Ossiny, 1679 Oscyn)pochodzi od polskiej
osa, osica, osina (osina) i oznacza tyle co „wieś osinowa”. Na
początku XIV wieku ta polska miejscowość została założona na
prawie niemieckim, gdyż 16 grudnia 1321 r. książę raciborski
Leszek potwierdza Fryderykowi von Viniraw posiadanie wsi
Noscin z całym sądownictwem, honorami i jego najwyższym
prawem książęcym, z prawem niemieckim, z polami uprawianymi i nieuprawianymi, z całym potokiem i z całym lasem po obu
stronach aż do drogi granicznej z polami żorskimi i z potokiem po
Crisdorf (Krzyżowice). Fryderyk ma być zwolniony od wszelkich
służb i danin, jak też od podatku od pługa160. Wydaje się, że
wtedy osiedlili się tu jak i w sąsiednich Krzyżowicach Niemcy,
gdyż jeszcze w XVII wieku występują pojedynczo nazwiska
niemieckie. W 1783 r. było w Osinach 8 siedloków, 26 zagrodników i 186 mieszkańców. W 1844 naliczono tu 426, w 1864 r.
512 i na początku 1910 r. 640 mieszkańców. Wzrost liczby
mieszkańców tłumaczy się osiedleniem się w Osinach w ostatnich
latach Niemców. Według Knie161 w 1844 r. było w Osinach obok
1 młyna i 1 cegielni 55 domów.
Śląskie gazety prowincjonalne z 1846 informują, że w tym
roku zagrodnicy pańszczyźniani z Górnego Jastrzębia, Górnych
i Dolnych Osin i Ruptaw, zbałamuceni przez pokątnych doradców, odmówili panu baronowi von Durantowi winnych świadczeń w naturze. Podczas gdy jastrzębianie i osinianie po przedłożeniu landrata powrócili do swoich obowiązków, przeciwko ruptawianom musiano zastosować środki przymusu.
159

Rejestr ujazdowski nr 328.
Grünhagen und Wutke, Regesten zur Schlesischen Geschichte 1316 –
1326, S. 196 u. 127.
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Übersicht der Dörfer etc. der Königl. Preuβ. Provinz Schlesien.
Breslau 1845.
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W 1906 r. nadano pruskiemu fiskusowi górniczemu prawo
własności górniczej pod nazwą „Aschenbach” na obszarze górniczym w gminach Żory, Kleszczów, Baranowice, jak też w obszarach dworskich Baranowice i Górne Osiny do wydobywania
węgla kamiennego.
Z zamkiem w bliskich Baranowicach wiąże się fama, że chodząca tam biała dama okazyjnie oświetla okna strony zachodniej,
opowiada się też, że krzyż stojący w lesie dominialnym w Górnych Osinach czasem rozprzestrzenia osobliwy blask162.
Jako właściciele Osin są wymieniani:
Dietrich z przydomkiem „Bogaty”, mieszczanin z Żor. Zgodnie z dokumentem potwierdzającym księcia raciborskiego Leszka
datowanym w Raciborzu na 5 grudnia 1321 r. sprzedał on wieś za
140 groszy praskich według miary polskiej Fryderykowi von
Viniraw163.
Ambros przekazał Osiny w 1418 r. za 350 marek niejakiemu
Jeske.
Maciej Ossinski z Żytnej. Po kupnie Osin w 1451 r. za 250
groszy w dobrej srebrnej monecie sprzedał je w 1480 r. razem
z młynem nad potokiem Kokolug164 za 400 węgierskich
guldenów.
Mikołaj Strzeckowski (Skrzeczkowski?) z Skrzyszowa. Miał
on zatarg graniczny z żorzanami, który został w 1518 r. rozwiązany polubownie. Przy odnawianiu ugody granicznej w 1547 r.
jako strony występują – miasto Żory i Mikołaj Skrzyssowski ze
Skrzeczkowic (wcześniej wymieniony lub jego syn?).
Jan Skrzyssowski ze Skrzeczkowic na Osinach 1581 r.
Henryk Skrzyssowski ze Skrzeczkowic na Osinach. Dnia
17.1.1586 r. została mu udzielona przez komunę żorską i protestanckiego proboszcza miejskiego Krziczika zgoda na zatopienie
kawałka pola farskiego, za co miał zapłacić miastu 15 florenów.
W 1611 r. sprzedał on Osiny za 3300 talarów Filipowi Skrzy162

Triest, Oberschlesien 798.
Właściciele Osin najczęściej według Weltzla, Historia miasta Żory.
(Die Besitzer von Oschin meist nach Weltzels Geschichte der Stadt
Sohrau. )
164
Jeszcze dziś przysiółek pod Palowicami nazywa się Hocholung.
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szowskiemu ze Skrzeczkowic na Boryni, sędziemu krajowemu
w Pszczynie.
Walenty Skrzyssowski ze Skrzeczkowic, zwłaszcza przed
1620 r. gdyż w tym roku domagał się wolnego wypasu na wszystkich żorskich polach. Ponieważ Walenty przywłaszczył sobie
pole objęte prawem miejskim, został skazany na stawienie się na
tydzień do aresztu w Raciborzu i do zapłaty miastu 30 marek za
szkodę powodowaną od 1615 r.
Jeszcze w 1635 r. jako panowie na Osinach są wymieniani
bracia Walenty, Piotr, Maciej, Władysław i Grzegorz von
Skrzyszowski.
W 1676 r. Osiny rozpadły się na cztery części. Właścicielami
byli: Anna Skrzyszowska, z d. v. Tluck, Wilhelm Wossczützki,
Henryk Rohowski i Zofia Holly v. Ponientschütz, z d. baronówna
v. Kotulinska, wdowa po Wojciechu v. Holly. Około 1740 r.
odróżniano część Hauenszylda, Larysza i Gusnara. Obie ostatnio
wymienione części nabył w 1765 r. podpułkownik Jan Samuel
v. Posek na Baranowicach. Po jego śmierci 11.04.1772 r. własność trzymała wdowa Anna Eleonora, z d. v. Reisewitz, która
zmarła 21.02.1776 r. Odziedziczył je i nabył jeszcze część
hauenszyldowską jej jedyny brat Jan Ferdynand von Reisewitz,
naczelnik powiatu w elektoracie Saksonii. Po jego śmierci
w 1788 r. majątki Baranowice, Górne, Średnie i Dolne Osiny
przypadły rotmistrzowi pułku Backhoffa, Karolowi Jerzemu von
Goretzky’emu. Jego następcą został w 1790 r. szambelan królewski Aleksander baron von Saß. Dał za te majątki 73 000
talarów, podczas gdy sprzedawca nabył je w swoim czasie za
60 000 tal. Włości te nabył od niego Henryk Józef von
Schmeskal, ale zmarł już w 1796 r. Jako późniejsi właściciele są
wpisani do żorskiej księgi gruntowej: Anna Helena von Jänisch,
z d. v. Goretzki (do 1811), wdowa baronowa Janeta v. Durant,
z d. v. Czarnotzki (18.5.1813), baron Emil v. Durant (11.9.1827).
W wyniku porozumienia z 11.04.1874 r. odziedziczył trzy
połączone majątki Górne Średnie i Dolne Osiny pierwszy
podporucznik Emil v. Durant na Baranowicach, podczas gdy jego
brat Jan baron von Durant zatrzymał Baranowice. Dnia
30.12.1903 całe Osiny nabył od barona Emila von Duranta na
Wielowsi i jego spadkobierców Berliński Bank Krajowy. Dnia

176

20.12.1907 r. właściciel tartaku parowego Paweł Szczepan z Żor
kupił od banku krajowego resztówkę, mianowicie Średnie i Dolne
Osiny. Majątek Górne Osiny został przez bank krajowy rozparcelowany, przekształcony w gospodarstwa rentowe i sprzedany
różnym właścicielom, którzy pochodzą częściowo z Nysy,
częściowo z Raciborza. Według obwieszczenia banku krajowego
morga pola z rosnącym plonem kosztowała zależnie od stanu od
225 do 350 marek. Gospodarstwa rentowe zostały utworzone
w zażyczonej wielkości i z wystawionymi budynkami. Zaliczka
wynosiła ¼ ceny kupna. Pozostałe ¾ wpłacił królewski bank
rentowy, jednak nabywca musi te pieniądze oprocentować na
3½ % i amortyzować na ½ % w ciągu 60½ lat.
Rodziny osadnicze z Boryni, Osin i Skrzeczkowic mają być
skoncentrowane w jednaj gminie o nazwie Eichendorf.
4. Kolonia Rudolfa
Kolonia Rudolfa należy od 1894 r. do gminy Borynia i leży
przy drodze prowadzącej do Żor w odległości około 2 kilometrów
od Górnej Boryni. Ta mała miejscowość jest wymieniana
w 1845 r. w Przeglądzie wsi, przysiółków, miast etc. Prowincji
śląskiej Knie’ego. W 1864 obejmowała ona 80 mórg. Gminę
tworzyło 10 chałupników. Założycielem tej miejscowości jest
może sędzia krajowy Benjamin Viebig, gdyż Zimmermann
w swoich Przyczynkach do opisu Śląska t. 2, Brzeg 1783, pod
Borynią wspomina, że przejął on 10 gospodarstw kolonijnych do
uprawy.
Niedaleko od Kolonii Rudolfa w kierunku Żor, na granicy pól
Boryni i Osin widać wystający z ziemi wysoki na metr kamień.
Można na nim rozpoznać kontury mężczyzny średniej wielkości,
który ręce skrzyżował na piersi. Legenda głosi, że w dawnych
czasach pewien mężczyzna podczas nabożeństwa w pierwszy
dzień Bożego Narodzenia poszedł do lasu, by kraść i za to za karę
został zamieniony w kamień165.

165

Uprzejma informacja urodzonego w Szerokiej Fr. Sidoniusa
Hanslika.
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5. Skrzeczkowice
Skrzeczkowice leżą trzy czwarte mili na południowy zachód
od Żor na nieco falistym płaskowyżu, 3 kilometry na północny
zachód od Krzyżowic. Nazwa według Drzazdzynskiego jest
patronimikiem (nazwisko utworzone na podstawie imienia ojca)
i należy ją wywodzić od imienia Skrzeczek (od skrzeczeć –
skrzypieć). Po raz pierwszy miejscowość jest wymieniona
w 1323 r. jako własność Piotra Steinera.
Może Skrzeczkowice są identyczne z wymienioną około
1305 r. w rejestrze ujazdowskim miejscowością Friczconis willa,
która obejmowała 15 włók i musiała leżeć koło Osin i Szerokiej.
W 1783 r. byli w tej miejscowości: 1 siedlok, 8 zagrodników,
łącznie 28 mieszkańców, natomiast w 1844 r. było 109 mieszkańców (34 ewangelików) w 17 domach, także 2 młyny wodne i tartak. W 1910 r. liczba mieszkańców wynosiła 66.
Jako właściciele Skrzeczkowic występują:
Piotr Steiner 1323. W tym roku sprzedał on Skrzeczkowice za
30 marek w ówczesnej monecie Jeskowi Riske166.
Albrecht i Krystyna na Skrzeczkowicach. W 1382 r. odstąpili
Skrzeczkowice za 26 marek ówczesnej monety małżeństwu Pawłowi i Hance.
Ród Skrzischowskich ze Skrzeczkowic w XVI wieku i jeszcze
w 1635 r. Helena von Gellhorn 1701 (na Skrzeczkowicach i Górnej Boryni.
Teofil von Sigsfeld, pan dziedziczny na Skrzeczkowicach
i Brodku. Zmarł w wieku 63 lat i został pochowany w krzyżowickim kościele.
Jan Jerzy von Schalscha, pan dziedziczny na Skrzeczkowicach. Zszedł ze świata w wieku 60 lat.
Karol Ludwik von Tluck 1783. Sprzedał majątek w 1790 r. za
1600 fl. Na rzecz
Jana Karola von Müllera, rotmistrza pułku Grölinga, i jego
małżonki Eufemii, z d. von Trach. Za tę samą cenę zbył on
w 1796 r. Skrzeczkowice na rzecz Józefa barona von Welczka.
166

Według zapisu Wltzla, obecnie w Król. Archiwum Państwowym we
Wrocławiu.

178

Wydaje się, że krótko przed 1799 r. należały one do Karola
von Kalinowskiego. W księdze gruntowej przy sądzie okręgowym w Żorach jako dalsi (właściciele) Skrzeczkowic są wpisani:
Leopold von Zaytzek (1823), Józef von Mletzko (1838), Adolf
Nehler (†1841), Edward Dannenberg (12.06.1843), Fryderyk
Tilicke (11.07.1843), Edward Otto (1847), kupiec Maurycy
Bernard z Opola (09.09.1851), pani Józefa Kühn z d. baronówna
Fraporta (09.09.1851), dyrektor fabryki Karol Rabe i kupiec
Eugeniusz Jung (1854), baron Arthur von Wilke (1855), Ferdynand von Lekow (1863), Franiszek Reche (1870), właścicielka
majątku rycerskiego wdowa Fanny v. Madejski, z d. von
Rheinbaben w Górnej Boryni (1895), wdowa pani baronówna
Marta von Durant, z d. von Raczek, we Wielowsi, pow. Gliwice,
Berliński Bank Krajowy (12.01.1904 r.). Na terytorium rozparcelowanym przez bank krajowy osiedliło się osiem rodzin.
Resztówkę nabył Grünastel.
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V. Parafia Pawłowice
A. Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela
W dokumencie datowanym w Raciborzu na 25 października
1293 r., w którym książę raciborski Przemysław potwierdza
Woyanowi z Pawłowic uzyskany od księcia Władysława przywilej lokowania 50 włók frankońskich na obszarze Pawłowic
i dodaje 30 włók frankońskich między Bziem a Golasowicami
do „Czarnej Wody” (Strumienia, M.K.), również kościół zostaje
obdarowany jedną wolną włóką. Prawdopodobnie jest mowa
o kościele istniejącym już wówczas w Pawłowicach, gdyż według naszej wiedzy podczas nowej kolonizacji nie był zakładany
kościół. Powiększenie wyposażenia dla starego kościoła przystaje w pełni do wzrostu liczby parafian. Wprawdzie nie ma już
dziedzin kościelnych na wymienionym obszarze między Bziem
a Golasowicami, ale mogła później nastąpić zamiana albo nowe
dotowanie, dzięki któremu zaistniała dzisiejsza dziedzina kościelna. Bez wątpienia Pawłowice, które w 1536 r. z 43 gospodarzami należały do największych wsi ziemi pszczyńskiej, miały
już około 1300 r., tak jak sąsiednie miejscowości, kościół
parafialny.
Według rejestru grosza św. Piotra w archidiakonacie opolskim kościół parafialny w Pawłowicach płacił w 1447 r. cztery
grosze świętopietrza.
Drewniany kościół, który służył do końca XVI wieku
potrzebom religijnym pawłowickiej gminy, stał na Kryskowym
Krzyżu w środku między dzisiejszym obszarem kościelnym
i dominialnym i według mało uzasadnionej opowieści ludowej
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został w 1616 r. od nowa wybudowany w sąsiednich
Golasowicach.
Protestanckiego nabożeństwa nigdy w nim nie odprawiano.
W dokumencie z 16 sierpnia 1553 r., mocą którego biskup
Baltazar von Promnitz m. in. przekazuje właścicielowi Pawłowic, Stanisławowi Pawłowskiemu prawo do prezentowania
proboszcza dla parafii w Pawłowicach, nakłada na nowego
właściciela wyraźnie zobowiązanie angażowania w Kościele
tylko godnego, chrześcijańskiego duchownego, miłego biskupowi167. Pawłowscy, którzy byli katolikami168 temu zobowiązaniu
jako patronowie kościoła zawsze dotrzymywali kroku.
Dzisiejszy piękny kościół parafialny pawłowiczanie zawdzięczają rodowi Pawłowskich, zwłaszcza staraniom księcia biskupa
Stanisława Pawłowskiego z Ołomuńca. Ten wyróżniający się
mąż urodził się około połowy XVI wieku w Pawłowicach jako
syn rycerza Stanisława Pawłowskiego i jego małżonki Anny,
szlachcianki Brandysównej z Graboszyc i w 1566 r. przeszedł
do diecezji Ołomuniec. Po ukończeniu z wyróżnieniem studiów
w Germanicum i proboszczowaniu oraz nadzorowaniu szkół
w Brünn, 15 czerwca 1579 r. został wybrany przez kapitułę ołomuniecką jednogłośnie biskupem. Morawy zawdzięczają jemu

ponowny rozkwit religii katolickiej i odnowienie kleru po burzach rozłamu w Kościele. Współczesny mu Jerzy Andreades169
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K. Freiherr v. Reitzenstein, Chronik von Pawlowitz 1902,3 S. 12.
Jungnitz, Visitationsberichte der Diöz. Breslau II, S. 122.
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nazywa go murem obronnym Domu Boga i filarem Kościoła.
Wolny w swojej kościelnej topografii Moraw określa go jako
„bezsprzecznie najbardziej wyróżniającego się biskupa kościoła
ołomunieckiego na przestrzeni XVI wieku”. Cesarz Rudolf dostrzegł jego duże zasługi dla domu cesarskiego, mianowicie te,
które położył dzięki skutecznym misjom dyplomatycznym,
przyznając mu i jego następcom na ołomunieckim stolcu biskupim po wsze czasy godność książęcą, którą wprawdzie biskupi
ołomunieccy już wcześniej posiadali, jednak później wyszła ona
z użycia. W 1592 r cesarz zaproponował mu arcybiskupstwo
praskie z zachowaniem arcybiskupstwa ołomunieckiego, jednak
świadomy swoich niewystarczających sił w tym trudnym okresie
odmówił przyjęcia propozycji.
W trudach swojego w tamtych czasach podwójnie wycieńczającego świętego urzędu książę biskup Pawłowski nie zapominał o swojej ojczyźnie.
Kiedy jego brat Walenty, pan na Pawłowicach i Golasowicach, zarządca biskupi w Hukvaldzie na Morawach, chciał wybudować w Pawłowicach nowy kościół, wspomagał go radą
i czynem. Dnia 16 czerwca 1594 r. wezwał go, by trzymał na
rozpoczynającą się następnej wiosny budowę w pogotowiu kamienie, wapno i inne materiały potrzebne do budowy170. Stary
chór miał być rozebrany dopiero po wybudowaniu nowego171.
Murarz Bernard z Ostrawy miał zaprojektować model kościoła.
Wreszcie biskup nosił się z zamiarem dostarczenia wkładu
pieniężnego dla nowego kościoła.
O tym, że nie był usposobiony do ponoszenia wszystkich
kosztów budowy, mówi m. in. w piśmie do swojego brata Jana
z 10.01.1595 r. Miał on go odwiedzić w karnawale. Inni bracia
mieli też przybyć. Tam mogliby uzgodnić, ile każdy ma przyczynić się Walentemu do budowy kościoła. Pod koniec czerwca
170

O stosunku biskupa do budowy kościoła w Pawłowicach wyjaśnienie
dają wykorzystane tu kopiały biskupa Pawłowskiego z lat 1594 i 1595
w książęco-biskupim Archiwum w Kromieryżu. Kopiał z 1596 r. się
nie zachował.
171
Zatem początkowo istniał zamiar wybudowania nowego kościoła
w tym samym miejscu, tj. na krzyżu Kryski.
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1595 r. biskup Stanisław posłał Walentemu na jego prośbę dla
robotników na budowie 1 macek żyta, 15 macków jęczmienia
i 5 macków grochu. W tym samym roku jeszcze upoważnił Walentego do ściągnięcia na św. Wacława z przychodów państwa
Hukvaldy 500 fl. na budowę kościoła. Przypuszczalnie jednak
patrzył on bratu-inwestorowi jeszcze bardziej na palce.
W drugi dzień Bożego Narodzenia 1594 roku biskup Stanisław zawiadomił swego brata Walentego, że opat klasztoru cysterskiego z Welehradu (Eckard von Schwoben) przybędzie do
Hukvaldu, by odwiedzić tam trzymanego w więzieniu kanonika
Eliasza Hovoriusza. Powinien pozwolić opatowi na rozmowę
z uwięzionym, potem razem z towarzyszącymi opatowi, mianowicie z sekretarzem biskupim Walentym Laubanem i pisarzem
Andrzejem udać się do Pawłowic, by oglądnąć miejsce pod
nowy kościół i wszystko wymierzyć z murarzem i cieślą. Potem
mógłby przyjść do Kromieryża i naradzić się co do dalszego
działania np. w sprawie wynajęcia robotników dniówkowych.
Dwa dni później biskup Stanisław powiadomił swojego brata
Wacława na Henrykowie Lubańskim, rycerza i opiekuna
Grobu św. i kapitana w Osoblaha o zamiarze Walentego, by
w Pawłowicach, gdzie spoczywali jego kochani przodkowie,
wybudować kościół.
Kiedy sekretarz biskupi Lauban powrócił z Pawłowic i złożył
biskupowi sprawozdanie z oględzin, wymierzenia placu pod
budowę jak i o modelu kościoła, ten zaprosił teraz swojego brata
Walentego do siebie na karnawał, by bracia mogli razem zadecydować o przeniesieniu zwłok ich ojca do kaplicy Stanisława
w ołomunieckiej katedrze. W tym samym dniu prosił prócz swojego brata Hanusza także Wacława razem z jego „najukochańszą
panią domu”, by się stawili u niego w ostatnią niedzielę karnawału jako mili, kochani goście, byśmy mogli wspólnie „porozmawiać o niektórych sprawach, szczególnie o budowie kościoła
w Pawłowicach i mogli się porozumieć, jakim sposobem i w jakim kształcie ma ona być wykonana”.
Tego, czy planowane spotkanie na dworze biskupim doszło
do skutku, nie można z pełną stanowczością powiedzieć. Wacław chyba nie wziął w nim udziału. Dnia 29.01.1595 r. biskup
wyraża swoje ubolewanie z powodu „złego stanu” jego zdrowia
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i zauważa m. in. „Nie tylko upominamy cię po ojcowsku, lecz
również pragniemy, byś dbał o swoje zdrowie i w tych nadmiernie zimnych czasach przebywał na ile to możliwe w domu,
w przeciwnym razie może łatwo przydarzyć się coś niespodziewanego, co w przyszłości może stworzyć niebezpieczeństwo
dla twojego życia i przysporzyć wielkiego cierpienia”.
Bez wątpienia biskup Stanisław, w drugim tygodniu po
Wielkanocy 1595 r. w drodze powrotnej z Krakowa do Kromieryża zrobił przystanek w Pawłowicach, obejrzał teren przeznaczony pod budowę kościoła i wydał dalsze rozporządzenia.
Pod datą 27 maja tego samego roku biskup prosił pana na
Pszczynie Abrahama von Promnitza o zgodę na to, by jego
poddani z sąsiednich miejscowości pomogli inwestorowi Walentemu Pawłowskiemu furmankami. Ciekawe pismo brzmi następująco:
„Panu Abrahamowi Promnitzowi.
Nasze przyjacielskie pozdrowienie i wszystkiego dobrego
szlachetnie urodzonemu miłemu panu i dobremu przyjacielowi.
Nie chcemy ukrywać, że nasz szczególnie czcigodny i wierny
brat, rządca w Hukvaldzie Walenty Pawlowsky chce dla chwały
i czci Boga Wszechmogącego, także ku pamięci jego i naszego
rodu podjąć się w bieżącym roku budowy kościoła w Pawłowicach i że prosił mnie o napisanie prośby do Pana o poparcie
i zezwolenie, by z kilku wsi położonych blisko Pawłowic poddani państwa pszczyńskiego mogli mu przyjść z furmankami
z pomocą przy tej budowie. W zamian za to, by okazali się
bardziej chętni, ofiaruje im kilka beczek piwa.
Dlatego, gdy dotrą do Pana nasze przyjacielskie prośby,
zechce Pan wydać swoim poddanym zarządzenie, im rozkazać
i zezwolić na udzielenie pomocy naszemu bratu dla lepszego
wykonania tego chrześcijańskiego dzieła. Nie wątpimy, że Pan
postąpi dobrowolnie i ochoczo. To znaczy wiele dla naszego
brata. Czujemy się dłużnikiem i nie wątpimy, że Pan uzna, iż
postępujecie dobrowolnie i ochoczo. To dużo znaczy dla
naszego brata i z wszelkim posłuszeństwem i w poczuciu długu
polecam nas pełnej boskiej wszechmocy.
Dano w Ołomuńcu, 27 maja 1595 r.”
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W zachowanych kopiałach książęco-biskupiego archiwum
w Kromieryżu nie ma niestety dalszych wiadomości o udziale
biskupa Stanisława w budowie kościoła, ale napis na wielkim
dzwonie pawłowickiego kościoła mówi nam, że ten ostatni to
również jego fundacja. W 1596 r. nowy kościół był gotowy.
Sklepienie chóru pokazuje obok płaskorzeźby błogosławiącego
Zbawiciela rok 1596. Nad ostrołukowym portalem zakrystii
można zobaczyć istniejące już w 1679 r. portrety księcia cieszyńskiego Adama Wacława i biskupa Stanisława z napisem:
Stanisław Pawlowsky z Bożej łaski biskup ołomuniecki i jego
herb.
Według sprawozdania wizytacyjnego z 1679 r. biskup
Stanisław konsekrował kościół ku czci św Jana Chrzciciela.
Naturalnie nie mogło się to zdarzyć w 1599 r., jak sądzi autor
sprawozdania, gdyż biskup zmarł już 15 czerwca 1598 r., tylko
chyba 1 sierpnia 1597 r., gdyż wtedy jest potwierdzona jego
obecność w Pawłowicach jak również i 31 lipca tego samego
roku. Z drugiej strony protokół wizytacyjny z 1652 r. informuje,
że ani kościół, ani ołtarze nie były konsekrowane i z okazji
wizytacji w 1719 r. biskup sufragan Eliasz von Sommerfeld
nakazał proboszczowi, by podczas tzw. kiermaszu odprawiać
zamiast missa de dedicatione (msza poświęcona konsekracji)
missa de Trinitate (msza poświęcona Trójcy św.), gdyż kościół
nie był konsekrowany.
Lutsch w Zabytkach sztuki Rejencji w Opolu daje następujący
opis budynku kościelnego: „Chór jest jednoprzęsłowy i zamknięty trzema bokami ośmiokąta, długa część kościoła jest
trzyprzęsłowa; obie części są osadzone na stopniowanych
filarach odporowych. Chór jest zwieńczony sklepieniem krzyżowym, długa część kościoła sklepieniem gwiaździstym na płytko
wysuniętych wręgach lub raczej na pasach, które opierają się na
mocnych występach w ścianach z renesansowymi kapitelami.
Portale strony południowej, wieży zachodniej i zakrystii, których ściany są z piaskowca, są ostrołukowe i mają jeszcze w całości późnogotyckie profile, które kończą się na węgielnicy”.
Wnętrze widnego i jak na ówczesne warunki obszernego kościoła, którego odpust przypadał na niedzielę przed Szymonem
i Judą, pod koniec XVII wieku przedstawiało się różno-
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kolorowo, gdyż w prezbiterium zostało przedstawionych dwunastu apostołów, w nawie historia męki Chrystusa. Sprawozdanie wizytacyjne z 1652 r. wymienia 3 ołtarze. Nad ołtarzem
głównym wznosiła się nadbudówka, w niej posrebrzane, wewnątrz pozłacane tabernakulum, prawdziwie godne mieszkanie
dla Przenajświętszego. Pod koniec XVII wieku kościół prócz
ołtarza głównego św. Jana, który według notatki z 1719 r. był
także poświęcony św. Aniołom oraz (kanonizowanemu
w 1610 r.) Karolowi Boromeuszowi i ozdobiony obrazami z życia św. Jana, posiadał jeszcze pozłacany ołtarz krzyżowy po
stronie ewangelii, ołtarz św. Anny po stronie lekcji i ufundowany w 1658 r. przez Wacława Jerzego i Jana Feliksa S. J.
Pawłowskiego ołtarz Wniebowzięcia Maryi, który znalazł swoje
miejsce przy ścianie północnej. Obecnie kościół pawłowicki
posiada prócz głównego ołtarza, który proboszcz Loß chce
zastąpić nowym, dwa ołtarze – Niepokalanej po stronie lekcji
i stojący naprzeciw ołtarz krzyżowy. Nadbudówka na ścianie za
głównym ołtarzem nosi napis: Hoc altare renovatum est A. 1813
sub parocho Martino Karwath et iterum renovatum. A.1853 sub
parocho Josefo Rasim. [Ten ołtarz odnowiony został A. 1813
(powinno brzmieć 1713!) za proboszcza Marcina Karwata
i znów odnowiony A. 1853 za proboszcza Józefa Rasima
M.K.].
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Rasim kazał zamurować gotyckie okno za głównym
ołtarzem. Ma być jednak znów odkryte i ozdobione pięknym
obrazem na szkle.
Nad portalem głównym wznosił się już pod koniec XVII
wieku chór, na którym stały sześciogłosowe organy. Stamtąd
można dotrzeć do komory, która była dobrze chroniona żelaznymi drzwiami. W czworokątnej i zaopatrzonej w gotyckie okna
wieży, którą teraz koronuje barokowa kopuła, wisiały w 1688 r.
trzy dzwony. Wielki dzwon, stosownie do napisu, został podarowany w 1595 r. przez przewielebną ekscelencję Stanisława
Pawłowskiego, biskupa Ołomuńca i w 1676 r. staraniem miejscowego proboszcza Jerzego Adama Wanetiusa odnowiony. Jest
on poświęcony św. Janowi i odlany przez Krystiana Hofmanna
z Opawy. Odlanie średniego dzwonu zlecił w 1644 r. proboszcz
Maciej Alexius Osietzki, urodzony w Oleśnie, mistrzowi Janowi
Kaulowi z Opawy i poświęcił go św. Wawrzyńcowi. Trzeci
dzwon nie nosi napisu. W 1688 r. wisiał jeszcze w wieżyczce
dzwoneczek, tak jak dzisiaj.
W 1688 r. obok ambony stała chrzcielnica, obok niej konfesjonał. Stojący za głównym ołtarzem konfesjonał miał być na
zarządzenie wizytatora ustawiony gdzieindziej. Według protokółu wizytacyjnego z 1679 r. kościół posiadał wtedy artystyczne
epitafium biskupa Stanisława Pawłowskiego i uważa się, że jest
nim chyba znajdujący się nad zakrystią portret biskupa. Podczas
nabożeństwa mężczyźni siedzieli oddzieleni od kobiet. Pod kościołem znajdowały się dwa grobowce, które jednak miały tylko
jedno wejście. W 1652 r. kościół był wystarczająco zaopatrzony
w przedmioty kultu i paramenty. W 1679 r. do inwentarza
kościoła należała jedna wrocławska i jedna ołomuniecka księga
liturgiczna, jak również postylla Piotra Skargi.
W 1802 r. została w kościele poświęcona droga krzyżowa.
Z okazji uroczystości jubileuszowej 300-lecia kościoła radca duchowny Rasim zlecił jego odnowienie. Za dziekana Loßa pokryto w 1900 r. wieżę nową blachą cynkową, a mistrz murarski
starszy miasta Żory – Gregeratzki odnowił za 2700 marek jej
konstrukcję drewnianą. Około 1904 r. odnowiono tabernakulum
i chrzcielnicę, sprawiono nowy, bardziej odpowiadający stylowi
kościoła konfesjonał, wykonany przez biegłego w sztuce mistrza
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Janottę z Pawłowic. Według Lutscha w inwentarzu pawłowickiego kościoła godna uwagi jest mała lniana kapa z XIX wieku
z taśmą z czerwonej przędzy.
Cmentarz otaczał już przed 1679 r. płot z desek. W 1903 r.
dziekan Loß zlecił wykonanie obecnego murowanego ogrodzenia. Około 1688 r. dołączono do kościoła kostnicę. (ossarium). W 1903 r. postawiono pomnik radcy duchownego
Rasima, a kilka lat później mauzoleum patrona, wielce zasłużonego barona Ferdynanda von Reitzensteina. Obok kaplicy stoi
kaplica poświęcona św. Janowi Nepomuceńskiemu.
Kościół posiada dwa stawy, Godziek172 i Dulny. Do nich
odnosi się dokument wystawiony w Pawłowicach 1 września
1656 r. przez hrabiego Ferdynanda Leopolda von Oppersdorfa
o następującej treści:
Hrabia Ferdynand Leopold von Oppersdorf baron z Dub
i Frydsztajnu, pan na Szonowicach i Pawłowicach, otrzymał po
odwołaniu przez Boga z „tego uciążliwego świata” jego wysoko
i szlachetnie urodzonej ukochanej małżonki, pani Joanny Franciszki von Oppersdorf, otrzymał od swojej teściowej szlachetnie
urodzonej Anny Weroniki Schwabenskiej, z domu Bytawskiej
ze Sławikowic, pani na Malenovicach i Brdenicach wiano jego
małżonki z części pawłowickiej po śmierci Piotra Pawłowskiego, jednak pod warunkiem, że staw z narybkiem „pod Gotrzek”
[pod Godzkiem] przypadnie pawłowickiemu kościołowi „dla
pomnożenia boskiej chwały i czci”. Z pożytków ze stawu powinny być opłacone – oliwa do lampy przed Przenajświętszym
Sakramentem jak również świece potrzebne podczas odprawiania przez proboszcza pawłowickiego 4 mszy rocznie. Poza
tym proboszcz powinien za jego trud otrzymać 3 fl. Uwzględniając ubóstwo pawłowickiego kościoła, hrabia zobowiązał się
dać przy zakładaniu tej fundacji proboszczowi połowę wysiewu,
jeśli ten staw osuszy i uprawi oraz da narybek z karpia, jeśli
staw nawodni, także przyśle poddanych do użyźnienia,
dostarczenia, obsadzenia i odłowów. Ponieważ jednak sprzedał
ten majątek, zmienił on, by być w zgodzie ze swoimi
zobowiązaniami wobec kościoła, fundację w następujący
172

Obecnie nazywany Kościelnik.
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sposób: Przekazuje proboszczowi 60 florenów reńskich i postanawia, by pieniądze te były pewnie ulokowane. Odsetki w wysokości 3 fl. i 12 gr. sr[rebrnych] mają być przeznaczone na dobro
kościoła. Roczny czynsz, który przysługuje proboszczowi od
stawu Godziek, przenosi na położony w jego części staw Dulny.
Ten staw zostanie przekazany wiekuiście pawłowickiemu proboszczowi, jednak za to ma on odprawić 4 msze św. w środy
w okresie postu za zmarłą hrabinę Oppersdorf i w każdą niedzielę po kazaniu wstawiać się za nią. W ten sposób proboszczowi z Pawłowic zostanie przekazane „całkowite po wieczne
czasy” – i dla lepszego wykonania jego zobowiązania –
używanie stawu Godziek. O ile by ta fundacja nie była dokładnie wykonywana, „powinni odpowiedzieć i zdać rachunek
w dniu ostatecznym”. Na dokumencie zawiesili swoje pieczęcie
trzej duchowni: Andrzej Zygmunt Hartmann, Jerzy A. Wanety,
proboszcz z Pawłowic, Franciszek Goworek, proboszcz z Rybnika i trzej szlachcice: Karol Ferdynand Praschma, Ferdynand
Jerzy von Oppersdorff i Jan Bernard Praschma. Fundację
zatwierdził we Wrocławiu 05.03.1657 r. Sebastian v. Rostock,
oficiał i w sprawach duchownych wikariusz generalny biskupa
Leopolda Wilhelma.
W styczniu 1911 r. liczba parafian wynosiła 1211.
Patronat przysługuje państwu pawłowickiemu i obecnie jest
wykonywany przez Jana barona von Reitzensteina na Pawłowicach. W niedzielę po Wniebowzięciu Maryi 1553 r. biskup
Baltazar von Promnitz, władca państwa pszczyńskiego, przekazał ówczesnemu właścicielowi Pawłowic sen. Stanisławowi
Pawłowskiemu prawo zaprezentowania na parafię w Pawłowicach godnego, niepodejrzanego, chrześcijańskiego i przyjemnego biskupowi duchownego, także organistę i kościelnego oraz
wszystkich pozostałych „zwierzchności” bez wywołania
sprzeciwu państwa pszczyńskiego.
W 1910 r. do zarządu kościelnego należeli: dziekan Loß jako
przewodniczący, siedlok Józef Pisarek, chałupnik Jakub Klems,
wymownik Franciszek Galurek, wymownik Franciszek Brandys
I, półsiedlok Franciszek Brandys II i kupiec Jan Brandys.
Pisarek i Franciszek Brandys I są równocześnie kościelnymi.

189

B. Proboszczowie
O nazwiskach najstarszych dających się udowodnić proboszczów z Pawłowic dowiadujemy się z wymiany listów między
biskupem księciem Stanisławem Pawłowskim z Ołomuńca
a jego bratem Walentym, panem na Pawłowicach i Golasowicach. W 1589 r. duszpasterstwo sprawował były zakonnik
imieniem Maciej.
Książę biskup Stanisław, który chyba za zezwoleniem księcia
biskupa wrocławskiego Andrzeja von Jerina angażował
w Pawłowicach samodzielnie duchownego, zdjął go (z urzędu)
i na Grzegorza 1590 r. nadał parafię Janowi Alanowi, który
dotąd działał w Charvat na północ od Ołomuńca. Także on nie
zagrzał tu miejsca, ponieważ w 1594 r. w Pawłowicach znowu
brakowało duszpasterza. Dnia 3 grudnia tego samego roku biskup Stanisław powiadomił swojego brata Walentego, iż pomimo
braku kapłanów nie ma teraz terminu ustalonego dla osadzania
proboszcza i zezwolił – by pawłowiczanie nie pozostawali bez
sakramentów św. – na objęcie parafii pawłowickiej przez
proboszcza z Braniewa [diecezja ołomuniecka]. Nazwisko tego
nowego proboszcza, który potem chyba urzędował tu w czasie
budowy kościoła, według ustaleń profesora dr. Breitenbacha
z Kromieryża to Urban. Krótko przed 1630 r. pracę duszpasterską prowadził w Pawłowicach Szymon Kanabius, a po nim
Wawrzyn. Dokument z 1630 r. dobrze wspomina kapłana Szymona Kanabiusa, byłego proboszcza z Pawłowic, który dokonał
do matrykuły kościelnej jakiegoś wpisu dotyczącego dziesięciny. Jest on prawdopodobnie tożsamy z dziekanem z Wodzisławia o tym samym nazwisku, który uwiecznił się przed 1625 r.
dzięki pobożnym fundacjom w Wodzisławiu i Raciborzu173.
Przyjmuję, że jako dziekan wodzisławski około 1623 r.
zarządzał także parafią Pawłowice.
Od proboszcza Wawrzyna dowiadujemy się, że ówczesny
rektor z Pawłowic Kasper Zak nazywany Sypienski, często
173

Jungnitz, Visitationsberichte der Diözese Breslau, Archidiakonat
Oppeln, I. Teil, S. 31,32,239,650. Weltzel, Archipr. Ratibor, 2.
Auflage S. 187.
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grożąc podnosił rękę na niego i jego następców i później został
za to ukarany.
Po proboszczu Wawrzynie nastąpił Stanisław Warmuzy (do
1630 r.). Między nim, a dziedzicem Piotrem von Pawłowskim
powstał zacięty spór o dziesięcinę, który został ku zadowoleniu
obu stron załagodzony 14 października 1630 r. na probostwie
w Żorach przez równie mądrego jak i sprawiedliwego proboszcza miejskiego dziekana Marcina Molicera. Warmuzy przyprowadził ze sobą do pomocy proboszczów Piotra Manickiego
z Ruptawy i Łukasza Pachowskiego z Połomii, natomiast dziedzic szlachcica Jana Wilczka z Ornontowic, pana na Ornontowicach i Dębieńsku. Proboszcz i dziedzic obiecali przyjąć polubowny wyrok doradców, zwłaszcza dziekana, przeprosili się
nawzajem i pojednali przez podanie ręki. Wyrok sądu polubownego ma w głównych zarysach następującą treść: Dobra kościelne nie powinny być pomniejszane, lecz raczej powiększane,
więc polecamy Piotrowi Pawłowskiemu: Powinien dać proboszczowi na Marcina dziesięcinę ze wszystkich pól, a zwłaszcza
z pańskich, a także chłopskich pól, dołączonych przez Jana
i Piotra Pawłowskich do dominium, zgodnie z wykazem z sięgającego 126 lat wstecz rejestru czynszów i wpisem proboszcza
Szymona Kanabiusa do matrykuły kościelnej. Ma również
polecić swoim poddanym zapłatę dziesięciny za miniony
i obecny rok. Pawłowski przyrzekł to uczynić w imieniu swoim
i poddanych.
Ponieważ rektor z Pawłowic uznał siebie za poddanego
Piotra Pawłowskiego i przez to wywołał niejednokrotnie duży
spór między dziedzicem a proboszczem, a nawet odważył się
często podnosić rękę na obecnego i dawniejszego proboszcza,
powinien on proboszcza natychmiast przeprosić, a za pokutę za
jego nieprawość miał być przez cztery niedziele zamknięty i pilnowany przez proboszcza na wieży kościelnej. Miał także
złożyć przyrzeczenie, że już nigdy nie uchyli się od jurysdykcji
kościelnej. Gdyby znowu coś zawinił, szkoła zostanie mu
odebrana.
Ponieważ parcela, na której stoi szkoła, jak dawne rejestry
kościelne to potwierdzają, jest od dawien dawna gospodarstwem
chłopskim, które zostało darowane szkole po wieczne czasy
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i z którego jako dziesięcina były świadczone 4 szefle pszenicy
i tyle samo owsa, uznano, że dziesięcina powinna być nadal
oddawana proboszczowi, a także zaległość z ostatnich dwóch
lat.
Proboszcz Warmuzy oświadcza, że opuści Pawłowice, po
otrzymaniu, od Marcina począwszy, zapłaty i odszkodowania.
Piotr von Pawłowski zapewnia słowem rycerskim, nie stawiać
proboszczowi żadnych trudności, kiedy po Marcinie z całym
dobytkiem odejdzie.
Strony obiecały dotrzymać tego polubownego wyroku174.
W latach 1637 i 1644 jako proboszcz w Pawłowicach
pojawia się Maciej Alexius Osietzki. Pochodził z Olesna.
W 1644 r. zlecił odlanie średniego dzwonu wieżowego.
Ponad pół wieku Pawłowice były otoczone opieką duszpasterską przez proboszcza Jerzego Adama Wanetiusa. Światło
dzienne ujrzał on w 1617 r. w Pogrzebieniu, studiował
humanistykę w Opawie, filozofię w Krakowie i w 1644 r. jako
stypendysta proboszcza Jana Pipeliusa z Rybnika otrzymał
święcenia kapłańskie. Po tym jak przez rok był wikarym
w Rybniku, dwa lata proboszczem w Leszczynach, rok
proboszczem w Rydułtowach, rok wikarym zamkowym
u hrabiego Prażmy, dwa lata proboszczem w Bełku, został
zaprezentowany w 1651 r. dla Pawłowic przez patronów
pawłowickiego kościoła Piotra Feliksa i Wacława Jerzego von
Pawłowskich. Podczas wizytacji w 1652 r. nie mógł przedłożyć
dokumentu, za pomocą którego przekazano mu komendę.
Musiał go zostawić u komisarza biskupiego w Opolu, który
uwięził go z nieznanych nam przyczyn. Wizytator nakazał mu
pod groźbą kary kościelnej postarać się o komendę lub
o inwestyturę. Wanetius przybył teraz do urzędu biskupiego po
inwestyturę i otrzymał ją 18 lutego 1653 r. Potem nastąpiło jego
kościelne wprowadzenie przez dziekana żorskiego, kanonika
Hallatscha175.
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Pawłowicka księga fundacyjna.
Portret tego brodatego proboszcza wisiał dawniej nad drzwiami
żorskiego kościoła parafialnego. Obecnie znajduje się na chórze
organowym. Tablica z napisem niestety znikła.
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Wanetius był mężczyzną o umiarkowanych zdolnościach
i odpowiedniej do nich wiedzy. W 1652 r. musiał być zachęcany
do większej gorliwości odnośnie nabożeństwa, natomiast
w 1679 r. wizytator chwalił jego działalność duszpasterską,
ganił go jednak za to, że za bardzo kochał polowanie i gorzałkę,
która była jego chlebem codziennym176. Podczas jego urzędowania miały miejsce cztery większe wizytacje: 1652, 1679, 1688
i 1697.
W 1652 r. mieszkańcy byli po większej części, w 1679 r.
wszyscy katolikami. W 1688 r. tylko kilka osób ze służby, chyba
zatrudnionej u protestanta Kaspra von Pelchrzima, przyznawało
się do nauki Lutra. Liczba przystępujących do spowiedzi wielkanocnej w 1688 r. wynosiła 340. Ich liczba z 1697 r. – 250 – to
z pewnością błąd pisarski; powinna ona w każdym razi opiewać
na 350.
Proboszcz odprawiał nabożeństwo zimą o godz. 9, latem o 8.
Kazanie wygłaszano po ewangelii. Nauczanie religii odbywało
się podczas postu w południe, poza tym jako dodatek do
kazania, co mogło zapewne męczyć wiernych.
Do fundacji, którą według dokumentu z 23 kwietnia 1612 r.
ustanowił sędzia dworu biskupstwa ołomunieckiego Łukasz
Dembinsky z Dębiny na Strzelnie i Heraticzu w wysokości 300
tal. dla swojej szwagierki Magdaleny, małżonki Jana Pawłowskiego, z domu von Horzetzkiej, za proboszcza Wanetiusa
doszły jeszcze trzy następujące:
1. Fundacja hrabiego Ferdynanda von Oppersdorffa
z 1.09.1656 r. o której była już mowa w rozdziale
„Kościół”.
2. Fundacja Wacława Jerzego von Pawłowskiego z 22 lutego
1667 r. Fundacja obciążała majątek pana Jerzego Mraksa.
Miał on rocznie płacić 40 fl., za co proboszcz miał odprawić
każdego miesiąca dwie msze św. Spadkobiercy dodali do tej
fundacji jeszcze 400 fl.
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Gorzałka należała do dochodów parafii. Np. za każdy wywód
otrzymywał on m. in. pół kwarty gorzałki. Akta wizytacyjne z 1719 r.
dot. Pawłowic w archiwum diecezjalnym.
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3. Fundacja Pawła von Czechowitza, co do której nie ma
danych. Pochodzi ona z ostatniej tercji XVII wieku. Proboszcz miał za odsetki od kapitału fundacji w wysokości 300
tal. co miesiąc odprawić mszę za fundatora i jego małżonkę,
we wszystkie niedziele i święta modlitwę błagalną za
obojga, jak również za braci i szwagierkę fundatora.
Pomijając odsetki od tych wyżej wymienionych fundacji,
proboszcz miał w 1679 r. następujące dochody:
1. Używanie pola farskiego, które leżało w środku pól
chłopskich i było szerokie na 50 grządek i długie na 6 stadiów.
2. Otrzymywał z Pawłowic i innych sąsiednich wsi
4 małdry owsa jako meszne. Ten dochód zmniejszył się od
1652 r. o połowę.
Jako mieszkanie służył proboszczowi w 1679 r. stary domek
o dwóch izbach; później własnym kosztem wybudował sobie
nowy drewniany dom ze stodołą i chlewami.
Z patronem Wacławem Jerzym Pawłowskim Wanetius żył na
przyjacielskiej stopie. Pawłowski mianował go w 1667 r. razem
z proboszczem Jaglem z Studzionki wykonawcą swojego
testamentu. Przy wykonaniu ostatniej woli doszło do waśni
z trzema siostrzenicami spadkodawcy. Zakwestionowały one
testament, gdyż zmarły był z nimi związany rozliczeniami
z opiekuństwa i miał pewną część kapitałów opiekuńczych użyć
do pokrycia jego własnych długów i za to miał im wystawić
sądownie zapis hipoteczny na swój udział w Pawłowicach.
Jednak obie strony pojednały się na zamku w Pszczynie 31 lipca
1676 r. Szlachetne, wielce honorowe i cnotliwe panie Katarzyna
Pelchrzim i Anna Holly, jak też panna Marianna Pawłowska
uznały fundację w wysokości 300 fl., którą zmarły stryj, zgodnie
z testamentem z 1 marca 1667 r., ustanowił dla pawłowickiego
kościoła. Przyznano nawet jeszcze 135 fl. jako namiastkę żądanego przez duchownego legatu dla kościoła w wysokości 400 fl.
i do pokrycia innych zobowiązań. W zamian za to obaj duchowni mieli się zrzec na zawsze wszystkich pozostałych roszczeń do
udziału zmarłego i oddać siostrom wszystko, co zmarły dał na
przechowanie Kościołowi i duchowieństwu, lub co zostało
w spadku po nim, jak dokumenty, dokumenty dot. opiekuństwa,
ruchomości.
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Mniej przyjemne niż ze zmarłym patronem Wacławem
Jerzym von Pawłowskim były stosunki proboszcza z osiadłym
w Pawłowicach panem Kasprem von Pelchrzimem. Od 18 lat
żył ku zgorszeniu gminy katolicki karczmarz na terytorium
Pelchrzima rozwiedziony ze swoją żoną, która przebywała
w Mazańcowicach koło Bielska. Proboszcz prosił pana von
Pelchrzima jako dziedzica o położenie kresu temu zgorszeniu,
ale na próżno.
Dnia 7 kwietnia 1698 r. 81 letni proboszcz Wanetius
poświadczył na probostwie w Strumieniu, że kiedy przed 50 laty
przybył do Pawłowic jako proboszcz, zastał w Wiśle Małej jako
duszpasterza alumna biskupa nyskiego, Jakuba Krzysztofa
Klasę. Biskup wrocławski Karol Ferdynand miał go przenieść
do Reichstalu177, albowiem obsadzanie parafii w Wiśle Małej
zostało odstąpione biskupowi krakowskiemu. Protokół w tej
sprawie podpisali oprócz Wanetiusa proboszczowie Jan Izydor
Janusach ze Strumienia i Jakub Talapacz z Bzia.
Wanetius zmarł w 1705 r. w wieku 88 lat. Był on kapłanem
przez 61 lat, a jako duszpasterz w Pawłowicach 54 lata.
Jego następca Marcin Józef Karwat mógł się wykazać prawie
tak samo długim urzędowaniem, tak że działalność obu
w Pawłowicach wypełnia prawie wiek. Karwat urodził się
w 1675 r. we Wodzisławiu. Studiował teologię moralną w Ołomuńcu i jako stypendysta szlachetnej Heleny von Gellhorn na jej
majątku w Skrzeczkowicach i Górnej Boryni został w 1701 r.
wyświęcony na kapłana. Po pełnieniu czynności wikarego
w Rybniku wprowadził się anno 1705, zaprezentowany dla
Pawłowic przez Jerzego Bernarda von Gureckiego z Ivani
i Zygmunta Gusnara z Komornej i zatwierdzony na proboszcza
przez biskupa.
Jego duszpasterska działalność w Pawłowicach jest chwalona
przez wizytatora. Prowadził on prawy tryb życia, posiadał wystarczającą wiedzę teologiczną, stale był ubrany po kapłańsku,
także w czasie podróży i dbał o porządek w swojej parafii.
Gorliwie zajmował się chorymi. W 1712 r. można było stwier177

Nazwy, których nie dało się zidentyfikować pozostawiono w tekście
w wersji oryginalnej – J.P.
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dzić, że nikt z parafian nie umarł bez ostatniego namaszczenia
i że wszyscy przyjęli komunię wielkanocną. Dzięki budowie
nowej studni i stodoły, jak też przez powiększenie pól uprawnych przyczynił się do lepszego stanu beneficjum. Tylko opłatę
za posługi traktował zbyt dokładnie, przez co odstręczał od
siebie parafian. Także z patronami nie dogadywał się najlepiej.
Kiedy zboże deputatowe wydawało mu się złe, nie wzdragał się
przed jego trzykrotnym odsyłaniem, póki go dobrze nie obsłużono.
W 1719 r. parafia obejmowała około 620 dusz. Poza
czterema z pańskiego dworu, nie było w miejscowości
protestantów.
Dnia 28 sierpnia 1719 r. przybył do Pawłowic biskup
sufragan Eliasz von Sommerfeld. Bierzmował on 238 osoby
i przeprowadził wizytację kanoniczną. Z tej okazji proboszcz
wniósł następujące skargi:
1. Złe kobiety nie są karane ani przez państwo, ani przez
gminę. Wiele zostało uwiedzionych przez mamienie
małżeństwem.
2. Ludzie idą na tańce, także kiedy święto przypada
w piątek lub sobotę.
3. We wsi pije się do nocy. Następstwem tego jest
zaniedbywanie przez wielu następnego dnia nabożeństwa, inni
śpią w kościele178.
4. Dwóch parafian przyjęło komunię wielkanocną w innej
parafii.
Z drugiej strony patronowie skarżyli się na rygor proboszcza
w sprawie opłaty za posługi, a także na trzykrotne odsyłanie,
w danym wypadku mesznego.
Wizytator po wysłuchaniu obu stron wydał następujące
polecenia:
Patronowie powinni ukarać nieobyczajnych poddanych
i starać się o wyszukanie współwinnych. Nie powinni znosić
tańców w piątki i soboty; natomiast pilnie posyłać poddanych na
178

W Dziergowicach pod Raciborzem śpiący w kościele byli dawniej
delikatnie trącani przez sługę kościelnego skórą jeża przymocowaną
do długiej tyki i w ten sposób „budzeni”.
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naukę religii i dawać proboszczowi dziesięcinę o takiej jakości,
w jakiej sprzedają zboże. Proboszcz został upomniany do
łagodności i wyrozumiałości wobec parafian w sprawach opłaty
za posługi. Powinien nosić Przenajświętszy Sakrament do
chorego w bursie i procesję w Boże Ciało prowadzić nie tylko
w niedzielę infra octavam Corporis Christi (w oktawie Bożego
Ciała), lecz również w samo Boże Ciało, powinien także ubrany
w płaszcz i kapę nieść Przenajświętsze w monstrancji pod baldachimem. Powinien rozdzielać kartki do spowiedzi wielkanocnej,
odmawiać modlitwę po komunii i przychodzić do kościoła zawsze w komży, a oddzielnie żyjącą żonę Zygmunta Russetzkiego
upominać, by wróciła do swojego męża.
Później ujawniły się nowe niedomówienia. Ze sprawozdania
wizytacyjnego z 1727 r. dowiadujemy się, że ludzie pracowali
w dni świąteczne, że pan Gusnar dopuszczał muzykę w dniach
zakazanych, a narzeczeni nie przychodzili na naukę przedślubną.
Ale także proboszcz dawał powód do skarg. W 1753 r. został
ukarany przez władzę duchowną, ponieważ za odwiedzenie
chorego przyjął 2 gr. sr[ebrne].
Ciekawe jest to, co sprawozdanie wizytacyjne z 1719 r.
mówi o dochodach proboszcza składających się przeważnie
z naturaliów. Na Wielkanoc otrzymywał od każdego gospodarza
przeciętnie 25 jaj. W razie śmierci gospodarza jako ofiarę
otrzymywał koguta, w razie śmierci gospodyni otrzymywał
kurę. Za wywód dawano 2 gr. sr[ebrne], ciasto, kurę, garniec
piwa i pół kwarty gorzałki. Od dawien dawna proboszczowi
przysługiwał wolny wypas dla jego krów na dziedzicowych
stawach.
Dnia 11 października 1747 r. proboszcz sporządził swój
testament, którego wykonawcą mianował dziekana i proboszcza
Globischa ze Strumienia. Ustanowił on fundację 12 mszy św.
dla Boguszowic. Tamtejszy proboszcz wzbraniał się przed jej
przyjęciem, dlatego wikariat generalny przeniósł ją na proboszcza do Żor. Drugą fundację w wysokości 325 tal. ustanowił
dla Pawłowic. Co miesiąc miała być odprawiona za fundatora
jedna msza św. oraz msza rocznicowa, za jego poprzednika
Wanetiusa 6 mszy św. rocznie, poza tym we wszystkie niedziele
i święta modlitwy błagalne. Kościelni powinni otrzymać 1 tal.
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12 gr., by modlili się gorliwie za fundatora. Po mszy fundacyjnej
należy co miesiąc podzielić między biednych 3 gr. i 9 halerzy.
W tym samym roku, w którym ustanowił testament lub
w 1748 r. proboszcz Karwat w wieku 72 lat pożegnał się
z doczesnością.
Administrator Wacław Glormes, który stał w 1747 r. u boku
zgrzybiałego proboszcza, nastąpił po nim na urząd parafialny.
Jednak już po 4 latach – 1752 – objął parafię Krzyżowice
i zmarł tu 1 grudnia 1765 r.
Patron Franciszek Bogumił z Gusnar i Komorna zaprezentował teraz na proboszcza w Pawłowicach Ferdynanda von
Schonowskiego. Ten zasłużył się przez ufundowanie wiecznej
lampy i dzwonienie dla przypomnienia strachu Chrystusa przed
śmiercią. Za jego czasów, ze względu na dochody w wysokości
122 tal., Pawłowice, spośród dziewięciu parafii dekanatu Żory,
znalazły się na czwartym miejscu.
Dnia 30 grudnia 1776 r. proboszcz ciężko chory sporządził
w Pawłowicach przed radcą seniorem Frischtatzkim, syndykiem
miejskim Hitzwedlem i senatorem oraz szambelanem Langforthem z Żor swój testament, którego wykonawcami mianował
dziekana Zaitza z Żor i proboszcza Reisnera z Rybnika. Istotna
treść testamentu jest następująca:
Jego zwłoki powinny zostać pochowane w kościele. Każdy
z duchownych uczestniczących w pogrzebie ma poza zwyczajowym posiłkiem otrzymać 2 fl. Taką kwotę otrzymuje także jego
następca, by odprawił nabożeństwo rocznicowe za zmarłego,
a 12 gr. należy wypłacić nauczycielowi. Jako uniwersalni spadkobiercy zostały ustanowione dzieci mieszkającego w Mysłowicach pana von Kalckreutera i zmarłej Eleonory z domu v. Räfe,
również Fryderyka, córka pana Teofila v. Räfe z Katowic.
Powinni oni podzielić się równo spuścizną, jednak winni spłacić
następujące legaty:
1. 350 fl. dla fundacji w Pawłowicach, za co należy odprawić 12 mszy żałobnych w roku za fundatora i jego zmarłą matkę
Eleonorę.
2. 120 fl. dla fundacji przy kościele pawłowickim, by
w każdy czwartek o 6 godzinie wieczorem dzwoniono na
śmiertelną trwogę Chrystusa.
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3. 180 fl. na podział między duchowieństwo przez dziekana
żorskiego, by natychmiast po otwarciu testamentu były
odprawione msze św. za fundatora.
4. 100 fl. dla fundacji wiecznej lampy przed głównym
ołtarzem.
5. 150 fl. dla wsparcia parafii przy naprawach plebanii.
6. a 4 fl. zakrystianom i organiście.
7. a 3 gr. ubogim w czasie pogrzebu.
8. 8 szefli zboża dla szpitala żorskiego.
9. na należące do testatora ule pawłowickiego kościoła.
10. 60 fl. krowę i należące już do niej cielę, 6 szefli ziarna
i pierzynę z pościelą gospodyni proboszcza Agnieszce
Tschirnin.
11. Jednego wołu parobkowi Pawłowi Reizikowi, który
zostaje także zwolniony z poddaństwa.
12. Roczną płacę służbie, z gospodynią włącznie.
Schonowsky zmarł 29 listopada 1781 r. w wieku 58 lat na
suchoty, a jako następcę otrzymał Karola Józefa Pelikana, który
od 1778 r. posiadał nędzne beneficjum w Warszowicach.
W 1778 r. uczestniczył w Strumieniu w uroczystości pożegnalnej dotychczasowego proboszcza miejskiego Nikodema Weißa
i złożył swój podpis pod pismem, w którym obecni duchowni
współbracia dają wyraz swojemu ubolewaniu z powodu rozstania się ich kochanego przyjaciela z jego dotychczasowym stanowiskiem. Już w następnym roku opuścił on Pawłowice i odszedł
na proboszcza miejskiego do Gliwic. Tu został dziekanem
i zmarł w wieku 58 lat 11 września 1807 r.
Prezentę na Pawłowice otrzymał znów szlachcic Karol von
Kloch. Jego ojcem był Leopold Ferdynand von Kloch, jego
matką Maria z domu v. Tluck z Kamienia koło Rybnika. Karol
urodzony 14.05.1761 r. w Stanowicach, studiował humanistykę
w Rudach, filozofię i teologię we Wrocławiu i wstąpił potem do
seminarium duchownego. Za rekomendacją kanonika Franciszka
von Troilo przeszedł 31.10.1783 r. do Germanikum do Rzymu.
Jego wyniki w nauce odpowiadały jego przeciętnym możliwościom179. Dnia 5.06.1784 r. przyjął od arcybiskupa Contesi179
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niego z Aten święcenia kapłańskie i 11.04.1785 r. wrócił do ojczyzny. W 1787 r. został posłany jako wikary do Krzyżowic,
23.02.1788 r. zatrudniony jako proboszcz w Pawłowicach.
Kloch mówił równie dobrze po polsku jak po niemiecku, tryb
życia prowadził bez zarzutu i według wypowiedzi przysięgłych
i kościelnych z Pawłowic starał się sprostać swoim obowiązkom
urzędowym. W 1809 r. chwaląc podnoszono, że pomijając podróże służbowe nigdy nie pozostawał poza parafią dłużej niż
3 dni.
Niestety wcześnie zachorował na atretyzm, nie umiał także
poradzić sobie z rachunkami kościelnymi, tak że konieczne stało
się zaangażowanie administratora. Wskutek braku duchownych
na jakiś czas utracił pomocników i urzędował wtedy, jak umiał,
sam. Jednak parafianie nie byli zadowoleni z tego duszpasterstwa. W 1810 r. żalił się wójt w imieniu gminy przed
dziekanem, że proboszcz zaledwie cztery razy w roku wygłaszał
kazania i prowadził nieszpory; nie był on w stanie odprawić
przyzwoicie nabożeństwa, prosiliby więc o zaradzenie temu
przez jakiś „zdatny podmiot”. Zlecono więc administrowanie
proboszczowi Aniołowi z Warszowic.
Za proboszcza Klocha do parafii należały 4 domki, których
mieszkańców obowiązywały następujące świadczenia: Chałupnik nr 1, ponieważ jego dom stał na gruncie organisty, musiał
odrobić dla organisty 6 dni w czasie żniw i pomagać mu przy
dzwonieniu wielkim dzwonem; Poza tym miał on płacić proboszczowi rocznie 1 tal. Chałupnik nr 2 płacił proboszczowi
rocznie 3 fl. czynszu i musiał dla niego odrobić 6 dni w żniwach; za to mógł paść jedną sztukę bydła przy stadzie proboszcza. Pozostali dwaj inni chałupnicy pracowali dla proboszcza
przez dwa dni w tygodniu za pożywienie dla czeladzi.
Probostwu składającemu się z 3 izb i 2 komór, groziło
w 1799 r. całkowite zawalenie się i nie posiadał żadnego murowanego komina, tak że groziło mu kiedyś wypalenie. Odnośnie
nowej budowy dochodziło do sporów między proboszczem
a patronem Ferdynandem von Gusnarem. Kloch zwrócił się
11.08.1810 r. z podaniem do króla: Już przed 5 laty zawiadamiał
patrona i gminę o konieczności budowy nowego probostwa
i chlewów i oboje zadeklarowali zgodę na nową budowę. Potem
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nadeszły dokuczliwe czasy. Teraz jednak nie jest w rozpadającym się probostwie pewny swojego życia. Patron odprawia go
obiecankami. Więc prosi Jego Majestat o powołanie po porozumieniu się z księciem biskupem komisji, która miała by sprawdzić konieczność budowy. Patron natomiast oświadczył, że wzywał Klocha niezliczoną ilość razy o podjęcie wstępnych kroków
w sprawie budowy przez niego też uznanej za konieczną. W wyniku wizji lokalnej, którą 11.02.1813 r. w związku ze zawiadomieniem Klocha przeprowadził radca prawny von Starwitz z patronem, Klochem i przedstawicielem gminy, uznano konieczność budowy probostwa; jednak miano jeszcze, ponieważ
budowa probostwa i chlewów była zbyt kosztowna, czekać z budową probostwa 5 lat. Faktycznie z 5 lat uczyniło się 13, i kiedy
wreszcie probostwo pawłowickie Anno 1830 stało gotowe,
szczątki proboszcza Klocha spoczywały już na żorskim
cmentarzu.
Najpóźniej w styczniu 1814 r. proboszcz Kloch przeprowadził się do Żor i zamieszkał w domku pod murem miejskim
obok kościoła parafialnego. Pomagał w pracy duszpasterskiej
przez celebrowanie i spowiadanie. Z inicjatywy proboszcza
miejskiego Fessera otrzymał, kiedy nie było obsadzone miejsce
tzw. kapłana różańcowego, w 1825 r. zapomogę w wysokości 25
talarów na wyjazd do uzdrowiska (zapewne do Ustronia). Zmarł
27 czerwca 1829 r. i znalazł swoje miejsce spoczynku w krypcie
cmentarnej blisko muru miejskiego.
Jako Administratorzy za czasów Klocha działali w Pawłowicach:
Antoni Zombek od 1799 r. Według charakterystyki urzędników z 1800 r. mówił dobrze po niemiecku, „ponieważ poświęca się niemieckiej lekturze”. Jego sposób życia był bez zarzutu.
Nabożeństwo odprawiał ku pokrzepieniu gminy. Dlatego „kwalifikuje się do działania w mieście”. Oprócz pożywienia i ogrzewania otrzymywał tygodniowo 1 talara pensji. W latach 1806 –
1816 proboszcz Kosmol z Krzyżowic był administratorem pawłowickiego majątku kościelnego.
Michał Aniol, proboszcz ze Studzionki, z przerwą w latach
1811 – 1819.
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Piotr Schaletzki 1813 r. Do 1810 r. był członkiem konwentu
klasztoru cystersów w Jemielnicy. W Pawłowicach urzędował
m. in. jako „dozorca i księgowy remontu probostwa”.
Walenty Wiskoni 1819 – 1820.
Ernest Reisner od 1820.
Ostatni administrator za życia Klocha, Jan Antlauf został
jego następcą. Światło dzienne ujrzał 20.01.1797 r. w Opolu.
Dnia 30.10.1824 r. wstąpił razem z późniejszym księciem biskupem Henrykiem Försterem do seminarium duchownego i otrzymał po 5½ miesięcznym tam pobycie 17 kwietnia 1825 r. święcenia kapłańskie. Po działaniu jako wikary w Pszczynie i Ujeździe i jako administrator w Starym Koźlu, przybył około 1818 r.
do Pawłowic i otrzymał 27.11.1834 r. inwestyturę.
W 1838 r. Antlauf sprzedał za zezwoleniem patrona za 10 tal.
teren krzaczasty dziedziny kościelnej.
Dnia 18 września 1845 r. biskup sufragan Daniel Latussek
udzielał w Pawłowicach sakramentu bierzmowania.
W 1846 r. zanotowano tu tylko 33 wypadki śmiertelne,
w 1847 r. ich liczba w wyniku tyfusu głodowego podskoczyła
do 115, a w 1848 r. nawet do 133!
Urzędowanie Antlaufa, który władał niezmiernie pięknym
pismem, dawało jego władzy przełożonej powód do niejednej
nagany. Kanonik Heide, który przybył około 1846 r. do
Pawłowic na kontrolę, stwierdził, że przestrogi, których udzielił
Antlaufowi biskup sufragan Latussek podczas ostatniej wizytacji
generalnej, pozostały bezowocne, ponieważ nadal zaniedbywał
on kazanie i katechezę. Antlauf otrzymał administratora
w osobie świeckiego kapłana Żelaski. Po nim nastąpił w 1851 r.
wikary Rzepka i pod koniec 1851 r. wikary Rduch. Przez
zaniedbanie rachunków kościelnych Antlauf popadł także
w niesnaski z patronem. Władza duchowna nakłoniła go do
rezygnacji i 26.04.1852r dała mu angaż na wikarego w fundacji
biskupa sufragana Liescha przy wrocławskim kościele katedralnym. W marcu 1864 r. został drugim kościelnym. Zmarł 26
sierpnia 1881 r. w wieku 84 lat.
Następcą Antlaufa w Pawłowicach został jego kuzyn Józef
Rasim. Ten nowy duszpasterz urodził się 17 sierpnia 1818 r.
w Łaziskach pow. Strzelce Opolskie jako syn leśniczego w la-
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sach hrabiego Renarda. Ukończył gimnazjum w Gliwicach a studia teologiczne we Wrocławiu i podczas studium uniwersyteckiego uczynił zadość obowiązkowi wojskowemu jako jednoroczny ochotnik w szóstym batalionie strzelców. Wyświęcony
na kapłana 25 czerwca 1846 r., urzędował w latach 1846 – 1848
jako wikary w Siołkowicach, w 1848 r. jako administrator
w Zabrzu, w latach 1849 – 1850 jako wikary w Rybniku,
w latach 1850 – 1852 jako lokalista w Karlsruhe. W ostatnio
wymienionym roku przybył do Pawłowic jako administrator
i otrzymał 12 lutego 1857 r. inwestyturę. Już w 1854 r. jako
inspektor szkolny południowego okręgu szkolnego Pszczyna był
surowym rewizorem, którego opieszali nauczyciele nawet się
bali. Dnia 16 kwietnia 1858 r. nastąpiła nominacja dzielnego
i zręcznego w interesach duszpasterza na dziekana dekanatu
żorskiego. W 1864 r. bierzmował tu biskup sufragan Adrian
Wlodarsky.
Kiedy gminy Studzionka i Krzyżowice zostały w wyniku
Kulturkampfu osierocone, zajął się nimi z wielką gorliwością,
zaopatrywał tam chorych, odprawiał nabożeństwo i słuchał
spowiedzi, co skutkowało w 1884 r. wdzięcznym uznaniem ze
strony księcia biskupa Roberta. W 1883 r. otrzymał od księcia
biskupa zlecenie przeprowadzenia w kilku utrakwistycznych
szkołach Rejencji Opolskiej egzaminów z religii. Przez przywołanie do pomocy powiatowych inspektorów szkolnych uwolnił
się od tego zadania.
W 1896 r. obchodzono w pawłowickim kościele parafialnym
trzy rzadkie uroczystości: jubileusz 300-lecia kościoła parafialnego, złoty jubileusz kapłaństwa miejscowego proboszcza i prymicje świeckiego księdza Pawła Brandysa.
Druga uroczystość miała miejsce 26 lipca.
Baron Ferdynand von Reitzenstein, jak i gmina uczynili
wszystko, by ten honorowy dzień jubilata ukształtować jako
szczególnie świąteczny. Odleglejszy związek z przygotowaniami do święta miało odrestaurowanie kościoła parafialnego.
W samym dniu kościół był jak najwspanialej ozdobiony.
Zastępca dziekana Ksoll przekazał jubilatowi w obecności
patrona i jego rodziny, duchowieństwa i większej liczby świeckich, po serdecznej przemowie, której podstawą były słowa:
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Haec dies quam fecit Dominus (Oto dzień, który uczynił Pan)
list z życzeniami od kardynała i wikariatu generalnego, równocześnie przekazując najserdeczniejsze życzenia w imieniu
współpracowników dekanatu. Jako prezent od dekanatu
przekazał jubilatowi kosztowną kapę. Potem jubilat został
poprowadzony w uroczystej procesji do kościoła, gdzie odprawił
uroczystą sumę z asystą. Proboszcz Fuchs z Krzyżowic w pełnej
zachwytu polskiej mowie przedstawił licznie zebranym
słuchaczom znaczenie tego dnia, podczas gdy radca duchowny
dr Kremski, duchowny szpitala Juliusza w Rybniku, wygłosił ze
znanym mistrzostwem niemiecką przemowę. Po nabożeństwie
landrat Schröter przekazał na probostwie jubilatowi w imieniu
rejencji królewskiej Order Czerwonego Orła IV klasy. Podczas
bankietu patron kościoła w bardzo serdeczny sposób wyraził
uczucia czci i wdzięczności swojemu byłemu nauczycielowi.
Jubileusz 300-lecia obchodzono w październiku.
Pod koniec 1898 r. Rasim, którego książę biskup w uznaniu
jego zasług już wcześniej mianował radcą duchownym, został
mianowany przez kardynała i księcia biskupa Koppa w miejsce
zmarłego prałata Strzybnego książęco-biskupim komisarzem
w komisariacie raciborskim. Niestety nie było mu dane pełnienie
na nowym urzędzie jakiejś funkcji. W połowie marca 1899 r.
zachorował poważnie ten 81-letni starzec, który dotąd zachowywał godną pozazdroszczenia świeżość. Chyba przypadkiem
w czasie odwiedzin chorego, z którymi był wieczorem
w 4 niedzielę postu (Lätaresonntag – niedziela różana, M.K.)
w Górnym Bziu, nabawił się zapalenia płuc, które przyniosło mu
w poniedziałek 20 marca o godzinie 4 rano śmierć. W czwartek
23 marca miał miejsce z udziałem około 24 duchownych,
państwa patronów i mnóstwa ludu uroczysty pogrzeb, który prowadził zastępca dziekana, sam już ciężko chory, Ksoll. Proboszcz Fuchs z Krzyżowic wygłosił w kościele niemiecką, a nad
grobem proboszcz Pendziałek z Boguszowic polską mowę
pogrzebową.
Rasim był wielce rzadkim zjawiskiem, człowiekiem o przenikliwym umyśle i zabawnym humorze. Jego wierna pamięć
i dar opowiadania, dzięki któremu umiał oddać epizody z dawno
minionego czasu w niezwykle interesujący sposób, wywoływały
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dosyć często zdziwienie. Jego owieczki bardziej go szanowały
i się go obawiały, mniej kochały, gdyż prowadził on surowe
rządy.
Osiągnął wiek 80½ lat, był przez 53 lata kapłanem, 47 lat
proboszczem w Pawłowicach i 41 lat dziekanem dekanatu
żorskiego.
Po półrocznej administracji parafii przez administratora
z Bzia, Floriana Sobotę, 21 października 1899 r. został wprowadzony do Pawłowic jako proboszcz Wiktor Loß. Nowy proboszcz, urodzony 15 maja 1855 r. w Otmęcie, studiował wpierw
prawo, potem teologię, otrzymał w Freissing od arcybiskupa
Streichele’go święcenia diakona, a 26 czerwca 1886 r. we Wrocławiu od biskupa sufragana Gleicha święcenia kapłańskie. Był
czynny jako wikary w Rybniku, Miechowicach i Starym Koźlu,
w 1888 r. przyszedł jako lokalista do Dziergowic, pow. Koźle
i po podniesieniu tej filii do rangi parafii został 21 czerwca
1893 r. pierwszym proboszczem w Dziergowicach. Po przejściowym zatrudnieniu w 1877 r. w redakcji „Katolika”, od
października 1893 r. do kwietnia 1896 r. redagował „Kuryer
Górnoszląski”. W Pawłowicach wybudował w latach 1906
i 1907 nowe, piękne probostwo za okrągłe 1 800 marek
i w 1900 r. zaprowadził w parafii Apostolat Modlitwy, w 1901 r.
Stowarzyszenie św. Rodziny. W 1903 r. założył tu Katolickie
Stowarzyszenie Robotnicze i w 1908 r. Katolicki Związek
Prasowy.
Dnia 2 maja 1903 r. udzielał w Pawłowicach bierzmowania
biskup sufragan Henryk Marx.
Loß został w 1906 r. zastępcą i 3.01.1908 r. dziekanem
dekanatu żorskiego. Już jako student uprawiał pilnie studia
z zakresu słowianoznawstwa i historii regionalnej i uprawiał
literaturę. Jako proboszcz Pawłowic wydał w 1902 r.
„Lubomirę”, opowieść historyczną ze słowiańskiej przeszłości
Górnego Śląska.
W listopadzie 1907 r. został tu zaangażowany jako wikary
dr teologii August Demski. Jego następcami byli: Karol Arndt
(luty – listopad 1908 r.), Bonifacy Piecha (listopad 1908 – lipiec
1909), Franciszek Kleon (sierpień 1909 – luty 1910), Stanisław
Hytrek od lutego 1910 r.
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Posiadłość rolna proboszcza składa się z tak zwanego starego
gospodarstwa z 167 morgami pola, które ciągnie się od kościoła
i probostwa w kierunku Strumienia i z dodanego w 1857 r. pola
z wykupu pańszczyzny wielkości 311 mórg, które rozciągają się
od Pniówka w jednej linii do kolonii Studzionka, i kilku stawów.
C. Szkoła
Dnia 14 października 1630 r. proboszcz Stanisław Warmuzy
z Pawłowic ustalił na podstawie „starych rejestrów kościelnych”, że tamtejszy grunt szkolny był „od dawien dawna”
gospodarstwem chłopskim, które zostało po wieczne czasy ufundowane dla szkoły i z którego jako dziesięcinę uiszczano proboszczowi rocznie 4 szefle żyta i tyle samo owsa. Kiedy
przyjmie się, że w 1553 r. angażowanie w Pawłowicach organisty i kościelnego, które przecież początkowo było chyba identyfikowane z nauczycielem, zostało odstąpione przez biskupa
Baltazara von Promnitza, ówczesnego władcę państwa pszczyńskiego, dziedzicowi Stanisławowi Pawłowskiemu z Pawłowic,
to przyjęcie, że Pawłowice już na początku XVI wieku posiadały szkołę, byłoby uzasadnione. Według danych z pawłowickiej kroniki szkolnej, na różnych elementach budowlanych
rozebranego w 1848 r. budynku szkolnego można było zobaczyć
datę 1513.
Jako pierwszy znany nam nauczyciel działał w pawłowickiej
szkole od około 1620 do 1644 r. Kasper Zak zwany Sypienski.
Jak już wspomniano w historii proboszczów z Pawłowic, wyłamywał się on ze świeckiej jurysdykcji proboszcza, uznawał się
za poddanego dziedzica Piotra von Pawłowskiego, i spowodował przez to spory między proboszczem a dziedzicem. Podnosił
często rękę na proboszcza Wawrzyna i jego następcę Stanisława
Warmuzego. Jako pokutę za swoje nieprawości miał on natychmiast proboszcza przeprosić, a następnie miał być przez cztery
niedziele trzymany pod zamknięciem w wieży kościelnej. Miał
dawać także w przyszłości proboszczowi dziesięcinę, wyrównać
zaległości z ostatnich dwóch lat i na wypadek, gdyby w przyszłości znów coś zawinił, miał utracić szkołę. Sypienski działał
w Pawłowicach ponad 26 lat i w 1644 r. figuruje na dzwonie
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wieżowym jako kantor. Niedługo potem, niezadowolony z tutejszych stosunków, udał się do Żor. Tu został rajcą i zmarł
7.01.1659 roku180. Jego syn Paweł, który ujrzał 20.05.1646
w Żorach światło dzienne, działał od 1673 r. przy żorskim
miejskim kościele parafialnym, w którym spoczywał jego ojciec
i w 1678 r. otrzymał parafię Jastrzębie, którą zawiadywał
jeszcze w 1719 roku181.
Sprawozdanie wizytacyjne z 1679 r. jako ówczesnego organistę i nauczyciela wymienia Jana Vitrariusa, członka Bractwa
Bożego Ciała w Jankowicach. Użytkował on ogród i pole wielkości 40 grzęd, na którym znajdowały się 4 stawy. Na Wielkanoc otrzymywał od każdego chłopa grosz i bochenek chleba.
W 1687 r. jako rector seu scholaris (rektor lub szkolorz) jest
znowu wymieniany Jan Vitriarius, urodzony żorzanin i żonaty.
Nie może nim być uprzednio wymieniony nosiciel tego samego
nazwiska, o ile prawdziwy jest zapis w protokóle wizytacyjnym
z 1687 r., który każe mu pełnić służbę dopiero od dwóch lat.
O tym, że ucieczka przed szkołą była wtedy także w Pawłowicach w modzie, świadczy lapidarne sprawozdanie wizytatora
z 1687 r.: „Ma on rozpadający się budynek szkolny. W szkole
nie ma żadnej młodzieży”. Stanowiskiem organisty władał wówczas Andrzej Bok z Pawłowic, który mieszkał w jednym z domków należących do parafii. Vitrarius był więc pod względem
urzędowym całkiem odsunięty od władzy (kaltgestellt). Wymieniony tu w 1697 r. nauczyciel Paweł Panus ze Strumienia był
także organistą, musiał jednak mieszkać gdzie indziej, gdyż tu
nie znalazł mieszkania. Otrzymywał on trzecią część akcydensów, 8 talarów od kościoła i 2 floreny reńskie z fundacji
Pawłowskiego.
W 1719 r. jako nauczyciel z Pawłowic jest wymieniany
Tomasz Karwat, w 1730 i 1745 r. Walenty Boczek, w 1749 –
1796 r. i jeszcze około 1770 r. Andrzej Spałek (zmarł tu
4.02.1778 r. jako były nauczyciel, w wieku 70 lat), w 1773
i 1780 r. Wawrzyniec Bierman.
180
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Żorska matrykuła zgonów.
Weltzel, Sohrau 335.
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W 1796 r. został tu zatrudniony Stanisław Kempny, wówczas
w wieku 40 lat. Kiedy także został organistą, użytkował według
zestawienia z 1799 r.: pole o długości 16 zawrotów i szerokości
52 grządek, 4 małe stawy (jeden we wsi, a trzy na jego polach)
oraz duży ogród – pastwisko przy jego stodole. Następnie
otrzymywał podczas obchodu noworocznego od każdego
siedloka 1 misę jęczmienia i 1 misę suszonych buraków,
1 macek zboża i tyle samo owsa, na kiermasz 1 chleb pogodowy
i ciasto, na Wielkanoc 10 jaj, od każdego zagrodnika połowę
tego w życie, owsie i jajach. W 1816 r. jako pensję nauczyciela
podaje się 11 talarów i 5 sągów drewna.
Inwentarz szkoły składał się w 1799 r. z tablicy „do działania
przy tablicy”, długiego stołu, trzech ławek dla uczniów i siedmiu
podręczników. Liczba uczniów wynosiła w 1816 r. 53. Kempny
prowadził przykładne życie, nie pozwalał na wypadanie nauki
i był w gminie lubiany. Prawie dla połowy wsi był ojcem
chrzestnym. Przy tym wszystkim był dla swoich przełożonych
pedagogicznym dzieckiem boleści, przynajmniej w swoich późniejszych latach. Protokół lustracyjny z 1826 r. zauważa, że
zajęty rolnictwem nie pogłębiał swoich wiadomości zdobytych
w seminarium o niskim poziomie nauczania i nie znał „nowej
metody nauczania”. Obiecał wówczas, że pod kierownictwem
administratora Anioła będzie w nauczaniu dokładnie przestrzegał ogólnej instrukcji dotyczącej obowiązującego sposobu nauczania; Jednak inspektor szkolny Kosmol nie mógł jeszcze
w 1821 r. stwierdzić poprawy u tego pięćdziesięciolatka. „Wiadomości bardzo skromne, nie rozumie języka niemieckiego, nie
wygląda także dobrze” – to kwintesencja jego sprawozdania.
Kosmol zaproponował inną obsadę stanowiska nauczycielskiego. Kempny mógłby zatrzymać posadę organisty. Tymczasem jednak wszystko pozostało po staremu. Dopiero egzamin
szkolny w 1823 r. stworzył nowe warunki. Wynik tego egzaminu, którego się obawiano, można przewidzieć z poniższych
pytań i odpowiedzi:
Według jakiej metody jest udzielana nauka? Odpowiedź:
Nauczyciel nie zna żadnej metody.
Jakie kary szkolne są udzielane? Po starej modzie.
Czy szkoła czyni postępy, czy się cofa? Szkoła się cofa.
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Czy nie można niczego zastosować w sprawie jego pilności
i moralnego prowadzenia się? Przy najlepszej chęci nie jest on
w stanie udzielać nauki.
Postanowiono więc szybko jak tylko to możliwe zaangażować nowego nauczyciela i poszerzyć izbę szkolną. Kempny
musiał zrezygnować z placówki szkolnej, zatrzymał jednak
organistowanie. Jego następcą został zaledwie 21-letni Józef
Dombek, człowiek pilny i moralny, który od października
1823 r. uczył około 111 dzieci w obszerniejszej teraz klasie.
Kiedy ten jednak został 15.01.1825 r. przeniesiony do Kamienia
koło Bytomia, potrzebowano znów starego Kempego. Ochoczo
69-letni starzec przyszedł z pomocą, dopóki go 8 marca 1825 r.
śmierć nie odwołała. Takim sposobem zmarł jako emeryt ale
„umarł pracując”. Po krótkim zarządzaniu szkołą przez
kandydata szkolnego Petruszczyka został powołany na
nauczyciela i orga-nistę Jan Gnida. Urodził się w 1798 r.,
wykształcił się w Gło-gówku i był zatrudniony przez 5 lat w
Jastrzębiu. Jego inspektor szkolny chwalił go jako człowieka o
nadzwyczajnych zdolnoś-ciach, bardzo dobrym, łatwo
zrozumiałym sposobie wykładania i bardzo ścisłym poczuciu
porządku. Na starym, drewnianym budynku szkolnym, który
miał się w 1822 r. według wypowiedzi patrona szkoły v.
Gusnara znajdować „w bardzo dobrym stanie budowlanym”
mocno zauważalne stawały się wtedy ślady marasmus senilis
(uwiądu starczego. M.K.) Uszkodzone ściany zostały ponownie
oblepione od zewnątrz i wewnątrz gliną, tak że tymczasowo to
jeszcze kilka lat „szło”. Gnidę spotkał tragiczny los. W napadzie
melancholii, skacząc z otworu w skle-pieniu kościoła nad
chórem organowym na posadzkę kościoła, zakończył
2 października 1834 r. swoje życie.
Także jego następcy, Łukaszowi Latuskowi, który uczęszczał
do wrocławskiego seminarium, piastował stanowiska adjuwanta
w Imielinie i Bieruniu, i podjął 10 października 1834 r. działalność nauczycielską w Pawłowicach, nie była przeznaczona tutaj
długa działalność. Już w Nowy Rok 1841 r. uległ on w kwitnącym wieku 31 lat chorobie płuc. Po tymczasowym udzielaniu
nauki przez rewizora Antlaufa patronat powołał teraz tu na
nauczyciela i organistę Bartłomieja Maywalda. Urodzony

209

w 1812 r. i wykształcony w Głogówku, został w 1841 r. zatrudniony w Pawłowicach tymczasowo a 1.01.1844 r. na stałe.
Ponieważ stary budynek szkolny okazał się już „niezdatny do
naprawy”, postanowiono w 1840 budowę nowego. Ta w 1844 r.
była już ukończona i 18 września 1845 r. nowa szkoła przy
okazji wizytacji kanonicznej mogła być przekazana swojemu
celowi przez biskupa sufragana Latuska. Kasa kościelna dała na
budowę szkoły 1000 tal. Majwald musiał w 1861 r. uczyć
wszystkie 184 dzieci, dlatego w 1862 r. na wniosek inspektora
Rasima, który zajął się gorliwie szkołą, nastąpiło zatrudnienie
adjuwanta. Nowoutworzone stanowisko piastowali: Hipolit Semik, Jan Smollny, Jan Szczasny i August Borzutzki.
W 1873 r. stanowisko adjuwanta zostało przekształcone
w drugie stanowisko nauczycielskie. Władali nim: August
Borzutzki do 1875 r., Karol Czabański do 1877 r., Justyn Ritter
do 1879 r. Karol Uliczka do 1884 r., Ludwik Soblik do 1886 r.,
Hugo Beinbrecht do 1891 r., Franciszek Augustyn 1892 – 1896
r., Edmund Majwald do 1902 r., Leon Piwowarski do 1905 r.,
Francisz Kubik do 1908 r. Od odejścia Kubika do Jodłowa
drugim stanowiskiem nauczycielskim zarządza Ryszard
Schnalke.
Kierownik Majwald, który zresztą kazał się wpisać w 1848 r.
na członka Bractwa Trzeźwości, działał tu pomyślnie aż do
swojego przejścia w stan spoczynku 1 października 1874 r.
Zmarł 2 stycznia 1891 r.
Krótsze urzędowanie mieli następcy Majwalda, Józef Globisch (1.10.1874 r. do 1.04.1879 r.) i Józef Kuberek
(1.04.1879 r. do 01.03.1890 r.). Pierwszy zmarł w 1903 r. w Raciborzu, drugi przebywa w pobliskich Żorach.
Od 1 marca 1890 r. został tu zaangażowany jako kierownik
Karol Heda. Urodził się 3 listopada 1857 r. w Ligocie-Białej,
uczęszczał w latach 1876 – 1879 do seminarium w Białej, złożył
w latach 1879 i 1884 oba egzaminy nauczycielskie i działał
przed przybyciem do Pawłowic w Zakrzowie, pow Koźle,
w Krzanowicach i Pielgrzymowicach powiat Pszczyna.
Z jego okresu urzędowania należy podkreślić ustanowienie
stanowiska 3 nauczyciela (1.09.1895) i stanowiska dla nauczycielki (1.01.1910), budowę 2-giego budynku i przebudowę
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starego budynku szkolnego. Trzecim stanowiskiem nauczycielskim władali: Franciszek Wylezol (1.09.1895 do 1.11.1896),
Rudolf Hruby (1897 – 1900), Franciszek Starter (do 1903 r.),
Ernest Biczysko (do 1905 r.), Helena Bialas (do 1908 r.), Karol
Beyer do teraz. Stanowiskiem nauczycielki zarządza od
1.01.1910 r. Marta Werner.
W kwietniu 1903 r. rozpoczęto budowę drugiego budynku
szkolnego. Wykonanie zlecono przedsiębiorstwu budowlanemu
Pawła Martiniego z Rybnika. Kosztorys opiewał na 21 808,20
marek. Poświęcenie nastąpiło po uroczystym nabożeństwie
30.11.1903 r. przez proboszcza Loßa, który zachęcił dzieci do
pilności i pobożności. Powiatowy inspektor szkolny dr Rzesnitzek mówił o opiekowaniu się Hohenzollernów szkolnictwem.
Baron v. Reitzenstein jako patron i dziedzic przekazał budynek
nauczycielstwu i prosił je o wychowywanie młodzieży w duchu
obu przedmówców i o szczególnie pielęgnowanie u młodzieży
miłości i przywiązania do ojczyzny, by ludność stała się bardziej
przywiązana do miejsca zamieszkania. Uroczystość zamknęły
słowa podziękowania kierownika i organisty Hedy. Nowy budynek szkolny mieści 2 klasy i mieszkania dla jednego żonatego
(4 pokoje i kuchnia) i dla jednego nieżonatego (2 pokoje)
nauczyciela. Do dyspozycji 2 nauczyciela jest ogród wielkości
¾ morgi.
Na wiosnę 1909 r. została przebudowana stara organistówka.
Mieszkanie kierownika już dawno okazało się za małe, gdyż
składało się tylko z 1 pokoju mieszkalnego, 1 sypialni i kuchni.
Także stan klas szkolnych pozostawiał wiele do życzenia. Na
rozporządzenie rejencji królewskiej, jedna klasa została teraz
urządzona na nowo, natomiast z drugiej zostały wykonane
2 pokoje jako mieszkanie dla kierownika. Koszty wynosiły
około 5 800 marek.
Dnia 1.01.1911 r. liczba uczniów wynosiła 259.
Zarząd szkolny w styczniu 1911 r. tworzyli: Jan baron von
Reitzenstein – przewodniczący, Karol Heda – kierownik szkoły,
Paweł Brandys – naczelnik gminy, Ignacy Krosny – zagrodnik.
Pawłowice należą do Szkolnego Rejonu Inspekcyjnego
Pszczyna I, którym kieruje radca szkolny Wiercinski. Jest on
równocześnie lokalnym inspektorem szkolnym.
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D. Wieś i majątek Pawłowice
Pawłowice, nazwane po swoim założycielu Pawle, leżą
w odległości dziewięciu kilometrów od Żor przy szosie prowadzącej do austriackiego miasteczka granicznego Strumienia.
Miejscowość istniała pewnie przed 1281 r., gdyż zmarły
w 13.11.1281 r. książę Władysław nadał Wojanowi z Pawłowic
(Woyanus de Pawlowicz) przywilej zasiedlenia na obszarze
Pawłowic na prawie niemieckim 50 włók frankońskich.
Dokumentem datowanym w Raciborzu na 25.10.1293 r. książę
Przemysław zatwierdził mu tę posiadłość i dodał jeszcze
30 włók frankońskich w gęstym lesie między Bziem a Golasowicami aż do strumyka Czarna Woda. Woyan i jego
potomkowie mieli posiadać co 7 włókę jak też młyn i karczmę
jako wolne od czynszu i dziesięciny, dalej mieli pobierać
3 grosze od orzeczeń sądowych. Na dotowanie Kościoła została
przeznaczona jedna włóka, która miała również cieszyć się
wymienioną wolnością. Osadnicy powinni, kiedy po 16 latach
skończy się zwyczajowe zwolnienie z danin, jako czynsz i dziesięcinę świadczyć ½ marki w srebrze i każdy 2 miary żyta, owsa
i pszenicy182.
W zredagowanym około 1305 r. rejestrze ujazdowskim
księgi fundacyjnej biskupstwa wrocławskiego mówi się, że
w „Paulowitz” musiało być 40 włók. Od każdej włóki miały być
płacone biskupowi 4 skoty.
Według najstarszego urbarza państwa pszczyńskiego
w 1538 r. liczba gospodarzy w Pawłowicach wynosiła 43183.
Zatem należy przyjąć, że stare Pawłowice były miejscowością
polską, do której potem około 1281 r. i po 1293 r. staraniami
zasadźcy Woyana doszła część składająca się z 50 + 30 włók,
która została zasiedlona na prawie niemieckim.
W 1594 r. Pawłowice liczyły 38 osiadłych gospodarzy.
Płacili oni państwu na Pszczynie czynsz wieczysty – razem 43
fl., 26 gr. i 76 kur, każda wartości 1½ gr. Przy świadczeniu
czynszu w owsie sypali 2 małdry 8 szefli i 2 ćwierci. Każdy
182
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Zivier, Gesch, des Fürstentums Pleβ I 174, 175.
Zivier w „Oberschlesien” 2. Jahrg. S. 600.
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musiał uprząść sztukę przędzy. Chłopi, oprócz karczmarza,
który był wolny, objęci byli pełną pańszczyzną. Zgodnie z dawnym zwyczajem dawali w Zielone Świątki na zamek krowę. Ten
„krowi czynsz” miał wartość 5 fl. W Pawłowicach znajdowało
się 18 „domowników” (chałupnicy?). Każdy z nich musiał
świadczyć 1 dzień pańszczyzny w tygodniu i uprząść w roku pół
sztuki przędzy. Wszyscy gospodarze, oprócz trzech: Bergera,
Kretschmera, Schneidera noszą w 1594 r., słowiańskie
nazwiska184.
Około 1783 r. do obu udziałów, które posiadał Karol von
Gusnar, a więc Czechowice i Sattler185, należało 21 siedloków,
25 zagrodników, 6 chałupników i 257 osób, do udziału zamkowego (dzisiejszy Dolny Dwór [Niederhof]) Bogumiła Henryka
von Marklowskiego 10 siedloków, 20 zagrodników, 3 chałupników i 149 osób. Poza tym na udziałach Gusnara stały siedziba
pańska, dwa folwarki i owczarnia, na udziale Marklowskiego –
oprócz pańskiej siedziby i owczarni także folwark.
Powstanie chłopskie w styczniu i lutym 1811 r., które było
wywołane fałszywą wykładnią edyktu królewskiego z 9 października 1807 r., mianowicie jakoby król uchylił wszystkie
prace pańszczyźniane i służebności, bez konieczności regulacji
i spłaty, rozszerzyło się na Pawłowice. Jedna ze zbuntowanych
band, których przywódcą był wójt i półsiedlok Bienia z Jedłownika, przyszła tu w lutym. Kilku tutejszych chłopów połączyło
się z nią. Dokonano wielkiego spustoszenia w karczmie i dzielnie zajęto się wódką. Czego nie wypito, wylano na drogę. Zarządca majątku Mahler został zmaltretowany. Pan zamku Ferdynand von Gusnar chciał ujść przed maltretowaniem i wyjechał
do Pielgrzymowic.
Chłopi w międzyczasie wzięli konie ze stajni, gonili za nim
i przyprowadzili go z powrotem do zamku; tu musiał ich podejmować w pokoju gościnnym i zapalać im rzekomo także fajki.

184

Urbarz z Pawłowic z 1594 r. Książęce Arch. W Pszczynie, akta
miejscowe Pawłowic.
185
Nazwy, których nie dało się zidentyfikować pozostawiono w tekście
w wersji oryginalnej – J.P.
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Wymusili także na nim dokument o zrzeczeniu się pańszczyzny,
na którym umieszczono czerwoną, żółtą i zieloną pieczęć.
Za sprawą Gusnara przybyło tu w dniu następnym wojsko,
uczestników tej małej rewolucji przytrzymano, zwolniono ich
jednak po wymierzeniu każdemu z uczestników biczem 20 do
60 i więcej batów.
W 1848 r. było tu, jak w ogóle w rejonach wiejskich
Górnego Śląska, spokojnie. Ludzie byli pod wrażeniem strasznej
choroby, która w okropny sposób szalała właśnie w tutejszej
okolicy. W Pawłowicach wymarły całe rodziny, zostawiając
niemowlę w kołysce. Prawie połowa domów mieszkalnych stała
pusta. Głód tak dokuczał biednym ludziom, że wypiekali chleb
z gorycznika lub przygotowywali z niego jarzynę i zjadali to bez
przyprawy. Pomimo że przez zaliczkowe dostarczanie przez
państwo zboża, ziemniaków i przez zakładanie kuchen, oraz
przez ofiarną działalność braci miłosiernych i życzliwych ludziom lekarzy przeciwdziałano temu tyfusowi głodowemu,
trwało to jeszcze długo, nim epidemia z Bożą pomocą wygasła.
Z 4000 sierot z powiatów Racibórz, Rybnik i Pszczyna tylko
połowa mogła być umieszczona w szybko urządzonych sierocińcach. Przeszło 2000 zostało umieszczonych w katolickich
rodzinach.
Około 1844 r. były w Pawłowicach oprócz kościoła parafialnego i zamku 4 folwarki, 2 młyny wodne, 1 gorzelnia, 1 królewski urząd celny i 95 domów. Wśród 1083 mieszkańców było
wówczas 50 ewangelików i 15 żydów. W styczniu 1911 r.
obszar gminny Pawłowic miał 1067, obszar dworski 202 mieszkańców. 1211 było katolikami, 58 ewangelikami.
W 1892 r. dowiercono się w Pawłowicach węgla. Od jesieni
1892 r. do wiosny 1899 r. były tu czynne trzy szyby wiertnicze.
Do 1886 r. znajdował się w Pawłowicach urząd celny. W wymienionym roku został on przeniesiony do Jarząbkowic. Obecnie znajduje się tu graniczna stacja kontrolna, składająca się ze
starszego strażnika celnego i trzech strażników celnych, z których jeden jest konny.
W 1895 r. zamieszkał tu praktykujący lekarz dr Scheda.
Dzięki budowie kolei Żory – Pawłowice, która jeszcze
w 1911 r. zostanie doprowadzona do Jastrzębia, a w następnym
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roku dalej do Wodzisławia, Pawłowice zostały podłączone do
ruchu międzynarodowego. Dnia 15 sierpnia 1910 r. dotarł tu
pierwszy pociąg z Żor.
Do obszaru gminnego Pawłowic oprócz wsi Pawłowice
należą – kolonia o tej samej nazwie na granicy golasowickiej
z 20 domami, Dębina z 18 domami, 8 domów z Borku i kolonia
na granicy ze Studzionką z 6 domami.
Kobiety z Pawłowic noszą ubiór cieszyński, mianowicie
czarną spódnicę z niebieskim brzegiem. U pielgrzymowiczan
brak niebieskiego paska.
Z właścicieli Pawłowic należy najpierw nazwać wymienionego już i udokumentowanego w latach 1281 i 1293 rycerza
Wojana z Pawłowic.
W 1412 r. książę opawski Jan dodał do dożywocia swojej
małżonki Heleny, córki księcia litewskiego Dymitra Korybuta,
oprócz Pielgrzymowic, Warszowic i Woszczyc oraz innych
majątków także majątek Pawłowice186.
Przynajmniej od końca XV wieku do połowy XVII wieku
Pawłowice należały częściowo do rodu von Pawłowskich.
W dokumencie datowanym na zamku pszczyńskim na środę po
kantacie 1594 r., w którym Zygfryd i Abraham von Promnitzowie odstąpili swój udział w Pawłowicach Walentemu
Pawłowskiemu, wyraźnie jest mowa, że świętej pamięci pan
ojciec [Stanisław] pochodził z tego majątku. Ponieważ zmarł on
2 listopada 1582 r. w wieku 98 lat, Pawłowscy musieli być
osiadli w Pawłowicach już przed 1484 r. Stanisław Pawłowski
odkupił od swoich braci [Andrzeja i Jana?] całą posiadłość
Pawłowskich w Pawłowicach i wystarał się o potwierdzenie
swojej poojcowskiej własności, położonej w granicach Bzia187,
Golasowic, Strumienia i Studzionki przez biskupa Baltazara von
Promnica jako pana na Pszczynie.
186

Zivier, Fürstentum Pleβ I, 81.
Por. s. 11 krótkiej „Kroniki Pawłowic“, zebranej przez Karola barona
von Reitzensteina. Pawłowice 1902/3, która jest tu przy przedstawianiu stosunków własnościowych w Pawłowicach kilka razy
wykorzystywana.
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W tym samym dniu biskup Baltazar dokonał ze Stanisławem
Pawłowskim następującej zamiany: Pawłowski oddaje biskupowi 8 ludzi w Krzyżowicach, biskup przekazuje mu za to 12 ludzi
w Pawłowicach. Za odstąpione prawa do ludzi, folwarku,
organistówki, młyna i karczmy Pawłowski otrzymuje prawo
prezentacji proboszcza, organisty i wszystkich urzędników
kościelnych, jednak zostaje zobowiązany do proponowania
duchownego godnego, chrześcijańskiego i miłego biskupowi. Za
karczmę w Krzyżowicach może on osadzić na odstąpionym mu
przez biskupa lub na innym gruncie wolnego karczmarza.
Również przyznaje mu się prawo do pobierania z lasów
pszczyńskich za stawem z Brześcia budulca i drewna opałowego, „nie szkodząc prawom naszym i naszego następcy”. Na
koniec biskup potwierdza Pawłowskiemu dobra, które od
dawien dawna posiada po ojcu i które odkupił od braci, także
folwark z ludźmi, młynami, stawami i wszystkim pozostałym
zgodnie z treścią dawnych dokumentów, a które graniczą
z dobrami ze Bzia. Golasowic, Zbytkowa, Strumienia i Studzionki, jednak bez szkody w służbie dla nas i naszej zwierzchności,
według której powinien on nam i naszym następcom, panom na
Pszczynie stosownie do własności ziemskiej służyć razem
z dobrym koniem”.
Stanisław Pawlowski był żonaty z Anną Zofią, córką
kapitana z Oświęcimia, Aleksandra Brandysa z Grabosic. Z tego
małżeństwa zrodziło się czterech synów: Walenty, Jan,
Stanisław, Wacław i dwie córki – jedna nazywała się Anna.
W poniedziałek po oktawie Bożego Ciała 1572 r. sędziwy
Stanisław Pawłowski dokonał na zamku pszczyńskim przed
pszczyńskim kapitanem krajowym Joachimem Grodowskim
z Grodowic na Miserowie, sędzią Bernardem Starszym,
Rostkiem z Bzia i innymi sędziami państwa pszczyńskiego
podziału swoich dóbr w następujący sposób:
Folwark, który zamieszkuje, przypada Janowi, który ma mu
do śmierci i jego córce, aż do jej zamążpójścia, zapewnić
utrzymanie. Ojciec zastrzega sobie do śmierci bydło, łóżka,
pościel, sprzęt domowy. Potem to wszystko przechodzi na Jana.
Temu pierwszemu działowi przydziela się 4 siedloków
i 2 zagrodników, jak też 5 stawów (Kempiczny, Nowy staw,
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Lossyna, Boryński, Staw polny), które mogą być obsadzone 160
kopami ryb.
Do folwarku drugiego działu mają należeć 2 zakupione przez
niego pola, Niklassowskie i Mikołagowskie razem z jednym
człowiekiem (aby byl ktomu skupen), jak i 3 siedloków, 2 zagrodników i 3 stawy, z których 2 leżą w Krzyżowicach. O tym,
komu przypadnie ten udział, dokument nie mówi, jednak
spadkobiercą był pewnie Wacław.
Udział 3 ma tworzyć majątek, na którym siedzi Walenty.
Dodaje do tego folwark Samlowsky z wszystkimi polami i ogrodami, jak też 3 siedloków, 3 zagrodników i staw Zbitkowsky,
który jest obsadzany 100 kopami ryb, Jakubinsky, Kauttny
Marssalkowsky, które są obsadzane 60 kopami. Do tego działu
mają jeszcze należeć 3 rozsadniki. Z tych rozsadników udział
1 i 2 mają otrzymać po 150 kop narybku. Jeśli chodzi o udział
czwartego syna Stanisława (późniejszego biskupa ołomunieckiego), to trzej bracia mieli z ich udziałów w równych częściach
wypłacić 800 guldenów188.
Mały młyn pod stawem młyńskim ma pozostać przy
2 udziale. Jan wybuduje sobie młyn pod stawem Kempiczny.
Walenty może wybudować sobie młyn pod stawem Zbytkowy.
Synowie powinni się zgodzić z podziałem i wymierzeniem
lasu dębowego koło Strumienia. Ma się tam paść bydło z działów 1 i 3. Poddani nie powinni tam paść, gdyż cierpi na tym
pastwisko. Pozostałe krzaki i lasy należą do tego udziału, na
którym się znajdują.
Spadkodawca zastrzega sobie prawo patronatu aż do swojej
śmierci. Później mają je wspólnie wykonywać Walenty, Jan
i Wacław.
Użytkowanie karczmy w Pawłowicach przypada trzem
braciom.
Drogi i kładki w górnej wsi mają być używane wspólnie
przez braci.
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W kantatę 1581 r. biskup Stanisław przekazał swoje udziały
Hasskawe, Rasskowski, Ossaczkowski, Jarowski za roczną rentę
w wys. 15 groszy nowemu właścicielowi Piotrowi Pawłowskiemu K.
v. Reitzensteinowi, Pawłowice s. 13.
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Sprawy cieków wodnych spadkobiercy powinni ze sobą
uzgadniać.
Długi ojca mają trzej bracia wspólnie uregulować; gdyby
były konieczne rękojmie – oby Bóg temu zapobiegł – mają też
być wspólnie dawane.
Co się tyczy jego kochanej córki, trzej bracia powinni ją ze
swoich udziałów tak wyposażyć, jak on wyposażył pierwszą
córkę, każdy 200 guldenami w gotówce.
Jeśli chodzi o utrzymanie jego osoby, spadkodawca nie chce
swoich synów za bardzo obciążać. Każdy ma mu co roku
w Nowy Rok wypłacić 20 guldenów189.
Stanisław Pawłowski zmarł, jak już wspomniano, 2 listopada
1582 r. jako prawie stulatek rzekomo w Kromieryżu u swojego
syna, biskupa Stanisława z Ołomuńca. Najstarszy syn Jan przejął
w 1520 r. dzierżawę biskupich dóbr w Mirovie i Svitavach.
Wacław, który brał udział w wielkich podróżach i został strażnikiem Grobu Świętego, został mianowany przez swojego brata
kapitanem w Osoblahu i w Kietrzu. Posiadał lenno Dolní Branná
w enklawie, poszerzył znacznie państwo z poparciem swojego
brata i zmarł w 1600 r. w Ołomuńcu. Spoczywa obok swojego
ojca w ufundowanej przez brata kaplicy Stanisława w katedrze
ołomunieckiej.
Walenty położył rękę na całą posiadłość ojca, nabył
Golasowice i został mianowany przez brata kapitanem
w Hukvaldzie.
Dnia 14 listopada 1589 r. biskup Stanisław mianował brata
Wacława pośrednikiem między Walentym a Janem, który chciał
sprzedać swój majątek Walentemu. Dnia 21 tego samego miesiąca zakup był już dokonany. Walenty powiększył posiadłość
ojca w Pawłowicach przez to, że w 1573 r. nabył od Wawrzyna
von Halzenowskiego, zarządcy księcia cieszyńskiego Wacława
na Skoczowie zbytkowski staw koło Pawłowic, zwany też
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Według opieczętowanego 1.03.1666 r. przez Wacława Pawłowskiego
i Miklasa Klocha odpisu dokumentu czeskiego, w aktach
miejscowych Pawłowic w Archiwum Książęcym w Pszczynie.
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Hynek190, przede wszystkim jednak przez zakup udziału w Pawłowicach należącego do państwa pszczyńskiego. Tak, jak przy
budowie nowego kościoła, tak również przy nabywaniu przez
brata pszczyńskiego udziału w Pawłowicach, biskup Stanisław
wspomagał brata i poparł jego zamiary u Zygfryda von Promnitza już na początku 1592 r. Dnia 7 kwietnia 1592 r. mógł on
powiadomić Walentego, że Promnitz ma tylko przeciwko zakupowi jeden skrupuł, czy przez odstąpienie (udziału) nie działa
przeciwko postanowieniu swojego stryja biskupa Baltazara von
Promnitza, mianowicie, że nic z państwa pszczyńskiego nie
może być zbyte. On sam (biskup) chciałby na tę okoliczność
sięgnąć porady u starszego ochmistrza i kanclerza królestwa
Czech, a w razie konieczności zwrócić się do cesarza. Promnitz
zażądał zresztą, ponieważ zamierzał nabyć majątek w Strumieniu, by Walenty zechciał mu na jakiś czas za odsetkami
dostarczyć kwotę przekraczającą cenę udziału pawłowickiego.
Ten jednak dał mu do zrozumienia, że nie jest zainteresowany
interesami i nie jest w stanie zdobyć (25 000 fl.!) Dwa dni
później biskup Stanisław zgodnie ze swoją obietnicą polecił
sprawę zakupu kanclerzowi królestwa Czech w liście tej treści:
Pan Zygfryd von Promnitz, pan na państwie alodialnym
w Pszczynie, posiada m. in. kilku poddanych w należących to
tego państwa Pawłowicach, miejscu urodzenia biskupa. Ponieważ teraz jego brat Walenty posiada na własność Pawłowice
z kolaturą, ze stawami, lasami, gospodarstwami, młynami
i innymi przynależnościami i tylko część poddanych należy do
Zamku Pszczyńskiego, chciałby on dla utrzymania religii
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Dokument potwierdzający datowany w niedzielę po Trzech Królach.
Sam zakup musiał się dokonać na początku 1572 r. albo wtedy był na
bliskim widoku, ponieważ Stanisław Pawłowski już w czasie podziału
dziedzictwa (poniedziałek po oktawie Bożego Ciała 1572 r.)
przydziela swojemu synowi Walentemu staw bytkowski. Dokumentem datowanym w Cieszynie w piątek po kantacie 1587 r. książę
cieszyński Adam Wacław zapewnia Walentemu Pawłowskiemu, za
wstawiennictwem biskupa Stanisława, pełną wolną własność stawu
bytkowskiego. – Książęce archiwum w Pszczynie, akta miejscowe
Pawłowic.
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katolickiej i dla przyszłej pamięci naszego domu zakupić także
ten udział. Promnitz nie miałby nic przeciw temu, boi się jednak
naruszyć wolę swojego stryja, biskupa Wrocławia i zamierza
w związku z podróżą do rezydencji cesarskiej poradzić się
kanclerza. Według jego (biskupa) zdania zakup mógłby być
dokonany bez naruszenia tej woli, gdyż nic z państwa nie byłoby
zbyte, nastąpiłaby tylko zamiana, gdyby państwo zakupiło inny
bardziej użyteczny majątek. Na koniec biskup prosi adresata
jako swojego szczególnie kochanego przyjaciela o jego wstawiennictwo i radę.
Zgodnie z życzeniem biskupa wszystkie trudności zostały
usunięte. W niedzielę po św. Małgorzacie 1593 r. nastąpiła zgoda
cesarska na sprzedaż połowy wsi Pawłowice, do której zresztą nie
należały folwark, młyny, stawy, lasy, tylko chłopi. W piśmie
cesarza stwierdza się wyraźnie, że zarządzenie sukcesyjne
biskupa Baltazara nie kłóci się ze sprzedażą, gdyż w miejsce
Pawłowic może być zakupiony inny majątek. Zakup został uskuteczniony dokumentem datowanym na zamku w Pszczynie na
środę po kantacie 1594 r. Zygfryd i Abraham von Promnitzowie
czynią wiadomym, że Walenty Pawłowski na Pawłowicach i Golasowicach, ponieważ jego św. pamięci ojciec i jego bracia pochodzą z Pawłowic, chciałby chętnie nabyć wszystkie dobra
w Pawłowicach, ku wiecznej pamięci dla jego szlachetnego,
uczciwego rodu. Na prośby jego i księcia biskupa Stanisława
z Ołomuńca, sprzedają teraz za zezwoleniem cesarza, należący do
zamku pszczyńskiego udział w chłopach, czynszach, służebnościach, pełnej pańszczyźnie, dwóch należących do tego stawkach,
„zakładzie karczmarskim”, wyższych i niższych sądach i polowaniach na polach chłopskich zgodnie z treścią opieczętowanego
urbarza Walentemu Pawłowskiemu za 10 000 talarów (1 talar
równa się 36 groszom śląskim), z czego 8 000 talarów należy
uiścić teraz przy ustąpieniu majątku, pozostałe 2 000 talarów na
następnego Wacława. Pawłowski i jego następcy powinni wypełniać z rumakiem służbę rycerską, odstawiać podatki poddanych
zgodnie z dawno przeprowadzonym oszacowaniem i być związani z państwem takim samym poddaństwem jak z innego działu.
Za wstawiennictwem księcia biskupa wrocławskiego Andrzeja,
najwyższego kapitana na Górnym i Dolnym Śląsku i Wacława
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Pawłowskiego z Pawłowic na Dolní Branná, strażnika Grobu
Świętego i kapitana Osoblahy, a także na prośby Walentego
Pawłowskiego nowo kupieni chłopi i ich potomkowie otrzymują
na wieczne czasy prawo pobierania na własne potrzeby według
polecenia pańskiego leśniczego z lasu pańskiego budulca, drewna
opałowego i tyk chmielowych; jednak każdy chłop powinien na
Marcina dostarczyć państwu „bez wykpiwania się” 2 ćwierci
owsa i 2 kury oraz 10 szefel z przyrośniętego chmielu. Biskup
Andrzej jako negocjator potwierdził to kupno pieczęcią. Jako
świadkowie po stronie sprzedającego zjawili się: Jerzy von
Gunterode, kapitan Pszczyny, Jerzy von Dhan, ochmistrz,
Absalom Dreylingk, radca, po stronie kupującego: Jan i Mikolas
Welczek, bracia z Dobrej, Jemnic i Hulczyna do zbadania,
Wacław Pawłowski z Pawłowic, Filip Borinsky senior z Rostopic?, kapitan w Kromieryżu191.
Zresztą początkowo uzgodniono kwotę kupna na 8 500 tal..
Po ratyfikacji zakupu i przekazaniu urbarza sprzedający zażądali
dodatkowo 1 500 tal. Pomimo że sam książę biskup Stanisław
z Ołomuńca przedstawiał sprzedawcom, że majątek został kwotą
8 500 tal. wystarczająco zapłacony i że zgoda cesarza byłaby
także na próżno udzielona i podwyższenie sumy kupna „spotkałoby się z poniżeniem brata i jego obmową przez ludzi”,
kupujący musiał zapłacić żądaną kwotę 10 000 tal. Już 30 marca
1594 r. biskup Stanisław wyraził z Kromieryża swojemu bratu
Wacławowi swoje zadowolenie z zakupu, który doszedł do
skutku: „utrzymano to, że biedni ludzie mogą w lesie mieć,
wyciąć i wyszukać na własne potrzeby bez trudności drewno jak
i tyki chmielowe, jednak należy spowodować, by zostali
powiadomieni o tym pisemnym dokumentem”. Współczucie,
które biskup wyraża wobec „biednych ludzi” z Pawłowic, czyni
honor jego łaskawemu sercu!
Tak jak z innymi braćmi, biskup Stanisław utrzymywał także
z Walentym, którego mianował swoim urzędnikiem w Hukvaldzie, serdeczne stosunki. Odwiedził go kilka razy w Hukvaldzie,
Golasowicach i Pawłowicach. Kiedy jesienią 1580 r. zatrzymał
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Według uwierzytelnionego odpisu z 3.01.1766 r. Akta miejscowe
Pawłowic w książęcym archiwum w Pszczynie.
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się na kilka dni w Hukvaldzie, udał się z wycieczką do swojego
miejsca urodzenia, Pawłowic i tu 9 października pokazał się
swoim rodakom po raz pierwszy jako biskup. Kiedy na jesieni
1585 r. szalała na Śląsku i Morawach zaraza, biskup Stanisław
opuścił swoją rezydencję w Kromieryżu i przebywał dziesięć
tygodni w Hukvaldzie, ponieważ tam „powietrze” jest zdrowe
i nie grozi zarażeniem. Stąd odwiedził 24 września Pawłowice
i 25 tego miesiąca Golasowice. W dniach 20 – 29 czerwca 1587 r.
czekał w Pszczynie podczas podróży do Warszawy na elekcję
króla na pozostałych posłów, którzy mieli przybyć z Pragi i na
instrukcję cesarską. Dnia 20 czerwca znajdujemy go w Golasowicach. Także w podróży powrotnej z Warszawy, gdzie miał
przygotować sojusz między cesarzem Rudolfem II i Polską
przeciwko Turkom, zrobił 1 listopada 1592 r. popas w Golasowicach i mógł w dzień Wszystkich Świętych w kościółku
drewnianym na wzgórzu odprawić mszę św. Około Wielkanocy
1595 r. prowadził misję dyplomatyczną do Krakowa. Miał tam
jako poseł cesarski równocześnie z Wacławem Berką nakłonić
polski sejm do sojuszu z Rudolfem II przeciw Turkom.
W poniedziałek po białej niedzieli udał się w drogę powrotną
i zaskoczył swoimi odwiedzinami brata Walentego w Pawłowicach. Pobyt trwał, jak zawiadomił swojego brata Wacława
w Dolní Branná, „nie dłużej niż jeden dzień i dwie noce”. Potem
podążył dalej do Kromieryża. Po raz ostatni widział biskup
Stanisław swoją miejscowość rodzinną latem 1597 r. Konsekrował kilka kościołów na północno-wschodnich Morawach i od
31 lipca do 2 sierpnia przebywał w Pawłowicach. Dr Breitenbach
z Kromieryża, któremu zawdzięczam wiadomości o odwiedzinach w Pawłowicach, przypuszcza, że biskup w czasie jednego
z tych dni – chyba 1 sierpnia – poświęcił nowy kościół.
W każdym razie mógł on być wtedy gotowy, gdyż budowę
rozpoczęto wiosną 1595 r.
Dnia 15 czerwca następnego roku śmierć zabrała księcia
biskupa Stanisława Pawłowskiego, tego wielkiego dobroczyńcę
jego gminy macierzystej Pawłowic. Walenty Pawłowski miał
zbiec po śmierci swojego biskupiego brata z Hukvaldu. Powody
tego nie są znane. Nie można też ustalić, jak długo jeszcze
posiadał Pawłowice i Golasowice.
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W pierwszej dekadzie XVII wieku jako pan na Pawłowicach
występuje Jan Pawłowski. Był on bratankiem Walentego,
prawdopodobnie synem Jana i nosił chyba dla odróżnienia od
swojego bratanka, ojca jezuity, Jana Feliksa przydomek
„Starszy”. (Jan Starssy Pawlowsky z Pawlowycz, a na
Pawlowiczych). Według relacji jego bratanka Wacława Jerzego
podarował on w 1604 r. kościołowi pawłowickiemu jako jego
kolator, księgę do wpisu dochodów, jak i urodzeń, ślubów i wypadków śmierci, całą oprawioną w skórę, ozdobioną herbem
i rodowodem Pawłowskich. W styczniu 1610 r. pytał się u pana
pszczyńskiego, kiedy może zlecić odebranie z pańskiego lasu
przysługującego mu drewna. Pod koniec tego roku nie był już
wśród żyjących. W sobotę przed św. Andrzejem bracia Stanisław, Mikołaj i Walenty Pawłowski z Pawłowic na Žadlovicach
i Pawłowicach sprzedali bratu Piotrowi Pawłowskiemu
z Pawłowic na Pawłowicach, Újezdie i baronii koło miasta
Mohelnice ich odziedziczone po zmarłym bracie Janie Starszym
dobra w Górnych i Dolnych Pawłowicach za 22 000 tal.
w dobrej srebrnej monecie. Piotr powinien wypłacić spadkobiercom po zmarłej Magdalenie Horzetzkiej z Kamennej Horki,
małżonki zmarłego Jana, 3 000 tal. (jej dawny posag) i 3 848
tal., które Jan jej zapewnił, bratu Mikołajowi 4 200 tal.,
Walentemu 9 000 tal., dalej spłacić wszystkie długi Jana
i pozostałą resztę kwoty sprzedażnej po wyrównaniu długów
uiścić sprzedającym z potrąceniem równego, przypadającego mu
udziału192.
Piotr Pawłowski popadł, jak już wspomniano w historii
pawłowickich proboszczów, w spory z miejscowym proboszczem Warmuzym, które zostały zakończone w 1630 r. na żorskim probostwie. W październiku 1640 r. już nie żył, gdyż jego
spadkobiercy ułożyli się nawzajem 15 tego miesiąca. Dnia
31 października 1646 r. doszło z powodu sporów między
stronami do nowej ugody. W tym kontrakcie jako uprawnieni do
dziedziczenia występują 1) spadkobiercy pani Suzanny
Pawłowskiej (małżonka Piotra), 2) spadkobiercy Walentego
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Dokument czeski w archiwum książęcym w Pszczynie, akta miejscowe Pawłowic.
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Pawłowskiego i 3) Piotr Feliks i Jerzy Wacław Pawłowski. Obaj
ostatnio wymienieni synowie Stanisława, brata Jana Starszego,
i bratankowie spadkodawcy Piotra, są ostatnimi męskimi
członkami rodu Pawłowskich, którzy posiadali Pawłowice. Ich
brat Jan Feliks wstąpił do Towarzystwa Jezusowego i zmarł
przed 1665 r. w Opawie. Na wniosek o. Alberta Martinidesa,
rektora kolegium jezuickiego w Opawie, wszyscy właściciele
majątku w Pawłowicach, więc m.in. Wacław Jerzy Pawłowski,
otrzymali 24 stycznia 1665 r. nakaz od państwa pszczyńskiego,
przesłania do opawskiego kolegium jezuitów kwotę spadku
w wysokości 2 666 tal. należną zmarłemu Janowi Feliksowi.
Wacław Jerzy Pawłowski, odpowiedział, że spoczywający
w Bogu Jan Feliks przeznaczył dla niego jako pomoc 500 fl. na
nowo ufundowany ołtarz w kościele pawłowickim. Jeśli chodzi
o jego zmarłego brata Piotra Feliksa, to wie, że ten wiele razy
zaspokajał pretensje spadkowe kolegium przez dostarczanie
bydła i wiktuałów. Ruchomości i klejnoty zmarłego Piotra
zostały rozdzielone między spadkobierców. Inni właściciele
majątku Pawłowice wiedzą, jak sami mogą bronić swoich praw.
Komora państwa zadecydowała w 1667 r. że małoletnie córki
zmarłego Piotra Feliksa zgodnie z układem datowanym
w Pszczynie 12 stycznia 1667 r. mają zapłacić kolegium
w Opawie 621 tal., a Wacław Jerzy 579 tal. W 1680 r. dziekan
z Żor v. Holly protestował, że nie doszło do wypłaty 100 tal.,
które o. rektor Martinides obiecał jego poprzednikowi, kanonikowi Halltschowi z Żor jako wynagrodzenie za prowadzenie
sprawy spadkowej i które Hallatsch w testamencie zapisał
kościołowi żorskiemu.
Piotr Feliks Pawłowski zmarł w 1664 roku. W dzień przed
swoją śmiercią zlecił swojej córce Katarzynie wypłatę miejscowemu proboszczowi Wanetiusowi 200 tal., które będąc przy
zdrowiu już obiecał kościołowi na zakup organów. Pozostawił
on po sobie trzy córki: Mariannę (w 1676 r. jeszcze stanu
wolnego), Annę po mężu v. Holly i Katarzynę, żonę Kaspra
Pelchrzima. Jego brat Wacław Jerzy zmarł w 1676 r. Także on
nie pozostawił po sobie męskiego potomstwa. Jego trzy wspomniane siostrzenice zgłosiły, jak już w historii proboszczów
z Pawłowic wspomniano, sprzeciw wobec wykonania testa-
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mentu przez wyznaczonych przez zmarłego wykonawców
testamentu, proboszczów Wanetiusa i Jageliusa, pojednały się
jednak z nimi spokojnie, by uniknąć rozszerzenia (sporu)
i „marnotrawstwa pieniędzy”. Lecz także wśród samych
spadkobierczyń dochodziło do sporów. Anna i Marianna
wydzierżawiły na Marcina 1669 r. za roczny czynsz 250 fl.
ojcowską część zamkową ich siostry Katarzyny, żony Kaspra
Pelchrzima. Katarzyna na to zatrzymała majątek ¾ roku ponad
ustalony okres, nie odprowadzając pieniędzy. W końcu
w sprawie tych i kilku innych punktów, dzięki polubownemu
wyrokowi szlachetnego Bernarda Marklowsky’ego z Żebracza,
Jana Jerzego Młodszego v. Frankena, Henryka Zajontziga
i Andrzeja Renatusa Wisotzky’ego, osiągnięto porozumienie.
Sprawozdanie wizytacyjne z 1688 r. wymienia jako ówczesnych właścicieli Pawłowic, Kaspra v. Pelchrzima (protestant),
Franciszka Leopolda v. Pelchrzima (katolik), Annę v. Raczek
(katoliczka), Pawła Czechowitza i Abrahama Frölicha.
Kasper v. Pelchrzim kupił część zamkową od swoich szwagierek. W 1686 r. wydzierżawił ją za 300 fl. mieszczaninowi
Sprenzlowi ze Strumienia. W 1697 r. sprzedał część swojego
majątku razem ze zamkiem za 5 500 talarów Franciszkowi Leopoldowi v. Pelchrzimowi, który był chyba jego synem. Kiedy
ten zmarł, zbył w imieniu spadkobierców i jako ich opiekun tę
część za 6 000 tal. Jerzemu Bernardowi v. Goretzky’emu.
Anna v. Raczek z Pawłowskich, była żoną Jana Wilhelma
v. Raczka z Kopciowic na Jesenny i Pawlowicach. Jej małżonek
sprzedał ten udział żony w 1706 r. za 5225 tal. Jerzemu
Bernardowi v. Goretzky’emu.
Paweł Czechowitz z Pogowej był nominowanym rotmistrzem
Jego Majestatu króla Polski i Szwecji i komendantem zamku
królewskiego w Krakowie. Nabył on (na licytacji) 9 grudnia
1649 r. od Katarzyny v. Frackstein z Pawłowskich jej udział
pawłowicki, który przypadł jej po śmierci kuzyna Piotra
v. Pawłowskiego zgodnie z kartą podziału z 31 października
1646 r., razem z patronatem kościelnym za 2 200 tal. śl. Posiadał
także dobra ziemskie w Bziu i w 1651 r. nabył udział w Pawłowicach od hrabiego Ferdynanda v. Oppersdorffa. Ten ostatni
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udział (nazywany Dulny = Dolny dwór)193 sprzedał 26 marca
1653 r., za 5208 tal. 12 gr. mieszkającemu w Pszczynie
Abrahamowi Frölichowi v. Freudensteinowi z wyjątkiem stawu,
który zastrzega sobie dla swojego 3 udziału.
Rodzina Frölichów pozostawała w posiadaniu udziału
w Pawłowicach do 1706 r. Dnia 8 września 1706 r. bracia
Ferdynand, Jan, Jerzy i Erdmann Frölich v. Freudenstein
sprzedali go Franciszkowi Zygmuntowi Russetzky’emu v. Iwani
i jego małżonce Franciszce Eßlinger von Lohe za 10 500 tal.
Dokument sprzedaży w książęcym archiwum w Pszczynie
zawiera nie mniej niż 16 pieczęci z podpisami świadków.
W 1730 r. siedzieli na Pawłowicach Adam Wacław Marklowski v. Żebracz, Karol Bogumił v. Sattler i Franciszek
Bogumił Gusnar v. Komorna. Marklowscy trzymali swój udział
w Pawłowicach do 1788 r. W tym roku przeszedł drogą kupna
na rodzinę Gusnarów. – Karol Bogumił v. Sattler kupił
8 października 1726 r. udział Frelichów od opiekunów dzieci
zmarłego Franciszka Zygmunta v Russetzky’ego za 11 000 tal.
– Franciszek Bogumił v. Gusnar, najstarszy syn Zygmunta
Stanisława v. Gusnara który już w 1707 r. posiadał dobra
w Pawłowicach, nabył 14 grudnia 1718 r. w Ćwiklicach od
Józefa Konstantyna Zborowskiego (ze Zborowa), pana dziedzicznego na Ćwiklicach i właściciela udziału w Pawłowicach
za 10 607 tal. tak zwany udział czechowicki194. Dnia 9 października 1731 r. kupił jeszcze na licytacji udział Sattlerów za
9 056 tal.
Franciszka Bogumiła v. Gusnara należy postrzegać jako założyciela dzisiejszego domu panującego na Pawłowicach. Urodzony w 1702 r. w Cisowce, ożenił się przed 1735 r. z baronówną
Katarzyną von Przichowski, a po jej śmierci z Józefą Salomą
von Twardawa. Z tych małżeństw zrodziły się: córki Józefa,
Anna, Karolina i dwaj synowie. Kupno tych dwóch udziałów
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domu pańskiego. Małżonka hrabiego – Anna Weronika z Bitowskich
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Archiwum książęce w Pszczynie, akta miejscowe Pawłowic.
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i niektóre inne wydatki, np. w 1742 r. „jeszcze do spłacenia
pruskie daniny” zmusiły go często do pożyczek u szlachty,
mieszczan i z kas kościelnych, o czym świadczą skrypty
zastawne w archiwum książęcym w Pszczynie. W sprawie
spornej, która toczyła się między nim, a Adamem Wacławem
Marklowskim z Żebracza, w 1740 r. Królewski Sąd Apelacyjny
zadecydował m. in., że z dzieci Wawrzyna Scypki średni i już
żonaty syn Józef, przypadnie Marklowskiemu, starszy imieniem
Andrzej Gusnarowi, najmłodszy Mateusz ma pozostać na
młynie wspólnym dla właścicieli udziałów. Gdyby zmarł bez
spadkobierców, to średni ma otrzymać młyn, po nim najstarszy.
Członkowie jednego rodu byli więc w tamtym czasie dziedzicznym poddanymi różnych panów! Również ze swoim sąsiadem
Adamem Wacławem v. Marklowskim żył Gusnar na wojennej
stopie. Dnia 25 marca 1749 r. doniósł na niego do władzy
pszczyńskiej, że owczarz Marklowskiego Paweł Pszczółka
dwom jego poddanym zabrał dwa wozy siana razem z dwoma
końmi i pobił żądny krwi jedną poddaną. W tym samym roku
zgłaszał władzy, że Marklowski zachował się karygodnie, gdyż
wpędził na staw Kempy, na którym wypas należał wspólnie do
obu, całe swoje bydło rogate „z wysiłkiem i siłą”, a na jego
przyjacielskie upomnienie „by je zostawił po drodze i nie
zaczynał żadnych nowinek” odpowiedział, że będzie tam dalej
pędził swoje bydło, gdyż wypas jest wspólny. Grube stosy akt
książęcego pszczyńskiego archiwum wyjaśniają niekoniecznie
interesujące szczegóły tej małej wojny.
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Gusnar zmarł 22 marca 1772 r. Jego portret jest razem
z portretami jego zmarłej w 1776 r. małżonki i jego najstarszej
córki przechowywany na zamku w Pawłowicach. Jego młodszy
syn195 Karol von Gusnar, urodzony 26 listopada 1750 r.
w Pawłowicach, kornet u lossowskich Bośniaków i pierwszy
królewski komisarz marszowy powiatu pszczyńskiego powiększył dziedzictwo ojcowskie przez nabycie 15 czerwca 1776 r. za
31 333 tal. majątku rycerskiego w Pielgrzymowicach od Franciszka Leopolda von Frankena, 20 marca 1787 r. za 18 320 tal.
udziału v. Lassowskiego v. Hoffa w Bziu, dzisiejsze Górne Bzie
od Jana von Hoffa i 7 sierpnia 1788 r. od pani landratowej Beaty
Heleny von Wrochem z Marklowskich za 20 000 tal. część
zamkową Pawłowic. Tak w jednych rękach zostały teraz połączone Pawłowice, Górne Bzie i Pielgrzymowice. W 1789 r.
wybudował dzisiejszy prosty wytworny pałac w Pawłowicach,
ale już 13 czerwca 1790 r. zmarł na udar.
Z jego pierwszego małżeństwa z panną v. Smeskal zrodziła
się córka Karolina, której urodzenie matka przypłaciła życiem.
„Piękny kwiat, tak wyrosła”, opowiadają gazety prowincjonalne
z 1790 r. „bez matczynej opieki, z naturalnym wdziękiem, ku
radości wszystkich, którzy poznali jej walory i właśnie kiedy się
rozwijała, zabiła ją w piętnastym roku życia, dnia 31 grudnia
1789 r. szkarlatyna”.
Dnia 2 listopada 1778 Gusnar ożenił się w Dolnym Bełku
z Franciszką von Twardawa, która urodziła mu syna Ferdynanda
Franciszka. Po śmierci małżonka poślubiła 30 czerwca 1794 r.
deputowanego krajowego Jerzego von Hochberga na Chruszczowie i Orzegowie, po jego śmierci w 1799 r. przeprowadziła
się do Pawłowic i tu zmarła 23 stycznia 1809 r.
Ponieważ spadkobierca okazałej posiadłości Ferdynand
Franciszek von Gusnar, urodzony 31 marca 1780 r. w Pawłowicach, w chwili śmierci ojca liczył dopiero 10 lat, wyznaczono
mu opiekuna w osobie stryja Franciszka von Larischa z Naczysławic. Po jego śmierci 28 stycznia 1789 r. opiekuństwo przeszło
na kapitana krajowego Maurycego v. Strachwitza na Jastrzębiu.
Ferdynand von Gusnar uczęszczał do gimnazjum w Strzelcach,
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został wychowankiem konwiktu św. Józefa we Wrocławiu
i studiował potem prawo. Ożenił się 10 lutego 1812 r. w Pawłowicach z Józefą von Kalinowską, która urodziła mu dwie córki
Matyldę Józefinę i Bertę. Matylda wyszła za mąż 9 lutego
1836 r. za Fryderyka Wilhelma barona von Reitzensteina,
inkwizytora stanowego i sędziego ds. kryminalnych w Koźlu,
podczas gdy Berta poślubiła w 1835 r. deputowanego krajowego
kapitana poza służbą v. Lippa. Ferdynand Gusnar zmarł
w Pawłowicach 7 grudnia 1849 r., przy czym jego małżonka
wyprzedziła go, umierając w 1835 r. Już w 1841 r. sprzedał on
Górne Bzie swojemu zięciowi von Lippa i testamentem opublikowanym 3 stycznia 1850 r. na dziedzica dóbr rycerskich
w Pawłowicach i Pielgrzymowicach wyznaczył wnuka Ferdynanda Maurycego Walentego barona von Reitzensteina, syna
Matyldy Józefiny. Ponieważ Ferdynand, urodzony 6 października 1838 r. w Kożlu, w chwili śmierci dziadka liczył dopiero
11 lat, zarządzanie dobrami w Pawłowicach i Pielgrzymowicach
przejął jego ojciec Fryderyk, którego przodkowie pochodzili
z okolicy Hofu i Kulmbachu nad Górną Soławą. Po jego śmierci
15 maja 1860 r., Ferdynand obrał sobie swojego ojcowskiego
przyjaciela majora barona v. Morawitzkiego na doradcę. Po
ukończeniu studiów w Bonn w 1862 r. poświęcił się gospodarowaniu na swoich dobrach.
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W 1868 r. odkupił Górne Bzie. Jego trzeźwy sąd, prosty prawy
umysł i jego nieposzlakowany, nieugięty charakter pozyskały
mu u szlachty, kleru, mieszczaństwa i chłopstwa wielu przyjaciół i wielbicieli. Został deputowanym sejmiku powiatowego
powiatu pszczyńskiego, deputowanym krajowym, członkiem
sejmiku prowincjonalnego, komory rolniczej i kuratorium
jastrzębskiego klasztoru św. Marii, kawalerem Orderu Czerwonego Orła 4 klasy i Orderu Korony 3 klasy. W burzliwych latach
Kulturkampfu walczył ramię w ramię razem z wielce zasłużonym dziekanem, późniejszym prałatem Filipem z Łąki
o wolność kościoła. Żadna drwina i szyderstwo jego przeciwników nie mogły zachwiać jego przekonaniem. Jego słowo było
miarodajne dla chłopa, a jego przykład działał zachęcająco na
niejednego słabego. Kiedy radca duchowny Müller złożył
2 grudnia 1891 r. swój mandat do sejmu Rzeszy, Ferdynand von
Reitzenstein został 22 lutego 1892 r. na jego miejsce wybrany na
deputowanego do sejmu Rzeszy na okręg wyborczy Pszczyna –
Rybnik i piastował do 1893 r. Dnia 10 lutego 1905 r. uległ na
zamku w Pawłowicach w wieku 66 lat zapaleniu płuc i został
16 złożony do murowanego grobu przy pawłowickim kościele.
Obok spokrewnionych i reprezentantów władz, 20 kapłanów
i niezliczony tłum oddał powszechnie szanowanemu szlachcicowi ostatnią cześć. Komisarz księcia biskupa v. Woysky’ego
z Łącznika odprawił rekwiem. Proboszczowie Breuer i Miczek
uhonorowali zasługi zmarłego, który łączył żarliwą miłość do
Kościoła Świętego ze szczerą miłością ojczyzny.
Ze szczęśliwego związku małżeńskiego, zawartego 14 czerwca 1864 r. w Pradze z hrabiną Pauliną Kustosch von Zubři
i Lipka zrodziły się następujące dzieci: Jan, Matylda, Ferdynand,
Paweł, Fritz, Karol Otton i Vally, z których Matylda i Otton nie
przebywają już wśród żywych.
Władanie Pawłowicami i Górnym Bziem przejął w 1905 r.
najstarszy syn Jan hrabia von Reitzenstein, urodzony 22 marca
1865 r. w Pawłowicach. Poświęcił się karierze wojskowej,
w 1886 r. został oficerem w 8 pułku dragonów, w sierpniu
1900 r. awansował na rotmistrza i szefa szwadronu w 12 pułku
huzarów Merseburgu (teraz Torgau). Dnia 17 listopada 1892 r.
ożenił się z Głubczycach z Elżbietą, córką landrata tajnego
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radcy rządowego Bischoffa i jego małżonki v. Hellmann. Z tego
małżeństwa wyrośli Karol Egon, kadet w Groβ-Lichterfelde oraz
Hubert i Ferdynand, którzy uczęszczają do gimnazjum
w Pszczynie. W 1906 r. Jan baron von Reitzenstein otrzymał
Order Czerwonego Orła 4 klasy.
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VI. Parafia Pielgrzymowice
A. Kościół parafialny
w Pielgrzymowicach

pod

wezwaniem

św.

Katarzyny

Kościół parafialny w Piegrzymowicach jest największym
wśród kościołów drewnianych dekanatu żorskiego. Stoi on obok
probostwa w północnej części wsi na widocznym wzgórzu,
którego podnóże otaczają zielone łąki, ożywione kępami drzew
i powierzchniami stawów. Już w dawnych czasach potężne dęby
rozpościerały swoje korony liści nad placem kościelnym. Tak
pisze w 1501 roku w rachunku kościoła proboszcz Jan z Pielgrzymowic: „Kazałem ściąć stare dęby wokół kościoła, gdyż można
było się obawiać, że mogą nań runąć”.
Po raz pierwszy kościół w „villa Peregrini” (= Pielgrzymowice) w dekanacie żorskim został wymieniony w rejestrze
dziesięcin nuncjusza Galharda de Carceribus196. W 1447 roku
kościół parafialny w „Pilgremsdorff” płacił na ręce opolskiego
archidiakona Mikołaja Wolffa 6 groszy w ówczesnej monecie
jako grosz św. Piotra197.
Od końca XVI wieku kościół pielgrzymowicki służył kultowi
protestanckiemu. Około 1652 r. predykanci nie mogli już prowadzić w nim żadnych czynności urzędowych. Pod koniec 1654 r.
przybyli tu z oddziałem kirasjerów komisarze cesarscy – kanonik
Maciej Stefetius, podpułkownik Jan v. Jaromirski i komisarz
biskupi prałat Sendecius, zażądali kluczy od kościoła i osadzili
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katolickiego kapłana198.
Dzisiejszy kościół został w jego najstarszych częściach
wybudowany od fundamentów w 1675 r. Kościół odpowiadał za
koszty budowy, podczas gdy patron dostarczył drewna i furmanek. Sprawozdanie wizytacyjne z 1679 r. szkicuje następujący
obraz tego nowego kościoła, w którym zresztą wykorzystano
stary malowany sufit. Był on poświęcony św. Katarzynie, z drewna, długi na 28 łokci, szeroki na 13 łokci i jeszcze niekonsekrowany. Podłoga nie była brukowana. Zakrystia znajdowała się po
stronie ewangelii; Dzwonnica z dwoma dzwonami stała oddzielona od kościoła na cmentarzu otoczonym parkanem. W kościele
nie można było zobaczyć wiele ozdób. Zbudowany z gliny ołtarz
główny dysponujący portalem zawierał obraz św. Katarzyny
i artystycznie wykonane drewniane tabernakulum, w którym była
przechowywana puszka z Przenajświętszym. Dwa ołtarze boczne
były ozdobione obrazami i niekonsekrowane. W drewnianym,
malowanym baptysterium znajdował się pod zamknięciem
zbiornik z czystą wodą chrzcielną. W (sklepionym) grobowcu
leżał pogrzebany były kanclerz pszczyński Jan Jerzy Frank,
protestant. Kościół posiadał srebrny kielich z pateną, drewniany
pacyfikał z trzema adamaszkowymi ornatami, zielonym, czarnym
i fioletowym.
Ze sprawozdania wizytacyjnego z 1688 r. wyłania się co następuje: Kościół nie posiadał konfesjonału, miał natomiast nowe
ławki i nowy podest na organy. Chór dla muzyków za głównym
ołtarzem miał być usunięty. Drewniana dzwonnica, która pochodziła jeszcze ze starego kościoła, miała zgniły dach i jest określana jako połączona z kościołem. Drewniana kostnica na cmentarzu była w dobrym stanie. Zabiegano o postawienie krzyża na
cmentarzu. Płot cmentarny był nowy i pokryty gontowym dachem. Brakowało wieżyczki nad kościołem, wokół którego
ciągnął się krużganek.
Biskup sufragan Eliasz v. Sommerfeld także w 1719 r. nie
zastał ani dylowania, ani konfesjonału, a także wiecznej lampy,
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tylko nieliczne paramenty. Główny ołtarz był stary i nic nie wart,
ołtarze boczne nie miały w ogóle wyglądu ołtarzy. W czasie nabożeństwa mężczyźni siedzieli oddzielnie od kobiet, Przenajświętsze było odnawiane co 3 lub 4 tygodnie. Nie było puszki do
odwiedzin chorych. Przenajświętsze w patenie niesiono do chorego w bursie. Kościół posiadał monstrancję z mosiądzu, jak również formę do wypieku hostii. Dzwony i cmentarze uchodziły
za benedykowane. W zakrystii brukowanej cegłami, ale z obitym
deskami sufitem nie było szafy tylko skrzynia na paramenty.
Lutsch w Zabytkach sztuki Rejencji Królewskiej w Opolu
1894, opisuje ówczesny kościół w następujący sposób: „ Kościół
jest drewniany. Chór zwieńczający nawę jest zamknięty trzema
stronami sześciokąta i ma sklepienie beczkowe. Wokół kościoła
biegnie krużganek, spadzista wieża zachodnia ma nawisające
prostopadłe piętro dzwonowe z wyrzynającą się kopułą
barokową”.
W 1908 r. proboszcz Larose zlecił rozbudowę, gdyż warunki
przestrzenne starego kościoła od dłuższego czasu nie były wystarczające. Stare prezbiterium zostało rozebrane, a nawa o długości
9 metrów przedłużona tak, że stare prezbiterium odpadło. Nowe
prezbiterium ma długość 6 metrów. Do północnej strony kościoła
dobudowano piękną kaplicę maryjną i obszerną zakrystię. Plan
rozbudowy projektował mistrz murarski Gregratzki z Żor. Wykonanie leżało w rękach cieśli Andrzeja Władarza z Pielgrzymowic.
Pocieszające jest to, że stary, czcigodny kościół nie musiał ustąpić murowanej nowej budowli i że raczej przez stosowną i stylową rozbudowę zadość uczyniono uprawnionym żądaniom powiększenia przestrzeni kościoła.
Dębowe belki, na których spoczywa nawa kościoła, mają
grubość 95 cm. Wokół głównych drzwi po stronie zachodniej
ciągnie się następujący napis: Patron ecclesiae hujus Sancta
Catarina Virgo et Martyr esto memor nostri (Patronka tego
kościoła św. Katarzyna dziewica i męczennica niech bedzie
w naszej pamięci – J.P.) Obok znajduje się ciąg imion Jezusa
i Maryi z datą budowy 1675. Nad drzwiami można przeczytać te
słowa: Leta Panie 1746 ga Girzi Dziendziel cely ten kostel
podważowal wezu nowan wystawil Michalem Dziendzielem
synem mogim a Marcinem Smyczkiem z dzediny Zablaty.
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Drzwi po stronie południowej noszą napis: Domus mea domus
orationis est (Dom mój jest domem modlitwy – J.P.). Powyżej
napisano: Cieslowie i mistrowie Andrzej Werner. Blasius Duda.
W czterech rogach dostrzega się litery J.R. – M.D. – B. – P. P.
Przedsionek południowy został wybudowany w 1794 r.
Nowy główny ołtarz jest poświęcony św. Katarzynie, ołtarz
boczny Trójcy Przenajświętszej, a ołtarz znajdujący się obecnie
w kaplicy, wybudowany już w 1898 r. Królowej Różańca Św.
W 1896 r. znajdował się w kościele po stronie epistoły powstały
około 1600 r. ołtarz z drewna, pomalowany, o kształtach renesansowych w rodzaju współczesnych bogatszych epitafiów. Do
predelli wstawiono obraz (sześcioosobowej) rodziny, klęczącej
pod krzyżem. Na obrazie można przeczytać te słowa: Adamus
Scholtz pinxit 199.
W 1844 r. kościół otrzymał nową drogę krzyżową i baldachim.
Umieszczono także na wieży nową kulę z krzyżem.
Kościół posiada oprócz podarowanego mu przez proboszcza
Larose’go jako prezent z okazji zaślubin wspaniałego,
romańskiego cyborium jeszcze starsze,

które nosi napis: Anno 1724 A.R.D. Adamus Józef Zaros P.P.
199

Lutsch, Die Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Oppeln,
S. 439 ff.
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Curavit hoc cyborium sumptu ecclesiae fieri200. Biało–srebrny,
wykuty, o bogatych kształtach barokowych, pozłacany kielich,
pokazuje na jednej z trzech tarcz na jego stopie te słowa:
O Sapientisima virgo Catharina Disputa pro me maximo
peccatore in mortis agone ne victus a daemone Separer aeternum
a Te ita suspirat et Ecclesiae Pielgrzymovicensi pro tuo honore
dedicat indignus Cliens Matthias Fran. Wrona parochus
Bruzawicensis sub Sede Arch. Fridecensis201.
Kościół jest bogato wyposażony w paramenty. Posiada nie
mniej niż 24 ornaty i 6 kap. Jeden z ornatów pochodzi z drugiej
połowy XVI wieku. Lutsch opisuje go następująco: „Ornat,
z celnym malarstwem igielnym na plecach, przedstawiającym
krucyfiks, Piotra i Pawła (półpiersia) i trzech aniołów chwytających krew zbawiciela. Wśród nich Maryja, Magdalena i Jan, na
samym dole w małej skali Zwiastowanie. Tło składa się ze złotych nici, które są naszyte spiralnie czerwonym jedwabiem.
Druga połowa XVI wieku. W całości dobrze zachowany”.
W dzwonnicy wiszą trzy dzwony. Jeden z nich, o obwodzie
86 cm, pochodzi jeszcze ze średniowiecza i prezentuje w piśmie
gotyckim napis: O rex glorie veni cum pace. ihesus maria.
iohannes matheus marcus lucas (O królu chwały wnijdź
w pokoju. Jesus, Maryja, Jan, Mateusz, Marek, Łukasz). Dwa
pozostałe są nowszej daty, jeden jest poświęcony świętej
Katarzynie, drugi św. Franciszkowi. Na dzwonie św. Katarzyny
można czytać: Exurgat Deus et dissipentur inimici ejus. S.
Catharina ora pro nobis (Niech Bóg wydusi i rozproszy jej
nieprzyjaciół. Św. Katarzyno módl się za nami). Sygnaturka na
wieżyczce została odlana w 1720 r. w Opawie.
200

W roku 1724 A[dmodum] R[everendus] D[ominus] (bardzo czcigodny ksiadz) Adamus Józef P[arochus] P[arochii] (proboszcz parafii) Żory
zatroszczyl się o to cyborium uczynione na koszt kościoła – J.P.
201
O najmądrzejsza dziewico Katarzyno, wstaw się za mną, największym grzesznikiem w chwili śmierci, abym nie został zwyciężony przez
złego ducha, odłączony od Ciebie na wieki, w ten sposób wzdycha
kościół pielgrzymowicki, na Twoją cześć dedykuje niegodny sługa
Maciej Franciszek Wrona, proboszcz w Bruzowicach należących do
dekanatu Frydek – J.P.
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Drewniany domek–brama na wejściu zachodnim, wejściu do
cmentarza pochodzi z 1748 r. Z cmentarzem graniczy ogród
farski i okazałe murowane probostwo, które zostało wybudowane
w 1820 r.
Według sprawozdania wizytacyjnego z 1679 r. kościół
posiadał wówczas pięć tzw. żelaznych krów, które zostały wynajęte. Każda z nich przynosiła roczny dochód w wysokości
12 srebrnych (denarów). W 1724 r. wspominane są tylko cztery,
piąta została chyba sprzedana. Kościół miał wówczas zaległą
kwotę w wysokości 8 tal. u pana Franciszka v. Frankena.
Liczba parafian wynosiła w 1907 r. – 1702. Na Pielgrzymowice wypadało 1172, na Golasowice i kolonię Charlotta 214, na
Jarząbkowice 316 dusz. Podczas gdy w Pielgrzymowicach liczba
katolików przekroczyła liczbę ewangelików pięciokrotnie, to
w Golasowicach ewangelików było półtora razu więcej niż katolików. Jarząbkowice są po większej części katolickie.
Patronat przysługuje państwu z Pielgrzymowic i obecnie jest
sprawowany przez właściciela majątku rycerskiego deputowanego sejmiku krajowego barona Karola von Reitzensteina na Pielgrzymowicach. Według doniesienia miejscowego proboszcza nie
ma obecnie patronatu w Golasowicach. Dawniej dziedzice Golasowic i Jarząbkowic prezentowali proboszcza dla mater adiuncta
Golasowice. W taki sposób w 1688 r. Karol Henryk Paczinski
z Paczyny jako pan Pielgrzymowic oraz Mikołaj i Kasper Kloch
(pierwszy na Golasowicach, drugi na Jarząbkowicach) są
odnotowani jako kolatorzy parafii Pielgrzymowice.
W 1911 r. do zarządu kościelnego należeli: proboszcz Larose,
Jan Holewik, Józef Kempny, Dominik Plonka, Jan Kielkowski.
B. Mater adiuncta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Golasowicach
Ściemniony przez lata drewniany kościółek filialny w Golasowicach koronuje pasmo wzgórz, które ciągnie się po lewej stronie
szosy Pawłowice – Pietrowice i opada dosyć stromo przy
golasowickim dworze dominialnym. Stojąc w cieniu potężnych
lip, których korony służą tajemniczej jemiole jako mieszkanie,
patrzy rozmarzony z cichego wzgórza na starą szosę z jego znacz-
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nym ruchem granicznym. Podniecający widok roztacza się przed
oczyma wokół cmentarza. U podnóża wzgórza kościelnego zielone ożywione przez strumyczek powierzchnie łąk i chroniony
wałem, stawem i rowem dawny dom pański, poza drogą krajową
również na pagórkowatym wzniesieniu odważnie wznoszący się
w górę murowany, ewangelicki kościół. W kierunku Austrii
wzrok buja ponad szeroką, pofalowaną równiną aż do niebieskich
Beskidów, które przy czystej pogodzie odcinają się ostro od
horyzontu. Szczególnie pięknie jest na golasowickim wzgórzu
kościelnym, kiedy w dniu odpustu Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny uroczysty dźwięk dzwonów zaprasza mieszkańców
okolicznych wsi na uroczyste nabożeństwo. Ze wszystkich stron
spływają wtedy wierni w ich malowniczych strojach do świątyni
nad cichym stawem i słuchają pod zielonymi koronami drzew
„kazania na górze”, które kaznodzieja świąteczny wygłasza z prymitywnej ambony letniej. Przybyli liczni duchowni, by ofiarować
wiernym sakrament pokuty. Ujmujące jest to, kiedy podczas
mszy św. łagodny i tak serdeczny śpiew wielosetnego tłumu,
którego nie może pomieścić mały kościół, wznosi się z tego
świętego wzgórza ku niebu jak kipiący hymn jubileuszowy.
Historia milczy o czasie budowy pierwszego kościoła w wymienionych już w 1293 r. Golasowicach. W zestawionym
w 1447 r. rozliczeniu świętopietrza w archidiakonacie opolskim
nie ma Golasowic wśród 25 kościołów parafialnych dekanatu
żorskiego; jednak z tego wynika tylko, że Golasowice nie były
wówczas kościołem parafialnym.
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To, że miejscowość posiadała w tym czasie kościół, w każdym
bądź razie już w XIV wieku, zwłaszcza jako mater adiuncta,
wynika z dokumentu wystawionego 9 lutego 1466 r. w Rybniku
przez księcia opawskiego i raciborskiego Wacława202. Między
panią Anną i jej synem Mikołajem z Pielgrzymowic z jednej,
a Piotrem Judaszem z Golasowic z drugiej strony, powstały spory
o kościół w Golasowicach. Wacław więc, by jako książę i władca
usunąć takie anomalia w jego krainie, zaprosił przed swoje
oblicze strony i ławników stanu duchownego i świeckiego. Po
przyjęciu do wiadomości dawniejszych porozumień i listów,
wśród których znajdował się także list brata księcia Hanusza,
książę wydał następujący wyrok: Pani Anna i jej syn Mikołaj nie
mają żadnego prawa do kościoła golasowickiego i nie wolno im
się mieszać do jego spraw. Dawniejsze listy i porozumienia zostały zniesione i uznane za niebyłe. Jeśli chodzi o proboszcza pielgrzymowickiego Tomka i dziesięciny, które przysługiwały mu od
kościoła golasowickiego, to Piotr Judasz powinien mu dać w ciągu sześciu tygodni dwa małdry żyta i jeden małder owsa i proboszcz Tomek powinien być tym usatysfakcjonowany.
202

Zivier, Fürstentum Pleβ, I 186.
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Około 22 lat później nastąpiły nowe układy między właścicielami obu wsi. Książę Kazimierz udzielił im 22 styczniu 1488 r.
we Frysztacie swojej aprobaty. Proboszcz powinien mieć swoją
siedzibę w Pielgrzymowicach i stamtąd zaopatrywać oba kościoły. Książę obiecał uzyskanie w tej sprawie aprobaty biskupa
wrocławskiego Jana i uchylił postanowienia podjęte przez księcia
Wacława203.
Z 1494 roku jeszcze pochodzi dzwon w starym kościele. Ma
on obwód 70 cm i nosi napis: O rex glorie veni cum pace irni (!)
A D M CCCC LXXXXIIII (O królu chwały wnijdź w pokoju. Rok
1494 – J.P.).
Tutejszy kościół przeszedł w XVI wieku w posiadanie protestantów, według niesprawdzonej wiadomości Triest’a204 w 1530 r.;
Jednak wydaje się bardzo wątpliwe, by Walenty Pawłowski, brat
biskupa Stanisława działającego w duchu kontrreformatorskim,
tolerował tu predykanta. W końcu marca 1654 r. kościół golasowicki został zwrócony kultowi katolickiemu205.
Czasu budowy dzisiejszego kościoła z pewnością nie można
ustalić. Według mało potwierdzonej powiastki ludowej miał zostać w 1616 r. przeniesiony tu z Pawłowic. Świadek, na którego
powołuje się Triest, każe go budować w 1518 r., według
sprawozdania wizytacyjnego z 1679 r. został zbudowany w roku
1619. Lutsch powiada: „Wybita data na belce wskazuje na rok
1718, zwłaszcza, że istnienie okien okrągło–łukowych jest
w 1518 r. nieprawdopodobne”. Ze względu na dosyć wyraźnie
wyrytą cyfrę 5 chciałbym się oświadczyć za 1518 r. i przyjąć, że
okna okrągło–łukowe wstawione zostały później z okazji odnawiania kościoła.
Według sprawozdań z lat 1679, 1688 i 1697 patronem kościoła był św. Marcin. Schematyzm z 1857 r. powiada, że kościół był
poświęcony Narodzeniu Najświętszej Maryi Panny i ku czci
św. Marcina. W nowszych schematyzmach nie ma już wogóle
203

Zivier, Fürstentum Pleβ, I 138.
Topogr. Handbuch von Oberschlesien. I 631.
205
Beiträge zur Geschichte der Gegenreformation in Oberschlesien von
Weltzel im Schlesischen Pastoralblatt 1887, Nr. 2.
204
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mowy o patronowaniu św. Marcina. W 1688 r. był jeszcze obchodzony odpust na św. Marcina, który został później wyparty przez
odpust na Narodzenie Maryi. Interesujące jest to, że w 1688 r.,
więc w czasie, kiedy św. Marcin był traktowany jeszcze jako patron kościoła, już główny ołtarz był poświęcony Narodzeniu
Najświętszej Maryi Panny.
Ze sprawozdania z 1679 r. dowiadujemy się o naszym kościele, co następuje: Był drewniany, długi na 29 łokci, szerokości 13
łokci i posiadał 5 okien oraz 2 drzwi. W dzwonnicy wisiały
2 dzwony. Podłoga nie była wybrukowana. Wyposażenie było
ubogie. Wizytator zauważa, że to nie było dziwne, gdyż w Golasowicach panowała herezja, która nie uczyła i także nie chciała
uczyć wykonywania dzieł miłych Bogu. Stół ołtarzowy robił
wrażenie ulepionego z gliny pieca chłopskiego (ara maioris
altaris in modum fornacis rusticanae ex argilla conglobata). Nad
nim znajdował się obraz Najświętszej Maryi Panny. W dwóch
ołtarzach bocznych brakowało obrazów. Główny ołtarz nie miał
tabernakulum, a chrzcielnica wody chrzcielnej. Przychody
kościoła ograniczyły się do mieszka z dzwonkiem i starczały
ledwo na wino mszalne. Skarb kościoła tworzyły – srebrny
kielich, srebrna puszka, 3 zużyte ornaty, alba z humerałem,
2 cynowe dzbanuszki i 2 dzwonki. Nie wiedziano wtedy, czy
kościół był konsekrowany, obchodzono jednak kiermasz
w niedzielę po Wszystkich Świętych.
Sprawozdanie z wizytacji z 1688 r. wypełnia kilka luk protokołu z 1679 r.: Stary kościół drewniany, sprofanowany przez heretyków, miał sufit belkowy, wewnątrz był cały pomalowany
i otoczony krużgankiem. Po stronie ewangelii znajdowała się
mała, ciemna zakrystia, przy głównym portalu przedsionek. Pod
dachem nad kościołem znajdował się – ale nie w wieżyczce –
dzwon, podczas gdy dwa inne wisiały w dobudowanej do
kościoła dzwonnicy. Protestanci byli grzebani w sklepionej
krypcie. Drewniana chrzcielnica z czystą, trzymaną pod
zamknięciem wodą chrzcielną stała na środku kościoła. Oleje św.
zostały przyniesione z Pielgrzymowic. Przenajświętszego tutaj
nie przechowywano. Po stronie epistoły i ewangelii stały ołtarze
poświęcone św. Marcinowi i św. Barbarze, które tak jak ołtarz
główny nie były konsekrowane. Cmentarz, na którym nie brakło
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zwyczajnej kostnicy, otaczał mizerny płot drewniany. W co drugą
niedzielę miało tu miejsce nabożeństwo, latem o godz. 8, zimą
o 9-tej. Patronowie kościoła Mikołaj Kloch i Kasper Kloch byli
protestantami. W dniu patrona św. Marcina można było uzyskać
odpust zupełny.
Tuż przed 1697 r. dach kościoła otrzymał nową wieżyczkę.
Ze sprawozdania wizytacyjnego z 1719 r. należy podkreślić to,
że Przenajświętsze jest już przechowywane w kościele i że oprócz
znajdujących się w kasie kościelnej 2 tal. i 9 gr. kościół posiadał
wypożyczony chłopom kapitał w wysokości 15 tal. i 11 gr. oraz
krowę, która przynosiła rocznie pół talara.
Zapis z 1724 r. mówi, że w kościele golasowickim również
w niektóre święta odbywały się nabożeństwa. Na majątek kościoła składało się 8 tal. i 2 tzw. żelazne krowy. Godne uwagi jest
to, że główny ołtarz miał być wtedy poświęcony Najświętszej
Maryi Pannie i św. Marcinowi, ołtarz po stronie ewangelii
również Maryi, a po stronie epistoły św. Marcinowi. W 1787 r.
został wzniesiony chór organowy.
Według opisu kościoła golasowickiego z 1794 r. kościół wymagał wtedy wielkiej naprawy. Progi były z jednej strony całkiem zgnite, dzwonnica mocno zapadnięta w ziemię i powinna
zostać podniesiona. Również dach kościoła znajdował się
w smutnym stanie. Główny ołtarz, wzniesiony przed około 40
laty, nie był jeszcze przyozdobiony206.
Lutsch mówi o dzisiejszym kościele: „Chór nasunięty naprzeciw nawy jest zamknięty trzema bokami ośmiokąta; wokół ciągnie się krużganek. Na stronie zachodniej sklepiona dzwonnica
z prostopadłym piętrem dzwonowym i piętrem kloszowym i barokowa kopuła”. Proboszcz Larose zlecił w 1904 r. odrestaurowanie, a w 1907 r. malowanie kościoła. Główny ołtarz jest poświęcony Narodzinom Najświętszej Maryi Panny. Ołtarz po stronie
ewangelii św. Matce Annie, a stojący naprzeciw św. Marcinowi.
Lutsch jako ciekawe przy naszym kościele wymienia „proste
kute w żelazie ozdobne pasy i 2 herby malowane na papierze,
nieco spłowiałe, XVI wiek”. Jeden herb należał do Anny (von)
Pawlowitz na Golasowicach i nosił datę 1606.
206

Fascykuł „Akta dekanatu. Archiwum parafialne Żory.”
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Golasowicka dziedzina kościelna obejmuje 18 mórg pola.
Podczas gdy w 1719 r. dziedzice Golasowic i Jarząbkowic
wykonywali patronat, obecnie takiego nie ma.
C. Proboszczowie
W sporze między panią Anną i jej synem Mikołajem z Pielgrzymowic z jednej, a Piotrem Judaszem z Golasowic z drugiej
strony, dotyczącym kościoła w Golasowicach, książę opawski
i raciborski Wacław zadecydował 9 lutego 1466 r. m. in., że Piotr
Judasz ma w ciągu sześciu tygodni dać proboszczowi pielgrzymowickiemu Tomkowi dwa małdry żyta i jeden małder owsa,
tym samym proboszcz Tomek miałby być zadowolony. W tym
wypadku po raz pierwszy wymieniony zostaje w dokumencie
imiennie proboszcz z Pielgrzymowic.
W 1501 r. tutejszy proboszcz Jan, odnotowuje, że zapłacił
cztery denary za ścięcie starych dębów wokół kościoła207.
Tak jak sąsiednie gminy, z pewnością również Pielgrzymowice, gdzie luteranizm znalazł powszechne rozpowszechnienie,
miały już pod koniec XVI wieku pastora. Jeszcze w 1652 r. mówi
wizytator, archidiakon Bartłomiej Reinhold, w zakończeniu swojego sprawozdania z wizytacji dekanatu cieszyńskiego, że w 59
i więcej kościołach parafialnych i filialnych tego dekanatu, w tym
w Pielgrzymowicach i Golasowicach działają predykanci, że do
tych kościołów, które zostały zamknięte od czasu cesarskiej
kontrreformacji, katoliccy kapłani nie są dopuszczani przez protestanckich dziedziców i że w ostatnim wypadku predykanci wykonują swoje czynności urzędowe pod dzwonnicą208. Według
wizytatora wymieniony w 1616 r. proboszcz Krzysztof Serpentinus z Pielgrzymowic, który odstąpił właścicielowi Piotrowi
Zygocie z Pielgrzymowic staw pod pewnymi warunkami, np. za
prawo łowienia dwa razy w tygodniu ryb w rowie wiejskim, jest
pewnie protestantem. W 1621 r. w kronice szkolnej jako pastor
w Pielgrzymowicach jest wymieniany Mikołaj Puchowius,
207

Tak informuje pielgrzymowicka kronika szkolna.
Jungnitz, Visitationsberichte der Diözese Breslau, Archidiakonat
Oppeln 30.

208

243

a w 1648 r. Paweł Wochius.
Dopiero w 1654 lub w 1655 r. nastąpiło ustanowienie katolickiego proboszcza. W latach 1655 do 1660 znajdujemy przy
pielgrzymowickim kościele czynnego jako proboszcz Jakuba
Józefa Witka. Urodzony w 1622 r. w Gliwicach studiował we
Wrocławiu i w 1654 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk
biskupa sufragana Jana Baltazara Lischa. Po sprawowaniu przez
trzy kwartały funkcji wikarego w Świętej Katarzynie przybył
w 1655 r. do Pielgrzymowic. W późniejszej informacji jest on
nazwany pilnym duszpasterzem, ale opieszałym w obronie praw
proboszczowskich. W Pielgrzymowicach pracował w smutnych
okolicznościach, ponieważ był pasterzem bez trzody. Jeszcze
w 1679 r. pielgrzymowiczanie i golasowiczanie przyznawali się
do nauki Lutra. W 1660 r. poszedł na proboszcza do Wędrzyna
k. Cieszyna, tu zrezygnował i działał potem dwa lata jako wikary
w Pyskowicach, rok jako kapelan nadworny w Tworkowie i dwa
lata jako wikary w Ujeździe. W 1667 r. powrócił do Wędrzyna.
W 1679 r. władał tutejszym beneficjum Franciszek Ksawery
Berger z Frysztatu koło Cieszyna. Po ukończeniu filozofii i etyki
w Ołomuńcu został w 1673 r. we Wrocławiu wyświęcony na
kapłana i otrzymał – pewnie po 1673 r. lub jeszcze w tym roku –
prezentę na Pielgrzymowice od szlachetnych Fryderyka Nafe
i Mikołaja Klocha. Berger miał skromne, proste usposobienie.
Mógłby być dobrym kapłanem, gdyby się więcej poświęcił
książkom, których niestety miał mało. Jego trybowi życia nie
można nic zarzucić.
Pielgrzymowice były wówczas placówką głodową. Ponieważ
wszyscy parafianie byli protestantami, zabrakło całkowicie
akcydensów. Proboszcz musiałby chodzić po żebraniu, gdyby mu
nie dorzuciło coś zagospodarowanie jego pola. Ziemia proboszczowska w Pielgrzymowicach obejmowała jedną włókę. Proboszcz pobierał z Pielgrzymowic od każdego z 17 chłopów
1 małder pszenicy i tyle samo owsa, z Golasowic od każdego z 20
chłopów 1 małder pszenicy i tyle samo owsa. Prócz tego miał
jeszcze pole przy kościele w Golasowicach. Probostwu stojącemu
na wzgórzu jak też chlewom i stodołom groziło zawalenie się,
a oporni chłopi nie myśleli o tym, jak te uszkodzenia naprawić,
chociaż byli do tego zobowiązani.
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Dnia 27 kwietnia 1684 r. otrzymał inwestyturę na proboszcza
w Pielgrzymowicach Tomasz Fabritius. Światło dzienne ujrzał
w 1649 r. w Ganiowicach koło Raciborza, studiował w Ołomuńcu, został bakałarzem i w sobotę przed Zielonymi Świątkami
1673 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Najpierw był dwa lata
skarbnikiem w Rudzicy (Riegersdorf) koło Bielska, potem 5 lat
tymczasowym administratorem w Grodźcu koło Bielska, a od
1680 r. proboszczem w Pielgrzymowicach. W latach 1688 i 1697
w Pielgrzymowicach miały miejsce wizytacje. Według przekazu
z protokółów wizytacyjnych katolicyzm poczynił w parafii
znaczne postępy. W 1688 r. połowa parafian była już katolikami;
wówczas naliczono 300 penitentów wielkanocnych. Sam
proboszcz Fabritius doprowadził w latach 1684 – 1697 38 protestantów do powrotu do wiary katolickiej. Wizytacja z 1697 r.
stwierdziła, że w parafii byli już tylko nieliczni protestanci.
Patron Karol Henryk Paczinsky z Paczyny pozostał protestantem.
W 1688 r. jest wspomniane, że trzy osoby zostały protestantami
i że kobieta–katoliczka oddzielona od męża–protestanta przebywała w Opawie. Pan miał temu nie przeciwdziałać. Warunki
mieszkaniowe proboszcza w stosunku do 1679 r. znacznie się
poprawiły, ponieważ w 1688 r. stał tu nowy domek
proboszczowski. Wybudowali go parafianie, patron dostarczył
drewna. Obok probostwa znajdował się sad.
Fabritius nie mógł po 1697 r. zbyt długo prowadzić duszpasterstwa w Pielgrzymowicach, gdyż w 1701 r. został tu wprowadzony na proboszcza Krzysztof Józef Morawetz. Urodził się
w 1672 r. w Wysokiej, ukończył teologię moralną w Nysie i został 21 września 1697 r. wyświęcony na kapłana. Działał jako
wikary w Żorach i w 1701 r. przybył do Pielgrzymowic.
W 1719 r. przyjmował w swojej parafii biskupa sufragana Eliasza
von Sommerfelda, który wizytował parafię i chyba też bierzmował. Sprawozdanie z wizytacji209 daje nam cenne informacje
o tutejszym życiu kościelnym. Liczba katolików łącznie z dziećmi wynosiła 819, protestantów 61. Było troje dzieci z małżeństw
mieszanych. Jedno z nich mimo sprzeciwu matki–katoliczki było
wychowywane po protestancku. Jeden parafianin był apostatą.
209

W książęco-biskupim archiwum diecezjalnym we Wrocławiu.
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Proboszcz nie miał wikarego. Naukę religii prowadził w niedzielę
na przemian w Pielgrzymowicach i w Golasowicach. Od szkoły
trzymał się daleko, ponieważ rodzice nie posyłali do niej swoich
dzieci. Co niedzielę święcono wodę. Celebrował 3 lub 4 razy
w tygodniu i nie prowadził procesji błagalnych, tylko kazał
podczas mszy św. śpiewać litanię i odmawiał potem wyznaczone
modlitwy. Nie musiał się skarżyć na przykrości. Wszyscy
parafianie spełnili swój obowiązek wielkanocny. Proboszcz
odwiedzał chętnie chorych i szedł do nich ubrany po kapłańsku,
natomiast nie zawsze przybywał do kościoła w komży i nie nosił
podczas procesji Bożego Ciała Przenajświętszego pod baldachimem. Księga chrztów została zaprowadzona w 1680 r. Właściciel prebendy posiadał w Pielgrzymowicach oprócz akcydensów:
1. Probostwo, które odpowiadała skromnym wymaganiom.
2. Jeden większy ogród i dwa ogródki.
3. Pole wielkości 7 stadiów, które sam uprawiał.
4. 2 stawy, z których jeden był wykorzystywany na łąkę.
5. Prawo łowienia ryb w potoku wiejskim dwa razy w tygodniu.
6. Prawo do dostawy drewna na potrzeby domowe z pańskiego
lasu.
7. Odsetki od 70 talarów, które ufundował książę raciborski
Wacław i które były pożyczone cechowi rzeźników we
Frysztacie. Za to miał odprawić 30 mszy.
8. Mały dom na gruncie farskim. Za jego używanie musiał
komornik płacić 16 gr. sr. lub wykonać prace domowe.
9. Dziesięcina od dominium w wys. 2½ szefli pszenicy i tyle
samo owsa.
10. Prawo do 30 garnców piwa i 30 karpi na uroczystość
św. Katarzyny, do dostarczenia których byli zobowiązani
panowie jako wynagrodzenie za odstąpiony staw.
11. Dziesięcina od gminy w wys. 9 szefli pszenicy i tyle samo
owsa.
12. Prawo do grosza stołowego. Każdy zagrodnik i chałupnik
dawał 2 krajcary.
13. Prawo do datku noworocznego (od siedloka 2 gr. sr.
i trochę lnu, od zagrodnika i chałupnika 2 krajcary.
14. Prawo do jaj wielkanocnych. Do tej daniny byli zobo-
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wiązani tylko siedloki. Każdy siedlok dawał 6 sztuk.
Zgodnie z przywilejami proboszcz żądał, by wszyscy chłopi
uprawili mu pole na św. Jerzego. Dawniejsi państwo posyłali też
poddanych na Jerzego i Marcina, jednak obecne nie chciało o tym
wiedzieć. Poza tym wymagał on szczególnej dziesięciny podwójnie, tak jak była świadczona w czasach protestanckich. Dopiero
odkąd kościół przeszedł znowu do rąk katolików, nikt nie dawał
więcej tej dziesięciny.
W Golasowicach proboszcz miał:
1. Parcelę pod probostwo, które parafianie mieli wybudować.
2. Pole, które dawniej było ogrodem.
3. Pole, które obsiewano 2 szeflami zboża jarego i 2 szeflami
oziminy.
4. Dziesięcina od dominium w wys. 1½ szefla pszenicy i tyle
samo owsa miary pszczyńskiej.
5. Dziesięcina od gminy w wys. 6 szefli tej samej miary.
6. Grosz stołowy, datek noworoczny, jaja wielkanocne, ofertoria i akcydensy jak w Pielgrzymowicach.
Biskup sufragan zarządził, by zgłosić władzy duchownej
dzieci z małżeństw mieszanych wychowywane po protestancku
jak i apostatę. Proboszcz powinien zimą pilnie katechizować
w szkole i na probostwie.
W 1724 r. urzędował w Pielgrzymowicach jako proboszcz
trzydziestoczteroletni Adam Józef Zarosz. Z podpisanego przez
niego 27 maja 1730 r. zestawienia dochodów proboszczowskich
wybieramy następujące szczegóły: Jako ofiarę proboszcz
otrzymywał z okazji śmierci gospodarza koguta, z okazji śmierci
kobiety kurę. Zawierając małżeństwo bardziej majętni nowożeńcy
dawali ciasto i kurę. Państwo z Pielgrzymowic i Golasowic
musieli go, gdy odprawiał w ich kościołach nabożeństwo, zaprosić w niedziele i święta na prandium (posiłek). Obok prawa do
drewna miał też prawo wolnego wypasu w pańskim lesie.
Podczas gdy dawniej wszyscy chłopi (coloni) na Marcina
i Jerzego świadczyli proboszczowi pańszczyznę, teraz tylko 6
miało się zjawić do roboty z bydłem (ze sprzężajem) na pół dnia.
Zarosz sprawił w 1724 r. cyborium, a w 1731 r. założył księgę
rachunkową i dochodów, w 1737 r. został ukarany propter
crematum (z powodu wódki).
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Jego bezpośrednim następcą był chyba Maciej Polsky, który
jest tu wymieniany w 1739 r. jako administrator, a w 1742 r. jako
proboszcz, a zmarł w 1759 r.210
Już w marcu tego roku zarządzał parafią Pielgrzymowice
wikary Tomasz Denia z Krzyżowic.
W 1759 lub 1760 r. przejął pasterstwo znany z historii kościoła w Krzyżowicach Ignacy Alojzy Skrzyschowski, w 1766 r.
otrzymał parafię Krzyżowice i zmarł tu w 1802 r.
Tylko trzy lata (1766 – 1769) działał w Pielgrzymowicach
zacny proboszcz Józef Jan Karwinski, urodzony we Frydku
w 1725 r., wyświęcony na kapłana w 1754 r., był w 1754 r. kapłanem pomocniczym w Goleszowie, w 1755 r. był zaangażowany
w Šenov, w 1756 r. we Frydku, w latach 1757 – 1759 w Pilchowicach, w latach 1759 – 1761 w Pogrzebieniu, w 1765 r. w Żorach. Podczas jego urzędowania w Pielgrzymowicach baron
Bogumił v. Eichendorff prosił za pośrednictwem landrata raciborskiego komorę raciborską, by posłać Karwinskiego do pomocy choremu od lat proboszczowi Petrzikowi w Tworkowie jako
administratora z prawem następcy, by urząd i dziedzina nie poniosły szkody, jednak bez powodzenia. Po śmierci Petrzika Karwinski otrzymał parafię w Tworkowie i został tu wprowadzony
10 sierpnia 1769 r. Po działaniu obfitym w łaski boże zmarł 22
września 1793 r. Kiedy ubierał się w zakrystii do nabożeństwa
i gdy brał pas (cingulum), rażony został apopleksją211.
Parafia Pielgrzymowice była w latach 1770 do 1779 administrowana przez Antoniego Pillara, w 1779 r. przez Piotra Latkę.
Od 1779 r. występuje tu jako proboszcz Franciszek Józef
Warlenga, urodzony w 1738 r. w Starej Wsi, w latach 1776 –1779
wikary w Żorach. Zmarł 9 listopada 1787 r. na zapalenie płuc.
Księga zgonów mówi o nim: „Który tu będący przez 9½ lat proboszczem i wzorowym duszpasterzem przy największym smutku
parafian zmarł błogosławiony 9-tego (miesiąca) o godzinie 9”.
Miał 54 lata i był 25 lat kapłanem. Administrację przejął
proboszcz Gruschka z Bzia.
210

Catalogus cleri almae dioecesis Vratislaviensis, 1766 S. 138.
(Katalog księży dostojnej diecezji wrocławskiej, 1766 s. 138).
211
Weltzel, Gesch. des Ratiborer Archiprezbyterats, 2. Aufl. S. 519 ff.

248

Najdłuższym okresem urzędowania wśród proboszczów
w Pielgrzymowicach mógł się wykazać Ignacy Bargiel. Urodził
się w 1762 r. w Żorach jako syn rektora, przełożonego szpitala,
wójta miejskiego Marcina Bargiela, nauki gimnazjalne odbył
w Jemielnicy i w Rudach, we Wrocławiu słuchał filozofii
i teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 10 czerwca 1786 r. Także
dwaj jego bracia należeli do stanu duchownego. Po pełnieniu funkcji wikarego w Gliwicach, przybył w 1788 r. zaprezentowany
przez Ferdynanda v. Gusnara do Pielgrzymowic na administratora
parafii. Był cichym, skromnym duszpasterzem, który według opinii jego dziekana sprostał obowiązkom duchownego i mówił
także dosyć dobrze po niemiecku. Na jego wniosek zostało
w 1820 r. Pielgrzymowicach wybudowane całkiem murowane
probostwo. Kiedy 2 grudnia 1800 r. zmarł w Żorach dziekan
Zaitz, Bargiel ubiegał się o tamtejsze beneficjum, ale bez powodzenia. W czerwcu 1836 r. obchodził w Pielgrzymowicach swój
złoty jubileusz kapłański. Przy tej sposobności otrzymał Order
Czerwonego Orła. Kiedy podeszły wiek utrudniał mu bardzo wykonywanie obowiązków zawodowych, władza duchowna przysłała tu w listopadzie 1842 r. pomocnika w osobie wikarego
Augustyna Breitschneidla. Po Breitschneidlu, który odszedł na
administratora do Paczyny, a w 1855 r. na proboszcza miejskiego
do Pyskowic, nastąpił Józef Wallek, a w maju 1843 r. Bernard
Becker. Bargiel zmarł 17 lipca 1843 r. o godzinie 7½ rano w czcigodnym wieku 81 lat, po tym jak był przez 44 lata wiernym pasterzem gminy Pielgrzymowice. W ostatniej woli zadysponował,
by odsetki od pozostawionego przezeń kapitału w wysokości 435
tal. były przeznaczone na msze św. za spokój jego duszy, na
modlitwy błagalne i dla miejscowych ubogich.
W dniu zgonu Bargiela wikary Bernard Becker przejął
administrację. Ujrzał on światło dzienne 29 marca 1813 r. w Bukowicach. (k. Trzebnicy) Jego wyświęcenie nastąpiło 30 sierpnia
1840 r. Dekret na Pielgrzymowice otrzymał będąc wikarym we
Wodzisławiu.
Dnia 25 września 1845 r. biskup sufragan Daniel Latuschek
udzielił w Pielgrzymowicach 750 wiernym sakramentu bierzmowania. Dzień przedtem bierzmował w Pawłowicach 850 osób.
W następnych dniach bierzmował w Bziu 650, w Krzyżowicach
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1100, w Rybniku 5800 i 30 września w Boguschowicach 1360
osób.
Będąc administratorem, Becker zakupił nową drogę krzyżową
i zlecił postawienie nowych organów. Jego doskonały dar wymowy uczynił go znanym w całej okolicy. Dziekan Szyskowitz
zawiadomił urząd duchowny w 1849 r. „z największą radością”,
że nabożni parafianie z obcych okolic tłumnie napływali, by
uczestniczyć w budujących kazaniach i nabożeństwach Beckera.
Na jego okres urzędowania przypada grasowanie tyfusu
głodowego w tutejszej okolicy. W dwóch latach straszna zaraza
wyrwała z tutejszej gminy 375 osób. Wdowa z Pielgrzymowic,
Joanna Bednarczyk, nie potrafiła się opędzić od lamentu jej trojga
dzieci inaczej, niż przez umieszczenie dwojga z nich w kałuży
pod lodem, a trzecie dziecko wetknęła między dwie deski
w wieży kościelnej, gdzie zamarzło212. W Golasowicach dziedzic
przekazał pewnemu chłopu do żywienia kilka sierot. Pewnego
dnia meldowano mu, że chłop dzieci głodził i że jedno leżało już
martwe na polu. Dziedzic kazał przyjść sołtysowi i polecił mu
przynieść natychmiast to nieszczęśliwe dziecko, a to drugie
umieścić gdzie indziej. W tym samym dniu odbywa się tzw.
przegląd terenowy. Wieczorem znajduje się na polu zgłodniałe
dziecko i przynosi się je do dziedzica. Okazuje się, że jest ono
tym samym, które sołtys miał umieścić we wsi, ale ten nie wykonał rozkazu, ponieważ upił się w międzyczasie! W Średnim Bziu
kobieta wróciła do swoich po kilkutygodniowej nieobecności, nie
zastała jednak nikogo przy życiu. Mężczyzna i jedno dziecko
zmarli na tyfus, najmłodsze dziecko zagłodziło się. To ostatnie
leżało na podłodze. Mężczyznę i inne dziecko znalazła w łóżku,
mężczyznę już gnijącego, gdyż leżał on martwy już od trzech
tygodni. Nikt nie odważył się przyjąć biednych opuszczonych,
nikt nie odważył się usunąć zmarłych. Dnia 10 lutego 1848 r.
w pobliżu Pszczyny na otwartej drodze upadła kobieta z niemowlęciem. Dziecko leżało martwe na piersi matki. Kobieta wyzionęła ducha, kiedy usiłowano ją podnieść. Dziekan Kosmeli pisał
wówczas do „Schlesische Kirchenblatt”, z którego uzyskano te
wiadomości: „Można by napisać grube tomy książek, gdyby
212

Kronika szkolna z Pielgrzymowic.
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chciano narysować wszystkie takie przypadki, a mimo to oddałyby one tylko niepełny obraz nędzy, która rzeczywiście panuje”.
Także koło administratora Beckera, który w tych strasznych
dniach działał przy łóżku chorego i w konfesjonale zaraza nie
przeszła bez śladu. Już od dłuższego czasu miały się u niego
ukazywać ślady choroby umysłowej. Kiedy jednak wstał po
swojej chorobie tyfusowej, zło pogarszało się. W lipcu 1848 r.
nauczyciel Miarka informował dziekana Szyskowitza z Żor, że
Becker odprawia każdy dzień porządnie mszę św., w 5-tą
niedzielę po Zielonych Świątkach wygłosił kazanie tak pięknie
jak jeszcze nigdy, ale po mszy św. wpada stale w szał i wprawia
swoje otoczenie w strach. Potem płacze i przeprasza za obrazę,
pada na kolana i woła do Boga o przebaczenie. Dziekan
Szyskowitz odwiedził Beckera w następną niedzielę i znalazł go
całkiem rozumnego. Później jednak napady powracały. Dnia 30
lipca Szyskowitz pojechał do Pielgrzymowic z mieszkającym
u swojej siostry w Żorach neoprezbiterem Kollibay’em, przekazał
mu tymczasowo duszpasterstwo, jak też kasę kościelną i starał się
nakłonić Beckera do udania się do Pilchowic do braci
miłosiernych. Becker to obiecał, potem jednak oświadczył, że jest
jednym z potępionych aniołów, Ariuszem, Lutrem, Kasprem
Hauserem, Jan Ronge, jego ojciec zwie się szatan.
W przyszłości stan Beckera poprawiał się. Wtedy kardynał
książę biskup Melchior von Diepenbrock dał nieszczęśnikowi
dowód swej wspaniałomyślności. Dnia 26 marca 1849 r. pisał do
dziekana: „Administrator Becker powodowany biedą minionego
roku, spowodował brak 48 tal. 10 gr. sr. w kasie filii Golasowice.
Ze względu na smutne położenie Beckera, i że pochodzi ono
częściowo z przebytego tyfusu, na który zapadł przez swój
zawód, przesyłamy 48 tal. na pokrycie braku”. Później kardynał
wysłał jeszcze raz 25 tal. na wsparcie administratora.
Dnia 31 stycznia 1855 r. wydano dziekanowi Wycislo
z Krzyżowic nakaz wprowadzenia Beckera na proboszcza.
Niestety choroba umysłowa Beckera wybuchła na nowo. We
wrześniu został administrator Bozek z Tych w tym samym charakterze zadekretowany na Pielgrzymowice, ponieważ jednak
w tym samym czasie był on zaprezentowany na Suszec, wikary
powiatowy Stache z Wodzisławia otrzymał dekret na administra-
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tora na Pielgrzymowice i przejął parafię 22 września 1857 r.
Becker odszedł w październiku 1857 r. do Wiednia, zrezygnował
przed końcem listopada ze swojej parafii i przebywał potem
u proboszcza Neumanna w Trebom (Thröm). W 1859 r. miał
spieszyć z pomocą do Biedrzychowic. (Friedersdorf) Jego tragiczne życie miało tragiczny koniec. Zastrzelił się 29 czerwca 1659 r.
koło Osobowic (Oswitz).
Jego następca na urzędzie Ludwik Stache urodził się 7 marca
1830 r. i został wyświęcony na kapłana 20 sierpnia 1852 r.
Inwestytura na Pielgrzymowice nastąpiła 5 marca 1858 r.
W 1883 r. na jego polecenie został pomalowany kościół parafialny, a później wymurowany chlew należący do probostwa.
Stache był poszukiwanym spowiednikiem, po ojcowsku rozważnym duszpasterzem i umiłowanym przez swoich parafian i konfratrów z tej i tamtej strony granicy. Szczególnie chlubny pomnik
wystawił sobie w Pielgrzymowicach przez swoje pobożne
fundacje. Zapisał mianowicie w spadku kościołowi parafialnemu
9 000 marek, które w 1907 roku urosły do 14 000 marek, obu
swoim kościołom po 300 marek dla fundacji wiecznego światła,
900 marek dla biednych i 1 200 marek dla fundacji dusz. Zmarł
opłakiwany przez swoich parafian 26 września 1889 r.
Po zgonie Staches’a baron Ferdynand von Reitzenstein zaprezentował wikarego Karola Larose’a na opróżnione beneficjum.
Urodził on się 1 październiku 1859 r. w Sławęcicach, dokonał
w 1881 r. konwersji przed niezapomnianym rektorem seminarium
duchownego dr. Ferdynandem Speilem i przyjął 27 czerwca
1885 r. święcenia kapłańskie. Jego stacjami jako wikarego były
Stare Koźle (1885 – 1887) i Miechowice (1887 – 1889). Dnia 25
sierpnia 1890 r. przyjął inwestyturę na Pielgrzymowice od radcy
duchownego dziekana Rasima. Obok pielęgnowania świątyni
wewnętrznej troszczył się nieustannie o upiększenie swoich obu
kościołów. Kościół golasowicki został odrestaurowany w 1904 r.
a w 1907 r. pomalowany, a sam pielgrzymowicki (kościół)
w 1908 r. powiększony. Dnia 13 maja 1903 r. biskup sufragan dr
Henryk Marx udzielał w Pielgrzymowicach św. sakramentu
bierzmowania. W parafii istnieje Stowarzyszenie św. Rodziny.
Dziedzina proboszczowska wynosi w Pielgrzymowicach 62,
w Golasowicach 18 mórg.
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D. Szkoły
1. Golasowice
Już przed wojną trzydziestoletnią Golasowice miały szkołę
i nauczyciela, który pełnił tu także funkcje organisty i zakrystiana. Później do szkoły w Pielgrzymowicach uczęszczały w ogóle
dzieci posłane przez rodziców. W 1679 r. nauczyciel pielgrzymowicki Sebastian Groch posiadał w Golasowicach uszkodzony
dom, który zamieszkiwał komornik. To był stary budynek szkolny. W 1688 r. szkoła przy kościele filialnym w Golasowicach
znajdowała się w lepszym stanie niż szkoła pielgrzymowicka.
Pielgrzymowicki nauczyciel trzymał około 1719 r. w Golasowicach zastępcę, który zajął znowu stary budynek szkolny.
W 1794 r. mieszkanie dla dzwonnika przy kościele, tj. stara
szkoła groziła całkowitym zawaleniem. W 1816 r. do szkoły
w Pielgrzymowicach uczęszczało 22 dzieci z Golasowic. Przy
ówczesnych złych drogach nie była to dla uczniów, zwłaszcza zimą i jesienią, żadna drobnostka i dosyć często nie przychodzili
wcale. Stąd nareszcie w 1868 r. została urządzona w Golasowicach lokalna adjuwantura. Od 1 lipca tego roku udzielał tu lekcji
Jan Smolny. W 1867 r. nadprezydent Pinder, od 1861 r. właściciel Jarząbkowic, prosił ministerstwo o zwolnienie od świadczenia dla przyszłego nowozatrudnionego nauczyciela w katolickiej
szkole w Golasowicach, ponieważ nie jest katolikiem. Dnia
1 stycznia 1888 r. nauczyciel i organista w Pielgrzymowicach,
Karol Miarka zrezygnował z opłacanej 100 talarami posady organisty przy tutejszym kościele filialnym. W tym samym roku został wystawiony nowy budynek szkolny. Budowa kosztowała
1 400 tal., chlewy 300 tal. Dzięki kolekcie kościelnej zarządzonej
20 listopada 1867 r. przez księcia biskupa, uboga gmina
otrzymała w przybliżeniu 298 tal. Szkoła została otwarta dla
97 uczniów. Adjuwant Smolny zarządzał tutejszym stanowiskiem
szkolnym tylko do 1 sierpnia 1868 r. Po nim nastąpił adjuwant
Karol Widera. Dnia 1 października 1868 r. przejął to stanowisko
nauczyciela pomocniczego Teodor Mücke, a 7 września 1871 r.
został tu ostatecznie zaangażowany jako nauczyciel. Początkowo
otrzymywał 206 tal. ale od 23 września 1873 r. 320 tal.
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Z dochodów kościelnych zostało mu doliczonych do jego
uposażenia 16 tal. Z powodu rosnącej liczby uczniów w 1883 r.
została dobudowana druga klasa, a 1 października tego roku
zatrudniony został adjuwant Otto Hubrich. Kiedy Mücke
przeprowadził się 1 lipca 1885 r. do Boguszowic, jego następcą
został Jan Libawski, który urodził się 1 marca 1859 r. w Żelaznej
i opuścił w 1878 r. ze świadectwem dojrzałości seminarium
w Opolu. Jego wprowadzenie nastąpiło 15 grudnia. Jako adjuwanci byli tu czynni: Konstanty Bronny (1886 – 1890), Antoni
Poppek (1890 – 1891), Ernest Rojek (1892 – 1893), Paweł
Kujawczyk (1893), Paweł Korner (od 1895). Podczas jego
urzędowania nastąpiło przekształcenie stanowiska adjuwanta
w stanowisko nauczycielskie z uposażeniem w wysokości 750
marek, włączając mieszkanie i opał. Stanowisko drugiego
nauczyciela trzymali: Paweł Korner (do 1897), Karol Czechazek
(1897 r. do jego śmierci 24 lipca 1900 r.), Alfred Knoppe (1901 –
1903), Alojzy John (1904 – 1905), Józef Milde (od 1908 r.).
Wprowadzone 1 lipca 1883 r. nauczanie gospodarstwa od
1885 r. prowadzi pani kierownikowa Rozalia Libawski za rocznym wynagrodzeniem 100 marek.
Liczba uczniów w styczniu 1911 r. wynosiła 120.
Zarząd szkolny w 1911 r. tworzyli: Dr Edward Stonawski,
właściciel majątku rycerskiego w Jarząbkowicach i Golasowicach, dziekan Loß, kierownik Jan Libawski, naczelnik gminy
Jerzy Lux (Golasowice), naczelnik gminy Waleczek
(Jarząbkowice).
Szkoła należy do Szkolnego Rejonu Inspekcyjnego
Pszczyna I, którym kieruje radca szkolny Wiercinski,
równocześnie tutejszy lokalny inspektor szkolny.
2. Pielgrzymowice
Pielgrzymowicka szkoła znajduje swoją pierwszą wzmiankę
w sprawozdaniu wizytacyjnym z 1679 r. Nauczycielem był wówczas Sebastian Groch, jak wypadało, dobrze ułożony człowiek.
Liczba jego uczniów nie jest wymieniona, jednak będzie dobrze,
kiedy się jego audytorium nie przedstawia jako zbyt dużego, założywszy, że takowe w ogóle istniało. Jako uposażenie otrzymywał
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od każdego chłopa 2 gr. i bochenek chleba. Był równocześnie
nauczycielem w Golasowicach. Od 1687 r. pobierał te małe dochody szkolne Tomasz Matussczik. Z zawodu tkacz, umiał on,
jak poświadcza sprawozdanie wizytacyjne, czytać i pisać i nie
należał do poddanych właściciela ziemskiego. Budynek szkolny
przy kościele macierzystym był w 1688 r. zły i rozpadający się.
Także w sprawozdaniu wizytacyjnym o szkole pielgrzymowickiej
znajduje się tak jak przy wielu szkołach tutejszej okolicy
zniechęcające spostrzeżenie: Juventutem nullam habet ad
instruendum.(Nie ma żadnej młodzieży do nauki. M.K.) W latach
1695 i 1697 jest tu potwierdzony jako nauczyciel Jan Schmula,
„kwalifikowany Retor”. Zamieszkiwał on skromny budyneczek,
który potrzebował nagląco naprawy. Chłopi mieli obowiązek
naprawy lub budowy od nowa budynku szkolnego, ale bronili się
przed tym.
W latach 1712 – 1730 działał w tutejszej szkole parafialnej Jan
Kozielek. Urodził się w 1674 r.213 w Pszczynie, przyjęty na
nauczyciela przez proboszcza i dominium, złożył przed
dziekanem wyznanie wiary i przysięgę na wierność, ale posiadał
dekret od władzy duchownej. Budynek szkolny wymagał
naprawy. Nauczyciel nie posiadał ogrodu, za to pole nadające się
do wysiewu 6 ćwierci zbóż jarych i tyle samo oziminy i wypas
dla 6 krów. Miał przyznane z pańskiego lasu drewno na potrzeby
domowe. Otrzymywał na Wielkanoc, Boże Narodzenie, Zielone
Świątki, kiermasz i odpust 1 gr. sr., w niedzielę palmową za
śpiewanie pasji 2 gr. sr., od państwa 2 ćwierci pszenicy usypanej
według miary pszczyńskiej, 2 chleby i 2 gr. sr. od każdego z 20
kolonistów, od każdego siedloka na Nowy Rok 1 gr. sr., od
chałupnika i zagrodnika 1 krajcar, na Wielkanoc od każdego
siedloka i zagrodnika 6 jaj lub 1 krajcar. Od każdego chrztu
i wywodu dostawał 1 gr. sr., od każdego ślubu 7 krajcarów lub
2 gr. sr., od pogrzebu 1 klasy 8 gr. sr., 2 klasy 6 gr. sr., 3 klasy
3 gr. sr. W Golasowicach nauczyciel utrzymywał koło 1719 r.
zastępcę i posiadał tam prócz ogródka budynek szkolny, który
zamieszkiwał zastępca. Ogród mógł być obsiany ¾ szefla zboża
jarego i oziminy. Od dominium otrzymywał 3 miary pszenicy, od
213

Prawdopodobnie błąd w oryginale – 1774 r. – J.P.
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gminy po 1 miarce od każdego z 18 siedloków, poza tym od
każdego siedloka 2 chleby. Jaja wielkanocne lub odpowiednie
odszkodowania pieniężne i akcydensy były płacone jak
w Pielgrzymowicach. Biskup sufragan Eliasz von Sommerfeld
nazywa nauczyciela w 1719 r. dzielnym człowiekiem i był
zadowolony z jego osiągnięć katechetycznych. W 1730 r.
wspomina się w zestawieniu dochodów nauczyciela, że miał on
otrzymywać od państwa śniadanie, kiedy proboszcz odprawiał
nabożeństwo w Golasowicach.
Prawdopodobnie już w 1756 r., ale pewnie w 1762 r. i jeszcze
w 1773 r. działał w Pielgrzymowicach jako nauczyciel Paweł
Czwilinek.
Dwudziestoczteroletnim okresem urzędowania tu jako nauczyciel i organista mógł się wykazać Mikołaj Schulla. W 1777 r.
podjął swój urząd, ożenił się w 1780 r., a w 1788 r. miał przeprowadzić się do nowego budynku szkolnego. Obowiązkowy i obdarzony silnym głosem, cieszył się u ludzi wielką wziętością. Był
ojcem chrzestnym połowy wsi. Nie był przyjacielem pełnej
wstrzemięźliwości. Przed i po nauce i dzwonieniu brał, co był
zresztą na Śląsku także gdzie indziej w zwyczaju, swoją wódeczkę. Przy zamówieniach chrztów, wywodów, ślubów, pogrzebów
ludzie przynosili mu, jak opowiada kronika szkolna, butelkę
wódki, którą wypijał razem z nimi.
Liczba uczniów wynosiła w 1816 r. 94. Spośród nich 60 było
z Pielgrzymowic, 22 z Golasowic i 12 z Jarząbkowic; jednak
tylko 63 uczęszczało do szkoły i także tylko w porze obiadowej
i bardzo nieregularnie. Tylko połowa zjawiała się w niedziele na
lekcjach powtórzeniowych! Wydaje się, że w 1817 r. podwyższono dochód nauczyciela. Rejencja Królewska stwierdziła wtedy, że nauczyciel wykonujący od 40 lat wiernie swój urząd, nie
jest w stanie utrzymać się przy wyższych cenach żywności
i wyraziła nadzieję, że dominia i gminy nie pozwolą, by ten stary
nauczyciel cierpiał niedostatek, przez co mógłby utracić miłość
do urzędu. Landratowi powiatu pszczyńskiego nakazano „zadysponować”, by dominia i gminy wypłacały wynagrodzenie zgodne
z przepisem. W ostatnim okresie swojego życia Schulla był stale
chory. Zmarł w 1819 roku.
Pierwszym nauczycielem w Pielgrzymowicach wykształco-
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nym w seminarium był Antoni Miarka, urodzony w Mikulczycach, kształcony w latach 1818 – 1820 w Głogówku,
powołany tu na urząd w 1820 r. Dnia 1 października 1821 r.
nastąpiło jego definitywne zatrudnienie. Szkoła pod jego
kierownictwem poczyniła w krótkim czasie znaczne postępy, po
tym jak z powodu choroby jego poprzednika nauczanie nisko
upadło. Niestety nie wystarczały pomieszczenia szkolne, brakowało także książek i tabliczek łupkowych. Sam nauczyciel cierpiał niedostatek, ponieważ repartycja doręczona rejencji zalegała
i nie otrzymywał on w międzyczasie żadnego uposażenia.
W sprawozdaniu z 1821 r. wzmiankuje się, że proboszcz Bargiel
odwiedzał pilnie szkołę, podczas gdy patrona Ferdynanda
v. Gusnara jeszcze nigdy dotąd nie widziano w szkole.
Tak jak wszędzie w dekanacie żorskim, tak również
rozbudowa i budowa tutejszej nowej szkoły, do czego dążono od
czasu objęcia urzędu przez Miarkę, miała swoją drogę przez
mękę. Rejencja zarządziła 16 października 1822 r., że szkoła
powinna być poszerzona najpóźniej do przyszłej wiosny, gdyż
jedna izba klasowa nie starczała dla aktualnej liczby uczniów.
W rzeczywistości rozbudowa została ukończona w listopadzie
1823 r. W 1835 r. obniżył się w ryzykowny sposób południowozachodni narożnik budynku. W 1840 r. rejencja zażądała, ponieważ liczba uczniów wynosiła 160, nowego planu rozbudowy.
W 1846 r. uchwalono nową budowę, gdyż stara szkoła była bliska
runięcia. Rzeczywiście jeszcze w 1846 r. został położony kamień
węgielny pod nową budowlę. Ale co to była za nowa budowla!
Dnia 6 września 1847 r. administrator parafii, rewizor szkolny
Becker informował rejencję, że duża część nowej budowli została
już wykonana, ale znowu się zawaliła! Stara klasa służyła od
6 do 7 tygodni za oborę! Ponieważ obora się zapadła, Miarka
kazał przenieść bydło do izby klasowej. W związku z tym nauka
wypadła od 6 do 7 tygodni. Zresztą dzieci z Golasowic
i Jarząbkowic nie były zimą z powodu strasznych dróg w stanie
przychodzić do szkoły. Pytał się, czy rejencji królewskiej są
znane te niedomagania. On sam po kazaniu prosił ludzi
o uruchomienie starej klasy i o regularne posyłanie dzieci do
szkoły, ale bez powodzenia. O ile rejencja tu nie pomoże, prosi
o zwolnienie z urzędu inspektora szkolnego.
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Wybuchający tu tyfus głodowy utrudnił postęp w sprawach
szkoły. Nowy budynek szkolny był gotowy dopiero w 1851 r.
Zresztą nauka była w 1847 r. w czasie zarazy kontynuowana;
jednak uczęszczanie do szkoły było nieregularne, gdyż dzieci nie
miały ani jedzenia, ani ubioru i często były przez chorobę przykute do domu.
Miarka był dobrodusznym, skromnym, powszechnie lubianym
człowiekiem. Nie dysponował uczonością, ale doskonałą umiejętnością nauczania, tak że wielu młodych nauczycieli przybywało
do Pielgrzymowic, by kształcić się na jego nauczaniu. Dnia 16
kwietnia 1848 r. prosił rejencję o zapomogę. W swojej prośbie
wspominał, że jako ojciec 17 dzieci, z których wprawdzie 9 już
nie żyło, działał jako nauczyciel w najbiedniejszej wsi Górnego
Śląska i że nie otrzymywał żadnych akcydensów i żadnego
deputatu, ponieważ ludowi umęczonemu tyfusem głodowym nie
starcza nawet na trumnę! Proszącemu przyznano 10 talarów.
Antoni Miarka zmarł 16 maja 1850 r. w wieku 56 lat na
niedowład płuc.
Jego następcą został 1.06.1850 r. wybrany jednogłośnie przez
patronat i parafian jego syn Karol Miarka214. Ujrzał on światło
dzienne 24.10.1824 r. w Pielgrzymowicach. Ojciec kazał bardzo
uzdolnionemu chłopcu, by udostępnić mu lepsze wykształcenie,
uczęszczać do szkoły miejskiej w Pszczynie i powierzył go
tamtejszemu wikaremu Wawrzeczce, który przyjął go do swojej
służby i zapewnił mu utrzymanie. Jego nadzieja zobaczenia
kiedyś chłopca jako kapłana przy ołtarzu została zniweczona
przez śmierć jego duchownego szwagra Borowki. Karol Miarka
przygotowywał się teraz do zawodu nauczycielskiego, jeszcze
przed osiągnięciem 16 lat został nauczycielem pomocniczym
w Ornontowicach, gdzie uzyskiwał roczny dochód w wysokości
25 tal., uczęszczał w latach 1841 – 1844 do seminarium w Głogówku i działał potem w Lędzinach, Urbanowicach i Piotrowicach. Podczas jego działalności w Pielgrzymowicach nastąpiło
214

Poza kroniką szkolną z Pielgrzymowic również tu częściowo wykorzystane wiadomości o Karolu Miarce zawiera rozprawa Jana
Kwiatkowskiego w: „Rodzina”, roczn. 1907 nr 37, s. 631 ff.
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zaangażowanie w 1866 r. adjuwanta w osobie Józefa Suffnera.
W 1868 r. od Pielgrzymowic oddzieliły się Golasowice, Jarząbkowice i Kolonia Charlotta i utworzyły własną organizację
szkolną. Przychody nauczyciela składały się razem z poborów
w wys. 90 tal., 7 sągów drewna, tzw. dochodu organisty (Chleb
jaja, ciasto, kolęda) w wys. 8 tal., uprawy 24 mórg ziemi
(= 66 tal.) i deputatu 24½ szefli ziarna wartości 36 tal. Adjuwant
otrzymywał 40 tal. i połowę deputatu. Gmina miała obowiązek
przywiezienia deputatu i porąbania drewna. Organista miał prawo
do akcydensu kościelnego. Dla adjuwanta dominium świadczyło
w ⅓, gmina w ⅔.
Miarka objął urząd pisarza gminnego i sędziego polubownego,
prowadził procesy za innych i przygotowywał artykuły dla
„Gwiazdki Cieszyńskiej”.
Praca szkolna spotykała się z uznaniem jego przełożonych.
Biskup sufragan Bernard Bogedain, sam zdolny pedagog, który
z okazji podróży wizytacyjnej odwiedził szkołę w Pielgrzymowicach, docenił jego zdolności i przewidywał jego awans. Zasłużył
się dla tutejszej szkoły przekształceniem jej otoczenia w dochodowe pole. Zajmował się także uprawą tytoniu, jednak mężczyźni
z Pielgrzymowic, starzy i młodzi, pozbawiali go niejednego liścia
tytoniu.
Pod koniec lat 80 ukazało się w Piekarach polskie czasopismo
„Zwiastun Górnoszląski”, które było redagowane przez proboszcza Purkopa. Wydawca Teodor Henneczek, za poradą biskupa
sufragana Adriana Włodarskiego, powierzył Miarce redakcję
i o dziwo, liczba prenumeratorów wzrosła z 400 do 4000. Aby
móc poświęcić wszystkie siły temu przedsięwzięciu, Miarka po
znalezieniu następcy w osobie dotychczasowego adjuwanta
Floriana Bartona z Tychów, złożył 9 lutego 1869 r. swój urząd
szkolny w Pielgrzymowicach i przeprowadził się do Chorzowa.
Wskutek nieporozumienia z wydawnictwem „Zwiastuna”
z powodu artykułu gazetowego ustąpił z redakcji i zakupił od
Chociszewskiego, którego zresztą gościł w 1863 r. przez trzy
miesiące w Pielgrzymowicach, „Katolika”, który ukazywał się
wówczas trzy razy w miesiącu. Jako redaktor tej gazety i jako
chwytliwy mówca wywierał wielki wpływ na lud. Rzucił hasło,
że na Górnym Śląsku powinni być wybierani do parlamentu po-
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słowie katoliccy, i rzeczywiście po najbliższych wyborach wprowadziło się do sejmu rzeszy ośmiu katolickich Górnoślązaków.
Jego opublikowany w „Katoliku” artykuł „Jezus, Marya, Józef”
wywołał na Śląsku i daleko poza nim taką uwagę, że Bismarck
odczytał go publicznie i nazwał Miarkę „niebezpiecznym człowiekiem”. „List otwarty do Bismarcka”, który na to ukazał się
w „Katoliku”, sprowadził na autora dwadzieścia osiem procesów.
W końcu spędził nie mniej niż trzy lata w więzieniach w Bytomiu, Gliwicach i Pszczynie jako ofiara swojej działalności
redakcyjnej. Obok redagowania „Katolika”, po przeprowadzeniu
się do Mikołowa, inicjował zakładanie polskich spółek
konsumentów i bibliotek oraz wydał „Doradcę dla rolników”.
W maju 1882 r. działał we Lwowie na rzecz założenia stowarzyszenia rolników. Wkrótce potem zapadł na ciężką chorobę, której
następstwem była amputacja stopy. Zmarł 15 września 1882 r.
w Cieszynie, dokąd przeprowadziła się jego małżonka już podczas jego ostatniego uwięzienia, i został pochowany na tamtejszym cmentarzu.
Spod pióra Miarki wyszło kilka polskich sztuk teatralnych
i szereg opowiadań ludowych. Dwa z nich Szwedzi w Lendzinach
i Husyci na Górnym Śląsku, w których wprawdzie naturalnie są
pomieszane prawda i fikcja, dotyczą okolicy Pszczyny i Żor. Poza
tym wydawał kalendarze, „Monikę” oraz jak już wspomniano,
doradcę rolniczego.
Florian Barton, następca Miarki w 1864 r. opuścił seminarium
i był czynny w 1866 r. w Panewnikach jako adjuwant. Od
16.01.1869 r. urzędował w Pielgrzymowicach. Przyniósł już ze
sobą zarodek suchot i poddał się po 2 latach po raz pierwszy
kuracji wodnej, która jednak jak i następne okazała się bezskuteczna. Po adjuwancie Józefie Suffnerze, który brał udział w wojnie 1870/71 i 1.02.1872 r. odszedł do Bzia, nastąpił Emanuel
Czech (do 1873 r.), więc stanowisko to pozostawało najpierw
nieobsadzone. Od 1.08.1874 r. do Wielkiejnocy 1875 r. i od lipca
tego roku do 1.10.1875 r. zarządzał nim Alojzy Przybyllok.
Dnia 1.07.1876 r. nastąpiło przekształcenie adjuwantury w stanowisko 2-go nauczyciela z uposażeniem w wys. 720 marek, bezpłatnym mieszkaniem i ogrzewaniem. Dysponentami tego stanowiska byli do dzisiaj August Górnik (1876 – 1877), Franciszek
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Schubert (1877 – 1878), Alan Heisig (1878 – 1881), Fiering
(1.07. – 31.08.1881), Henryk Krenzel (1.09.1881 – 1885), Karol
Heda (1885 – 1890), Franciszek Augustyn, Henryk Niewiesch
(1892 – 1895), Eugeniusz Niewiesch (brat poprzednika, 1895 –
1897), Paweł Körner (1897 – 1898), Jan Filipowski (1898 –
1899), Max Hein (1899 – 1901), Robert Boczek (1901 – 1905),
Karol Piegza (1905 – 1909), Alojzy John (od 1.04.1909).
Wielka liczba dzieci wymagała już w 1878 r. 3-go nauczyciela. Aby zaoszczędzić na kosztach, podzielono 2 klasę. Drugi
nauczyciel udzielał w 2 klasie 20 godzin, w 3 klasie 12 godzin
i otrzymywał za to – ale nie ochoczo! – 75 marek odszkodowania.
Tak jak półdzienną szkołę, tak również naukę przemysłu
(szycie, robienie na drutach i łatanie) wprowadzono przymusowo. Szczęśliwie jednak pielgrzymowiczanie dostrzegli wnet
korzyść w tym wprowadzeniu. Nauki udzielała najpierw pani
kierownikowa Barton, od 1882 r. do 1892 r. chałupniczka Nowrotek, od tego czasu pani kierownikowa Marx za 120 marek
rocznie.
W 1872 r. proboszcza Stachego zwolniono z wykonywania
miejscowego nadzoru nad szkołami i powierzono go inspektorowi
Komertowi z Pawłowic. Kiedy ten zmarł w noc sylwestrową
1877 r. na zawał, urząd ten otrzymał inspektor Kasparek z Pielgrzymowic. W końcu proboszcz Stache został znowu lokalnym
inspektorem szkolnym. Od jego śmierci nadzór wykonuje
każdorazowy powiatowy inspektor szkolny, obecnie radca
szkolny Wierciński z Pszczyny.
Kierownik Barton uzyskał 1.07.1881 r. dla przywrócenia
zdrowia urlop na okres trzech kwartałów, zmarł jednak już
30 listopada 1881 r. Jest on chwalony jako zacny człowiek i jako
dzielny nauczyciel. Zastępstwo objął 2-gi nauczyciel z Krzyżowic
Fiering, którego życie przerwała nagła śmierć 9.04.1882 r.
Na następcę Bartona został powołany dekretem rejencji królewskiej z 24.03.1882 za prezentacją patrona Jan Marx. Urodzony
20.10.1851 r. w Rudach, uczęszczał w latach 1869 – 1872 do
seminarium w Pilchowicach i działał w Cisku, Syryni, Třebomiu,
Bojszowach, a przed swoim przybyciem do Pielgrzymowic jako
2-gi nauczyciel w Wiśle Wielkiej. Na jego urzędowanie przypada
wprowadzenie tu w 1894 r. stanowiska 3-go nauczyciela, co
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nastąpiło wprawdzie dopiero po kilkukrotnym wnioskowaniu.
Stanowiskiem tym władali: Maks Galler (1894), Jerzy Kotzek
(1894 – 1895), Ryszard Krems (1895 – 1896), Jerzy Filipp (1896
– 1897), Edward Pollok (1897), Jan Filipowski (1898), Maks
Hein (1898 – 1899), Alfons Hollmann (1899 – 1901), Karol
Piegza (1901 – 1905), Józef Fett (1905 – 1906) Oskar Peschke
(1906 – 1907), Franciszek Niewalda (1908), Pius Weps (1909 –
1910), Paweł Stodtko (od 1.10.1910).
Stanowisko 4-go nauczyciela ustanowiono w 1906 r. Od
1.10.1906 do 1909 r. stanowisko to piastował Alojzy John. Jego
następcą od 1.06.1909 r. jest Józef Jaskiolka.
W wyniku przyrostu liczby uczniów już w 1893 r. podjęto
inicjatywę budowy nowej szkoły, jednak pomysł został
wprowadzony w życie dopiero w 1902 r. Nowy budynek, który
mieści cztery izby lekcyjne i mieszkania dla 2, 3, i 4-go
nauczyciela, postawił budowniczy Asser z Pszczyny.
Dnia 23 grudnia 1902 r. w obecności barona von Reitzensteina
i kilku członków rodziny, jak też Rzesnitzka, powiatowego
inspektora szkolnego z Pszczyny, przy wielkim udziale mieszkańców, proboszcz Breuer z Bzia, w zastępstwie nieobecnego z powodu spraw osobistych miejscowego proboszcza, dokonał kościelnego poświęcenia (szkoły). Nauczyciel Boczek wygłosił
w starej szkole ciepło przyjęte słowa pożegnania ze starą szkołą.
Po poświęceniu nowego budynku szkolnego przemówienia wygłosili proboszcz Breuer i powiatowy inspektor szkolny Rzesnitzek, a baron v. Reitzenstein wzniósł toast na cześć cesarza. Na
koniec, według sprawozdania „Gazety Żorskiej”, uczniowie zostali zgromadzeni wokół świecącej choinki i przy kolędach i wystąpieniach obdarowani piernikami i orzechami. Stara szkoła została przebudowana w 1905 r. Uczy w niej kierownik szkoły.
Liczba uczniów w 1911 r. wynosiła 291.
W 1911 r. zarząd szkolny tworzyli: Właściciel majątku rycerskiego baron Karol v. Reitzenstein na Pielgrzymowicach, dziekan
Loß, kierownik szkoły Jan Marx, naczelnik gminy Andrzej
Kielkowski i chałupnik Franciszek Stuchlik.
Szkoła należy do Szkolnego Rejonu Inspekcyjnego Pszczyna I, którym kieruje powiatowy inspektor szkolny Wiercinski.
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E. Miejscowości należące do parafii
1. Golasowice
Jak u większości wsi dekanatu żorskiego, tak również nie
można dokładnie ustalić wieku Golasowic. Jednak to, że
miejscowość ta istniała już przed 1293 r., wynika z wymienionego w historii Pawłowic dokumentu z 8 listopada 1293 r., w którym książę raciborski Przemysław dodaje Woyanowi z Pawłowic
do jego pięćdziesięciu włók frankońskich jeszcze trzydzieści między Bziem a Goleszowich. W zredagowanej około 1305 r.
księdze fundacyjnej biskupstwa wrocławskiego pojawia się pod
nazwą Golos. Było tam wtedy, jak w Pawłowicach i Studzionce,
40 włók.
Profesor Drzazdzynski wywodzi nazwę Golasowice od
polskiego imienia Golas (Golasz Golesz, Golisz, czech. Holas)
Rdzeń imienia brzmi w języku starosłowiańskim „gol”,
w polskim „goły”, w czeskim „holy” i oznacza nagiego, łysego
człowieka, biedną kreaturę. Spokrewnione z Golasowicami są
nazwy miejscowości Golaszyn, Goleszyn, Goleszow (pol.)
i Holašice,Holešov, Holešin, Holišovice (czech.).
Ewangelicy w Golasowicach zawdzięczają własny kościół
staraniom tutejszego dziedzica Marklowskiego, książęcego prezydenta Anhaltu. Kamień węgielny został położony 10.08.1765 r.
na wzgórzu leżącym naprzeciw starego kościoła katolickiego,
przy czym rektor i kaznodzieja południowy Zygmunt Bartelmus
z Pszczyny wygłosił kazanie po polsku. Budowa murowanego
kościoła została ukończona w 1767 r., i 10 sierpnia tego roku
miało miejsce uroczyste poświęcenie. Dzisiejsza wieża została
wybudowana w 1817 r. Król, uwzględniając fakt, że gmina
składała się po większej części z emigrantów, przyznał roczną
subwencję w wys. 100 tal. na pensję dla kaznodziei. W 1783 r.
wygłaszano na zmianę kazania po niemiecku i po polsku. Do
parafii zostały wcielone miejscowości Pielgrzymowice, Jarząbkowice, Bzie, Ruptawa i Cisówka. Najpierw odprawiał tu nabożeństwo co cztery tygodnie kaznodzieja Bartelmus z Pszczyny.
W 1767 r. został zaangażowany w Golasowicach jako niemiecki
i polski kaznodzieja Paweł Pinzger z Koszyc, który był wcześniej
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kaznodzieją węgierskim i czeskim w Poczdamie, potem kaznodzieją czeskiej gminy w Ziębicach215. Urzędował do 1778 r. Po
nim na urzędzie duszpasterskim nastąpili: Jerzy Stoklossa (1781 –
1803), Adam Kukutsch (1804 – 1828), Gustaw Chmiel (1830 –
1847), Gustaw Nolda (1847 – 1874), von Przybylski (1874 –
1876), Emil Make (1877 – 1909), Karol Wilhelm Wiontzek (1910
do teraz).
Dzisiaj do parafii należą: gmina i dominium Golasowice,
Jarząbkowice, Pawłowice, Pielgrzymowice, Zamek Bzie, Górne
Bzie, gmina Dolne Bzie i Pniówek z 1815 duszami216.
Ewangelicka szkoła istniała tu już przed 1767 r. W 1775 r.
urząd nauczyciela wykonywał tu nauczyciel Gregor. Obecnie
(1911) działają tu w Szkole I kierownik Morawa, nauczyciel
Beiner i nauczyciel Kremstig, w Szkole II nauczyciel Urbatsch.
W parafii ewangelickiej znajduje się jeszcze szkoła ewangelicka
w Górnym Bziu, w której jest zatrudniony nauczyciel Brieger.
W artykule Polacy Górnego Śląska (Bunte Bilder aus dem
Schlesierlande217). Kölling wspomina o językowej osobliwości,
która przestała istnieć w tej górnośląskiej gminie wiejskiej dopiero w 1878 r. „Mianowicie w Golasowicach całkowicie polska
gmina śpiewała podczas polskiego nabożeństwa, po polsku
z czeskiego Cithara Sanctorum i z czeskiego śpiewnika”.
Około 1782 r. wieś liczyła 12 siedloków, 3 zagrodników
i 33 chałupników, razem 280 osób. Kolonia Golasowice składała
się z 20 posiadłości. W 1844 r. Golasowice miały 321 ewangelików, 142 katolików i 12 żydów, w 1907 r. 532 ewangelików,
214 katolików i 8 żydów.
Do gminy Golasowice jest włączona kolonia Charlotta.
Została ona założona w 1770 r. przez prezydenta Ottona
Traugutta von Marklowskiego na obszarze dominium golasowickiego. W 1783 r. składała się z 20 posiadłości. Posiadłość
zapisana w księdze gruntowej pod nr 1 otrzymał w 1787 r.
w podarunku od prezydenta Marklowskiego Paweł Grigier.
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Triest218 mówi w 1864 r.: „Kolonia liczy 20 posiadłości; każdy
gospodarz uprawia rzemiosło i tak jest tu 14 tkaczy, 1 bednarz,
3 szewców, 1 kołodziej i 1 murarz. Obszar pól obejmuje 166
mórg, z czego 153 mórgi czwartej i piątej klasy”. Później doszło
jeszcze 17 posiadłości.
Jako właściciele Golasowic są wymieniani:
Judasz z Golasowic. Podobno już w 1416 r. wymieniany
jako „Jan zwany Judaszem” zjawia się w 1427 r., 1444 r. i 1445 r.
jako świadek w pszczyńskich dokumentach księżnej raciborskiej
Heleny219. Dnia 17.01.1430 r. odstąpił mu opat rudzki Mikołaj
brzeg stawu koło Boguszowic w kierunku Górnych Świerklan aż
do granicy z Michałkowicami. Za to powinien był płacić
klasztorowi ze swojego majątku Górne Świerklany 3 wiardunki
czynszu wieczystego220.
Piotr Judasz z Golasowic. We wcześniej już wspomnianym zatargu między panią Anną i jej synem Mikołajem
z Pielgrzymowic o kościół w Golasowicach książę opawski i raciborski Wacław zadecydował 9.02.1466 r., że Piotr Judasz
powinien był w ciągu 6 tygodni odstawić proboszczowi
pielgrzymowickiemu 2 małdry żyta i 1 małder owsa221.
Kiedy 23 sierpnia następnego roku pani Barbara Klimkowsky
z Pielgrzymowic zbyła swój majątek z twierdzą swojemu małżonkowi Jerzemu, Piotr Judasz był obecny jako świadek222. Wydaje
się, że posiadał on również Gogołową i Szeroką, ponieważ
w 1510 r. niejaki Piotr Judaszek sprzedał te dobra Wawrzyńcowi
Skrzischowskiemu223 za 450 guldenów węgierskich i 31 guldenów i 31 guldenów za klucz.
Mikołaj Brodecki. Bractwo Maryjne z Żor nabyło w styczniu 1480 r. roczne odsetki od 10 marek ówczesnej monety będące
na jego dobrach w Golasowicach i obdarowało nimi dla zbawienia dusz członków bractwa, ołtarz ku czci Boga Wszechmogą218
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cego, Niepokalanej Maryi Dziewicy, św. Walentego, św. Aleksego, 10 000 męczenników i 11 000 dziewic. Dnia 10 maja 1480 r.
biskup wrocławski Rudolf zatwierdził tę fundację i dał inwestyturę na pierwszego opiekuna ołtarza kapłanowi Tymoteuszowi
z Żor224.
W 1487 r. prosił on księcia cieszyńskiego Kazimierza o odnowienie dokumentów dotyczących Golasowic i Jarząbkowic, które
zostały mu przekazane do przechowania przez braci Jakuba
i Piotra Bydas (Judasz?), ale się spaliły. Dnia 24.07 tego roku
Kazimierz uczynił zadość jego życzeniu.
Jerzy z Nakła. Zakupił on dobra Golasowice i Jarząbkowice od Mikołaja Brodeckiego za 1 000 fl. Zatwierdzenie przez
księcia Kazimierza nastąpiło dopiero w tygodniu Zielonych Świąt
1512 r.225 W poniedziałek po św. Macieju sprzedał Piotrowi
altaryście ołtarza św. Mikołaja w kościele Barbary w Strumieniu
za 220 Fl. roczne odsetki od 18 fl226.
Wacław Czy gan. Znajdujemy go będącego w posiadaniu
Golasowic już w 1536 r. Był on zobowiązany na wypadek wojny
do służby konnej. Przed 1545 r. została mocno uszkodzona przez
powódź bardzo uczęszczana droga ciągnąca się przez Golasowice. Czygan doprowadził ją znów do użytku i prosił króla
Ferdynanda o zgodę na wprowadzenie myta. Po tym, jak stany na
sejmiku krajowym we Wrocławiu wypowiedziały się w duchu
proszącego, Ferdynand udzielił zezwolenia na zamku w Pradze
w sobotę po urodzeniu Maryi Panny 1545 r. Czygan i jego
następcy w posiadaniu Golasowic mogli żądać od załadowanego
wozu 6 białych groszy, od próżnego wozu 3 gr., od żyda 1 gr., od
konia prowadzonego na sprzedaż 2 gr., od wołu 1 gr., od 3 owiec
1 gr. Za to każdorazowy właściciel miał obowiązek utrzymywania i naprawy mostów, ulicy i dróg. Zwierzchności powinny mu
były udzielić opieki227.
Jan Kozłowski. Według wzmianki Weltzla przekazał on
w 1575 r. Golasowice i Jarząbkowice swojemu synowi.
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Mikołaj Kozłowski.
Walenty Pawłowski. Zarządca Hukvaldu i właściciel
Pawłowic. W dniach 25.09.1585 r., 20.06.1587 r. i 1.11.1592 r.
przyjął odwiedziny swojego brata, biskupa z Ołomuńca. Jeszcze
w 1606 r. Golasowice były w rękach rodziny Pawłowskich, co
wykazuje znajdujący się dawniej w kościele golasowickim herb z
napisem: Erb Pany Anna Pawlowske z Pawlowicz
a Golassowicach 1606.
Stanisław von Kloch (z Kornic i Bestwiny). Zmarł
w 1626 r.
Mikołaj von Kloch. Po śmierci ojca przejął Golasowice,
a jego brat Wacław Jarząbkowice. Pierwszy od rozłamu katolicki
proboszcz z Żor, Marcin Molicer, który badał gorliwie dawne
fundacje, żalił się na braci z powodu wiszących od 1480 r. na
majątku Golasowice odsetek od 10 marek, które przysługiwały
Bractwu Maryjnemu z Żor. Oni oświadczali, że jak życie długie,
nic o tych odsetkach nie słyszeli i prosili o wydanie dokumentu.
Molicer dał im go do dyspozycji. Jednak nie wiadomo, jaki
koniec miała ta sporna sprawa w sądzie prowincjonalnym228.
Mikołaj senior żył jeszcze w 1659 r.
Mikołaj jun. von Kloch. W umowie małżeńskiej datowanej w Golasowicach 18.10.1659 r., którą obok Piotra v. Guretzkiego poświadczyli także jego ojciec Mikołaj sen. na Golasowicach i jego stryj Kasper na Jarząbkowicach, obiecał swojej narzeczonej Katarzynie Ewie Zagiczek z Hostalkovic, Golasowice jako
wymowę. Z małżeństwa z nią pochodziły dwie córki: Katarzyna
zamężna Rudzki i Ewa zamężna Marklowski. Po śmierci żony
ożenił się w 1679 r. z Heleną Katarzyną, córką Krzysztofa
Ferdynanda v. Grodetzkiego na Zebrzydowicach koło Golasowic,
która urodziła mu trzech synów: Ferdynanda Mikołaja, Adama
Leopolda i Wilhelm Stanisława, oraz dwie córki. W 1666 lub
w 1667 r. na jarmarku w Żorach Kloch popadł w gospodzie w
zatarg z dwoma innymi szlachcicami, v. Wiplarem i Joachimem
v. Rostkiem i został przez nich zraniony. Dwaj butni panowie
wybiegli z obnażonymi szpadami na rynek. Magistrat, ponieważ
mimo zarządzenia cesarskiego pozostawił wypadek bez ukarania,
228
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został teraz wezwany przez prokuratora kameralnego Henryka
Rogoiskiego v. Rogoźnik na Dąbrówce i Bobrku przed sąd
prowincjonalny229. Kloch, który tak jak Kasper Kloch z
Jarząbkowic był protestantem, zmarł w 1699 lub 1700 r. Wdowa
poślubiła Jana Leopolda v. Ziemietzky’ego.
Ferdynand Mikołaj von Kloch. Miał Golasowice w swoim posiadaniu przez 30 lat i jest również jak jego ojciec nazywany panem na Pół Zebrzydowicach. Po jego zgonie, który nastąpił
w 1730 r., dziedziczyły po nim jego córki Helena Józefa, żona
Jana Krzysztofa v. Rottenberga i Anna Konstancja, żona Franciszka Antoniego Tlucka z Toszonowic. Najpierw zarządzała
przez rok dobrami starsza siostra Helena. Dnia 28.04.1731 r.
siostry dokonały podziału w ten sposób, że młodsza otrzymała
Golasowice, starsza Pół Zebrzydowice.
Anna Konstancja von Tluck. Tak jak jej siostra jako
administratorka Golasowic, również ona czuła się zmuszona do
zaciągania często pożyczek. W 1749 r. majątek został sprzedany
na licytacji i był dla rodziny Klochów stracony na zawsze.
Karol Bogumił Marklowski posiadał majątek od 1750 r.
Otto Traugott von Marklowski jest założycielem
tutejszego ewangelickiego kościoła. Oprócz pańskiego zamku
w 1783 r. były tu 2 folwarki, młyn, tartak, folusz, bielnik i cegielnia. Prezydent Marklowski zmarł 24.01.1797 r. w Golasowicach
w wieku 77 lat na osłabienie.
Otto von Marklowski nabył na licytacji majątek swojego
zmarłego ojca jako najwięcej oferujący za 35 500 tal. On lub jego
ojciec kupił w 1787 majątek Cisówka za 11 662 ½ Fl230.
Bracia Fryderyk i Louis von Marklowscy nabyli
majątek na licytacji przymusowej 16.06.1801 r. za 26 700 Tlr.
Dnia 5.08.1839 r. został zarejestrowany
Feliks von Wallhofen w księdze gruntowej jako właściciel
Golasowic.
Rotmistrz Benno von Lange, syn długoletniego landrata
Koźla Fryderyka Ottona Józefa von Langego sprzedał w 1846 r.
Cieszynów, który mu ojciec zostawił i za to nabył Bogdanczowi229
230
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ce koło Kluczborka i w 1849 r. Golasowice231. Według
Topograficznego przewodnika po Górnym Śląsku Triest'a majątek
rycerski składał się w 1863 r. z 3 folwarków, z folwarku
zamkowego, folwarku średniego i folwarku górnego. Zamek,
który leży w środku folwarku zamkowego, graniczy od wschodu
z groblą i strumieniem Piętrówką.
Dnia 12.07.1868 r. jako właściciel majątku Golasowice został
zarejestrowany w księdze gruntowej podporucznik Reinhold
Pinder a 03.09.1883 r. Jerzy Karol Stanowski. Ten ostatni
sprzedał majątek na jesieni 1903 r. pruskiemu bankowi krajowemu, który podzielił go na 13 majątków rentowych o powierzchni
12 do 20 ha.
Od 1904 r. osiedliło się na nich 8 niemieckich rodzin
z Węgier, po tym, jak bank krajowy wybudował im domy mieszkalne i zakupił bydło potrzebne do zagospodarowania pola. Cena
kupna wahała się między 1 400 i 2 000 markami za hektar z włączeniem żywego i martwego inwentarza. Właściciel majątku
rycerskiego, dr praw Stonawski na Jarząbkowicach kupił 168
hektarów z dawnego golasowickiego majątku rycerskiego232.
Dnia 12.10.1905 r. przybył z Żor do Golasowic nadprezydent
Śląska hrabia v. Zedlitz–Trützschler z reprezentantami ministerstwa rolnictwa i członkami komisji generalnej dla Śląska, by
wizytować nowoutworzone majątki rentowe.
2. Jarząbkowice
Jarząbkowice – wieś Jarząbka, leży w odległości 8 kilometrów od siedziby parafii Pielgrzymowice i ćwierć mili od
Pruchnej, dworca kolejowego austriackiej cesarsko-ferdynandowej kolei północnej. Składa się ze wsi głównej, z kolonii Wieś
Piotra, bezpośrednio na granicy austriackiej i z graniczącej
z Golasowicami tzw. Małej Strony233. W zredagowanym
w 1305 r. rejestrze ujazdowskim księgi fundacyjnej biskupstwa
wrocławskiego pojawia się pod nazwą Geranczcovitz.
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W 1783 r. była w Jarząbkowicach siedziba pana, 2 folwarki
i owczarnia. We wsi mieszkało wówczas 15 siedloków, 17 zagrodników, 1 chałupnik, razem 118 osób. Wymieniona już
w 1783 r. kolonia składająca się z 10 posiadłości z 20 mieszkańcami to w każdym bądź razie dzisiejsze Piotrowice.
W 1845 r. naliczono w Jarząbkowicach 53 domy, 1 folwark,
2 owczarnie, 1 młyn wodny, 1 tartak, 1 gorzelnię, 3 szynki i 546
mieszkańców (wśród nich 267 katolików 5 żydów). W 1907 r.
miejscowość miała 316 katolickich, 253 protestanckich i 5 żydowskich mieszkańców. Do majątku rycerskiego należy oprócz
dworu zamkowego folwark Raindowka i folwark dzierżawny.
Jako właściciele Jarząbkowic są wymieniani:
Mikołaj Brodecki. Dnia 24.07.1487 r. prosił księcia cieszyńskiego i głogowskiego Kazimierza o odnowienia powierzonego mu niegdyś przez Jakuba i Piotra Bydasa (Judasz?) i później
spalonego dokumentu z Golasowic i Jarząbkowic234.
Jerzy Nakło zakupił w 1512 r. w piątek po Zielonych
Świątkach dobra Golasowice i Jarząbkowice od Mikołaja Brodeckiego za 10 000 fl.
Jan Kozlowski miał w 1575 r. przekazać dobra Jarząbkowice i Golasowice swojemu synowi Mikołajowi.
Stanisław Kloch na początku XVII wieku. Po nim nastąpił
w 1626 r. jego syn
Wacław Młodszy Kloch z Kornic i Bestwiny. Jeszcze
w 1651 r. może być udowodniony jako właściciel Jarząbkowic.
Adam Wacław von Kloch. Miał dwóch synów, Jerzego
Wilhelma i Ludwika oraz dwie córki. Jako stary słaby człowiek
odstąpił w 1722 r. majątek Jarząbkowice i swój udział w Golasowicach za 9 300 tal. swojemu starszemu synowi
Jerzemu Wilhelmowi, zatrzymywał sobie jednak jako
dzierżawę folwark Hurni (górny folwark). Jerzy Wilhelm miał za
żonę Helenę v. Marklowską. Dnia 28.08.1738 r. sprzedał on
Jerzemu Rudolfowi Noßowi z Grabowa i jego żonie z Gusnarów
gospodarstwo siedlocze Wodziarzowsky w Jarząbkowicach za
330 fl. Ta ostatnia prosiła teraz 18 maja 1744 sprzedawcę,
ponieważ kupno tego bardzo spustoszonego gospodarstwa przy234
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nosiło jej szkody, „bardzo serdecznie i w dobrej przyjaźni”
o przyjęcie z powrotem gospodarstwa, zwłaszcza, że ona bez
udziału kuratora na żądanie jej męża „Ex sola revrentia z dużą
naiwnością podpisała pierwszą umowę kupna, przemilczając, że
mój wspólnik małżeński z powodu jego poważnej choroby
silnego łamania w kościach, nie jest więcej w stanie prowadzić
dalej gospodarstwa, a ja jeszcze o wiele mniej jako słaba kobieta,
a że mój wspólnik małżeński mój cały majątek niestety! już
włożył w tak nieużyteczne gospodarstwo, tym bardziej, że
musiałabym je uprawiać gołymi rękami, gdyż nie można na
miejscu otrzymać zdatnej do tego czeladzi”. Życzenie petentki
zostało spełnione. Dnia 24.06.1747 Jerzy Wilhelm wyznał, że
dzierżawca jego majątku Jarząbkowice i części Golasowic,
Leopold v. Marklowsky z Żebracza, wyłożył na spłatę jego
siostry Heleny Karoliny v. Lubowskiej i że Marklowsky może
majątek tak długo zatrzymać, dopóki nie zostaną mu spłacone
pieniądze235.
Filip v. Görtz był drugim synem landrata powiatu
prudnickiego. Franciszka Adaukta v. Görtz i Astein na Rudach,
posiadał Koziniec i około 1783 r. Jarząbkowice. Dnia
4.08.1797 r. sprzedał razem ze swoją małżonką majątek za 28 333
tal. 10 gr. sr.
Józefowi v. Schweinichen i zmarł 5.03.1803 r.236 Nowy
właściciel zmarł już 26.07.1798 r. w wieku 42 lat i pozostawił
majątek swojej małżonce
Wilhelminie v. Schweinichen z domu v. Warkotsch,
która została 11.11.1805 r. zarejestrowana w księdze gruntowej
jako właścicielka Jarząbkowic. Jako właściciele następowali:
Podporucznik Ferdynand Gottlob Stöckel (zarejestrowany
16.01.1830 r.), starszy zarządca Józef Remiasch i Franciszek
Cellio, zarejestrowani jako jedyni właściciele (23.06.1838 r.),
królewski Radca urzędowy Antoni Kimmel (12.06.1849), Otylia
Miketta z d. Kimmel i jej małżonek Franciszek Miketta
(15.05.1851 r.), nadprezydent o statusie do dyspozycji Juliusz
Hermann Pinder (4.10.1861 r.), (ten sam zmarł w Jarząbkowi235
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cach i został tymczasowo pochowany w parku zamkowym)
owdowiała pani nadprezydentowa Maria Pinder i podporucznik
Jan Ernest Reinhold Pinder z Golasowic (16.10.1867 r.), Jakub
Edler v. Baldaß i żona Helena v. Baldaß z Jarząbkowic
(26.02.1889 r.) i dzierżawca majątku rycerskiego dr praw Edward
Stonawski z Jarząbkowic od 6.05.1890 r.
3. Pielgrzymowice
Pielgrzymowice, pojawiają się dokumentalnie po raz pierwszy
w 1305 r. w księdze fundacyjnej biskupstwa wrocławskiego pod
nazwą Peregrini villa (Wieś Pielgrzyma, M.K.) jako biskupia
wieś czynszowa i została już z pewnością zasiedlona w XIII
wieku na prawie niemieckim. Miejscowość jest przepleciona na
kierunku wschodnio-zachodnim czterema rzędami wzgórz, które
opadają stromo na południe, na północ jednak mają łagodną
pochyłość i dzieli się na dominium Pielgrzymowice i tworzące
obecnie jedną gminę części wsi Wielkie i Małe Pielgrzymowice237. W 1783 r. była tu pańska siedziba, 2 folwarki,
1 owczarnia, 20 siedloków, 37 zagrodników, 10 chałupników
i 247 osób. W 1844 r. naliczono w Wielkich Pielgrzymowicach
73 domy, 3 folwarki, 2 owczarnie, 2 młyny wodne, w Małych
Pielgrzymowicach 14 domów, w obu miejscowościach razem 793
mieszkańców, wśród nich 135 ewangelików i 12 żydów. W 1907
roku liczba katolików wzrosła do 1172, ewangelików do 212,
podczas gdy liczba żydów cofnęła się do 6.
Dwór i wieś Pielgrzymowice należały około 1400 r. do
pszczyńskiego państwa stanowego. Dnia 15 listopada 1412 r.
książę opawsko-raciborski Jan przekazał wieś i majątek
„Pilgramdorff” swojej małżonce Helenie jako dożywocie238.
Dnia 1 stycznia 1423 r. w dokumencie księcia Jana dotyczącego majątku w Górze koło Pszczyny jako właściciel Pielgrzymowic pojawia się Wernke Scheliga 239. W 1425 r. jest wymieniony Piotr Scheliga z Pielgrzymowic.
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Jesko Scheliga z Pielgrzymowic ufundował przy kolegiacie
raciborskiej roczne odsetki od 2 marek ówczesnej monety na
odprawienie 30 mszy żałobnych i jednej rocznicowej poprzedzonej dzwonieniem. Książę Wacław zatwierdził tę fundację 23 maja
1438 r.240
Pani Anna i jej sy n Mikołaj, może z rodu Scheliga, mieli
znany zatarg z Piotrem Judaszem z Golasowic, który książę
Wacław załagodził w Rybniku 9 lutego 1466 r.
W następnym roku właścicielką Pielgrzymowic była pani
Barbara Klimkowsky. Sprzedała jednak po krótkim czasie ten
majątek z wszystkimi przynależnościami razem z tamtejszą twierdzą swojemu małżonkowi Jerzemu, co książę Wacław potwierdził
w Pszczynie 23 sierpnia 1467 r. Wymieniona tu „twierdza”
Pielgrzymowice odgrywa rolę w zawieszeniu broni, które zostało
zawarte 6 czerwca 1473 r. „na polu pod Żorami” między księciem
opawsko-raciborskim Wacławem i książętami – cieszyńskim
Przemkiem, ziębickim Wiktorynem, opawsko-głubczyckim
Janem i opawsko-raciborskim Januszem Młodszym. Książę
Wacław przyznał przywołanemu do pomocy polskiemu kanclerzowi i kapitanowi Krakowa Jakubowi z Dubna prawo do
przekazania wymienionym książętom Żor, gdyby nie dotrzymał
warunków pokoju. Jeden z warunków opiewał, że samemu
Wacławowi nie wolno obsadzić czy też nakazać obsadzenia
wspomnianej twierdzy Polhrzimowicze241. Obecny właściciel
Pielgrzymowic, baron Karol von Reitzenstein przypuszcza, że
dawna twierdza stała w bezpośredniej bliskości dzisiejszego
dworu, prawie w tym samym miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się
pańska rezydencja, i że był to zamek na wodzie, który był chroniony w dalekim półkolu przez dosyć duże stawy i strumień
Piotrówka.
Książę cieszyński i głogowski, pan na Pszczynie zatwierdził
28 listopada 1480 r. sprzedaż Pielgrzymowic Pawłowi Kornitzowi z Žumberka za 550 dukatów, a 22 stycznia 1488 r. układy, które zawarli między sobą właściciele Pielgrzymowic i Golasowic,
a dotyczące ich kościołów. Proboszcz miał mieć swoją siedzibę
240
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w Pielgrzymowicach i stamtąd zaopatrywać oba kościoły. Kazimierz przyrzekł postarać się o aprobatę biskupa wrocławskiego
Jana i zniósł postanowienia podjęte przez księcia Wacława242.
Jako dalsi właściciele Pielgrzymowic dają się udowodnić:
Wawrzyniec Skrzy ssowski 1510.
Jerzy Liske 1536 i 1586.
Hinek Liske 1593.
Piotr Zygota, sędzia krajowy pszczyńskiego państwa stanowego zalecił w 1616 r. pastorowi Serpentiniusowi z Pielgrzymowic odstąpienie stawu za pewnym odszkodowaniem. Dnia
18 sierpnia 1637 r. sprzedał on swój majątek Pielgrzymowice
razem z patronatem, lasem, mytem itd. za 14 000 dobrych
srebrnych talarów małżonkowi swojej córki Anny.
Maciej Rostek z Bzia i na Bujakowie. Zmarł przed 1649 r.
i pozostawił trzy córki, Zuzannę zamężną Bujakowski, Helenę
zamężną Starzynski i Annę, które 23 kwietnia 1649 r. sprzedały
za pośrednictwem ich ojczyma Mikołaja Klocha ich część
Pielgrzymowic Michałowi Malajowi za 9 500 tal. śląskich243.
Ten majątek udziałowy przeszedł 27 maja 1660 r. od synów
Michała Kalaja, Daniela, Andrzeja, Pawła i Gabriela,
na Jana Młodszego Tlucka z Toszonowic za 5 000 fl.
Fryderyk von Näfe był protestantem i w 1679 r. posiadał
majątek Pielgrzymowice.
Karol Henryk Paczinsky z Paczyny, syn Adama
Paczinsky’ego na Paczynie i Rogowczycach, również protestant. W 1683 r. pojął za żonę Annę Ludmiłę von Näfe na Czerwięcicach i Pielgrzymowicach244, która po śmierci małżonka
w 1690 r. wyszła za mąż za Rudolfa Pelchrzima z Trzęskowic
i sprzedała Pielgrzymowice 19 czerwca 1696 r.
Pani Barbarze v. Blacha z d. Scheliha z Rzuchowa za
17 500 talarów śl. i 500 talarów za klucz.
Jan Konstanty, Franciszek i Włady sław bracia Trze242
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mescy z Trzemeszna zbyli 17 lutego 1703 r. swój odziedziczony majątek Pielgrzymowice razem z kolatorstwem, siedzibą
rycerską, wyższymi i niższymi sądami, karczmą, mytem, browarem i gorzelnią itd. za 19 600 tal. śl.
Maciejowi Mikołajowi Rostkowi z Bzia. Nowy właściciel popadł w trudności finansowe. W 1718 r. majątek został
wystawiony na licytację. Dnia lutego 1719 r. sędzia krajowy
pszczyńskiego państwa stanowego Mikołaj Kloch i Marcin
Ferdynand v. Promnitz na Miserowie sprzedali go
Franciszkowi Leopoldowi von Franken’owi na Woszczycach za 18 000 tal. Po jego zgonie, który nastąpił przed
listopadem 1732 r., jego małżonka
Anna Ludmiła von Franken z d. von Rostek przejęła
Pielgrzymowice. Oprócz Pielgrzymowic posiadała ona jeszcze
Woszczyce i Królówkę.
Franciszek Leopold von Franken (zapewne syn uprzednio wymienionej) zbył Pielgrzymowice 15 czerwca 1776 r. za
31 333 tal.
na rzecz Karola von Gusnar i Komorna, który jest już
nam znany z historii Pawłowic. Po jego zgonie, który nastąpił
23 maja 1790 r. w Pawłowicach, Pielgrzymowice przeszły
równocześnie z Pawłowicami i Górnym Bziem na jego jedynego
syna
Ferdynanda Franciszka von Gusnar i Komorna. Tak,
jak jego ojciec, doglądał majątku z Pawłowic. Stary zamek
w Pielgrzymowicach, który stał blisko dworu i był zbudowany
z drewna, został rozebrany w 1813 r. W swoim testamencie,
ponieważ jego jedyny syn z małżeństwa z Józefą von Kalinowski
zmarł przed nim, ustanowił spadkobiercą swoich dóbr
Ferdynanda Maurycego Walentego barona v. Reitzenstein’a,
syna jego najstarszej córki Matyldy Józefiny, który posiadał teraz
Pielgrzymowice przez 54 lata – od 7 grudnia 1849 r., dnia zgonu
swojego dziadka, do 1 kwietnia 1903 r. Pod ostatnią datą przejął
Pielgrzymowice po swoim ojcu baron Karol von Reitzenstein. Nowy właściciel urodzony w Montreux 10 kwietnia
1873 r., podporucznik zapasowego pułku dragonów króla Fryderyka III. Nr 8 z Białej jest od 11 października 1898 r. żonaty
z hrabiną Marią Strachwitz von Zauche i Kamieniec, córką
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hrabiego Aleksandra Strachwitz’a i jego małżonki Erny z d. hrabiny Matuschka. W latach 1902 i 1903 wybudował on miłą dla
oka pańską siedzibę w Pielgrzymowicach. Od 1906 roku reprezentuje w izbie poselskiej jako członek frakcji Centrum
pszczyńsko-rybnicki okręg wyborczy i już kilka razy występował
gorąco na rzecz swojej ojczyzny.
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VII. Parafia Studzionka
A.

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny

Przez wymienienie proboszcza Jana z Studny w zestawionym
szczególnie 18 listopada 1326 r. wykazie świętopietrza, które
zbierał w Polsce dla apostolskiego stołu nuncjusz Andrzej de
Verulis, jest stwierdzone pewne istnienie w tym czasie kościoła
parafialnego w Studzionce. Kościół należał wówczas, mimo iż
wieś już w 1305 r. płaciła czynsz dla stołu biskupiego we Wrocławiu, do diecezji krakowskiej zwłaszcza jak wymienione w tym
samym miejscu kościoły w Miedźnej, Lędzinach, Brześciu, Wiśle
Małej, Pszczynie, Ćwiklicach i Woszczycach do dziekanatu
oświęcimskiego. Wydaje się, że ta przynależność do Krakowa
trwała jeszcze nadal w 1629 r., gdyż Studzionka znajduje się
także wśród miejscowości, których właściciele zostali zobowiązani 3 sierpnia 1629 r. przez prezydenta komory śląskiej Karola
Hannibala, burgrabię na Dohna (Donin?) do przyjęcia kapłanów
przysłanych przez biskupa krakowskiego lub jego oficjała do
zarządzania kościołami245. W połowie XVII wieku toczył się
między biskupem wrocławskim i krakowskim spór o to, któremu
z nich miała przysługiwać jurysdykcja nad parafią Studzionka;
jednak proboszcz Jagelius otrzymał parafię od biskupa wrocławskiego, a w 1679 r. była wizytowana z Wrocławia. Kiedy spo245
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wiednik biskupa krakowskiego Zelzowski po odwiedzinach sąsiednich parafii należących do diecezji krakowskiej, przybył
14 listopada 1687 r. na wizytację do Studzionki, proboszcz po
prostu się wymówił, mimo perswazji dziekana pszczyńskiego
Schaffranskiego. Wkrótce potem, najpóźniej w przyszłym roku,
spór o jurysdykcję został rozstrzygnięty na korzyść biskupa wrocławskiego i Jagelius został zaordynowany przez dziekana z Żor,
Menseniusa. Według dokumentów wizytacyjnych z 1679 r.
Studzionka otrzymała w XV wieku, zwłaszcza przed 1479 r.
nowy drewniany kościół, który był poświęcony ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Mniej więcej od 1568 do 1628 r. kościół znajdował się w rękach protestantów. Po zwolnieniu w 1628 r. pastora Walentego
Königa kościół był najpierw zamknięty, potem jednak, najpóźniej
w 1648 r. znowu otwarty dla nabożeństw protestanckich
a w 1654, po usunięciu pastora Rotariusa, zwrócony nabożeństwu
katolickiemu. Wizytator biskupi dziekan Joannston z Namysłowa opisuje w 1679 r. ówczesny kościół w następujący sposób:
Kościół drewniany wybudowany przed dwustu laty dla uczczenia
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na wzgórzu w środku
wsi jest szeroki na 16 łokci, długi na 36 łokci, ma 6 okien,
2 drzwi, sklepiony i pomalowany strop i posadzkę wybrukowaną
cegłą. Ściany wewnątrz są gołe, ławki chłopskie. Prosta ambona
jest drewniana, tak samo zakrystia. Przed główną bramą jest dobudowany przedsionek. W dobrze odrestaurowanej dzwonnicy
znajdują się trzy dzwony. Cmentarz otacza parkan. Z trzech niekonsekrowanych ołtarzy, przyzwoicie pokrytych kapami, ołtarz
główny ma bardzo stary baldachim, podczas gdy oba pozostałe są
udekorowane tylko obrazami. Na głównym ołtarzu stoi tabernakulum, które mieści srebrną puszkę z Przenajświętszym. Do
chrztu służy wydrążony kamień, w którym znajduje się miedziany
zbiornik z czystą wodą chrzcielną. Olej Święty jest przechowywany w zakrystii. Kościół posiada m. in. dwa kielichy, jeden ze
srebra, drugi z cyny, mały srebrny krzyż, monstrancję z miedzi
i 5 ornatów.
Ze sprawozdania wizytacyjnego z 1688 r. dowiadujemy się
jeszcze, co następuje: Kiermasz był obchodzony w niedzielę
przed św. Jadwigą. Ściany i strop były pomalowane. Chór był
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sklepiony, nawa miała płaski belkowy strop. Chrzcielnicę zdobiła
figura św. Jana Chrzciciela. Większość ławek kościelnych została
dopiero niedawno zakupiona i nie sprawiała złego wrażenia.
Połączona z kościołem drewniana dzwonnica miała u góry na
każdej z czterech stron wieżyczkę, a u szczytu kończyła się
szpiczasto. Na nawie tkwiła szósta wieżyczka. Na cmentarzu
otoczonym płotem stała drewniana kostnica, która znajdowała się
w dobrym stanie, poza nim (cmentarzem) krzyż. Wokół kościoła
ciągnął się krużganek.
W 1697 r. kościół studzionkowski posiadał trzy ołtarze,
mianowicie 1) stary ołtarz główny Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny, 2) mały nowy ołtarz sakramentalny i 3) jeszcze
jeden stary ołtarz, który w każdym razie jest tym samym, co
wspomniany w 1719 r. ołtarz św. Józefa. Biskup sufragan Eliasz
von Sommerfeld w czasie wizytacji kanonicznej w 1719 r.
poświęcił jeden z trzech dzwonów.
Stary kościół wybudowany w XV wieku, który ze swoją
dzwonnicą ożywioną pięcioma wieżami przedstawiał malowniczy
widok, służył do nabożeństw do 1822 r.
Dnia 9 czerwca tego roku, w oktawie Boga Ciała, jak się
powiada, wskutek nieostrożności, stał się łupem płomieni. Spaliły
się także sprzęty kościelne. Dwa duże dzwony spadły z wieży
i popękały. Budowa nowego kościoła przeciągała się. Mimo, iż
w dniu Wniebowstąpienia 1827 r. został położony kamień węgielny przez proboszcza Zimmermanna, jeszcze w 1832 r. stały tylko
nagie mury kościoła; nie było stropu. Nabożeństwa odprawiano
w międzyczasie na najniższym piętrze proboszczowskiego spichrza. Pomijając to, że tylko szósta część parafian znajdowała
w nim miejsce, pobyt w ciemnym pomieszczeniu, które zamiast
okien posiadało tylko wywietrzniki, był męczarnią, w lecie z powodu okropnego upału, w zimie z powodu dotkliwego zimna.
Proboszcz Hawlitzki w piśmie do swojego dziekana wskazywał,
podkreślając niedogodności, także na smutne następstwa moralne
tego stanu, gdyż większa część parafian miesiącami nie słyszy
żadnego kazania i prosił o naciskanie na wyższe władze,
o przyśpieszenie budowy. Pismem z 11 lipca 1832 prosił
pszczyński sąd książęcy o zalecenie wykonania nieukończonego
sklepienia nad głównym ołtarzem, by można przenieść nabo-
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żeństwa ze spichrza do pomieszczenia kościelnego. Wielu parafian uczęszczało teraz do innych kościołów, upijali się tam,
w drodze powrotnej dopuszczali się ekscesów i udawali się znowu potem do karczmy, by tam kontynuować swawolę. Wiosną
1833 r. kontynuowano przerwaną na trzy lata budowę kościoła.
Dnia 31 sierpnia 1834 r. dokonano uroczystego poświęcenia kościoła w obecności księcia Ludwika von Anhalt-Köthen i dawniejszych proboszczów ze Studzionki: Warwasa, Zimmermanna
i Hawlitzkiego. Wygłoszone podczas poświęcenia przez proboszcza Antoniego Szyszkowitza z Ruptawy polskie kazanie, zostało
w 1835 r. wydrukowane u Weilshäusera w Opolu; czysty dochód
miał przypaść nowemu kościołowi.
Obecny kościół jest murowany i pokryty dachówką. Jego
długość wynosi 25,3 jego szerokość 13,4 metrów. Wieża nie
została wybudowana. Największy dzwon nosi napis: Odlał mnie
J. Fr. Singer król. rejencyjny mechanik w Opolu 1833.
Matth.11.28. venite ad me omnes laborantes et onusti, ego
recreabo vos. (Mat.11.28. przybądźcie do mnie utrudzeni
i obciążeni, ja was ożywię) Na drugim dzwonie można
przeczytać: Odlał mnie J. Fr. Singer król. rejencyjny mechanik
w Opolu 1833. Gloria in excelsis Deo et in terra pax. (Chwała
Bogu na wysokości a na ziemi pokój) Na dzwonie trzecim
i czwartym są tylko te słowa: Odlano w Gnadefeld J. Marx 1895
(Gnadefeld – Pawłowiczki M.K.).
Kościół został wewnątrz odnowiony i pomalowany w latach
1881 i 1886. Posiada on 3 ołtarze z nowymi obrazami ołtarzowymi, podarowanymi przez parafian, mianowicie główny ołtarz
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, którego obraz namalował Fahnrot z Wrocławia, ołtarz ku czci św. Jana Nepomuceńskiego i ołtarz Różańca Św. uprzywilejowany przez brewe
papieskie z 3 września 1872 r. Organy mają 12 rejestrów. Droga
krzyżowa została kanonicznie wystawiona w 1884 r. przez
dziekana Rasima za zgodą księcia biskupa Roberta. Z przyrządów do wykonywania kultu administrator Zimmermann odnotował (przed 1831 r.) srebrny, pozłacany kielich, który sprawili
proboszcz Uher i Katarzyna Schalrin (przed 1779 r.), zakupione
w 1823 r. cyborium, cynową lampę przed głównym ołtarzem
i starą, częściowo posrebrzaną monstrancję z drewnianym Mel-
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chizedekiem, którą kościół otrzymał w prezencie od kościoła
warszowickiego. Obecnie kościół posiada jeden kielich z imitacji
srebra, jeden pozłacany, jeden gotycki z pozłacaną kopułką i pateną, dobrze pozłacaną monstrancję ze srebrną figurką, posrebrzaną monstrancję i posrebrzany pacyfikał.

Tzw. Góra Oliwna została wzniesiona przez właściciela parceli Tomasza Ćwikowskiego i jego żonę Marię razem z innymi
czcicielami męki Chrystusa. Małżeństwo Ćwikowscy powołali do
życia 15 lutego 1885 r. fundację, stosownie do której, w każdy
Zielony Czwartek o godz. 800 wieczorem miało być wygłoszone
na Górze Oliwnej kazanie, a w każdy czwartek o godz. 800
wieczorem, jak też w niedziele i święta podczas głównego nabożeństwa miała się palić na Górze Oliwnej lampa. W 1888 r.
Ćwikowski ufundował godzinki ku czci Niepokalanej i w niedziele i święta koronkę do Trójcy Przenajświętszej.
Dawniej grzebano na cmentarzu także protestantów. Kiedy ci
jednak założyli nowe miejsce pochówku poza wsią, w 1875 r.
ewangelicka część cmentarza została zamknięta. W 1884 r. książę
biskup Robert udzielił pozwolenia dziekanowi Rasimowi na
poświęcenie powiększonego miejsca pochówku.
Oprócz jednego stawu kościół posiadał w 1679 r. kapitał
w wysokości 920 tal. i 14 gr., które zostały ulokowane za odset-
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kami. Zalegało jeszcze 460 tal., 34 gr., 3 halerze odsetek. Gmina
miała jeszcze zapłacić 125 tal., 30 gr. i 6 halerzy za ryby
sprzedane ze stawu kościelnego. W protokóle wizytacyjnym
z 1688 r. jest wzmianka, że kwota w wysokości 1 512 tal.
9 halerzy, która była dawniej wypożyczona za odsetki członkom
gminy, obciążała posiadłości chłopskie i że teraz ludzie wskutek
ich ubóstwa spłacają stopniowo kapitał bez odsetek i według
wykazów z rachunków kościelnych od 1678 r. spłacili około 60
talarów.
Liczba parafian wynosi obecnie (wrzesień 1911) 1643.
Protestantów w parafii jest 274.
Patronat przysługuje księciu pszczyńskiemu.
Do zarządu kościelnego należą: proboszcz Gröbner, Andrzej
Oschek, sołtys zastępca przewodniczącego, Paweł Spyra,
Franciszek Sodzawiczny, Franciszek Sewera, Franciszek Bujar,
Tomasz Paschyna.
B. Proboszczowie
W 1326 r. urzędem parafialnym w Studzionce zarządzał
ksiądz Jan. Jego roczny dochód pieniężny wynosił 3 marki
i 18 skojców w ówczesnej monecie. Z tego płacił kwestarzowi
świętopietrza w Polsce, kanonikowi nuncjuszowi Andrzejowi de
Verulis, w wymienionym roku 4½ skojców. Interesujące jest
porównanie dochodów ówczesnego proboszcza studzionkowskiego z dochodami jego sąsiadów. Proboszczowie mieli
następujące roczne dochody w ówczesnej monecie: proboszcz
Mikołaj z Pszczyny 16 marek, proboszcz Bernard z Miedźnej 5
marek, proboszcz Jan z Lędzin 7 marek 2 skojce, proboszcz
Mikołaj z Ćwiklic 4 marki 2 skojce, proboszcz Konrad z Brzeziec
(Brzeźce) 4 marki 2 skojce, proboszcz Jan z Wisły Małej 1 marka
18 skojców, proboszcz Wacław ze Suszca 2½ marki, proboszcz
Grzegorz z Woszczyc 2½ marki. Proboszczowie z Brzeziec
i Woszczyc nie płacili kwestarzowi nic, ponieważ byli wyklęci
i ich dochody były zapewne zablokowane246.
W 1514 r. proboszczem w Studzionce był Szymon Izdebka
246
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z Gostynina (Gostomia – Simsdorf). Pewnego dnia udał się
z kościelnymi Mikołajem Wraną i Stefanem do rycerza Jakuba
von Grodowitz’a do Kryr i prosił go, by podarował probostwu
w Studzionce stary stawek Popistaw, który znajdował się na
granicy Studzionki i Borku na terenie folwarku Kryry, oraz inny
stawek Buczek, położony poniżej tego stawu i sięgający stawu ze
Studzionki, by proboszcz mógł tam urządzić stawy rybne.
Mikołaj Wrana pozwolił tam już na dróżki dla pieszych i pozwalał każdorazowemu proboszczowi ze Studzionki na zakładanie
tam grobli przy swoim stawie i jego brzegach aż za staw studzionkowski. Szlachetny dziedzic spełnił prośbę i zezwalał każdorazowemu proboszczowi przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Studzionce na polepszanie także tych
stawów i na pobieranie zbywającej wody z jego własnych boreckich lasów brzozowych wzdłuż obecnej granicy studzionkowskiej
przy stawach proboszczowskich. „Tego jednak nie spuszczam
z jego granic, co jest pod nim, strumyczka, który idzie od stawu
Wranasa na obszary do studzionkowskiego stawu, co dałem
proboszczowi i studzionkowskiemu kościołowi”.
Za ten prezent proboszcz powinien był w dogodne dla niego
dni odprawić 30 mszy w roku, mianowicie 10 dla uczczenia
cierpiącego Zbawiciela, 10 dla uczczenia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i 10 za grzechy i za każdym razem
odmówić modlitwę za żyjących i zmarłych dobroczyńców.
Jeśliby proboszcz nie wywiązał się z obowiązku nałożonego na
jego sumienie, wtedy deputowani (wiejscy) i kościelni powinni
korzystać ze stawów jak z własnych i z dochodu zlecić odprawienie wymienionych 30 mszy św. i w każdą niedzielę w kazaniu
prosić Boga za pana Jakuba von Grodowitz’a, „by stało się zadość jego duszy”. Deputowanych i kościelnych fundator zobowiązał w sumieniu do przechowywania tego dokumentu razem
z innymi dokumentami. Gdyby proboszcz kiedyś potrzebował
dokumentu, deputowani i kościelni powinni być obecni i okazać
mu go do odczytania. Jako świadkowie byli obecni przy sporządzeniu tego dokumentu w Kryrach w dniu św. Prokopa (4 lipiec
1514 r.) czcigodni kapłani Jan proboszcz ze Suszca, Mikołaj
proboszcz z Brzeźca i czcigodni ludzie, administrator Studzionki, Mikołaj Melan, Stefan, kościelni, Jerzy Seidel i Jerzy Wrana.
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Zgodnie z życzeniem fundatora dokument był przechowywany
w skrzyni kościelnej w zakrystii, jednak spalił się podczas pożaru
w 1822 r. Na szczęście zachował się w księdze rachunkowej
z 1681 r. odpis sporządzony około 1790 r. przez proboszcza
Pillarsa247.
Proboszcz Szymon ze Studzionki uwiecznił się w Żorach razem z proboszczem Szymonem z Koźla w Bogucicach w ten sposób, że 30 lipca 1517 r. przeznaczył 200 guldenów węgierskich
na postawienie ołtarza św. Krzyża, który był także poświęcony
św. Wawrzyńcowi i wszystkim męczennikom248.
Proboszcz Piotr ze Studzionki otrzymał, jak o tym można się
dowiedzieć z dokumentu potwierdzającego biskupa Baltazara von
Promnitza wydanego w Pszczynie w sobotę po Bożym Ciele
1557 r., zgodę na skierowanie za pomocą rury zbędnej wody
z parcel Joachima Grodowskiego na Miserowie w Miserowie
i Borku z jego stawu pszczyńskiego do proboszczowskiego
górnego stawu, jednak zobowiązał się za to razem ze swoimi
następcami do wpłaty na rzecz szpitala w Pszczynie w każdy
dzień Marcina 12 groszy.
Kiedy w 1568 r. baron Karol von Promnitz, kuzyn zmarłego
biskupa Baltazara von Promnitza, objął pszczyńskie państwo
stanowe, wprowadził tu natychmiast reformację. Już 30 sierpnia
1568 r. zwolnił dziekana, proboszcza miejskiego Bartłomieja
Wierzechowsky’ego z Pszczyny; w 1577 r. wszystkie kościoły
państwa stanowego, nad którymi Promnitz wykonywał patronat,
były ewangelickie249.
Jako pastorowie w Studzionce dają się udowodnić: David
Belin, który zmarł tu w 1594 r., Adam Gregory od 1595 r. do
1616 r., Walenty König od 1617 r. do 1628 roku250. W ostatnim
roku nastąpiło w państwie stanowym zamknięcie przez burgrabiego Karola Hannibala na Dohna wszystkich ewangelickich
247
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kościołów; jednak w domach prywatnych, w karczmach, w polu
itd. były odprawiane potajemnie nabożeństwa przez tak zwanych
kaznodziei czytających. Według oświadczenia barona Zygfryda
von Promnitza złożonego w 1648 r. w cesarskiej rezydencji
w Linzu, było wówczas w pszczyńskim państwie stanowym
jeszcze tylko 4 kaznodziejów. Do nich należał pastor Daniel
Rotarius ze Studzionki. Miał on, gdyż liczba protestantów
w państwie stanowym była wtedy bardzo znaczna i przewyższała
daleko liczbę katolików, wielki napływ (wyznawców M.K.)
z całej okolicy. W 1654 r. mówi on o kościele w Studzionce, że
jest on „m. in. w całej okolicy daleko i szeroko sławny”,
z wszystkich
miejscowości
graniczących
z
państwem
pszczyńskim, wielu gromadziło się tu na nabożeństwo. W 1654 r.
został zmuszony do opuszczenia Studzionki251. Pod koniec marca
tego roku udała się do Studzionki cesarska komisja redukcyjna
z oddziałem kirasjerów, zażądała kluczy i osadziła katolickiego
księdza252.
Jako pierwszego poświadczonego dokumentalnie katolickiego
duszpasterza po kontrreformacji spotykamy w Studzionce Bartłomieja Franciszka Jageliusa, który urodził się w 1632 r. w Pogrzebieniu, studiował w Pradze i w 1655 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1655 i 1656 był wikarym w Żorach, od 1656 do
1662 r. tymczasowym administratorem w Warszowicach. Urzędował w Studzionce chyba już w 1662 r. jednak dopiero 9 czerwca 1670 r. otrzymał wygotowaną przez wrocławskiego oficjała
Brunetti’ego nominację na tymczasowego administratora. Gmina,
której proboszczowanie przejął Jagelius, była prawie całkowicie
ewangelicka, nawet 18 lat po jego oficjalnej nominacji liczyła
tylko 6 katolików, a 500 protestantów z gminy uczęszczało na
katolickie nabożeństwa według upodobania. Dwa razy w roku,
koło Zielonych Świąt i po żniwach gromadzili się w pobliskich
lasach i przyjmowali tam od tak zwanego kaznodziei czytającego
komunię pod dwiema postaciami. Lud był, jak powiada sprawozdanie wizytacyjne z 1679 r., barbarzyński, w swoich obyczajach
251
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podobny do rabusiów i uparcie obstawał przy swoich poglądach.
Kiedy proboszcz, mówi wizytator, liczy się z ich odrębnymi
poglądami dotyczącymi wiary, wtedy istnieje między proboszczem a gminą bardzo piękne porozumienie, gdyby jednak im się
sprzeciwiał, podnieśliby na niego rękę, mogliby go nawet zabić.
Proboszcz Jagelius sądził, że musi teraz za wszelką cenę żyć ze
swoimi owieczkami w pokoju. Jak zauważa wizytator Joannston,
śpiewał on placebo illi (Będę się im podobał M.K.) Pozwólmy
jednak mówić mu samemu: Kiedy przybyłem 10 października
[1679] do wsi, proboszcz konferował wesoło ze swoimi parafianami, pijąc równo. W niezapiętym surducie i w nieprzyzwoitych
butach stanął przed wizytatorem z kluczami od kościoła. Ten
przestraszył się porządnie takiego widoku i zapytał go, czy to
wypada przyjmować tak wizytatora. „Proszę o usprawiedliwienie,
Przewielebny Panie” odrzekł proboszcz, „tu jest w zwyczaju, że
proboszcz w czasie kiermaszu ma ze swoimi parafianami miłe
spotkanie. Ponieważ owi potraktowali mnie już w karczmie
piwem, jestem zobowiązany do podejmowania ich tak samo na
moim probostwie, by utrzymać ich przychylność.” Kiedy wizytator na to zauważył Similis simili gaudet (swój do swojego lgnie
M.K.), proboszcz odpowiedział: „Dlaczegoby nie?” Na to
Joannston zaczął wizytację kościoła, podczas gdy proboszcz
dowcipami i figlami zajmował kościelnych i miał przy tym
w nich wdzięcznych słuchaczy. Kiedy potem wizytator przyszedł
na probostwo, zastał tu pełno mężczyzn i kobiet. Na pytanie, co
to ma znaczyć, proboszcz odpowiedział: „To jest kiermasz, więc
staram się podejmować moich przyjaciół”. Wizytator zresztą miał
przeżyć jeszcze więcej. Kościelni ustawili na miejscu stół, kobiety przygotowały posiłek. Gdy jedzenie było gotowe, kościelni
przynieśli z kościoła sześć drewnianych lichtarzy ze świecami,
zapalili je i postawili w izbie. Oczekiwałem usilnie, mówi wizytator, dalszych ceremonii, i popatrz, teraz kościelni przynieśli ze
starszymi ze wsi sześć półmisków z potrawami i zaprosili mnie
do jedzenia, podczas gdy proboszcz zachowywał się spokojnie.
Po pierwszym podejściu (daniu) poprosili wysokiego gościa
i jego towarzysza o drewniane talerze i łyżki i wręczyli im inne.
Także przepijali do niego, jak tylko nalano piwa. Wizytatora
wprawiło to osobliwe jedzenie wizytacyjne w pogodny nastrój,
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więc pytał się o przyczynę tych świadectw uprzejmości, ponieważ
jednak proboszcz nie nakazał im tego, odpowiedzieli: „Wizytatorzy luterańscy tak byli przyjmowani przez naszych przodków.
Zwyczaj ten utrzymujemy przy naszym nowym wizytatorze”.
Podziękowałem, pisze Joannston, za tyle uprzejmości i powstałem od stołu. Oni jednak wytrzymali do północy, kiedy już
udałem się na spoczynek i pili dalej ze swoim tymczasowym
administratorem. Gdy wizytator się żegnał, kościelni rzekli mu
jeszcze słowo za proboszczem. Chwalili jego dobrotliwość i dobroczynność. Podczas pożegnania wizytator zawołał do tymczasowego administratora: O quam bonum et iucundum fratres
habitare in unum inter aequales haustus253.
W sprawozdaniu z tej smutno-wesołej wizytacji Joannston
daje uwagę do charakterystyki proboszcza: „Stosunki między
proboszczem i gminą są doskonałe. Pozwala im wierzyć w to, co
chcą. Jest mu obojętne, czy ich dusze zabierze Bóg, czy szatan,
jeśli tylko płacą, co powinni. Służy światu i ołtarzowi. Dlatego
ma mieszkańców zawsze za sobą. Gdyby prowadził katechezę,
którą zaniedbuje, z gorliwością, byłby lepszy i dla Boga i dla
ludzi, tak jednak szkodzi sobie”. Według protokółu wizytacyjnego z 1679 r. pole proboszczowskie miało długość 8 stadiów
(= 1½ km?), szerokość 90 łokci. Jako meszne biskup pobierał ze
Studzionki od 44 chłopów 2 małdry 6½ szefli pszenicy i tyle
samo owsa, ze Studzionki Małej od 20 chłopów 1 małder 8½
szefli pszenicy i tyle samo owsa. Od dominium pszczyńskiego,
które wcieliło pola chłopskie do posiadłości pańskiej, otrzymywał
1½ szefla pszenicy i tyle samo owsa. Na kolędę dawał każdy
chłop i każdy mieszkaniec 1 grosz.
Proboszcz Jagelius zamieszkiwał drewniany dom, przy którym
znajdował się ogród i sad. Kościelni Michał Kozaczek i Walenty
Pachol byli protestantami i niezaprzysiężeni, ale odpowiedzialni.
Jagelius wykonał zresztą, kiedy pojawił się rewizor Joannston,
piękną kościelną księgę rachunkową, która zachowała się do
dzisiaj. Pierwsza adnotacja wizytacyjna pochodzi z 11 października 1678 r.
253

O jak dobrze i miło, gdy bracia mieszkają razem (Psalm 133) pośród
równo pijących – J.P.
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W 1688 r. zjawił się w Studzionce znowu wizytator biskupa
wrocławskiego, archidiakon Marcin Stephetius. Do parafii należały dwie wsie. Parafianie, za wyjątkiem sześciu osób, byli wszyscy protestantami. Do udzielania komunii przyjmowali w swoich
domach predykantów, trzymali się z daleka od nabożeństw, nie
świętowali niedziel i świąt. W miesiącach letnich była zorganizowana katecheza, ale odbywała się rzadko, gdyż ludzie nie przychodzili. Penitentów wielkanocnych, wyłącznie gości, było zwykle 200. W niedziele i święta po mszy głoszono kazania po polsku.
Dopuszczano 2 ojców chrzestnych. Dzwonienie na Ave rozlegało
się codziennie. Miały być wznowione – dzwonienie tureckie
i modlitwy o odwrócenie niebezpieczeństwa tureckiego. Dzieci
nieochrzczone i poronionie były grzebane pod cmentarzem. Protestanci byli grzebani przy dźwiękach dzwonów i śpiewie. Proboszcz sądził, że byłoby u protestantów więcej konwersji, gdyby
im tego zaszczytu odmawiano. Przenajświętsze było odnawiane
w każde dwa do trzech tygodni, woda chrzcielna była święcona
dwa razy w roku, zapowiedzi ogłaszano trzy razy.
Probostwo miało dwie izby. Ponieważ parafianie bronili się
przed reperowaniem probostwa, proboszcz musiał sam się brać za
to. Drewno na opał proboszcz otrzymywał na swoją prośbę od
dziedzica. Każdy z dwóch kościelnych miał po jednym kluczu do
kasy kościelnej, proboszcz nie miał żadnego. Po poleceniu wizytatora proboszcz powinien był teraz otrzymać jeden. Przedłożenie
rachunków odbyło się na probostwie w obecności proboszcza
z udziałem dwóch sąsiednich kapłanów i trzech przedstawicieli
pana. Wizytator zarządził, by w krótkim czasie znowu były
przedłożone rachunki, jednak dla uniknięcia większych wydatków, które obciążały kościół, mieli być dołączeni tylko dwaj
świeccy przedstawiciele i jeden sąsiedni duchowny.
Jak długo jeszcze Jagelius pozostawał w Studzionce, nie
wiadomo.
W 1697 r. występował tu jako proboszcz Wawrzyniec Józef
Dziblik, urodzony w 1667 r. we Wodzisławiu, wyświęcony
w 1694 r. przez biskupa sufragana hrabiego von Breuera z Ołomuńca. Po dwuletnim urzędowaniu w charakterze wikarego
w Wodzisławiu został zaprezentowany w 1697 r. biskupowi wrocławskiemu przez Baltazara von Promnitza na parafię w Stu-
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dzionce i wprowadzony na parafię przez dziekana Wattoliusa
z Żor. W roku jego inwestytury naliczono tu 150 penitentów wielkanocnych, którzy jednak po większej części przybyli z sąsiednich parafii, gdyż jak zauważa się wyraźnie w protokole wizytacyjnym z 1697 r. tylko niewielu parafian było katolikami. Dopiero w następnych dwudziestu latach nastąpił powrót studzionkowian do wiary katolickiej.
W czasie wizytacji biskupa sufragana Eliasza von
Sommerfelda anno 1719 proboszczem w Studzionce był Adam
Franciszek Panusch. Urodził się w 1673 r. w Strumieniu, wyświęcony został w 1699 r. Wizytacja w 1719 r. wykazała, co następuje: Liczba katolików wynosiła 591, protestantów 131. Znajdowało
się tu 2 apostatów i 3 dzieci z małżeństw mieszanych. Parafianie
– odzwyczajeni w okresie luterańskim – nie zjawiali się do procesji błagalnych, tak, że te nie mogły się odbyć. Dlatego w dniach
błagalnych była po zakończeniu nabożeństwa odprawiana w kościele litania z przepisanymi modlitwami. Proboszcz skarżył się,
że uchybienia szóstemu przykazaniu nie były wystarczająco karane i że zezwalano na całonocne pijatyki. Wszyscy parafianie
z wyjątkiem jednego przyjęli komunię wielkanocną. Ów nieposłuszny otrzymał cielesną pokutę (cippo est castigatus) (dyby są
karą cielesną M.K.) i został zobowiązany do wykonania tego
obowiązku, jak tylko możliwe. W czasie wizytacji biskup sufragan udzielił 37 osobom Sakramentu Bierzmowania. W 1724 r.
proboszcz Panusch urzędował już w Krzyżowicach.
Jako jego następca w Studzionce został zaprezentowany przez
hrabiego Baltazara Erdmanna von Promnitza Melchior Herdel,
który był dotąd proboszczem w Bziu. Jak wynika z protokółu
dziekana Mazurka, proboszcz ze Studzionki miał prawo do
pozyskiwania na swoje potrzeby drewna z pańskiego lasu.
Posiadał także prawo warzenia (piwa) dla swoich potrzeb
domowych.
W 1727 r. było w parafii trzech apostatów i troje dzieci z małżeństw apostatów. Zgodnie z zaleceniem wizytatora, protestanci
mieli powrócić do dawnej wiary lub zostać wydaleni. W 1731 r.
proboszcz Herdel założył księgę dochodów. W 1736 r. pomagał
mu administrator w osobie Walentego Blasczika. Jeśli chodzi
o zabudowania i pole proboszczowskie, to probostwo znajdowało
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się w mizernym stanie. W następnym roku Herdel musiał już nie
żyć, gdyż podczas odbytej 20 października 1737 r. wizytacji
w Studzionce zarządca archidiakonatu opolskiego, Joachim Ernest von Strachwitz zanotował w księdze dochodów, że kościół
studzionkowski miał otrzymać „z substancji proboszcza Herdela”
25 talarów.
Według zapisu w księdze dochodów, w latach 1741 i 1742
parafia Studzionka była zarządzana przez administratora Pawła
Biskupa, a w 1744 przez administratora Antoniego Smetanę.
Pierwszy zmarł w 1765 r. w Bierdzanach jako beneficjent
fundacji (fundatysta).
Około 1745 do 1788 r. jako proboszcz w Studzionce jest wymieniany Andrzej Uher, który światło tego świata ujrzał
w 1712 r. i początkowo był zaangażowany jako wikary we
Wodzisławiu, później jako administrator w Godowie. Dnia
24 czerwca 1750 r. proboszcz Uher przebywał w Rudach
i przedłożył księciu biskupowi Filipowi Gotardowi von
Schaffgotsch’owi kościelną księgą rachunkową do kontroli.
Biskup wpisał do księgi swoje „revisum et approbatum”.
Interesujące jest to, że odtąd studzionkowskie rachunki kościelne
były stale pisane po niemiecku. Uher zmarł dobrze zaopatrzony
w wieku 66 lat 21 grudnia 1778 r.
W latach 1779 do 1808 proboszczem w Studzionce był Antoni
Pillars. Urodził się w 1740 r. we Wodzisławiu, studiował humanistykę w Rudach i Opawie, potem filozofię i teologię we Wrocławiu i został 31 lipca 1765 r. wyświęcony na kapłana przez wikariusza apostolskiego Maurycego von Strachwitza. Od 1766 r.
działał 1¾ roku jako wikary w Białej, potem w Pyskowicach
i 9 lat jako administrator w Pielgrzymowicach. Od 6 lutego
1779 r. był proboszczem w Studzionce. Lista kondycyjna
z 1800 r. mówi o nim: „W mowie niemieckiej nie jest najlepiej
doświadczony. Jego moralne zachowanie się w życiu towarzyskim jest pomysłowe”. Nazwisko naszego proboszcza znajdujemy
dwukrotnie w księdze kościelnej sąsiedniego austriackiego miasteczka Strumienia. Gdy w 1787 r. proboszcz ze Strumienia, Nikodem Weiß zamieniał swoją parafię na Goleszów, zebrali się
27 marca tego roku u swojego konfratra na uroczystości pożegnalnej jego przyjaciele Jan Subretka, proboszcz z Brzeziec, Karol
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Pelikan, proboszcz z Pawłowic, Wawrzyniec Gruschka, proboszcz z Bzia, Michał Damek, proboszcz z Wisły Małej oraz
Pillars i wpisali swoje nazwiska do księgi kościelnej na pamiątkę
tego dnia. Również 5 grudnia 1790 r. znajdujemy go także
w Strumieniu, ponieważ w tym dniu miało miejsce poświęcenie
nowego kościoła przez komisarza biskupiego i dziekana z Cieszyna, Antoniego Alojzego Löhna, następnie otrzymał inwestyturę nowy proboszcz miejscowy Józef Oczadly, wreszcie P[ater]
(Ojciec) Franciszek Hieschenbom z rozwiązanego Towarzystwa
Jezusowego obchodził w wieku 78 lat swój złoty jubileusz
kapłański. Nasz proboszcz asystował czcigodnemu starcowi przy
mszy jubileuszowej jako diakon.
Pillars, zastępca dziekana w Strumieniu, zmarł 18 lutego 1808
r. wieczorem o godz. szóstej w wieku 68 lat na zawał po
przyjęciu olejów ostatniego namaszczenia i został 22-go
w obecności 19 konfratrów pochowany uroczyście w kościele.
Był kapłanem 46 lat i 29 lat proboszczem w Studzionce.
Administrację powierzono dotychczasowemu wikaremu z Żor,
Krzysztofowi Deweth’owi, który zmarł 20 lat później jako proboszcz w Brzezince na zawał podczas konwentu.
W ciągu całego XIX wieku oprócz Pillarsa zarządzało parafią
nie mniej niż dziewięciu proboszczów i administratorów parafii
Studzionka. Są to:
Grzegorz Warwas (1809 – 1824). Ujrzał on światło tego
świata 6 marca 1741 r. i 25 lutego 1796 r. otrzymał święcenia
kapłańskie. Artykuł opublikowany z okazji jego jubileuszu 50–
lecia kapłaństwa w „Schlesisches Kirchenblatt” chwali go jako
„wiernego i serdecznego pasterza bez odpoczynku i spokoju na
swoim urzędzie. Dłużej niż 42 lata pracował on dla zbawienia
dusz katolików w księstwie pszczyńskim i chociaż opuścił przed
22 do 26 laty miejsca swojego wcześniejszego działania, mianowicie Krzyżowice i Studzionkę, to żyje jednak w błogiej pamięci.
Z wdzięczną miłością pamięta się go szczególnie w Studzionce
jako dobrego pasterza, który przy bardzo ograniczonych środkach
poniósł dla swoich parafian niejedną wielką ofiarę”. Podczas jego
urzędowania w oktawie Bożego Ciała (1822) spłonął drewniany
kościół. W 1828 r. Warwas został awansowany na parafię w Mikołowie. Tutaj świętował 26 lutego 1846 r., otoczony przez swo-
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ich konfratrów z dekanatów – pszczyńskiego, bytomskiego,
gliwickiego, Dębieńska Wielkiego, ujazdowskiego, pyskowickiego swój złoty jubileusz kapłański, przy czym książęco–biskupi
komisarz Fietzek z Piekar wygłosił okolicznościowe kazanie.
Warwas zmarł w 1852 r. w Mikołowie na uwiąd starczy.
Baltazar Zimmermann (1824 – 1825 i 1826 – 1831), urodzony
w 1779 r. w Starym Wiązowie. Do 1810 r. był członkiem kapituły
przy św. Macieju we Wrocławiu, potem był zatrudniony w Gajkowie, Kluczborku, w Solnikach Wielkich, i Goszczu. Wiosną
1825 r. odszedł ze Studzionki, gdzie zamieszkiwał probostwo
grożące zawaleniem, jako administrator do Tarnowa Opolskiego
koło Opola254, a proboszcz Michał Aniol z Warszowic przejął
administrację Studzionki. Po administrowaniu Tarnowem do
24 kwietnia 1826 r. powrócił do Studzionki. W Dzień Wniebowstąpienia następującego roku został założony w Studzionce kamień węgielny pod nowy kościół. W 1832 r. Zimmermann objął
parafię w Krzyżowicach i zmarł tam 23 września 1844 r. nocą na
zawał jak jego poprzednik.
Jan Hawlitzki (1831 – 1834). Jego miejscem urodzenia są Posucice (pow. Głubczyce), gdzie urodził się 1.06.1801 r., jego
dzień wyświęcenia to 1 marca 1828 r. Dnia 5 grudnia 1831 r. została mu jako wikaremu w Pszczynie przekazana parafia Studzionka. Pozostał tu zaledwie dwa lata, posunął jednak mocno do
przodu budowę kościoła. Dnia 5 lutego 1834 r. otrzymał inwestyturę na Bieruń. Tutaj oglądał 9 czerwca 1845 r., jak spłonęło
doszczętnie do jednego domu jego miasteczko parafialne. Trzy
lata później szalał w jego parafii tyfus głodowy255. Nędza tamtych
dni wymusiła na nim wołanie o pomoc, które zamyka słowami:
„Dosyć długo cierpieliśmy i z pobożnym poddaniem się woli
Najwyższego znosiliśmy nasz los… Teraz jednak fale przynoszące zniszczenie zbijają się nad naszymi głowami, więc wołamy
trwożliwie o pomoc: Deus, in adiutorium nostrum intende!
(Boże wejrzyj ku wspomożeniu naszemu!) Panie, z głębokości
wołamy w utrapieniu do Ciebie, Panie, wysłuchaj krzyku boleści
254
255

Informacja od ks. proboszcza Klimasa z Tarnowa Opolskiego.
Schles. Kirchenblatt 1848. S. 114.
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ubogich i uratuj ich!” Proboszcz i powiatowy inspektor szkolny
Hawlitzki zmarł w Bieruniu 4 czerwca 1866 r.
Jan Garleja (1833 – 1835). Urodzony 22 czerwca 1804 r.
w Mokrem, wyświęcony 19 marca 1831 r., przybył jako administrator do Studzionki z początkiem 1833 r. i ukończył dzieło swoich poprzedników, budowę nowego kościoła. Dnia 31 sierpnia
1834 r. kościół mógł być benedykowany. Garleja otrzymał
w 1835 r. mianowanie na administratora parafialnego w Suszcu,
a w 1838 r. przeszedł do Lędzin, gdzie został proboszczem
i dziekanem. Zmarł 21 grudnia 1863 r.
Franciszek Wycislo (1835 – 1845) urodził się 18 września
1803 r. w Chmielowcach, wyświęcony na kapłana został 22 grudnia 1832 r. Po krótkiej działalności jako wikary w Starej Wsi,
nastąpiło administrowanie w Suszcu i Studzionce. Po dziesięcioletniej działalności w Studzionce otrzymał, tak jak jego poprzednik Zimmermann, parafię Krzyżowice, ale inwestyturę otrzymał
dziesięć lat później po poddaniu się egzaminowi w konkursie na
proboszcza. Jego śmierć przypadła na dzień 29 września 1857 r.
Franciszek Grossek (1845 – 1848). Urodzony w 1810 r.
w Bralinie, wyświęcony w 1839 r., był najpierw alumnem
seniorem, potem wikarym w Opolu i Żorach i administratorem
w Bojszowach. Dnia 11 sierpnia 1845 r. został administratorem
parafialnym w Studzionce. Charakterystyczny dla sposobu bycia
nowego proboszcza jest fragment pisma, które skierował
2 grudnia 1846 r. do pszczyńskiej komory rentowej. Mieszkanie
probostwa znajdowało się wówczas w nędznym stanie, grożącym
zawaleniem, a chlewy wymagały nowego pokrycia dachowego
Pisze więc: „Tego wszystkiego nie można wykonać równocześnie. Moim serdecznym życzeniem było i jest nadal jeszcze, by
najpierw odnowić wnętrze kościoła, by możliwie każdy mógł
powiedzieć: Tu jest dobrze przebywać. Dlatego pozostaję jeszcze
chętnie przez pewien czas w starym mieszkaniu…” Chciał
mieszkać jeszcze rok lub dwa w budynku grożącym zawaleniem,
byleby Przenajświętsze miało godne miejsce zamieszkania! Lista
kondycyjna z 1847 r. określa go jako człowieka gorliwego,
wykształconego w teologii, który nadawałby się właściwie na
katedrę.
Lata tyfusu głodowego na Górnym Śląsku postawiły przed
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kapłanami na terenach dotkniętych zarazą wielkie wezwania.
„Kościół jest w niedzielę pełny, konfesjonały są oblegane, gdyż
ubodzy, zwłaszcza komornicy, którzy nie mają sposobności
posłać po kapłana, przez przyjęcie Sakramentów Świętych umacniają się w cierpliwym znoszeniu krzyża, który Pan w jego niezgłębionym postanowieniu na nich nałożył i przygotowują się do
drogi na tamten świat”256. Liczba odwiedzin chorych i pogrzebów
podniosła się niezwykle. Wikary Kosmeli w Mikołowie pisał
22 lutego 1848 r. do „Schlesische Kirchenblatt”: „Żyjemy tu
w bardzo mrocznym i smutnym czasie i przygnębienie włada
nami wszystkimi, gdyż żaden wiek i żaden stan nie są oszczędzeni przez zarazę… Z uczniami na tonącej łodzi wołamy: Panie,
ratuj nas, bo giniemy. Odwiedziny chorych mamy każdego dnia,
często 10 do 12 i dzieje się tak już od dłuższego czasu”.
Proboszcz Grossek sprawował tak jak jego konfratrzy swój
urząd z nigdy niesłabnącą gorliwością, mianowicie w konfesjonale i przy łożu chorego. Podczas odwiedzin chorych zaraził się
i zmarł, nie mając jeszcze 38 lat, 12 lutego 1848 r. na tyfus. Także
dziekan Fesser z Żor i proboszcz Markefka z tego samego
dekanatu zostali ofiarami ich świętego obowiązku.
Dnia 16 lutego wikary przy kościele św. Krzyża we Wrocławiu, Karol Kraus otrzymał dekret na administratora w Studzionce i Wiśle Małej. Urodził się 12 stycznia 1820 r. w Rudach i został wyświęcony 25 czerwca 1846 r. W 1850 r. został proboszczem dywizyjnym w Berlinie, a później kanonikiem i prałatem
w Gnieźnie. Tam zmarł 16 czerwca 1901 r. W ostatniej woli zapisał w spadku kościołowi w Studzionce 6 000 marek na potrzeby
kultu kościelnego, następnie swój mszał, swoją bieliznę kościelną, 3 alby i humerały i 2 tuniki chłopięce.
Franciszek Perkatz (1848 – 1866). Urodził się 5 grudnia
1803 r. w Bytomiu, wyświęcony został 24 grudnia 1827 r., najpierw działał jako wikary we Wodzisławiu, potem jako administrator w Wojnowicach, wikary w Starej Wsi, administrator
w Bielszowicach, proboszcz w Kamieniu, kapłan pomocniczy
w Żorach, gdzie po śmierci dziekana Fessera zastępował chorego
administratora i sam był przez sześć tygodni przykuty do łoża
256

Schles. Kirchenblatt 1848, 113.
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chorego. Dnia 21 czerwca 1848 r. został zadekretowany na Studzionkę. Tymczasowo miał też sprawować opiekę duszpasterską
w Wiśle Małej. W 1850 r. zlecił ozdobienie od nowa ołtarzy, ambony, chrzcielnicy i chóru organowego. Był dobrym kaznodzieją.
W 1851 r., został jeszcze administratorem Warszowic. Zmarł po
18 letniej wiernej działalności w Studzionce 10 sierpnia 1866 r.
Karol Liß (1866 – 1883) pochodził z Tarnowskich Gór.
Urodził się 18 października 1831 r. Na kapłana wyświęcony
został 12 czerwca 1858 r. Świadectwo jego gorliwej działalności
na urzędzie proboszczowskim dają tutejsze archiwa i registratury.
Jemu też należy zawdzięczać wprowadzenie Bractwa Różańcowego. Całkiem niezwykła była jego znajomość matematyki. Dnia
23 czerwca 1883 r. pożegnał się z doczesnością.
Aż do nowego obsadzenia parafii duszpasterstwo w Studzionce sprawował dziekan Rasim z Pawłowic, za co książę biskup
Robert wyraził mu w 1884 r. wdzięczne uznanie.
Oskar Matziol (1886 – 1904). Jego miastem rodzinnym było
Olesno, gdzie 14 stycznia 1840 r. ujrzał światło tego świata.
Święcenia kapłańskie otrzymał 30 czerwca 1868 r. Po sprawowaniu funkcji wikarego przy kościele św. Michała we Wrocławiu
pomagał jako wikary przez 16 lat proboszczowi w Pilchowicach.
W 1848 r. przybył do osieroconej gminy Studzionka. Ustanowiony tu jako proboszcz 18 listopada 1866 r. cieszył się wielką
wziętością dzięki swojej obowiązkowości, zwłaszcza poświęceniu dla chorych. Matziol wprowadził w Studzionce Bractwo Serca Jezusa. Wybudował też nowy, piękny chlew. W 1903 r. bierzmował tu biskup sufragan Marx. Na skutek silnego cierpienia
z powodu astmy Matziol przeszedł w 1904 r. w stan spoczynku
i żył jeszcze dwa lata jako lokator w Żorach. Po krótkiej chorobie
zmarł zaopatrzony dnia 10 stycznia 1907 r., o godz. 11¼ przed
południem, w tym samym dniu co jego współbrat proboszcz
Rieger z Krzyżowic. W czasie pogrzebu, który odbył się 14-tego,
proboszcz Gröbner przedstawił zgromadzeniu żałobnemu po niemiecku obraz życia czcigodnego duszpasterza, podczas gdy proboszcz Loß z Pawłowic w polskiej mowie pogrzebowej wspominał zmarłego, podkreślając obecność licznych byłych parafian
i konfratrów, także z dzielnicy austriackiej.
Reinhold Breuer (1904 – 1905). Urodził się 12 styczniu
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1870 r. w Chorzowie i na kapłana wyświęcony został 25 czerwca
1895 r. Przed przybyciem do Studzionki działał jako wikary
w Oleśnie i Mysłowicach i w latach 1900 – 1904 jako proboszcz
w Bziu. Objęcie przez niego inwestytury miało miejsce 14 marca
1904 r. Za jego urzędowania probostwo otrzymało piękny wykusz. Już w następującym roku odszedł na proboszcza do
Miedźnej, gdzie otrzymał inwestyturę 14 grudnia 1905 r.
Edward Gröbner (od 1905 r.). Urodził się 16 listopada 1873 r.
w Ujeździe, na kapłana wyświęcony został 30 września 1899 r.
Swoją działalność duszpasterską rozwijał jako wikary w Białej,
Oleśnie, Mysłowicach, a od października do grudnia 1905 r. jako
administrator w Bergen na Rugii. Inwestyturę na Studzionkę objął
23 listopada 1905 r. Obok opieki nad wnętrzem świątyni wziął
także pod uwagę upiększenie kościoła. I tak w 1907 r. zlecił
odmalowanie kościoła, odnowienie bocznych ołtarzy, postawienie
na głównym ołtarzu nowego tabernakulum i popierany przez szlachetnych dobroczyńców sprawił wspaniały żyrandol, nowe chorągwie, baldachim itd., tak, że w piękny sposób urzeczywistnia
się życzenie wypowiedziane przez okolicznościowego mówcę
podczas poświęcenia kościoła w 1834 r., by parafianie mieli kościół w czci. W 1907 r. proboszcz Gröbner założył Raiffeisenowski Związek Oszczędnościowo–Pożyczkowy, który zdziałał
już wiele dobrego.
Dziedzina proboszczowska obejmuje 26 ha 20 a, pole fundacji
9 ha 52 a.
C. Szkoła
Najstarszym znanym nauczycielem szkoły w Studzionce jest
Marcin Bargul. Sprawozdanie z wizytacji z 1679 r. odnotowuje,
że miał wtedy 38 lat, uprawiał 30 grządek pola, otrzymywał od
każdego chłopa rocznie bochenek chleba, mieszkał w skromnej
chacie (casa Sarmatica!) i pielęgnował ogródek. O jego działalności w szkole nic nie powiedziano, może dlatego, że do szkoły
uczęszczało jedno dziecko.
Od 1686 r. tutejsze stanowisko szkolne trzymał Jerzy Smidek.
Pochodził z Pszczyny i był żonaty. Sprawozdanie wizytacyjne
z 1688 r. przedstawia także tu stary obraz: Szkoła rozpadająca się,
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parafianie nie chcą reperować, brak młodzieży do nauczania”.
Smidek działał tu jeszcze w 1697 r.
W 1716 r. nastąpiło zaangażowanie Jana Woitowitza jako
nauczyciela w Studzionce. W czasie wizytacji w 1719 r. biskup
sufragan Sommerfeld kontrolował go z katechezy i uznał go,
pomijając rozdział o żalu doskonałym, za znającego się na rzeczy.
Woitowitz liczył wówczas 57 lat.
Około 1727 r. między ówczesnym nauczycielem a gminą istniał spór, który został złagodzony podczas jednej wizytacji w następujący sposób: Nauczyciel otrzyma odtąd według zwyczaju
istniejącego w diecezji od ślubu nie więcej jak trzy białe grosze,
od wywodu dwa krajcary lub jeden biały grosz.
Dnia 13 marca 1751 r. prosił Andrzej Mandok patrona,
ponieważ „teraz jest bez zajęcia i potrzebuje ogromnie zajęcia”,
by jemu „biednemu człowiekowi takie nieobsadzone miejsce
najłaskawiej nadać”. Jego życzenie zostało spełnione, gdyż pod
koniec tego roku kwituje jako „zak Studziensky“ odbiór 8 gr. sr.
za śpiewanie pasji. Charakterystyczna dla ówczesnego poziomu
wykształcenia studzionkowian jest uwaga proboszcza Uhera
z 9.04.1751 r., że bardzo mało chłopów umie czytać, a o wiele
mniej pisać. W 1781 r. urzędował tu jako nauczyciel Szyszkowitz, w 1785 r. Józef Gandavski, wcześniej w Zebrzydowicach,
w 1795 r. Szymon Glüklich. Ten ostatni pytał się w 1808 r.
chłopów, co mu chcą dać za dzwonienie na pogodę, gdyż z powodu dzwonienia musiał często przerywać swój spoczynek
nocny. Gospodarze obiecali mu od każdego chleb na Boże
Narodzenie. Glücklich urzędował jako organista jeszcze około
1823 r.
Od 1813 r. był tu nauczycielem Dominik Pigulla. Jego
następcą został Czech, który później przeszedł do Lędzin. Dnia
28 maja 1816 r. powiatowy inspektor szkolny Fesser z Żor
przedłożył rejencji następującą propozycję zainteresowanych
władz miejscowych: Powinna zostać wybudowana teraz nowa
szkoła dla gminy ewangelickiej. Ponieważ jednak tu i w przyległych miejscowościach jest tylko 23 dzieci w obowiązku szkolnym (chyba wiary ewangelickiej!), zalecałoby się wybudowanie
budynku szkolnego dla obu wyznań i uczenie dzieci przez
wspólnego nauczyciela. Oczekuje się, że to rozwijałoby toleran-
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cję religijną. Katolicka szkoła miała wówczas 107 dzieci; 91 było
ze Studzionki, 16 z Borku.
W 1818 r. został zaangażowany w Studzionce jako nauczyciel
Izydor Schostek, który liczył wówczas 37 lat i został wykształcony w Głogówku. W 1823 r. regularnie do szkoły uczęszczało
40, nieregularnie 87 dzieci; 33 pozostawało całkiem poza szkołą,
w zimie z braku ubrania, w lecie z powodu pasania bydła. Latem
nauczyciel prowadził w godz. od 12-tej do 3-ciej po południu,
tzw. szkołę dla pasterzy. Budynek szkolny znajdował się w złym
stanie.
W 1823 r. na miejsce Schostka, który był sumienny, ale często
chorował, przyszedł Antoni Maciossek. Urodził się w 1798 r.
w Tworogu, przygotowanie pedagogiczne otrzymał w Głogówku,
a potem działał w Sośnicowicach i Rzeczycach. W 1830 r. poddał
się egzaminowi kwalifikacyjnemu i w 1840 r. zatrudniony został
na stałe w Studzionce, gdzie pełnił też funkcję kościelnego i organisty. W 1827 r. skarżył się u landrata na chłopów–ewangelików
ze Studzionki, z powodu odmówienia mu chleba pogodowego,
który dawali jego poprzednikowi. Landrat v. Gusnar wskazał na
edykt królewski z 1.03. i 26.04.1784 r., według którego ludzie
mieli dawać chleb pogodowy nauczycielowi ich konfesji także po
zniesieniu dzwonienia na pogodę257. W 1829 r. do tutejszej szkoły
uczęszczało 113 dzieci ze Studzionki i 33 z Borku. Dochód
organisty składał się z 15 tal. i 43 chlebów pogodowych i takiej
samej ilości ciast kiermaszowych.
Początek budowy tu szkoły w XIX wieku przedstawia się
następująco: W 1818 r. miała być podjęta przebudowa lub budowa nowej szkoły. W 1825 r. stara szkoła jest określana jako rozpadająca się całkowicie. W 1827 r. była brana pod uwagę tymczasowa naprawa szkoły. Nauczyciel oświadczył w 1830 r., że grozi
mu „przywalenie” razem z dziećmi, o ile naprawa nie nastąpi
w tym roku. W 1835 r. szkoła znajdowała się w „mizernym stanie”, w 1836 r. patron obiecuje, że w przyszłym roku nastąpi budowa nowej szkoły. W październiku 1839 r. nowa długo tu oczekiwana szkoła stała gotowa. Miała ona 2 duże izby lekcyjne,
mieszkanie dla nauczyciela i pokój dla adjuwanta. Według relacji
257
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z 1838 r. można wnosić, że z większych uczniów siedmiu umiało
znośnie czytać po niemiecku, a trzech z nich zdołało także mówić
po niemiecku. W 1839 r. administrator parafii i lokalny inspektor
szkolny Wycislo żalił się, że nauczyciel Maciossek chłostał dzieci
kijami leszczynowymi i był także im nieprzyjazny. Maciossek
otrzymał karę w wysokości 10 tal. i obiecał poprawę. W 1843 r.
inspektor szkolny był zadowolony z jego moralnego postępowania, z jego sumienności i ze stosunku do swojego duszpasterza.
Maciossek zmarł 28 grudnia 1843 r. Zarządzanie stanowiskiem
nauczyciela objął tymczasowo aspirant szkolny Antoni Lubetzki.
Dnia 1 kwietnia 1844 r. został tu zatrudniony jako nauczyciel
29-letni Jakub Kaisig, który uczęszczał do seminarium w Głogówku i działał dotąd w Warszowicach. Podczas jego urzędowania szalał tyfus głodowy. Szkoła została przekształcona w lazaret,
a nauka wypadła. Kaisig zmarł 29 grudnia 1850 r. w wieku 50 lat
po dwunastodniowej chorobie na tyfus. Zarządzanie stanowiskiem nauczycielskim przejął Fryderyk Beinbrecht.
Dnia 1 listopada 1851 r. zatrudniony jako nauczyciel został tu
29-letni Karol Josch. Jego dochód składał się w 1865 r. z uposażenia w wysokości 50 tal., 24 szefli zboża w ziarnie i jęczmieniu i 7 sągów rąbanego drewna.
Dnia 1 kwietnia 1873 r. zostało wprowadzone stanowisko
drugiego nauczyciela. Zajmowali je: Karol Sehr (1873 do sierpnia
tego roku), Emil Krems (1874 – 1880), Emil Lorenz (1.05 – 1.12.
1880). Ryszard Schymik (1880 – 1881), August Hoffmann (1881
– 1882), Jan Libawski (1881 – 1885), Blasel (1886 – 1889)
Wilhelm König (1889 – 1892), Franciszek Poremba (1892 –
1897), Paweł Kittel (1897 – 1899), Juliusz Müller (1899 – 1904),
Ryszard Schmidt (13.02.1905 – 31.03.1905), Józef Gaida (1905 –
1906), Alfred Seewald (1906 – 30.09.1911).
W 1873 r. zostały zorganizowane trzy klasy. Kierownik Karol
Josch zmarł 3 lipca 1879 r. Jego następcą jest dotychczasowy
drugi nauczyciel z Baranowic Walenty Kolanus, który urodził się
9 lutego 1855 r., uczęszczał do seminarium w Pyskowicach
i odtąd działał w Bełku i Baranowicach. Do Studzionki przybył
1 października 1879 r.
Dnia 30 kwietnia 1881 r. miała tu miejsce rewizja nadzwyczajna, prowadzona przez radcę ministerialnego Wätzolda. Dnia
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26 października 1894 r. dokonane zostało poświęcenie i przekazanie nowej szkoły, która składała się z 4 izb lekcyjnych i mieszkania dla 2-giego nauczyciela.
W 1895 r. zostało tu utworzone stanowisko trzeciego
nauczyciela. Piastowali je: Krems (1.09.1895 – 1899), Alojzy
Wahner (1899 – 1903), Józef Wagner (1903 – 1904), Jan Marx
(1904 – 1910), Józef Kazmierczak (1910 – 1911), Józef Klichta
(od jesieni 1911). Utworzone w 1908 r. stanowisko czwartego
nauczyciela zostało obsadzone przez Pawła Stodtko. Po nim
nastąpił od 1.02.1910 r. Józef Kazmierczak.
Dnia 29 listopada 1899 r. została utworzona w Studzionce
przez landrata, radcę rządowego v. Heykinga i powiatowego
inspektora szkolnego Rzesnitzka, wiejska szkoła dokształcająca,
a jej kierownictwo powierzono kierownikowi Kolanusowi.
We wrześniu 1911 r. liczba uczniów wynosiła 301.
Zarząd szkolny we wrześniu 1911 r. tworzyli: sekretarz
książęcy Härtel, proboszcz Edmund Gröbner, Walenty Kolanus,
Andrzej Oschak i Karol Waleczek. Szkoła, której patronem jest
książę pszczyński, należy do Szkolnego Rejonu Wizytacyjnego
Pszczyna I, którym kieruje powiatowy inspektor szkolny
Wiercinski, który jest też lokalnym inspektorem szkolnym.
D. Miejscowości należące do parafii
1. Borek
Kolonia Borek (=lasek) z dominiami Mały Dwór, Dwór
Konrada i Średni Dwór leży w odległości 7 kilometrów od
Studzionki. Miejscowość istniała już w XV wieku, gdyż książę
cieszyński i głogowski Kazimierz podarował w 1491 r. dobra
w Mizerowie i wieś Borki swojemu wiernemu słudze Jakubowi
von Grodowski’emu258. Obecnie (1911) Borek ma 302 katolickich i 4 ewangelickich mieszkańców.
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2. Studzionka
Wieś parafialna Studzionka po raz pierwszy jest wymieniona
około 1305 r. w księdze fundacyjnej biskupstwa wrocławskiego.
Z 40 włók w „Stuczonka” był wówczas uiszczany czynsz dla
stołu biskupa wrocławskiego. Nazwa miejscowości pojawia się
w 1326 r. jako Studna, w protokole wizytacyjnym z 1679 r. jako
Studzenka i należy ją wyprowadzać od studnia (zdrobniale
studzienka) = studnia. Studzionka znaczy więc tyle, co wieś
studzienna. Faktycznie tutejsza okolica jest bogata w źródła. Na
słowiańskie pochodzenie miejscowości wskazuje oprócz polskiej
nazwy ta okoliczność, że w urbarium państwa pszczyńskiego
z 1536 r. 55 gospodarzy nosi prawie wyłącznie polskie nazwiska.
Ponieważ jednak obok Studzionki jest jeszcze wymieniona Mała
Studzionka, należy domniemywać, że obok starej miejscowości
Studzionka (Mała Studzionka), w każdym razie w XIII wieku,
została założona na prawie niemieckim, ale z polskimi mieszkańcami miejscowość o tej samej nazwie (Studzionka – 1326 Studna)
W 1536 r. Studzionka należała do największych wsi państwa
pszczyńskiego. Krzyżowice liczyły wtedy tylko 22, Suszec 24,
Wisła 28, Wisła Mała 31, Warszowice 34, Pawłowice 43
gospodarzy259.
W 1587 r. państwo pszczyńskie dokupiło do swojej posiadłości w Studzionce dobra Marcina Vrblowsky’ego. Protestancki
pastor ze Studzionki Dawid Velni wyznał 19.12.1586 r., że z folwarku swojego łaskawego pana otrzymywał 5 ćwierci żyta
i 5 ćwierci owsa jako dziesięcinę z zakupionych dóbr Vrblowsky’ego. Abraham von Promnitz, baron na Pszczynie pożyczył
w 1598 r. od kilku studzionkowskich chłopów, po 100 tal. od
każdego za 36 gr. (odsetek) i zwolnił ich oraz ich następców od
wszelkich robót we dworze aż do spłaty tej kwoty, jednak bez
uszczerbku dla czynszu i pozostałych opłat260.
W 1719 r. sąd pański rozstrzygnął w Pszczynie trwający od
1705 r. spór między proboszczem studzionkowskim Adamem
Ksawerym Antonim Lipińskim, a Marcinem Ferdynandem von
259
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Promnitzem na Mizerowie o posiadanie brzegów stawów Buczek
i Popi. Proboszcz uzyskał ochronę posiadania tych parcel, gdyż
mógł udowodnić, że już proboszcz Jagelius posiadał bez przeszkód wymienione stawy razem z wyrosłą tam brzeziną i kazał tam
wycinać i wypasać, i że proboszcz Dziblik, kiedy przydybał mizerowian na tym polu, stawkach i w brzezinie, wszystko stale
zajmował, a jednemu wyprzągł konia.
Siedlok Jan Nawrot alias Stroka ze Studzionki skarżył się
29.05.1748 r. przed pańskim sądem na miejscowego proboszcza
Uhera, który „23 ubiegającego miesiąca maja ośmielił się mojego
pastucha bydła zbić swoją hiszpańską rurą na kwaśne jabłko tylko
dlatego, że pasł moje trzy woły i konia w moim stawie zwanym
Kościelny”. Proboszcz wyjaśniał, że uderzył pastucha tylko raz
dla żartu, ponieważ ten rzucał na niego obelżywe słowa i zażądał
od skarżącego dowodu, że wolno mu paść je na stawie, który był
przez trzy lata używany na zmianę przez kościół i studzionkowskich chłopów. Ponieważ Nawrot nie mógł w ciągu następnych 10 lat przedłożyć tego dowodu, w 1758 r. na wniosek proboszcza został pozbawiony swojego domniemanego prawa
wypasu261.
W 1783 roku Studzionka liczyła 53 posiadłości siedloków,
31 chałupników i 433 mieszkańców. W 1844 r. było tu 88 domów
z 1068 mieszkańcami, którzy poza 167 protestantami i 4 żydami
wyznawali wiarę katolicką. We wrześniu 1911 r. Studzionka
miała 1174 katolików, 260 ewangelików. W dominiach mieszka
302 katolików i 4 ewangelików.
Już w 1774 r. książę pszczyński utrzymywał w Studzionce
szkołę ewangelicką, w której uczył wtedy Jan Braharczyk.
W 1838 r. został wybudowany nowy budynek szkolny. Obecny
istnieje od 1895 r. Nauczyciel Paweł Hoinkis udziela lekcji tu
około 80 dzieciom.
W 1808 r. stacjonowali w Studzionce francuscy huzarzy.
Kiedy mieszkaniec Baranowic Antoni Rudzki przybył do Studzionki 8 marca tego roku na licytację spuścizny po proboszczu
Pillarsie i zatrzymał się w południe w tutejszej karczmie, został
bez jakiegokolwiek powodu tak pobity przez pijanych żołnierzy,
261
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że zmarł tego wieczoru o godzinie 7. Następnego dnia miała
miejsce obdukcja, a po południu zwłoki zostały pochowane przez
administratora Deweth’a.
Tyfus głodowy porwał w parafii Studzionka w 1847 r. nie
mniej niż 158, w 1848 r. 133 osób. Dla porównania w 1809
i 1810 roku było tu tylko 24 i 33 zmarłych! Podczas zarazy bracia
miłosierni (bonifratrzy) utrzymywali we wsi stację pielęgnacyjną.
W 1910 r. została znaleziona na około 8 morgowej łące
siedloka Jana Sleziony ruda żelaza, a to płytko bez pchnięcia
rydlem. Teren został kupiony przez towarzystwo z Chorzowa
i (ruda) będzie wydobywana.
Jako właściciel Studzionki pojawia się w dokumencie księżnej
raciborskiej Heleny i jej synów Mikołaja i Wacława datowanym
w Pszczynie na 13 grudnia 1444 r. Marczinko ze Studzonki.
Także 16 stycznia 1445 r. ten sam („Martynek ze Studzonki”) jest
w świcie księżnej. Później wieś i dobra w Studzionce nabyło
państwo pszczyńskie. W wystawionym przez Grodowskiego dokumencie dotyczącym stawów proboszczowskich datowanym
w Kryrach na 4.07.1514 r. pojawia się wśród świadków, jako
administrator Studzionki niejaki Wendek.
Do Studzionki należą pańskie dwory: Dwór Adelajdy ze
Starym Dworem (nazywany także dominium Studzionka),
Czarnedoły i Dwór Stenzla. Okręg Czarnedoły posiada niewyczerpane bogactwo bażantów i zajęcy. Obie tamtejsze bażanciarnie, w których na zmianę wymieniają się różnorodne zarośla, łąki
bogate w trzciny, pole i woda, służą do hodowli bażanta, który
czuje się tu całkiem pewnie i swojsko. W tej dzikiej ostoi zwierzęcej polował wielokrotnie cesarz Wilhelm II, podobnie jak jego
ojciec i dziadek. Dnia 4 grudnia 1911 r. Jego Majestat zabił tu
sam 582 bażanty. Podczas jednego polowania cesarskiego
odstrzałowi podlega zwykle 2500 do 3000 bażantów.
Ładna anegdota wiąże się z polowaniem następcy tronu Fryderyka Wilhelma
w listopadzie 1873 r. Dnia 20 listopada podczas małego polowania w Czarnymdole,
pierwszy strzał następcy tronu był przeznaczony dla łasicy, chyba najmniejszego ze
wszystkich zwierząt łownych. Kiedy następnie dostojny strzelec podczas wielkiego
polowania ostatnim strzałem upolował żubra, powiedział żartobliwie do gości łowczych:
„Tak jest zawsze, moi panowie! Zaczyna się od małego, a kończy na dużym”262.
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VIII. Parafia Szeroka
A. Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych
Ponieważ, jak wynika ze sprawozdania wizytacyjnego z 1652 r.,
kościół w Szerokiej był (jak się wydaje) obdarzony polem proboszczowskim, a miejscowość, oceniając po wymienionych w urbarzu
z 1536 r. prawie wyłącznie niemieckich nazwiskach właścicieli posiadłości rolnych, jest niemiecką trzynastowieczną osadą, można
uznać istnienie tutaj kościoła parafialnego ok. 1300 r. za pewne,
gdyby nawet występujący w dokumencie księcia raciborskiego
z 6 grudnia 1321 r. notariusz „Jan z Tymendorf” nie był proboszczem z Timmendorf. W 1447 r. wśród 25 parafii dekanatu
żorskiego są wymienione parafie „Bestimdorf” i „Tunsdorf”.
Z obu tych miejscowości prawdopodobnie ta pierwsza jest identyczna z Timmendorf263. Według miejscowego podania „Timmendorf” i należąca dziś do parafii Połomia Gogołowa tworzyły dawniej jedną parafię. Na granicy obu obszarów gminnych, tam gdzie
stoi teraz krzyż ufundowany przez Szczotkę, miał stać kościół
wspólny dla obu gmin. Kiedy przy odnowie tego krzyża znaleziono
kości ludzkie, myślano, że odkryto stary cmentarz; jednak dawniej grzebano też nie rzadko przy drogach, na polu i w lesie zwłoki
odstępców od wiary, samobójców i ofiar nieszczęśliwych wypadków.
Niedługo przed wprowadzeniem w pszczyńskim państwie
stanowym protestantyzmu Szeroka otrzymała nowy kościół. Rok
263
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budowy nie został dokładnie przekazany. Sprawozdanie wizytacyjne z 1679 roku wymienia rok 1525, to z 1688 r. rok 1520. Do
budowy tego kościoła odnoszą się prawdopodobnie świadkowie
Radlar, Rogar, Winkler i inni w procesie granicznym między państwem pszczyńskim, a wodzisławskim, kiedy się około 1552 r. wypowiadają, że przywozili dla kościoła drewno dębowe dostarczone przez sołtysa z Szerokiej z jego lasu, bez niczyjej przeszkody264.
W ugodzie (zawartej) między Bernardem Rostckiem z Bzia,
a wójtem Łukaszem Latoin z Szerokiej datowanej w Pszczynie na
sobotę przed niedzielą głuchą (trzecia niedziela postu) w 1564 r.
wspomina się o pewnej łące, „z której płacono (pierwotnie) czynsz
kościołowi z Szerokiej”. Owe łąki, które rozciągały się od studni do
drogi prowadzącej z Krzyżowic do Szerokiej, zostały przekazane
przez barona Stenzla von Promnitz'a na Pszczynie za wierną
służbę wymienionemu Rostckowi z Bzia265.
Między latami 1568 – 1577 nastąpiło obsadzenie tutejszej parafii
przez kaznodzieję protestanckiego. Kiedy ostatni z tutejszych pastorów Zachariasz Musaus musiał w 1628 r. opuścić Szeroką, kościół
najpierw został zamknięty. W 1640 r. dziekan Stanisław Bloch
otrzymał prezentę na Szeroką, ten sam, który posiadał inwestyturę
na Krzyżowice i Warszowice oraz probostwo i dziekanat w Pszczynie. Bloch trzymał zastępcę w Krzyżowicach, jednak tu w Szerokiej
nabożeństwo odbywało się zaledwie trzy razy w roku.
Zapewne za czasów kontrreformacji kościół szerocki został
mater adiuncta Krzyżowic. Wizytator biskupi archidiakon
Bartłomiej Reinhold określa w 1652 r. tutejszy kościół jako
kościół filialny. W informacjach z lat 1662 i 1663 nazywają
wprawdzie szeroczanie urzędującego w ich kościele Mateusza
Aleksego Osieckiego proboszczem w Szerokiej, lecz to mogło być
pomyślane w niewłaściwym znaczeniu, ponieważ wymieniony
w 1679 r. jako proboszcz w Krzyżowicach i Szerokiej Jurovius
Christophor otrzymał już w 1661 r. inwestyturę na oba te kościoły.
Sprawozdanie wizytacyjne z 1652 r. informuje o naszym
kościele jak następuje: stary, szykownie i mocno budowany, Bogu
i Wszystkim Świętym poświęcony, drewniany kościół filialny
264
265
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w Szerokiej jest otoczony cmentarzem i ma jedną wieżę z trzema
dzwonami, a także zakrystię. Ściany pomalowane, zielone ławki
dobrze postawione, ołtarze niekonsekrowane. W otwartej chrzcielnicy znajdowało się trochę wody. Hostii się tu nie przechowuje ani
też olejów świętych. Kościół posiada dwa srebrne kielichy, z których jeden jest pozłacany, jeden nowy ornat, jedną komżę, jedną
albę, kilka zwykłych kap i dwa dzwoneczki.
Wizytator zalecił proboszczowi, by pieniądze, które kościół ma
wypożyczone, ściągnąć i przeznaczyć na zakup tak koniecznych
sprzętów kościelnych.
Według sprawozdania wizytacyjnego z 1679 r. wybudowany
w 1525 r. „kościół filialny” w Szerokiej został konsekrowany
w 1648 r. Odpust przypadał na niedzielę po dniu Wszystkich
Świętych. Kościół o szerokości 16 łokci i długości 30 łokci
posiadał 5 okien. Podłoga była wybrukowana cegłami; sufit obity
płytami i pomalowany. Ołtarz główny posiadał pomalowany i pozłocony baldachim i był przyzwoicie przykryty kapami, podczas
gdy bocznym ołtarzom brakowało i baldachimów i kap. W drewnianym tabernakulum stała mosiężna puszka z Przenajświętszym. Od
1652 r. narzędzia i paramenty zostały pomnożone. Cmentarz, na
którym stała kostnica, otaczał parkan.
Ze sprawozdania wizytacyjnego z 1688 r. dowiadujemy się
m. in., że szczyt dzwonnicy był oflankowany czterema wieżyczkami. Przed cmentarzem, opasanym parkanem z daszkiem, stał krzyż.
W 1697 r. i naturalnie również przedtem nabożeństwo odbywało się tylko co trzecią niedzielę. W pozostałe niedziele i święta parafianie udawali się do Krzyżowic. Według protokołu wizytacyjnego z 1719 r. nabożeństwa w niedziele i święta odbywały się
wtedy przemiennie w Krzyżowicach i Szerokiej. Krzyżowiczanie
skarżyli się przed wizytatorem – biskupem sufraganem Eliaszem
von Sommerfeldem na tę zmianę podjętą na ich niekorzyść, ale bez
skutku. Kościół szerocki był właśnie dlatego mater adiunkta. Kiedy
potem ustanowiono w Krzyżowicach kapelana, ów odprawiał
nabożeństwa w Szerokiej we wszystkie niedziele i święta, co
zauważa dziekan Mazurek z Żor (1720 – 1728) w jego księdze
protokołów.
Tak nareszcie wprowadzono w życie zalecenie udzielone
w 1652 r. przez wizytatora Reinholda, by w kościele filialnym
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odprawiać nabożeństwa nie tylko w niedziele lecz także w święta,
„by nie wystawiać na sztych ludu, który jest przychylny wierze
katolickiej”.
Ponieważ wybudowany około 1520 r. drewniany kościół znajdował się pod koniec XVIII wieku w stanie grożącym zawaleniem,
zdecydował się proboszcz Ignacy Alojzy Skrzischowski na nową
budowę. W dniu 12 lipca 1793 r. przekazał władzy patronackiej
w Pszczynie swój zamysł budowy murowanych kościołów w Krzyżowicach i Szerokiej. Po uzyskaniu zgody wikariatu generalnego
i władzy patronackiej, nakazał z dniem 30 marca 1796 r. rozbiórkę
starego kościoła w Szerokiej. W dniach 18 do 19 kwietnia wykopano fundament pod nowy kościół. Uroczyste położenie kamienia
węgielnego odbyło się 21 kwietnia. Odprawiono mszę świętą,
potem poświęcono wodę i sól i odmówiono litanię do Wszystkich
Świętych. Od południa począwszy czyściły panny szerockie kamień
węgielny. Potem nastąpiło jego poświęcenie przez proboszcza
Skrzischowskiego. Przy nowym kościele pracowało pod kierunkiem mistrza murarskiego Langera przez trzy lata dziesięciu
murarzy z Głubczyc. Podczas trwającej dwa lata choroby przedsiębiorcy budowlanego budowa stała. W 1801 r. był gotowy stan
surowy. W tym samym roku ufundowano drogę krzyżową.
O wielki obraz Wszystkich Świętych dla głównego ołtarza oraz
tabernakulum postarał się Wawrzyniec Stenzel na własny koszt.
Ufundowane przez tego samego dobrodzieja w 1785 r. organy,
dzieło konstruktora organów Antoniego Staudingera, zostały ustawione w nowym kościele 14 grudnia 1801 r., za co gmina zapłaciła
30 florenów266. Proboszcz Skrzischowski był już wtedy śmiertelnie
chory, więc o wykończenie nowego kościoła troszczył się wikary.
Szlachetny fundator, którego hojności zawdzięcza Szeroka swój
kościół, odszedł 5 lutego 1802 r. W swoim testamencie pomyślał
też o tutejszym kościele zapisem 300 talarów.
Benedykowanie nowego kościoła nastąpiło w 1803 r.
Kiedy nowy, piękny kościół stał gotowy, nabrało u parafian
silnej postaci już zapewne długo po cichu pielęgnowane życzenie,
266
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by zobaczyć urzędowanie własnego duszpasterza w ich kościele
pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Na początku 1801 r. zwróciła się gmina Szeroka do państwa pszczyńskiego o ustanowienie
własnego duchownego. Dnia 23 kwietnia 1801 r. nadeszła od księcia Ferdynanda z zamku w Pszczynie zasmucająca odpowiedź, że
„wasza prośba nie może być załatwiona od ręki, póki gmina
ewidentnie i jasno nie udowodni, że jest w stanie rzeczywiście
duchownego utrzymać. Gmina Goczałkowice też miała taką
ambicję, by chcieć mieć własnego duchownego, a teraz jest jej dość
ciężko (kwaśno). Dlatego radzi się gminie Szeroka życzliwie, by od
prośby odstąpiła”. Jednak gmina nie dała się zniechęcić.
Dnia 6 lutego 1802 r., dzień po śmierci dobrego proboszcza
Skrzischowskiego odnowili w tym samym miejscu swą prośbę
z uzasadnieniem, że „istnieje pełna wola, by duchowny mógł wśród
nich godnie żyć, że istnieją także należne dochody”. Znów nadeszła
odpowiedź odmowna. W 1845 r. prosili szeroczanie władzę duchowną o ustanowienie przynajmniej wikarego w Krzyżowicach.
W następnym roku były podnoszone od nowa prośby o własnego
duchownego. Arcybiskup Melchior von Diepenbrok oddalił prośbę
gminy, gdyż przez to uszczuplone zostałyby dochody parafii Krzyżowice, a proboszcz z Szerokiej miałby bardzo skąpe dochody.
Z tym samym uzasadnieniem zostały oddalone słowne prośby
w latach 1849 i 1852. W 1855 r. arcybiskup Henryk Förster zwrócił
uwagę proszącej gminie na brak księży dwujęzycznych (utrakwistycznych). Kiedy parafianie mimo to trwali przy ich prośbie, oznajmił im 28 listopada 1857 r., że „chociaż bardzo uznaje ich pobożny
zamiar, by znaleźć wystarczające zaspokojenie ich potrzeb religijnych, mimo to ubolewa, że nie może spełnić ich życzenia, gdyż dotacja nie wystarczy na własnego duszpasterza, a przez zamierzony
podział byłoby zagrożone dalsze trwanie probostwa w Krzyżowicach”. To postanowienie nie było pocieszające, ale dzielni
szeroczanie nie pogodzili się ze straconą pozycją. Po około trzech
tygodniach zgłosili się znów u arcybiskupa z nowymi częściowo
racjami.
I popatrz, na początku następnego roku komisarz arcybiskupi –
kanonik honorowy Heide z Raciborza otrzymał polecenie, by
prowadzić z gminą Szeroka wstępne rokowania w sprawie założenia nowej parafii. Na wniosek Heide'go gmina kościelna wybrała
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sześciu deputowanych i udzieliła im pełnomocnictwa do wydania
wiążących prawnie oświadczeń. Komisarz, któremu wypłacono zaliczkowo 20 talarów, by rokowania mogły być prowadzone w Szerokiej, zwrócił uwagę gminie na trudności i znaczące ofiary,
których wymagało utrzymanie własnego duchownego na miejscu,
że mianowicie wszyscy właściciele w Szerokiej muszą złożyć
zobowiązanie, że w przyszłości będą odstawiać proboszczowi
w Szerokiej dziesięcinę, że wybudują nowemu proboszczowi budynki: mieszkalny i gospodarczy i będą je stale utrzymywać, i że to
zobowiązanie pozwolą nanieść hipotecznie na ich posiadłości, by
też przy ewentualnej zmianie wyznania właścicieli nie były
uszczuplone zobowiązania wobec kościoła.
Deputowani zgodzili się na te obowiązki, ale królewski sąd powiatowy oddalił naniesienie zobowiązań, gdyby były też rozciągnięte na właścicieli, którzy należą do innej niż katolicka religii,
z powołaniem się na polecenie królewskie z dnia 16 czerwca 1831 r.
Pod datą 5 czerwca 1858 r. arcybiskup zezwolił na założenie oddzielnej parafii w Szerokiej. Dnia 11 lipca 1859 r. Wikariat Generalny we Wrocławiu powiadomił Rejencję Królewską w Opolu
o przewidzianym założeniu parafii w Szerokiej i prosił ją o udzielenie gminie zezwolenia na postawienie niezbędnych budynków. Pod
koniec 1859 r. rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego i gospodarczego według rysunku sporządzonego przez mistrza murarskiego Lorenza z Rybnika i pozyskano drewno z 2-3 morgowego
lasu proboszczowskiego za zapłatą 253 talarów i 24 groszy srebrnych.
Tak jak większość kościołów dekanatu żorskiego, tak również
szerocki spogląda na parafię z przyjemnego wzgórza. Wprawdzie
widok z cmentarza nie jest tak rozległy i romantyczny jak ten
z cmentarzy w Radziejowie i Golasowicach, jednak i tu cieszy oko
kilka pięknych widoków na wzgórza i lasy i nisko położoną wieś.
Gdy wychodzi się z probostwa po przekroczeniu szosy Żory –
Jastrzębie, spostrzega się na lewo od ścieżki porośnięty krzakami,
sztucznie usypany kopiec, na którym cztery potężne czerwone buki
– obecnie 4 lipy – rozpościerają swoje liściaste korony nad stojącą
na wysokim cokole figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus.
Statua ta została postawiona przez pobożnych parafian w 1768 r..
Nie można bez wątpliwości stwierdzić, jakie pierwotnie
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przeznaczenie miał kopiec. Zimmerman mówi w 1784 r.267:
„Tutaj, tak samo jak w Wiśle, wielki kopiec oznaczał miejsce
wykonywanej od dawna pod gołym niebem jurysdykcji wiejskiej”.
Lud uznaje to dosyć wyróżniające się usypisko ziemne za grób
generała poległego w wojnie 30-letniej.
Prawdopodobnie jednak mamy tutaj przed nami strażnicę sygnalizacyjną z czasu przedhistorycznego. Przechodząc na cmentarz,
w którego murach wbudowane są cztery stacje drogi krzyżowej,
obok kopca i ufundowanego przez gminę w 1855 r. kamiennego
krzyża, wchodzi się przez murowany przedsionek o kształcie izby
z napisem: Tu jest Dom Boży i brama niebieska. Kościół jest budowlą
barokową z zaokrąglonym chórem i cebulastą wieżą. Jasne wysokie wnętrze kościoła sprawia swoimi pięknie stonowanymi malowidłami i świecącymi w blasku złota barokowymi ołtarzami
(Wszystkich Świętych, Matki Boskiej, św. Jana Nepomuckiego)
nadzwyczajne wrażenie. Na prawo od głównego wejścia skromny
drewniany krzyż upamiętnia misje z 1872 r.
Spośród paramentów na uwagę zasługuje szesnastowieczny
ornat z zielonego aksamitu z pięknie wzorcowanymi jedwabnymi
paskami268.
Na wieży kościelnej wiszą trzy dzwony. Wielki dzwon nosi
napis: Odlany 1707. Płynąłem przez ogień. Odlał mnie Jerzy
Ignacy Maderhoefer w Opawie, św. Józefie módl się za nami. Za
rządów Czcigodnego Ojca Augustyna Boscy proboszcza krzyżowickiego (!) i szerockiego. Średni dzwon został odlany w 1838 r. za
proboszcza Zimmermanna w Pawłowiczkach przez H. P. Libolda.
Mały, tzw. dzwon gwiaździsty liczy kilkaset lat. Nie nosi żadnego
napisu. Sygnaturka na wieżyczce została w 1862 r. przelana
w Pawłowiczkach przez Libolda z powodu pęknięcia.
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W dolnej wsi nad potokiem Pszczynka stoi mała kaplica
barokowa z figurą św. Jana Nepomuckiego. W 1652 r. kościół
posiadał w gotówce tylko 13 talarów. Miał jednak 277 wypożyczonych talarów. Około 1694 r. złodzieje włamali się do kasy kościelnej i zrabowali 645 talarów, 2 grosze, 7½ halerzy pieniędzy
kościelnych równocześnie z małym mieniem proboszcza.
Około 1725 r. do kościoła należał dom obok cmentarza, który
przynosił rocznie czynsz w wysokości 5 florenów. W 1795 r. proboszcz Skrzischowski wybudował na swój koszt dom przy mater
adiuncta na terenie kościelnym. W nim można było przyjąć 4 najemców, którzy mieli rocznie płacić 6 talarów reńskich, 10 groszy
srebrnych czynszu. Każdy najemca był zobowiązany przepracować w ciągu roku dla proboszcza 6 dni za wolne utrzymanie. Jak
wynika z inwentarza podpisanego 8 grudnia 1662 r. przez ówczesnego duszpasterza Mateusza Osietzkiego i dziekana Krzysztofa
Holly’ego z Poniecic, kościół szerocki posiadał też mały staw.
Na l grudnia 1910 r. liczba parafian wynosiła 1052.
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Patronat przysługuje państwu pszczyńskiemu. Zostało to ustalone poza wątpliwością w wyniku sporu patronackiego, który prowadził w latach 1865 do 1871 proboszcz Knappe z książęcą pszczyńską administracją centralną. Obecnie (1911) do zarządu kościelnego należą: Proboszcz Alojzy Kosellek, Wincenty Sławik, Jan
Zdziebło, Franciszek Hermann i Franciszek Pixa.
B. Proboszczowie
Około połowy XVI wieku działał w katolickim jeszcze wtedy
kościele parafialnym w Szerokiej proboszcz Stanisław. Był on
ostatnim katolickim proboszczem w Wielowsi pod Toszkiem, był
zmuszony jednak do opuszczenia swojej parafii, ponieważ
tamtejszy dziedzic Jan Worf z Kopienic zaangażował w tym
kościele kaznodzieję Jerzego ze Strzelec269.
Mniej więcej w latach 1570 do 1628 kościół tutejszy służył, jak
już zaznaczono, religii protestanckiej. Do 1596 roku działał tu jako
pastor Konstanty Molenda. Odszedł jako kaznodzieja do Miedźnej
i w 1628 r. został wraz z innymi pastorami państwa pszczyńskiego
wydalony. Jego następcą w Szerokiej był od 1597 r. Zachariasz
Musäus, który sprawował swój urząd w Szerokiej przez 30 lat i jako
senior dekanatu wprowadzał w trzecim dniu Zielonych Świąt nowego dziekana w Pszczynie, Jana Hoffmanna. Kiedy przewodniczący
kamery Karol Hannibal burgrabia w Dohna zgodnie z dekretem datowanym w Bytomiu dnia 13 września 1628 zarządził, że predykanci
powinni opuścić państwo pszczyńskie w ciągu 14 dni, prosili: dziekan, seniorzy i całe duchowieństwo protestanckie zarządcę krajowego, by zechciał dla nich wyjednać u przewodniczącego izby odroczenie terminu wydalenia „z uwzględnieniem naszego podeszłego
wieku, określonej słabości fizycznej i ułomności”, lecz także
„zanim swoje osiągniemy, zadowolić naszych wyznawców i zostawić dobre pod względem politycznym imię”. Wstawiennictwo zarządcy krajowego było bezskuteczne. Jednak pan stanowy von
269

312

Weltzel, Beiträge zur Geschichte der Gegenreformation in
Oberschlesien. Schles. Pastoralblatt 1887, S. 15. Tam też
wzmiankuje się, że kaznodzieja Jerzy przekazał natychmiast ornat
ze złotego brokatu swoim córkom na gorsety i sukienki dla lalek.

Promnitz uprosił cesarza, by pozwolił mu na wolne i jawne wykonywanie religii ewangelickiej. Dnia 7 listopada 1628 r. otrzymał on
polecenie, by decyzję osobiście odebrać na dworze cesarskim
w Wiedniu. Pastor szerocki nie zaczekał na zakończenie próśb
pana stanowego, lecz opuścił, jak to poświadcza zaświadczenie wystawione 16 listopada 1628 r. „posłuszny cesarskim rozporządzeniom” państwa pszczyńskiego, by poszukać innych miejscowości
zależnie od okoliczności270.
W 1636 r. proboszcz Piotr Manitzky z Ruptawy otrzymał
zadanie, by sprawować opiekę duszpasterską w Krzyżowicach,
jednak baron Zygfryd von Promnitz nie pozwolił mu objąć tych
kościołów w posiadanie. W 1640 r. inwestyturę na parafię w Szerokiej jak również w Krzyżowicach otrzymał Stanisław Bloch,
dziekan w Pszczynie i proboszcz w Żywcu. Jak smutno przedstawiała się wtedy opieka duszpasterska w Krzyżowicach i Szerokiej,
przedstawiono już w historii parafii Krzyżowice. Gorszące życie
poszczególnych tymczasowych administratorów, którym Bloch
powierzył duszpasterstwo, zaniedbywanie nabożeństw nie sprzyjały
powrotowi szeroczan na łono matki Kościoła. Mimo to mógł
wizytator stwierdzić w 1652 r., że lud w Krzyżowicach i Szerokiej,
jeśli nienawrócony, to jest skłonny do nawrócenia. Byli szeroczanie,
którzy składali gorzkie skargi na proboszcza Blocha, ponieważ
z powodu nieobecności jego zastępcy musieli z nowonarodzonymi
chodzić do najbliższego predykanta, by nie pozwolić umrzeć ich
dzieciom bez chrztu. Wizytator udzielił tymczasowemu administratorowi Wirssowitzowi, który zresztą dopiero od trzech tygodni zarządzał parafią Krzyżowice i tym samym nie odpowiadał za te
anomalia, odpowiednich zaleceń i zarządził m.in., by we wszystkie niedziele i święta także w Szerokiej było odprawiane
nabożeństwo.
W latach 1662 i 1663 duszpasterstwo w Szerokiej prowadził,
w każdym razie tylko z polecenia proboszcza krzyżowickiego,
Mateusz Aleksy Osietzky. Z jego nazwiskiem łączy się pamiętne
zdarzenie, które zostało nam przekazane dzięki kilku dokumentom
z królewskiego archiwum państwowego we Wrocławiu.
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Szwedzi przyprowadzili na nasz teren w czasie ich wtargnięcia
na Górny Śląsk w latach 40-tych XVII wieku protestanckiego
kaznodzieję, Bernarda Prageniusa. Ów zatrzymał się na początku
1663 roku u siedloka Jana Pośpiecha w Szerokiej, chociaż cesarz,
czyniąc użytek z Ius reformandi (prawo reformacji) przyjętego
w pokoju westfalskim, zakazał pobytu wszystkim predykantom
w swoich księstwach dziedzicznych. Również władza pszczyńska
wydała zalecenie, według którego nie mógł przebywać wbrew woli
cesarza na terytorium państwa żaden predykant, a poddanym
zakazano pastora przyjmować lub (mu) w jakikolwiek sposób
pomagać. Ponieważ ewentualni pastorzy znajdujący się w państwie pszczyńskim powinni byli być z pomocą dziedziców zatrzymani do dalszego rozporządzenia kamery, dziekan dr Wentzel Otyk
von Dobrzan na Karwinie, który należał do ustanowionej w 1653 r.
komisji dla przeprowadzenia kontrreformacji uznał się za
uprawnionego osobiście do wydalenia pastorów, po tym jak
według jego wypowiedzi zwracał się w tej sprawie trzykrotnie
daremnie do kanclerza pszczyńskiego.
W nocy z 22 na 23 stycznia 1663 r. przybył do Szerokiej dziekan
Otyk z kapłanem Osietzky z Szerokiej, Jakubem z Ruptawy,
proboszczem Dolnej Latyni w Karwińskiem, z kierownikiem szkoły
z Szerokiej i 34 jeźdźcami. Obsadzili kościół, przecięli powrozy
przy dzwonach, by mieszkańcy nie mogli dzwonić na alarm i wyplądrowali całkowicie chłopa Jana Pośpiecha, uważając zapewne,
że jest to własność predykanta. Dzień później wójt, starszyzna i cała
gmina Szeroka zwrócili się ze skargą do hrabiego von Promnitz'a
w Pszczynie. Prosili go, ponieważ prócz Boga nie mieli nikogo, do
którego mogliby się uciec i przedłożyli mu wykaz wywiezionych do
Jastrzębia przedmiotów: 6 ćwierci pszenicy, 2 szefle żyta, 3 szefle
owsa, 2 ćwierci pogańskich krup, proso, wieprzowina, sadło, płótno
lniane, masło, przędza, len, sól, patelnie do ryb, kożuchy, kolorowa
odzież, surduty, woły, owce itd.
Hrabia Promnitz przesłał skargę do wrocławskiej kapituły katedralnej. Dziekan został wezwany do złożenia sprawozdania. Jego
oświadczenie nie zachowało się, tylko odpowiedź władzy
pszczyńskiej z 15 lutego 1664 r. Domagała się ona koniecznego
ukarania oskarżonego z powodu naruszenia prawa i zobowiązania
go do oddania zabranych rzeczy i zaprzecza, jakoby dziekan już
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trzykrotnie daremnie pisał do niej w sprawie usunięcia pastorów.
To mogłyby potwierdzić odpowiedzi kanclerza pszczyńskiego.
Wszyscy mieszkańcy państwa mogliby poświadczyć, że kancelaria
państwa wydała zalecenia, dzięki którym pod karą został zakazany
pobyt niekatolickich kaznodziejów w państwie i jakiekolwiek im
sprzyjanie, jako wbrew wyraźnej woli cesarza. Więcej nie mogła
aktualnie uczynić. Jest bardzo wątpliwe, czy dziekan przez swoje
postępowanie przestrzegał rozporządzeń komory. Z pomocą
dziedziców i władzy miejscowej miało nastąpić aresztowanie pastorów, ale nie należało nocą, bez zwracania uwagi na zwierzchność,
zbrojną ręką plądrować domów poddanych i naruszać miejsc
świętych. Dalej zaprzecza się zdecydowanie, by pastor miał przebywać w Szerokiej za jej wiedzą i wolą. Dobrze wie, że należy oddawać cześć cesarzowi i pociesza się wobec oszczerstw nadgorliwców filozofem:
Male de me loquuntur homines, quia bene loqui nesciunt.
Faciunt non, quod mereor, sed quod solent.
(Żle mówią o mnie ludzie, gdyż dobrze mówić nie umieją.
Nie czynią, na co zasłużyłem, lecz do czego nawykli. M.K)
W końcu stwierdza się, że pszczynianie w żadnym wypadku
wtedy, kiedy Otyk ze wszystkich stron zbierał żołnierzy, nie stali
pod bronią i ostatecznie można przez 100 świadków udowodnić, że
dopiero wtedy, kiedy usłyszeli o nadciąganiu jeźdźców Otyka, zebrali się na naradę i postanowili wpuścić do miasta tylko dziekana,
ale nie jego żołnierzy. Zajścia w sąsiedztwie przypominały
o ostrożności. Gdyby Otyk przybył sam, eskortowany przez trzy
lub cztery osoby, jak obiecano kanclerzowi, bez jakiegokolwiek
szczęku broni, wtedy okazaliby edyktom kamery należne
posłuszeństwo271.
Ostateczne wyjście z tych okoliczności jest w dostępnych mi
źródłach niewidoczne.
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Szeroka.
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Pragenus przebywał w tutejszej okolicy jeszcze w 1670 r.,
mianowicie u pana von Fragstein'a w jego dworze w Osinach272.
Cesarz Leopold skierował do kapitana krajowego księstw opolskiego i raciborskiego rozkaz datowany we Wiedniu na 12 lipca
1670 r., by pojmanego w Osinach predykanta Bernarda Pragenusa
„zatrzymać”. Drugie cesarskie zarządzenie z 23 sierpnia tego
roku zawierało nakaz, by predykanta uwięzić we wieży ratusza
w Żorach, aż zostaną wykryci jego pomocnicy i zostanie wniesione
oskarżenie przeciwko panu von Fragsteinowi. Trzeci dekret cesarski
z 17 grudnia 1670 r. nakazywał, by Pragenus i jego pomocnicy
„z powodu wywoływania konfliktu nie znajdowali się więcej w jego
krajach dziedzicznych, a jego pomocnicy byli postawieni przed
sądem. Dnia 19 lutego 1671 r. Wyższy Sąd we Wrocławiu polecił
kapitanowi krajowemu odprowadzić predykanta Pragenusa przez
ziemię nyską, strzelińską i świdnicką do granicy śląskiej naprzeciw Marchii Brandenburskiej. Pan von Fragstein na Osinach stanął
z powodu ukrywania predykanta Pragenusa przed sądem. Wielkie
przykrości z powodu uwięzienia Pragenusa miało też miasto
Żory. W 1671 r. prosiło ono cesarski sąd wyższy o zwrot kosztów
wynikłych z więzienia pastora, które wyniosły 175 talarów reńskich, 3 grosze srebrne i 3 halerze. Sąd wyższy zobowiązał kapitana
krajowego do „pomyślenia o wydatku, jak miastu Żory zadośćuczynić z powodu poniesionych kosztów”. Jednak kapitana krajowego to „myślenie o wydatku” mogło przyprawić o bóle głowy,
gdyż 30 stycznia 1673 r. miasto Żory ponownie zwracało się o zadośćuczynienie poniesionych kosztów. Wynik prośby jest nieznany.
Po 1664 roku Osietzky nie jest więcej wymieniany jako duszpasterz w Szerokiej.
Dochody, jakie proboszcz krzyżowicki uzyskiwał w 1652 r.
z Szerokiej były następujące l) Używanie roli proboszczowskiej
szerokiej na 70 bruzd i 2) Małder mesznego. Dawniej oddawało
jeszcze spośród trzech tzw. chłopów sołtysów – dwóch po
2 szefle pszenicy i owsa, trzeci 2¼ szefla pszenicy i tyleż owsa,
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jednak dziedzic zamienił te posiadłości w folwark i nie płacił nic.
Archidiakon Reinhold zaproponował w trakcie wizytacji
w 1652 r., by zażądać mesznego ze skasowanych sołectw. W 1679
roku jako własność proboszczowska w Szerokiej jest określana
włóka ziemi położona między polami Pawła Dudy i karczmarza.
28 siedloków dawało proboszczowi każdy po jednym szeflu pszenicy i owsa. Plac, gdzie stało probostwo, został zamieniony w wydajne pole orne. Na tym placu nauczyciel, za zgodą proboszcza, wybudował sobie dom; jednak uzgodniono, że gdyby nauczyciel opuścił
Szeroką, wtedy proboszcz mógłby go sprzedać lub rozebrać. Według zapisu proboszcza Skrzischowskiego pole proboszczowskie
sięgało rowu po granicę świerklańską, gdzie stał lasek. W środku
pola znajdowało się 5 małych stawków i kilka brzóz. Stały też na
polu dwa małe domy, które przynosiły proboszczowi czynsz.
Pieniądze kościelne były dawniej przechowywane w kościele.
W 1755 r. proboszcz Glormes pytał patrona w Pszczynie, gdzie ma
przechowywać pożyczony wcześniej państwu w Przyszowicach
i obecnie zwrócony kapitał fundacyjny w wysokości 520 florenów,
„by nie został przez złych ludzi z kościoła wyprowadzony”.
Stosunek liczebny katolików do ewangelików przesunął się od
1679 r. na korzyść katolików. Podczas gdy jeszcze w 1679 r. większość mieszkańców parafii krzyżowicko–szerockiej była ewangelicka, to w 1688 r. liczba katolików i ewangelików jest prawie równa.
W 1719 r. było w wymienionej parafii 80 katolikόw i 200 ewangelikόw. W 1857 r. liczono w Szerokiej 654, w 1902 r. – 1002,
w 1910 r. – 1052 katolików, podczas gdy liczba ewangelików
wynosiła w 1857 r. – 7, w 1902 r. – l, w 1910 r. – 7.
Od odejścia Mateusza Osietzky'ego przez więcej niż półtora
wieku Szeroka była bez własnego, mieszkającego na miejscu duszpasterza. W 1830 r. działał tu jako wikary szerocki były cysters Tobiasz Marx z klasztoru w Rudach. Za zgodą proboszcza Gilge’go
odstąpiono mu większą izbę klasową na mieszkanie. W następnym
roku przeniósł się na probostwo w Krzyżowicach i zmarł tam
22 lutego 1833 r. w wieku 51 lat.
Dnia 22 czerwca 1860 r. przyprowadził się do Szerokiej długo
oczekiwany pierwszy własny duszpasterz, dotychczasowy wikary
i kurator zamkowy w Koszęcinie – Jan Kleinert. Przyjęty na
granicy szerockiej z radością przez parafian, został poprowadzony
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w uroczystej procesji do kościoła parafialnego. Tutaj udzielił
świętego błogosławieństwa i wygłosił do gminy przemówienie.
Podczas jego urzędowania zakończono budowę parafialnych
budynków gospodarczych. We wrześniu 1864 r. biskup sufragan
Włodarski przeprowadził wizytację kanoniczną i udzielił sakramentu bierzmowania.
Administrator Kleinert, który urodził się w Strzelcach Opolskich
14 sierpnia 1820 r. na kapłana wyświęcony został 17 czerwca
1848 r. działał tu tylko przez 4½ roku. Dnia 16 grudnia 1864 r.
niezadowolony z tutejszego mieszkania proboszczowskiego opuścił
Szeroką i udał się jako następca dziekana Kosmeli’ego i proboszcz do Tychów, gdzie otrzymał 19 czerwca 1866 r. inwestyturę,
później do Brzezinki pod Gliwicami. Tutaj zmarł 26 kwietnia 1876
roku.
Od 20 grudnia 1864 do 22 lutego 1865 r. zarządzał parafią
dotychczasowy administrator Tychów Stanisław Łebek.
Pod ostatnio wymienioną datą został wprowadzony jako administrator w Szerokiej Leon Knappe urodzony 28 sierpnia 1833 r.
w Białej, wyświęcony na kapłana 30 lipca 1857 r. dotychczasowy
kapelan i beneficjent w Głogówku. Wkrótce po jego tu przybyciu
wykrył w aktach kościelnych z Krzyżowłc i Szerokiej wcześniejsze fałszywe określenie kościoła szerockiego jako „kościół
filialny” zamiast mater adiunkta i zawiadomił o tym władzę
duchowną. Inwestyturę na proboszcza w Szerokiej objął 24 września 1866 r.
Działalność Knappe'go w Szerokiej była szczególnie bogata
i chwalebna w najprzeróżniejszych dziedzinach, tak w służbie
Bogu, przy czym uwypuklić należy wprowadzenie nabożeństwa
do Serca Jezusa, rozbudowę Trzeciego Zakonu i oddziaływanie na
uzyskiwanie odpustu Porcjunkuli, w nauczaniu, w łagodzeniu
sporów, w nie mającej granic dobroczynności i w upiększaniu
krajobrazu przez zakładanie alej itd.
Szczególnie ważny, ale też nader trudny, był proces o patronat,
który musiał prowadzić przeciwko księciu pszczyńskiemu w sprawie uznania patronatu. Proces, który trwał od 1865 do 1871 r.,
rozpoczął się od tego, że centralny zarząd książęcy wzbraniał się od
uiszczenia części patronackiej przypadającej na pokrycie kosztów
remontu szkoły–organistówki z uzasadnieniem, że książę pszczyń-
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ski nie jest patronem Szerokiej. Książę opierał się na tym, że Szeroka jest tylko filią Krzyżowic, a do rangi parafii została podniesiona bez jego współdziałania i że parafia Szeroka nie może mu udowodnić przyznania patronatu nad Szeroką, czy to z nadania państwowego, czy też z przedawnienia i że na koniec przy założeniu od
nowa samodzielnej parafii Szeroka, członkowie społeczności
gminnej zobowiązali się, że sami przejmą budowę i utrzymanie
budynków proboszczowskich. Rada kościelna w Szerokiej reprezentowana przez adwokata Münzera z Pszczyny musiała
procesować się we wszystkich instancjach i osiągnęła mimo
wszystko orzeczenie korzystne. Proboszcz Knappe, dostarczając
liczne dokumenty udowodnił, że każdorazowy panujący na Pszczynie już od stuleci przez oczywiste działanie jawił się jako patron
kościoła szerockiego, szczególnie przez prezentację proboszczów
z Krzyżowic i Szerokiej oraz przez wkłady patronackie do remontów w Szerokiej. Pierwszy senat Wyższego Trybunału w Berlinie
oświadczył w ostatniej instancji, że kościół nie jest w stanie dowieść tytułu, na którego podstawie książę i jego przodkowie otrzymali prawo patronatu, ale że on sam, jak i jego poprzednicy w licznych działaniach okazywali się patronami kościoła i że orzeczenie
jest tylko dochodzeniem do sytuacji istniejącej od dawna. Chodzi
o obstawanie przy prawie, o którego istnieniu należy wnioskować
na podstawie jego ciągłego wykonywania.
To, że spór o patronat przybrał taki korzystny obrót dla gminy,
zawdzięczać należy wielkiej znajomości rzeczy, energii i zręczności Knappe'go. Od tego czasu książęco–pszczyński patronat stanowi
wielką pomoc dla biednej gminy Szeroka, która np. w 1910 r.
uiściła 183 marki państwowego podatku dochodowego. Kiedy
ukazały się potrzeby kościoła, patronat chętnie wnosił swój udział
i tu i gdzie indziej273.
Dnia 26 lipca 1868 r. proboszcz Knappe odprawił z okazji stulecia nowo odrestaurowanej statuy Maryi na kopcu obok kościoła
nabożeństwo maryjne, w którym wzięli również udział duchowni
z sąsiedztwa. Cztery lata później wystarał się gorliwy duszpasterz
dla swojej gminy o szczęście misji. Zostały one rozpoczęte w wielką sobotę w 1872 r. bezpośrednio po uroczystości Zmartwych273

Uprzejma informacja od miejscowego proboszcza Kosselka.
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wstania przez chlubnie znanego mówcę ludowego o. gwardiana
Atanazego Kleinwachtera z Góry Świetej Anny, potem
kontynuowane przez niego wespół z o. Osmundus'em i zakończone
po południu w niedzielę po Wielkanocy poświęceniem krzyża
misyjnego, wielką procesją i udzieleniem błogosławieństwa
papieskiego. Potem w poniedziałek rano nastąpiło jeszcze
nabożeństwo za zmarłych.
Tak radosnych i pełnych łask Świąt Wielkanocy, mówi sprawozdanie
z misji w „Schlesisches Kirchenblat” nie przeżyła jeszcze chyba nigdy
mała katolicka parafia Szeroka z jej 850 katolickimi mieszkańcami.
Ponieważ niebo wspomagało ten czas łaski najpiękniejszą pogodą, dlatego
napływały tysiące i tysiące z wszystkich okolicznych parafii odległych
o 5 mil, by wysłuchać odwiecznych prawd z wymownych ust misjonarzy
w habitach zakonnych. Wielki był nacisk na sąd pokutny. Setki ludzi
z bliska i daleka oblegały od wczesnego ranka do późnej nocy
konfesjonały, jednak z powodu braku spowiedników nie wszyscy obcy
mogli być zaspokojeni. Drogę łaski do stołu Pana otworzyło 25 dzieci,
które po godnym przygotowaniu zostały poprowadzone uroczyście we
wtorek rano do pierwszej komunii świętej. Liczba komunikantów wynosiła
ok. 550 miejscowych i 1250 zamiejscowych. Nasza kochana Szeroka
równała się przez kilka dni wielkiemu miejscu pątniczemu. Można sobie
w duchu wyobrazić wspaniałe, malownicze położenie tutejszego pięknego,
murowanego, czysto utrzymanego kościoła parafialnego pod wezwaniem
Wszystkich Świętych stojącego na wzgórzu – ten mógłby być ozdobą dla
niejednego miasta; bezpośrednio obok kopiec szwedzki przekształcony
w dom Matki Boskiej i ozdobiony 104-letnią statuą Madonny.
Można pomyśleć o tysiącach pobożnych pątników skupionych wokół
tego wzgórza i tego kopca, do tego codzienne, głęboko ujmujące
nabożeństwa misyjne, wstrząsające kazania – 23 polskie, 3 niemieckie
w środku i na zewnątrz kościoła, uroczyste nabożeństwa z wystawieniem
Przenajświętszego, pobożne śpiewy i modlitwy, nieprzerwana czynność
w konfesjonale, wspaniała procesja końcowa z krzyżem misyjnym przy
udziale około 5000 pobożnych wiernych i ma się mały obraz tego, co
miało tu miejsce w świętym czasie Wielkiejnocy.

Po dwudziestoletniej działalności w Szerokiej proboszcz Knappe
objął w październiku 1885 r. parafię w Białej, został tu dziekanem
dekanatu o tej samej nazwie, a w r. 1895 przeszedł jako proboszcz
do Gostomii. Kiedy przeszedł w 1904 r. w stan spoczynku,
zamieszkał w Browińcu Polskim. Obecnie mieszka w Głogówku
w sierocińcu właściwie założonym przez niego. W 1907 r.
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obchodził swój złoty jubileusz kapłański. Dnia 2 lutego 1909 r.
przypadła 50 rocznica założenia przez niego jako wikarego
w Głogówku Stowarzyszenia św. Jadwigi i św. Wincentego, jak
również Katolickiego Stowarzyszenia Czeladników. Dla
powszechnie szanowanego kapłana nie zabrakło odznaczeń. Jest
on kawalerem Orderu Czerwonego Orła i radcą duchownym.

Następcą Knappe'go w Szerokiej został Piotr Sierla. Urodzony
2 maja 1854 r. w Gajowicach, uczęszczał do gimnazjum w Gliwicach i studiował potem we Wrocławskiej Szkole Wyższej. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 lipca 1880 r. Ponieważ z powodu
Kulturkampfu nie mógł być zatrudniony, udał się jako nauczyciel
domowy do rodziny pana v. Madejski’ego-Poray’a do Boryni
i często odprawiał nabożeństwo w sąsiedzkiej Szerokiej. W latach
1883 do jesieni 1885 działał jako wikary w Żorach, gdzie powołał
do życia Katolickie Stowarzyszenie Czeladników, potem w Miechowicach u późniejszego biskupa sufragana Henryka Marx'a. Jego
uroczyste wprowadzenie jako proboszcza do Szerokiej nastąpiło
22 września 1886 r. Tutaj pozyskał sobie wnet przez swoją
dobroć serca przychylność parafian. Troszczył się o ozdobienie
Kościoła dzięki znakomicie wykonanemu przez mistrza Gajdę
z Żor274 malowaniu kościoła i przez sprawienie nowych organów
274

Zmarł 8.10.1911 r.
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jak i rzeźbionych dębowych ławek kościelnych. Podczas jego
urzędowania cmentarz został poszerzony o pół morgi, a probostwo
o małą dobudówkę w części północnej. Mimo stałej choroby został
dzięki zaufaniu konfratrów jako Actuarius circuli275 a po śmierci
swojego sąsiada Fuchsa mianowany przez Jego Eminencję dnia
28.12.1904 r. dziekanem. Jednak już 14 listopada 1907 r. uległ
długim cierpieniom, znoszonym z pełnym poddaniem się woli
bożej, głęboko żałowany przez całą gminę. Aż do nowej obsady
parafii zarządzał nią proboszcz Konstanty Kubica z Krzyżowic.
Dnia 9 lipca 1908 r. został wprowadzony nowy proboszcz
Alojzy Kosellek. Urodzony 2 lutego 1879 r. w Jaroniowie pod Baborowem w powiecie głubczyckim, uczęszczał do gimnazjum
w Głubczycach i studiował na uniwersytetach w Monachium i Wrocławiu. Jako alumn przeszedł do diecezji wrocławskiej. Wyświęcony na kapłana 20 czerwca 1903 r. działał przez rok jako wikary
w Katowicach przy kościele św. Piotra i Pawła, przez 3 lata jako
wikary w Pszczynie, a po śmierci radcy duchownego Ohla jako
administrator, nieco ponad rok w Berlinie jako pierwszy wikary
przy św.Bonifacym i stąd został powołany do Szerokiej. W parafii
Szeroka istnieje Bractwo Różańcowe, Trzeci Zakon św. Franciszka,
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus. Ze stowarzyszeń świeckich są
reprezentowane Kasa Oszczędnościowo-pożyczkowa (Stowarzyszenie Nysa) i Śląskie Stowarzyszenie Rolników, w których
miejscowy proboszcz był przewodniczącym. Proboszczowska
dziedzina rolna wynosi 26,21 ha.
C. Szkoła
Stuletni mieszkaniec Jerzy Kirst z Szerokiej zeznał w 1657 r.
jako świadek podczas sprawy procesowej: „Kiedy był małym
chłopcem, ówczesny nauczyciel Walek z Szerokiej, któremu były
powierzone sprawy prawne gminy, sprzedał „granicę” Kostkowi
za 2 ćwierci żyta”276. Według tego Szeroka była ok. połowy XVI
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Patrz przypis 74.
Rostek odstąpił parcelę Filipowi Skrzyschowskiemu. Jego spadkobiercy sprzedali ją pani von Fragstein. Później przywłaszczyli ją sobie
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wieku z pewnością w posiadaniu szkoły. Archidiakon Bartłomiej
Reinhold w sprawozdaniu wizytacyjnym z 1652 r. wzmiankuje, że
nauczyciel w Szerokiej, którego nazwiska nie poznajemy ze sprawozdania używał 14 zagonów pola, które sięgało do granic wsi (ad
fines seu Granitze).
W najściu na dom Jana Pośpiecha w Szerokiej, którego dokonał
wraz z innymi dziekan Otyk w nocy z 22 na 23 stycznia 1652 r.,
uczestniczył także tutejszy nauczyciel.
Wizytator Joannston zastał w 1679 r. jako nauczyciela w Szerokiej Urbana Połomskiego. Ów wybudował sobie za zgodą proboszcza na polu farskim domek i stodołę i dzierżawił pole proboszczowskie za roczny czynsz w wysokości 10 talarów. W 1688 r. nie
miał budynku szkolnego. W 1697 r. naprawy wymagał dom nauczyciela. Jeśli chodzi o pracę w szkole, cieszył się stałymi feriami,
gdyż mieszkańcy nie posyłali dzieci na naukę.
Po jego śmierci, która miała miejsce w 1701 r., proboszcz sam
powołał na nauczyciela Jakuba Karola Połomskiego, rodzonego
syna zmarłego. Mieszkał on w domu wybudowanym przez jego
ojca i jeszcze w 1719 r. był wymieniany jako nauczyciel
w Szerokiej.
W 1732 r. był tutaj czynny jako nauczyciel Paweł Połomski.
Tym samym wydaje się, że tutejsze stanowisko nauczycielskie
pozostawało przez trzy pokolenia w jednej rodzinie. Jeszcze
w 1764 r. zarządzał on szkołą w Szerokiej.
W 1781 r. organistą w Szerokiej i zapewne też nauczycielem
był Florian Prohaska, którego syn Jan pojął 18 lutego 1781 r. za
żonę Eleonorę „panienkę pana von Hauenschilda „z folwarku
w Boguszowicach”.
Około lat 1793 – 1817 zawiadywał tutejszym stanowiskiem
szkolnym Karol Duda urodzony w 1754 r., wykształcony w Głubczycach i Rudach i zatrudniony w służbie szkolnej od 1782 r. Do
szkoły, która miała dwie izby i dwie komory i była wybudowana
przez gminę, należał w 1794 r. mały chlew, mała stodoła i ogród.
Nauczyciel otrzymywał rocznie od każdego chłopa 2 macki zboża

panowie boryńscy. Książęce
miejscowości Szeroka.
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miary pszczyńskiej, l chleb kolędowy, l misę jęczmienia, l chleb
pogodowy i zakąskę wielkanocną z 6 - 8 jajek.
Dzieci zdolnych do uczęszczania do szkoły było w 1816 r. 95.
Uczęszczały one jednak do szkoły, za wyjątkiem 11, tylko w zimie. Po 24-letniej działalności objął Duda stanowisko szkolne
w Krzyżowicach. Był on starannym nauczycielem, prowadził moralny tryb życia, ale nie posiadał szczególnych zdolności nauczycielskich. Zmarł w Krzyżowicach 16 listopada 1831 r. w wieku
77 lat.
Wydaje się, że od czerwca 1817 r. Duda doglądał z Krzyżowic
szkoły w Szerokiej przy pomocy swojego syna, który był
adjuwantem.
Jednak jeszcze w tym samym roku został tu zatrudniony Józef
Jenske urodzony w 1784 r. Kiedy został przeniesiony do Ujazdu,
nastąpił po nim Józef Golutzki, który zmarł wtedy w wieku 22 lat.
Został wykształcony w Rudach i jest przedstawiany jako moralnie
nienaganny, staranny nauczyciel. Za czasów Golutzkiego stary
drewniany budynek szkolny, który w 1817 r. groził już mocno
zawaleniem, został zastąpiony murowaną nową budowlą. Dochody
nauczyciela składały się teraz z rocznych poborów w wysokości 50
talarów, 18 szefli zboża, 10 centnarów siana i 9 sągów drewna. Do
dyspozycji nauczyciela stały również 3 grządki deputatowe.
Od 24 stycznia 1829 do 1839 r. zarządzał tutejszym
stanowiskiem nauczycielskim Jan Czyganek, urodzony w 1805 r.
W latach 1830 i 1831 zamieszkiwał większą izbę szkolną jako
wikary szerocki były cysters Tobiasz Marx. Czyganek został
usunięty w 1839 r. Na jego miejsce nastąpił, po tymczasowym
zarządzaniu przez Jana Miecha, Jan Michał Ryszka urodzony
w 1817 r. W 1873 r. nastąpiła poprawa wynagrodzenia nauczycielskiego. Dotychczas wynosiło ono z wliczeniem naturaliów i dochodów kościelnych, przy bezpłatnym mieszkaniu i opale, 224 talary,
odtąd przy wliczeniu wymienionych poborów 330 talarów. Z funduszu państwowego przejętych zostało 12 talarów. Dopiero w 1878
roku szkoła otrzymała własną studnię. W 1881 r. utworzono przy
tutejszej szkole stanowisko nauczyciela pomocniczego. Tym
stanowiskiem (nazywanym później drugim stanowiskiem nauczycielskim) zarządzali do dziś:
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Gustaw Blasel (1881 – 1886), Maksymiliam Barisch (1.01 –
1.05.1886), Franciszek Herrmann (1886 – 1891), Franciszek
Lompa (1894 – 1896), Berta Mende (22.10.1896 – 1.04.1898),
Alfred Keiser (1.07.1898 – 1.11.1898), Ryszard Wydra (1.11.1898
– 1.05.1902), Adolf Jessel (1902 – 1904), Paweł Hylla (1.06.1904
– 1.06.1909), Franciszek Kachel (1.06.1909 – 1.07.1910), Józef
Rinke (1.07.1910 – 1.10.1910), Paweł Vogt od 1.10.1910.
Dnia 30 września 1887 r. kierownik szkoły Ryszka przeszedł
w stan spoczynku, po tym, jak był tutaj przez 48 lat czynny jako
wychowawca młodzieży. Zmarł 6 września 1892 r. Do grobu
odprowadzało go 20 nauczycieli i cała szerocka szkoła.
Jego następcą został Hugon Schuster urodzony w grudniu
1857 r. w Panewnikach i wykształcony w seminarium w Pilchowicach. Zanim przyszedł do Szerokiej, działał jako adjuwant we
Woli w pow. pszczyńskim, potem jako drugi nauczyciel w Porębie
w powiecie pszczyńskim i jako kierownik szkoły w Radostowicach.
Wysoka liczba uczniów skłoniła rejencję królewską do
urządzenia tu trzeciego stanowiska nauczycielskiego z rocznym
dochodem w wysokości 750 marek, bezpłatnym mieszkaniem
i opałem. Stanowisko to do teraz piastowali: Wilhelm Siebrand
(1.03.1896 – 1.08.1896), Wiktor Mendel (1.08.1896 – 1.06.1897),
Jan Filipowski (16.06.1897 – 1.01.1898), Józef Fischer (1.03.1898 –
1.02.1899), Feliks Kilbert (od 1.08.1899), Ferdynand Plewa (od
1.10.1901), Jan Poprawa (od 1.04.1903), Brunon Brzesowski (od
1.09.1904).
Schuster został l października 1899 przeniesiony do Suszca na
stanowisko kierownika szkoły i organisty. Na jego miejsce przyszedł kierownik Józef Twardy z Suszca. Urodził się 5 lipca 1859 r.
w Biedrzychowicach w powiecie prudnickim, uczęszczał do
seminarium w Pyskowicach i działał potem w Ostrożnicy, Rzeczycach i ponad 13 lat jako kierownik szkoły w Suszcu. W 1906 r.
nastąpiło urządzenie w Szerokiej stanowiska czwartego nauczyciela. Zarządzali nim dotąd Franciszek Wenzel (1.03.1906 –
15.02.1908), Joachim Jarosch (od 15.02.1908), Alfred Schacher (od
16.06.1908).
W 1902 r. został wzniesiony na parceli nr 158 w Szerokiej,
położonej za chlewem, odkupionej od kościelnego, nowy budynek szkolny i przejęty l grudnia 1902 r. Posiada on dwie izby
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szkolne położone jedna nad drugą i mieszkania dla 2-giego, 3-ciego
i 4-tego nauczyciela.
Kierownik Twardy przeszedł l kwietnia 1909 r. w stan spoczynku, a jako następcę otrzymał Jana Winklera. Urodził się on 2 marca
1873 r. w Gogołowej i wykształcony został w Białej. Miejscami
jego dotychczasowej działalności były: Łaziska Dolne, Pietrowice,
Krzyżowice i od 1902 r. Kłokocin. Winkler jest równocześnie
organistą i kościelnym. Pole kościelnego obejmuje 3,19 ha.
W lutym 1912 r. liczba uczniów wynosiła 255.
W 1911 r. zarząd szkolny tworzyli: sekretarz Härtel, proboszcz
Alojzy Kozellek, kierownik Jan Winkler, Mateusz Zdziebło,
Feliks Weißmann.
Szkoła należy do Szkolnego Rejonu Inspekcyjnego Mikołów,
który podlega powiatowemu inspektorowi szkolnemu Gerlichowi, który jest też lokalnym inspektorem szkolnym.
D. Wieś Szeroka
Miejscowości „Syroka” i „Gogolow” płaciły ok. 1305 r. stołowi biskupiemu we Wrocławiu czynsz z 54 włók. Chociaż księga
fundacyjna biskupstwa wrocławskiego, z której ową wiadomość
zaczerpnięto, określa jeszcze nasz Timmendorf starą polską
nazwą Syroka, przyjąć należy, że miejscowość ta była już wtedy
założona na prawie niemieckim, gdyż w 1321 r., od 6 grudnia
w dokumencie księcia raciborskiego Leszka występuje jako notariusz Jan z „Tymendorf”. Na niemieckie zasiedlenie miejscowości wskazują tam m. in. liczne niemieckie nazwiska właścicieli posiadłości w dawniejszym jak i nowszym okresie. Urbarium państwa pszczyńskiego z 1536 r. w Timmendorf wymienia
wśród 21 nazwisk właścicieli posiadłości tylko jedno (Skoteczny), które brzmi po polsku. Także w 1640 r. występuje cały
szereg niemieckich nazwisk, jak Hanel, Winkler, Viehweider,
Lang. W XVI wieku mieszkańcy byli już przypuszczalnie spolonizowani, gdyż imiona gospodarzy w 1536 r. brzmiały po
polsku277.

277

Zivier w „Oberschlesien”, 2. Jahrg. S. 589.
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Stara nazwa miejscowości Szeroka znaczy „Szeroka Wieś”.
Z powodu wielkiego wydłużenia wsi po obu stronach Pszczynki,
która stąd wypływa, mogła być tej osadzie nadana przez polską
ludność dziś jeszcze używana nazwa. Niemieckie określenie
Timmendorf przypomina przedsiębiorcę (zasadźcę M.K.), który
na zlecenie księcia miejscowość założył lub poszerzył starą
polską miejscowość przez niemieckie osadnictwo. Jeszcze
w 1640 r. jest wymieniany w wykazie gospodarzy Timmendorfu
właściciel posiadłości Maciej Thymann.
W tradycji ludowej jeszcze dzisiaj położona w środku wsi
obok kościoła posiadłość nazywa się Tymanówka – dwór
Tymanna278. Także nazwisko Tyman jeszcze tu nie wymarło.
Obecnie z 180 gospodarstw domowych 60 ma niemieckie
nazwiska, chociaż ludność jest w 99% polska.
Około 1408 r. pojawia się nazwisko „Jana z Timendorf” jako
świadka w dokumencie dotyczącym granic Markowic i Żytnej.
Cod. dipl. Siles. VI nr 135).
Na dzień 6 sierpnia 1494 r. książę Kazimierz potwierdził
prawa sołectwa w Timmendorf279. Jan von Thurzo, właściciel
państwa pszczyńskiego w latach 1525 do 1548, według zeznania
Wacława Brodeckiego z Góry i Ćwiklic z 1554 r. Wawrzyniec
Skrzischowski kazał uwięzić dziedzica z Boryni, ponieważ bez
jego zezwolenia ustalił na nowo granice pól szerockich i zwolnił
go dopiero, kiedy złożył obietnicę, że przez kilka tygodni w każdy piątek przed wschodem słońca stawi się na zamku w Pszczynie. Wawrzyniec, który prawdopodobnie dzierżawił pański folwark w Szerokiej, zmarł potem wkrótce, w każdym razie
w 1527 r., ponieważ w niedzielę przed Marcinem tego roku,
właściciel państwa stanowego we Wodzisławiu, Jan von
Planknar, ustanowił opiekunem pozostałych nieletnich dzieci
Wawrzyńca Piotra Skrzischowskiego (pewnie brata zmarłego)
i przekazał mu w zarząd dobra w Gogołowej z prawem
korzystania z niego jak z własnego, z tym, że miał co roku na
Marcina oddawać sierotom 42 złote guldeny280. W 1530 r.
278

Obecnie właścicielem jest chałupnik Augustyn Gembalczyk.
Zivier, Fürstentum Pleβ I, 139.
280
Książęce Archiwum w Pszczynie, akta miejscowości Szeroka.
279

327

Mikołaj Skrzibnicki wydzierżawił od Jana Turzo Borynię i folwark w Szerokiej folwark Sirocki, jednak, jak zeznał
8.03.1550 r., zaniechał dzierżawy w 1533 r. Kiedy biskup
Baltazar von Promnitz przejął w 1548 r. państwo pszczyńskie,
dzierżawcą folwarku był Wawrzyniec Skrzischowski Młodszy,
w każdym razie syn wymienionego Wawrzyńca. Mieszkał w Gogołowej i nie chciał, „ponieważ fizycznie nie przebywał
w państwie pszczyńskim, lecz w państwie wodzisławskim pod
Planknarem”, hołdować biskupowi z „folwarku Szeroka” położonego w państwie pszczyńskim i otoczonego dokoła innymi „dobrami z jurysdykcją pszczyńską”. Biskup naturalnie sprzeciwił się,
zajął się Skrzischowskim na pszczyńskim sądzie prowincjonalnym, a że Skrzischowsky pozostał uparty, chciał w 1551 r. dać
folwark komu innemu. Ponieważ jednak dla Skrzischowskiego to
„usunięcie” było „dolegliwe”, Planknar odwołał się w imieniu
swojego poddanego do cesarza Ferdynanda. W pozwie wyraził
pogląd, że folwark właściwie należy do wodzisławskiego państwa stanowego. Na podstawie zredagowanego w 1586 r. „sprawozdania o tym, jak pszczyńsko–wodzisławskie postępowanie
graniczne od początku było dolegliwe, na dziś doręczonych akt
i tytułów dokumentów”281, powołał komisarzy, którzy mieli
doprowadzić do łaskawego pojednania. Ponieważ jednak działalność komisji była bezskuteczna, doszło do długotrwałego procesu, który w 1586 r. nie był jeszcze zakończony.
Z zeznań świadków, które zachowały się w książęco–
pszczyńskim archiwum wśród akt miejscowości Szeroka, wynika,
że podatki, służebności i zobowiązania folwarku Szeroka były
stale świadczone dla Pszczyny. Ciekawe jest zeznanie jednego
świadka, że był on obecny, kiedy Wawrzyniec Skrzyschowsky
Młodszy układał się z Jurkiem Sseiblarem, ojcem Filipa
Sseiblara, sołtysem z Szerokiej w sprawie granicy między lasem
sołeckim a lasem należącym do folwarku Szeroka. Wtedy
wycięto na jodłach i pięciu dębach krzyże jako znaki graniczne.
Las Jurka leżał nad granicą gogołowską, las folwarczny przy polu
należącym do folwarku. Nie ma żadnej pewnej wiadomości
o wyniku procesu.
281

Książęce Archiwum w Pszczynie, dokumenty miejscowości Szeroka.
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Dnia 24.12.1572 r. baron von Promnitz na Pszczynie wykupił
od sołtysa Jana Amhenkela z Szerokiej i jego krewnych za sześć
i pół setek guldenów po 36 gr. (grosz = 12 halerzy) pół sołectwa
wraz z chłopami czynszowymi „osiadłymi chłopami” karczmą,
stawami i lasami. Reszta sołectwa znajdowała się przed 1652 r.
w rękach trzech właścicieli, którzy nazywali się sołtysami.
Archidiakon Reinhold mówi mianowicie w swoim sprawozdaniu
wizytacyjnym z 1652 r.: Również dawali jako meszne trzej
chłopi, tak zwani „Ssaltyssi”, po 2 szefle pszenicy i owsa, trzeci
dawał 2 szefle i ćwierć pszenicy i tyle samo owsa, ale dziedzic
„podporządkował ich dominium i w rzeczywistości nie daje nic, a
że nie jest katolikiem, nie mogliśmy uzyskać potwierdzenia
tego”.
Krzysztof Fragstein z Nacisławic i na Gogołowej, kapitan
prowincjonalny państwa wodzisławskiego, posiadał w 1629
„folwarczek” należący do państwa wodzisławskiego, położony
między polem Jego Wysokości (Zygfryd von Promnitz) w Szerokiej, z którego był zobowiązany do zapłaty 140 florenów. Dnia
29.07.1631 r. prosił podczas sporu granicznego barona Zygfryda
von Promnitza o przeprowadzenie jeszcze w następnym tygodniu
oględzin spornego obszaru, gdyż jako świadka chce przedstawić
ponad 120-letniego poddanego, który od młodości ma wiedzę
o tym wszystkim i jest skłonny zeznawać pod przysięgą.
Fragstein sądzi: „Ponieważ jest on w tak podeszłych latach,
obawiam się, że może on w międzyczasie zejść ze świata”282.
W 1782 roku była w Szerokiej karczma, [było też]
25 siedloków, 4 zagrodników, 32 chałupników, razem 270 osób.
W 1843 r. naliczono 75 domów i 721 mieszkańców (wśród nich
6 ewangelików, 3 żydów), w 1911 r. 1052 mieszkańców, (wśród
nich 7 ewangelików).
Do wsi należą mała kolonia Kąty, 2 kilometry na południe od
Szerokiej, granicząca z Kątami jastrzębskimi i gogołowskimi,
w kierunku południowo-zachodnim powstały w 1840 roku po
likwidacji pańszczyzny folwark Dwór Ludwika (nowy dwór)
i w kierunku północnym w odległości l kilometra grupa 8 domów
282

Książęce Archiwum w Pszczynie, dokumenty miejscowości Szeroka.
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nazywana Odpolany. Dalej ku Świerklanom stoją jeszcze całkiem
oddzielnie 3 domy.
Podczas gdy na początku XIX wieku do folwarku Szeroka
należało 300 mórg, to w 1839 r., na skutek odszkodowania
świadczonego przez siedloków powiększył on się sześciokrotnie.
Obecnym dzierżawcą dominium jest Waldemar S t a m p e,
porucznik w słupskim pułku huzarów.
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IX. Parafia Warszowice
A. Kościół parafialny św. Mikołaja
Przy drodze prowadzącej z Żor do granicy kraju leży,
oddalona o sześć kilometrów od Żor, wieś parafialna Warszowice. Tuż za mostem łączącym brzegi potoku Pszczynka śle
wędrowcy ze wzgórza przyjacielskie pozdrowienie kościół poświęcony św. Mikołajowi. Położenie drewnianego kościoła z jego
krużgankiem i spadzistą dzwonnicą, dobudowaną do strony zachodniej, otoczonego wieńcem wysokich dębów, lip i błyszczących bielą brzóz, jest bardzo malownicze. Wejścia na cmentarz
otaczający kościół strzeże po stronie baranowickiej prastary,
guzowaty, spróchniały dąb, którego obwód u korzeni wynosi
ponad siedem metrów. Ile pokoleń niesiono koło niego do grobu!
Był już stary, kiedy w 1721 r. został wybudowany przy „ulicy
Cesarza” ku czci św. Mikołaja obecny kościół drewniany.
Rok ustanowienia parafii warszowickiej nie został przekazany.
Z pewnością jednak Warszowice posiadały kościół parafialny już
przed 1343 r., gdyż już w tym roku występuje w dokumentach
proboszcz Henryk z Warszowic. Z tego średniowiecznego kościoła pochodzi chyba jeszcze dolna powłoka czaszy kielicha z krzyżem palmowym, który jest przechowywany w zakrystii283.
W XVI wieku – mniej więcej od 1570 r. – i na początku lat
trzydziestych XVII wieku kościół warszowicki służył nabożeństwom ewangelickim. W 1629 r. został odebrany protestantom
i początkowo pozostawał zamknięty, gdyż nie było tu katolików.
W latach czterdziestych XVII wieku otwarło go wojsko szwedz283

Lutsch, Die Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Oppeln, S. 443.
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kie i przekazało protestantom aż do ostatecznego oddania go
przez cesarską komisję redukcyjną dla potrzeb kultu katolickiego.
Odtąd służył wyłącznie katolikom.
Z czasów protestanckich zachował się jeszcze krzyż o wysokości około metra, który dawniej miał swoje miejsce w kościele,
jednak teraz jest umieszczony w zakrystii. Na poprzecznej belce
znajduje się następujący napis wykonany złotymi czcionkami:
Vivere da recte, da bene Chtiste mori;
Nam tua mors sola est vita salusque mea284.
U stóp Ukrzyżowanego można odczytać nazwisko fundatora
Pawła Makoffa i datę 1650.
Pani Zuzanna Anna von Trach na Baranowicach prosiła
11.09.1652 r. pana na Pszczynie o zezwolenie na pochówek jej
męża w kościele w Warszowicach.
W 1652 r. wizytator biskupi archidiakon Bartłomiej Reinhold
chciał wizytować kościół należący prawnie do katolików. Kaznodzieja protestancki, który urzędował w kościele, uchylił się od
rozmowy z wizytatorem i kazał mu przez ludzi, którzy stali na
cmentarzu, powiedzieć, że został wezwany do swojego przełożonego. Ludzie jednak nie chcieli bez wiedzy ich przełożonego
ani wręczyć kluczy od kościoła, ani kościoła otworzyć. W taki
sposób archidiakon nie mógł zobaczyć wnętrza kościoła.
W sprawozdaniu ograniczył się do spostrzeżenia: „Jest tu kościół
drewniany z przylegającą wieżą, w której wiszą trzy dzwony.
Wokół kościoła jest cmentarz”.
Bardziej szczegółowe wiadomości o naszym kościele zawiera
sprawozdanie wizytacyjne z 1679 r. Stary285, wybudowany przez
katolików drewniany kościół św. Mikołaja stał na pagórku przy
„Drodze Królewskiej” i miał długość 30 łokci, szerokość 13
łokci. Miał 6 okien, 2 drzwi i pomalowany sufit wyłożony płytami. Podłoga do środka pomieszczenia była drewniana, pozostała
część pełna dziur. Ławki stały dobrze uporządkowane. Drewniana
284

„Pozwól żyć uczciwie, pozwól umrzeć dobrze o Chryste. Albowiem
tylko Twoja śmierć jest życiem i zbawieniem moim.” – J.P.
285
Wzmianka u Triest’a, Topogr. Handb. von Oberschlesien, S. 265,
jakoby kościół został w 1671 r. od nowa zbudowany z drewna, jest
zatem fałszywa.
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zakrystia znajdowała się po stronie północnej. Dzwonnica mieściła dwa dzwony. Trzy konsekrowane ołtarze były roboty snycerskiej, pomalowane i zaopatrzone w przyzwoite sufity.
Tabernakulum zaopatrzone w ozdobę z kamienia, znajdowało się
we wnęce w ścianie bocznej. Było w nim przechowywane
w korporale Przenajświętsze. Chrzcielnicę stanowił wydrążony
kamień z miedzianą misą, w której znajdowała się czysta woda
chrzcielna. Kościół posiadał srebrny kielich ze srebrną pateną,
kilka ornatów, 2 jedwabne antepedia, 6 cynowych lichtarzy, bursę
oraz inne niezbędne przedmioty kultu. Niskie dochody kościoła
składały się razem z odsetek, do wykupu, które obciążały
posiadłości mieszkańców i mieszka z niedziel i świąt.
Ze sprawozdania wizytacyjnego z 1688 r. wydobyto, co
następuje: sufit belkowy był pomalowany, ale dziurawy. Również
ściany były pokryte malowidłami. Wzdłuż ścian bocznych biegły
dwa chóry. Zakrystia po stronie ewangelii była z drewna, mała
i ciemna, jej drzwi mocno okute żelazem. Rzeźbiona ambona
stała po stronie epistoły, w nawie chrzcielnica, do której prowadziły kamienne stopnie. Główny ołtarz był sprofanowany i nieoddzielony przez ambonę od nawy. Całkiem swoiście musiała
wyglądać dzwonnica. Była ona mianowicie w górnej części
otoczona w czterech rogach wieżyczkami, w tutejszej okolicy
wówczas nic niezwykłego. Dzwonnica mieściła trzy dzwony,
wieżyczka jeden. Wokół cmentarza, na którym stała dzwonnica,
ciągnął się zadaszony krużganek. Przed kościołem nie było
krzyża. Nie wiedziano wówczas dokładnie, czy kościół był
konsekrowany. Parafia obchodziła kiermasz w niedzielę po
św. Michale.
W 1719 r. stary kościół był tak zapadnięty, że planowano
budowę nowego i zwożono już także budulec. Biskup sufragan
Eliasz von Sommerfeld wizytował w tym roku tutejszą parafię
i przedstawia kościół jako ciemny budynek, zaopatrzony w nędzne okna, które były już nie wiele warte. Zakrystię przyrównuje do
jaskini. Z trzech ołtarzy główny ołtarz i ołtarz po stronie epistoły
(!) były poświęcone św. Mikołajowi, ten po stronie ewangelii
św. Annie. Brakowało organów, kilku paramentów, czółenka do
kadzielnicy, kociołka na wodę święconą i innych. Kielich został
skradziony, dlatego proboszcz musiał radzić sobie z pożyczanym.
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Wizytator zarządził, by odbudowa kościoła była przedsięwzięta jak najprędzej, ponieważ w przeciwnym razie popadłby w całkowitą ruinę. Zdecydowano się więc na nową budowę. Miejscowy proboszcz Schalast miał radość, zobaczyć ją ukończoną
w 1721 r. Jeszcze można odczytać na belce poprzecznej nad
portalem głównym: Aedificatum anno 1721. (Wybudowano
w roku 1721. M.K.)
Wybudowanie dzisiejszej dzwonnicy, na co przeznaczono
100 fl. z pozostałości po proboszczu Schalascie, przypada dopiero
na okres urzędowania proboszcza Jana von Pelka. Ten żalił się
w 1751 r. patronatowi, że wieża kościelna od wielu lat „znajduje
się w stanie chwiejnym”. Teraz nastąpiła budowa nowej wieży,
jak również sprawienie nowych dzwonów, gdyż stare były popękane. Większy dzwon nosi napis: Ad majorem Dei omnipotentis
gloriam, beatissimae matris dolorosae venerationem refusa sum
propriis sumptibus ecclesiae parochialis Warschovicensis
dioecesis Wratislaviensis dynastiae Plessensis in Silesia286. Pod
łacińskim tekstem widnieje jeszcze: „Na cześć Boga zostałem
odlany. Stefan Dominikus Reichel z Nysy odlał mnie. Anno
1753.” Na mniejszym dzwonie można przeczytać: In honorem
Sancti Nicolai Patroni ecclesiae parochialis Warschovicensis
ejusdem propriis sumptibus fusa sum anno 1753. (Na cześć
Świętego Mikołaja patrona warszowickiego kościoła parafialnego
własnymi środkami zostałem odlany w roku 1753. M.K.) Potem
następuje nazwisko wymienionego już ludwisarza z Nysy.
Za proboszcza Schyschki (1782 – 1788) silna burza zerwała
z dzwonnicy pokrycie dachowe i uszkodziła ją do tego stopnia, że
groziło jej z jednej strony całkowite zawalenie. Proboszcz zlecił
jej odbudowę, do której patron, książę Anhalt dostarczył drewna.
Około 1794 r. trzy kościelne ołtarze były poświęcone
św. Mikołajowi, św. Annie i św. Józefowi.
W 1806 r. skradziono z kościoła cyborium, kielich, ornaty
i chusty ołtarzowe.
W 1835 r. miały być przeprowadzone na wieży kościelnej
286

„Na większą chwałę wszechmogącego Boga, ku czci błogosławionej
matki boleściwej, zostałem uczyniony na koszt kościoła parafii Warszowice, diecezji wrocławskiej, dynastii pszczyńskiej na Ślasku”. – J.P.
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poważne naprawy. Ponieważ podczas pogrzebów dzwoniono
ewangelickim mieszkańcom wsi tak samo jak katolikom, ci
zażądali od ewangelików takiego samego datku, jaki oni sami
świadczyli. Ponieważ ewangelicy odrzucili to żądanie, doszło do
procesu. Zakończył on się w 1837 r. rozstrzygnięciem ministerialnym, że ewangelicy powinni płacić za dzwonienie podwójną
stawkę, ale mają być wolni od obowiązku dotowania napraw.
W 1849 r. kościół został wyłożony kamieniami ciosowymi,
w 1854 całkowicie od nowa udekorowany. W 1863 r. kościół
otrzymał nową drogę krzyżową, a w 1783 r. nowe organy.
Lutsch w „Kunstdenkmälern des Regierungsbezirk Oppeln“
(s. 443) daje następujący opis kościoła warszowickiego: „Kościół
jest drewniany. Chór naprzeciw nawy głównej jest zamknięty po
trzech stronach kościoła. Chór i długa nawa mają sklepienia
beczkowe. Dolna otwarta wieża ma mocno spadziste ściany
i prostopadłe, nawisające piętro z dzwonami i z załamaną
barokową kopułą; i podobna wieżyczka nad długą nawą. Wokół
kościoła ciągnie się otwarty przedsionek”.
Długość kościoła według danych ze sprawozdania wizytacyjnego z 1871 r. wynosi 34, szerokość 30, wysokość 35 stóp. Wieża
ma wysokość około 100 stóp. Budynek kościelny mieści około
500 ludzi.
Mały kościół odnowiony przez proboszcza Miczka, do którego
przez osiem okien wpływa światło słoneczne, jest przez swój
nastrój wywołany przyjaznymi kolorami i przez blask swoich
pozłacanych barokowych ołtarzy, przez żyrandol i lampy prawdziwym typem przytulnego, starego górnośląskiego wiejskiego
kościółka. Na suficie prezbiterium są wymalowani uczniowie
z Emaus, na suficie nawy koronacja Najświętszej Maryi Panny.
Znajdująca się na ścianie prezbiterium, niepołączona z wystawionym w 1902 r. głównym ołtarzem konstrukcja ołtarzowa
ukazuje w dolnej części namalowany w Monachium obraz patrona kościoła, św. Mikołaja otoczony figurami Serca Jezusowego
i Serca Najświętszej Maryi Panny, a u góry obraz Różańca św.,
na bokach którego przedstawieni są św. Piotr i Paweł. Oba ołtarze
boczne są utrzymane w baroku i poświęcone św. Józefowi (strona
epistoły) i św. Annie (strona ewangelii). Na belce, na stronie
zwróconej ku głównemu portalowi można czytać w języku
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polskim te słowa: „Kiedy zostanę wywyższony, będę przyciągał
wszystko do siebie”, podczas gdy na stronie zwróconej widnieją
słowa odnoszące się do kapłana: Cura curata curando curanda.1880 (Troszcz się o to, o co masz się troszczyć, co dano ci pod
opiekę – J.P.).
Lutsch z zabytków sztuki warszowickiego kościoła wymienia
oprócz późnośredniowiecznej powłoki kopułki kielicha srebrnobiały, częściowo pozłacany kielich, wykuty w kształtach barokowych z XVIII wieku, wzorzystą tkaninę jedwabną na paramenty
z tego samego czasu i pięć lnianych kap z taśmami utkanymi na
czerwono. Poza tym z kosztowności kościół posiada jeszcze
3 kielichy, z których jeden nosi napis: „Na pamiątkę 5 sierpnia
1886 R. v. M.[adeiski]”, dużą, za proboszcza Ksola od nowa
pozłacaną monstrancję z napisem: Sub P. Michaele Kopec pro
Warszowitz A.1803 die 6.Decembris, dużą srebrną puszkę, dwa
srebrne dzbanuszki, romański relikwiarz ze szczątkami
krzyża św. i 4 srebrne lichtarze. Puszka została zakupiona za
proboszcza Wrazidły, relikwiarz i lichtarz za proboszcza Ksola.

Cmentarz otaczający kościół jest opasany drewnianym płotem.
Na węgarze północnej bramy cmentarza można zobaczyć starą
kunę żelazną, pamiątkę sprawiedliwości karnej wcześniejszych
czasów. Ten, kto uchybił szóstemu przykazaniu, był zamykany do
tego pręgierza i musiał, podczas gdy parafianie szli na nabożeństwo, trwać w tej gwałtownej, utrudniającej każdy swobodny ruch
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głowy pozycji i wystawiony na spojrzenia przechodzących, musiał pokutować za swój występek. Od czasów Fryderyka Wielkiego kara ta jest zniesiona.
Z cmentarza można zresztą objąć spojrzeniem wszystkie
„rzeczy godne widzenia” w Warszowicach, mianowicie kościoły,
katolicki i nowy murowany ewangelicki, szpital, probostwo,
dworzec kolejowy i most kolejowy o długości 22 i wysokości 12
metrów.
Liczba parafian wynosiła w styczniu 1912 r. 891. Na Warszowice przypada 680, na Szoszów 211 dusz.
Patronat przysługuje księciu pszczyńskiemu.
Do zarządu kościelnego należą obecnie (styczeń 1912) oprócz
miejscowego proboszcza: Franciszek Koisar, Franciszek Odrobka, Franciszek Figas, Tomasz Fox II, Jan Lasla II.
Dziedzina proboszczowska obejmuje obecnie 25 hektarów.
Powierzchnia stawów wynosi 3 hektary. Sam kościół nie posiada
ani pola, ani też stawów.
B. Proboszczowie
Z czasów średniowiecza znamy dwóch proboszczów z Warszowic, Henryka i Jana. Pierwszego znajdujemy 2 lutego 1343 r.
w otoczeniu księciu Mikołaja na zamku w Raciborzu, gdy ten
sprzedawał raciborskiemu klasztorowi panien za 200 marek
w ówczesnej monecie swoje prawo zwierzchnie i 20½ włók czynszowych w Bieńkowicach287, drugi jest wymieniany w dokumencie pszczyńskim z 1440 r.
Proboszcz, który działał w Warszowicach w 1447 r., płacił
archidiakonowi dr. Mikołajowi Wolffowi jako świętopietrze ze
swojej parafii 6 groszy w ówczesnej monecie, tyle samo co
Boguszyce, Rogów i Pielgrzymowice288.
W latach 1570 do 1628 byli czynni w Warszowicach jako
pastorowie: Jan Siravius do 1606 r., Marcin Kozubek od 1607 do
1615 r., Marcin Schimbarski 1616 r. Nie należy go mylić z dzie287

Cod. dipl. Siles. II, 148.
Markgraf, die Rechnung über den Peterspfennig im Archidiakonat
Oppeln 1447. Breslau 1892, S. 21.
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kanem pszczyńskim o tym samym nazwisku, który zmarł
4 września 1598 r. Wacław Servetius od 1617 do 1619. W latach
1600 do 1617 był on pastorem w pobliskich Brzeźcach. Marcin
Rotarius od 1620 r. W latach 1615 – 1619 działał w Bieruniu.
W 1628 r. musiał opuścić Warszowice, ponieważ cesarz, zgodnie
z wyznawaną też przez sejmiki protestanckie zasadą, cuius regio
eius religio (czyja władza, tego religia) odbierał protestantom
kościoły, które kiedyś zabrali katolikom.
Weltzel w swoich „Beiträgen zur Gegenreformation in Oberschlesien“289 („Przyczynkach do kontrreformacji na Górnym
Śląsku”, M.K.) wymienia jedenaście kościołów w państwie
pszczyńskim, które zostały zamknięte. Warszowice nie zostały
wśród nich wymienione, jednak wiemy z odnalezionych przez
dyrektora archiwum, dr. Józefa Jungnitza sprawozdań wizytacyjnych dziekanatów Racibórz, Cieszyn, Żory i Wodzisław
z 1652 r., że w 1629 r. kościół warszowicki został faktycznie
protestantom odebrany. Przez kilka lat pozostawał teraz zamknięty aż do otwarcia go w latach czterdziestych XVII wieku przez
wojsko szwedzkie i przekazania protestantom. Już przed przybyciem Szwedów w 1640 r., inwestyturę na Warszowice miał znany
nam z historii parafii Krzyżowice i Szeroka uniwersalny proboszcz Stanisław Bloch. Mógł wziąć w posiadanie także kościół
w Warszowicach, zrezygnował jednak, prawdopodobnie dlatego,
że wszyscy mieszkańcy wsi byli protestantami. Po otwarciu
kościoła przez Szwedów usadowił się tu ponownie predykant.
Pierwszym dającym się udowodnić katolickim duszpasterzem
po oddaniu kościoła dla kultu katolickiego był Bartłomiej Franciszek Jagelius, którego spotkaliśmy przy historii parafii Studzionka. Działał tu sam jako pasterz bez trzody przez siedem lat od
1655 do 1662 r.
Następnie katolicki hrabia Erdmann von Promnitz, cesarski
podkomorzy i zwierzchnik zaprezentował na tutejszą parafię księdza Wacława Pausenwackera. Nowy proboszcz urodził się
w 1639 r. w Ujeździe, do święceń kapłańskich przygotowywał się
we Wrocławiu, a otrzymał je w Pradze. W 1662 r. objął swoją
inwestyturę w Warszowicach. Część winnicy, którą władza prze289

Schles. Pastoralblatt 1887 Nr. 1,2,3.
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łożona przekazała do uprawy młodemu, godnemu miłości i bardzo gorliwemu kapłanowi, była ciernista i kamienista. Nawet
wymienieni w 1679 r. kościelni Jerzy Zabczyk i Jerzy Navrotek,
chociaż obsługiwali proboszcza przy czynnościach kościelnych,
przyznawali się do wiary luterańskiej i nie chcieli nic słyszeć
o przejściu (na katolicyzm).
Parafianie, podobnie jak studzionkowianie, gromadzili się
w leżących około lasach i zlecali tam lotnemu predykantowi
odprawianie nabożeństwa. Proboszcz próbował raz przeszkodzić
temu konwentyklowi. Protestanci mścili się za to w ten sposób, że
wkrótce potem napadli na probostwo i próbowali wyłamać drzwi,
by zabić proboszcza. Na szczęście zostali spłoszeni przez czeladź.
Te smutne stosunki w parafii obrzydzały proboszczowi to stanowisko. W 1679 r. oświadczył on wizytatorowi, że lepiej chciałby
spędzić swoje dni w klasztorze, niż użerać się tu z innowiercami.
U dziedziców Pausewacker nie znalazł pomocy w jego usiłowaniu, by doprowadzić protestantów znów do dawnego Kościoła,
zwłaszcza że po śmierci w 1665 r. katolickiego patrona hrabiego
Erdmanna von Promnitza najpierw sprawował rządy protestancki
hrabia Ulryk von Promnitz, jako opiekun pięcioletniego hrabiego
Baltazara Erdmanna, a od 1678 r. on sam, wychowany przez
swojego opiekuna po protestancku. Wizytator Joannston zauważa
w 1679 r.: Haeresis sub dominio Plessensi nunquam exulabit,
quia modernus possessor reclamantibus sacerdotibus, illam per
vim manutenet et promovet290.
W 1671 r. wybuchł spór między proboszczem, a gminą z powodu dziesięciny. Parafianie dostarczali ziarno niskiej jakości,
a kiedy proboszcz protestował, zagrodzili mu dostęp do kościoła.
Władza hrabiowska i ławnicy sądu prowincjonalnego orzekli
teraz „podczas jednodniowej rozprawy” 9 grudnia 1671 r. na
zamku pszczyńskim: Ponieważ skarżącemu udowodniono przez
świadectwa, że warszowiccy parafianie, poddani hrabiego, przed
nim od ręki odmierzali żyto i w tej samej ilości owies, jednak
trochę lepiej i wyżej dla swojego proboszcza, tak powinni rów290

Herezja pod panowaniem pszczyńskim nigdy nie zgaśnie, ponieważ
nowy właściciel przy sprzeciwie duchownych, ową (herezję) utrzymuje
i rozwija – J.P.
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nież obecnemu proboszczowi dawać dziesięcinę od ręki. Jeśli
chodzi o zamknięcie kościoła, wydano następujący wyrok:
„I chociaż oni starali się dokonane samowolne zamknięcie
kościoła usprawiedliwiać swoją prostotą i innymi przyczynami, to
takie usprawiedliwienia nie mogą zaistnieć, dlatego powinni za
karę jutro rano zostać wtrąceni do tutejszej wieży zamkowej i być
więzieni aż do dalszego zarządzenia władzy. Czego strony powinny przestrzegać”.
Dochód proboszcza w 1679 r. przedstawiał się następująco:
Pole proboszczowskie sięgało od probostwa na południe aż do
granicy pawłowickiej. Poza tym proboszcz posiadał jeszcze
2 dosyć duże ogrody koło probostwa i 5 stawów, z których jednak
3 znajdowały się w złym stanie. 42 warszowickich siedloków
świadczyło mu 7½ małdrów pszenicy i ½ małdra owsa, ale tylko
z obszarów uprawianych i nie zapuszczonych. Na św. Grzegorza
każdy z zagrodników dawał po białym groszu. Tę daninę nazywano grzegorzkami. Probostwo było wtedy drewniane i raczej
zasługiwało na nazwę chaty chłopskiej. Obok probostwa, które
zresztą dawniej stało na północ od kościoła przy drodze żorskiej,
znajdowały się chlewy i stodoły.
Pausewacker, który w 1676 r. wstąpił do jankowickiego
Bractwa Bożego Ciała, mógł być proboszczem najwyżej do
1682 r., gdyż w tym roku parafię tę otrzymał Jan Franciszek
Dudek. Pochodził on z Rybnika, gdzie to nazwisko przytrafia się
jeszcze dziś. Urodzony w 1642 r. studiował w Pradze filozofię,
w Nysie teologię moralną. W jesienne dni postne 1679 r. przyjął
w kolegiacie nyskiej święcenia kapłańskie. W pierwszych latach
swojego kapłaństwa urzędował jako wikary w Żorach; dnia
2 sierpnia 1682 r. objął inwestyturę w Warszowicach. Według
protokółu z wizytacji z 1688 r. pod koniec XVII wieku warunki
dla kościoła katolickiego w Warszowicach układały się nieco
lepiej. Mianowicie w 1688 r. katolikami było już 4 mieszkańców
posiadających własność oraz 100 ze służby i komorników.
Liczba penitentów wielkanocnych opiewała w 1688 r. na 99.
Kościelnymi byli jeszcze teraz protestanci. Kilku parafian było
odszczepieńcami, mianowicie Jan Galuska, Grzegorz Zabczyk
i Jakub, syn ławnika wiejskiego. Parafianie przychodzili do kościoła tylko w niedziele na kazanie, ale unikali go w święta. Trzy
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do cztery razy w roku zjawiał się we wsi predykant z okolicy
Beskidów. Chodził przebrany za chłopa i towarzyszyli mu jego
dwaj uzbrojeni synowie, którzy nosili ubiór węgierski. Miejscowy
proboszcz wiedział o przybyciu predykanta, nie odważył się
jednak, jak mówi sprawozdanie wizytacyjne, przeszkadzać w wykonywaniu jego czynności, gdyż mógłby się spotkać ze zbrojnym
oporem.
Podczas urzędowania proboszcza Dudka po wizytacji z 1688 r.
miała jeszcze taka miejsce w 1697 r. Liczba penitentów wielkanocnych wzrosła już do 140. Z dwóch kościelnych Grzegorza
Zalki i Tomasza Kempnika przynajmniej ten ostatni był katolikiem. Dwie trzecie parafian wyznawało jeszcze protestantyzm.
Probostwo miało tylko jedną izbę. Inne budynki proboszczowskie
groziły zawaleniem i był najwyższy czas, by wybudować je
razem z probostwem. Około 1696 r. proboszcz, który zresztą żył
już w apostolskim ubóstwie, został doszczętnie do ostatniej
koszuli obrabowany przez złodziei, a sam uszedł im ledwo
z życiem.
Wkrótce po 1697 r. proboszcz Dudek, którego dalszy los jest
nam nieznany, otrzymał następcę w osobie Maksymiliana
Nitscha, który prowadził tu duszpasterstwo w latach 1701 do
1714. W 1701 r. założył on księgę zmarłych. Z niej można się
dowiedzieć, że samobójcy i ci, którzy nie spełnili obowiązku
wielkanocnego, lub odpadli od wiary katolickiej, byli chowani
poza cmentarzem. Protestanci, którzy byli już wychowani
w swojej wierze, znajdowali swoje miejsce spoczynku na cmentarzu. Według sprawozdania wizytacyjnego z 1688 r. przysługiwały im śpiew i dzwonienie, z czym proboszcz jednak się nie
zgadzał. Znaczących katolików chowano w kościele, tak
w 1704 r. matkę proboszcza pod ołtarzem św. Mikołaja. O ile
znaleziono zwłoki na polu lub w lesie, grzebano je przygodnie na
miejscu znalezienia. W taki sposób wykopano w 1715 r. w lesie
grób dla kobiety, którą z koszyczkiem znaleziono martwą w lesie
baranowickim. Nie należy więc zawsze zakładać zbrodni, kiedy
w lesie, na polu czy w ogrodzie zostaną wykopane zwłoki
ludzkie. O władzy dziedziców świadczy wpis w księdze zmarłych
z 1714 r., który mówi, że parobek Jerzy Schari na rozkaz państwa
został wbrew woli proboszcza pogrzebany pod krzyżem przy

341

kościele.
Dnia 1 lipca 1704 r. procesja z 150 pątnikami z Warszowic
przybyła do Piekar, tak samo procesja z 123 wiernymi z Bzia.
W następnym dniu, w Nawiedzenie Maryi Panny prawie wszyscy
przystąpili do komunii.
W 1713 r. miał być proboszczem w Warszowicach Jerzy
Koschny. Jego nazwisko widnieje w spisie warszowickich
proboszczów w starej księdze kościelnej, jednak poza tym
niczego o nim nie można znaleźć.
W 1717 r. tutejsze beneficjum objął Henryk Ksawery Schalast,
urodzony w 1681 r. w Pyskowicach, w 1712 r. wyświęcony na
kapłana. Od 1720 r. jest nazywany Actuarius circuli291.
Na początku XVIII wieku stosunki wyznaniowe przesunęły się
zdecydowanie na korzyść katolików. W 1714 r. naliczono wśród
68 zmarłych 18 protestantów. W 1719 r. liczba katolickich
parafian wynosiła 270, protestantów tylko 160. Z małżeństw
mieszanych 12 dzieci było wychowywanych po protestancku;
także jedno dziecko katolickich rodziców otrzymywało wychowanie protestanckie. Protestanci chrzcili swoje dzieci u pastora
w Pszczynie, jednak owi chrześniacy byli wpisywani także do
warszowickiej księgi chrztów. W 1719 r. żyło w parafii
13 apostatów.
W okresie urzędowania proboszcza Schalasta miały miejsce
w Warszowicach trzy znaczące wydarzenia; mianowicie wizytacja generalna, budowa kościoła i założenie szpitala. W 1719 r.
parafię tutejszą wizytował biskup sufragan Eliasz von Sommerfeld. Poddał on wiekowy kościół i przybory kościelne dokładnym
oględzinom, ustalił majątek kościelny i zapoznawał się z osobą
proboszcza oraz odprawianiem nabożeństwa. Według protokółu
wizytacyjnego proboszcz prowadził nieposzlakowany tryb życia,
był jednak trochę trwożliwego usposobienia. Na postawione mu
pytania z morału odpowiadał dobrze. Latem prowadził w kościele
naukę religii, zimą katechizował w szkole. Mszę świętą odprawiał
w połowie jako Cantatum (msza śpiewana, M.K.) w połowie
jako cichą. Z braku wina odprawiał tylko dwa razy w tygodniu.
Istotnie, według wykazu dochodów sporządzonego w latach 1773
291
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– 1783, Warszowice były najuboższą parafią dekanatu, gdyż
przynosiły tylko 34 tal. rocznie. Na koniec wizytacji proboszcz
otrzymał przypomnienia, by o dzieciach z mieszanych małżeństw,
jak również o jednym protestanckim z katolickiego małżeństwa
oraz apostatach zawiadomić władzę duchowną, aby ta mogła
zastosować dalsze środki. Powinien częściej w tygodniu
celebrować, a opieszałych w sprawie spowiedzi wielkanocnej
karać pod względem kościelnym i wziąć w tym wypadku pod
uwagę pomoc dziedzica.
Podczas jednej wizytacji w latach dwudziestych XVIII wieku
otrzymał zalecenie, by naciskać na naprawę probostwa, parafian,
którzy trzymali się z daleka od nauki chrześcijańskiej, wykazać
panu, a apostatów w liczbie 13 z 11 dziećmi nakłonić do powrotu
do wiary katolickiej lub kazać wypędzić.
W 1729 r. nowe probostwo stało gotowe. W 1730 r. przypomniano o dwóch ważnych prawach proboszczowskich. Proboszcz
mógł sam warzyć piwo na swoje potrzeby domowe i mógł zlecić
dostarczenie mu drewna z pańskiego lasu.
O apostolskim ubóstwie proboszcza Schalasta świadczy
uwaga dziekana Mazurka, że beneficjum warszowickie
znajdowało się w 1717 r. w czasie kolekty tureckiej w summa
decadentia et egestate (w największym upadku i ubóstwie, M.K.).
Proboszcz warszowicki płacił na budowę twierdz węgierskich
najniższą kwotę spośród jego konfratrów, mianowicie 5 groszy.
Aby to nędzne beneficjum nieco poprawić, dwóch sąsiednich
duchownych założyło fundacje. Dzielny dziekan z Żor, Mazurek
przekazał 22 stycznia 1731 r. proboszczowi Schalascie kapitał
w wys. 100 florenów na podparcie tego biednego i trudnego
stanowiska proboszczowskiego. Proboszcz warszowicki miał za
to odprawić 12 mszy św. w roku za zmarłych fundatorów
i dobroczyńców żorskiego kościoła, którym to intencjom on
i jego żorski wikary, przy mnóstwie mszy do odprawienia, nie
byli w stanie zadośćuczynić. Fundator wyraża życzenie, by po
jego śmierci został też włączony do tych mszy św. Dnia 4 maja
1733 r. proboszcz Andrzej Jan Janas z Rybnika ufundował
100 tal. śl., by było odprawianych za niego za jego życia 12 mszy
w roku, zaś po jego śmierci za niego i jego krewnego, dawnego
proboszcza w Łanach, Mateusza Janasa.
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W 1737 r. przeprowadził wizytację w Warszowicach Ernest
Joachim von Strachwitz, dziekan i proboszcz w Strzelcach
Opolskich i administrator archidiakonatu opolskiego.
Na początku grudnia 1746 r. proboszcz Schalast, którego
warunki materialne pod koniec jego działalności w Warszowicach
się poprawiły, przeczuwając swoją śmierć, sporządził testament,
który jest utrzymany w prawdziwym duchu kościelnym. Dokonał
mianowicie zapisu, jak mówi jeden z jego następców, z szczególnej miłości do ubogich, na wybudowanie szpitala i na
wyżywienie biednych. Poza tym ufundował dla warszowickiego
kościoła 400 tal., za których odsetki miała być raz w tygodniu
odprawiana msza św. za niego, jego przyjaciół i za te biedne
dusze, o których nikt szczególnie nie pamięta.
W dzień św. Barbary, patronki dobrej śmierci, w 1746 r.
proboszcz Schalast członek jankowickiego Bractwa Sakramentalnego i żorskiego Bractwa Różańcowego pożegnał się z doczesnością i znalazł swoje miejsce spoczynku zapewne w krypcie
kapłańskiej pod prezbiterium wybudowanego przez niego kościoła parafialnego.
Jego następcą na urzędzie parafialnym został Jan Krzysztof
von Pelka, potomek górnośląskiego rodu szlacheckiego, którego
siedziba była w Borzysławicach. W 1748 r. zaistniały między nim
a gminą „pewne nieporozumienia” z powodu wymierzania
dziesięciny. On chciał odmierzać ziarno pod ręką, owies natomiast nieco wyżej. Gmina uważała, że powinna oddawać ziarno
tylko „pociągnięte” (równe z krawędzią naczynia). Partie pojednały się w końcu. Gmina zleciła wykonanie naczynia okutego
żelazem mieszczącego 80 ćwierci starej miary. Proboszcz miał
teraz otrzymywać ziarno równe z krawędzią, owies mocno
nadsypany.
Proboszcz Pelka, który, jak już wspominano w historii kościoła, kazał odnowić dzwonnicę i sprawił dwa nowe dzwony,
utrzymywał, chyba z powodu choroby, przez wiele lata wikarego.
Nazwiska tych duchownych pomocniczych są następujące:
Wawrzyniec Pasdzior (1748 – 1749), Albert Podborny (1749 –
1750), Jerzy Broska (1751), Michał Folten (1751 – 1752), Antoni
Trojan (1752 – 1753), Walenty Stöber (1753 – 1755), Antoni
Janeczko (1755 – 1757). Od 1757 r. urzędował tu znowu

344

Wawrzyniec Pasdzior. Proboszcz von Pelka, Actuarius circuli292,
zaopatrzony ostatnim namaszczeniem, zmarł 3 listopada 1759 r.
w wieku 41 lat, 6 miesięcy i 3 dni i został pochowany w kościele
6-tego tego samego miesiąca. Do 1760 r. administrację prowadził
Pasdzior, potem dawniejszy krzyżowicki wikary Tomasz Denia.
W 1761 r. jako nowy proboszcz Warszowic jest wymieniany
Jerzy Tkacz. Za niego została wprowadzona w życie fundacja
szpitalna Schalasty. Zmarł, jak jego poprzednik w rześkim wieku
męskim 45 lat, 16 czerwca 1778 r. wieczorem o godzinie
dziewiątej na żółtaczkę i został pochowany przy kościele.
Zostawił po sobie dla parafii 6 guldenów na poprawę inwentarza.
Dziekan Zaitz z Żor jako wykonawca jego ostatniej woli, był
zmuszony „ze strzępów, papierzysk i bezładnych rachunków
zmarłego sporządzić porządny rachunek kościelny” i przekazać
go następcy na urzędzie.
Karol Józef Pelikan trzymał parafię cztery lata. W 1782 r.
poszedł jako proboszcz do Pawłowic, a stamtąd w 1788 r. „z całym kramem bez najmniejszego zawiadomienia dziekana” jako
proboszcz miejski do Gliwic. Tu zmarł w 1807 r. jako proboszcz
i dziekan. Odchodząc z Warszowic zostawił jako inwentarz tonę
kapusty, 2 ćwierci ziarna i jedną ćwierć poganki. Około 1780 r.
Warszowice z rocznym dochodem 34 talarów były najbiedniejszą
parafią w dekanacie. Za najbogatszy uchodził Rybnik z 200
talarami dochodu.
Dekretem z 15 sierpnia 1782 r. zlecono administrację w Warszowicach żorskiemu wikaremu różańcowemu Schyschce. Pan
pszczyński dał mu też prezentę na parafię. Warszowice miały
wówczas tylko 20 katolickich „drobnych i słabych chłopów”. To
i okoliczność, że pole farskie było bardzo trudno uprawić, spowodowały, że już przy zameldowaniu się wyrażał obawę o parafię,
i że będzie musiał żyć w Warszowicach dosyć biednie. Kiedy
silna burza zerwała z dzwonnicy część jej dachu i groziła ona
przewróceniem, Schyschka zlecił naprawę wieży, na co książę
von Anhalt dał drewno ze swojego lasu. Już 10 maja 1788 r.
proboszcz w wieku ledwie 45 lat uległ złośliwej chorobie płuc.
Z inwentarza pozostawił swojej parafii jałówkę.
292
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Dłużej od swoich poprzedników działał w Warszowicach proboszcz Michał Kopec. Urodzony w 1763 r. w Starej Wsi jako syn
poddanego księcia Anhaltu, studiował humanistyke w Rudach
i Cieszynie, filozofię i teologię w Krakowie i został wyświęcony
na kapłana w 1786 r. w Kielcach przez krakowskiego biskupa
sufragana Wodzińskiego. Najpierw przez trzy lata administrował
położoną 20 mil za Krakowem parafię Osiek jako tymczasowy
administrator w imieniu kanonika Domainskiego z Krakowa
i w 1788 r. przeniesiony został (na własną prośbę. M.K.) do
diecezji wrocławskiej. Dziekan Zaitz informował wówczas o nim
władzę duchowną: „Mówi trochę corrupt (niepoprawnie, M.K.)
po niemiecku, ponieważ podczas pobytu w Polsce dużo
z niemieckiej mowy zapomniał. Wydaje się nie być pozbawiony
gorliwości; Duchowni, którzy go znają, powiadają, że jest porządny, pobożny, przykładny, bardzo trzeźwy”. Dnia 4 października
1788 r. minister Hoym pytał się Wikariat, czy Kopec studiował
poza krajem za zezwoleniem. Władza duchowna odpowiedziała
negatywnie i prosiła o darowanie tego błędu, gdyż o tak liche
beneficjum nikt się nie będzie starał. Minister przyznał więc
„świadectwo przyjęcia”.
Proboszcz Kopec sprawdził się w Warszowicach zupełnie
dobrze. Według meldunku dziekana na jego temat z 1800 r.
odpowiadał on całkowicie swoim kapłańskim powinnościom,
tylko mówił łamaną niemczyzną, co jednak nie miało znaczenia,
gdyż wszyscy parafianie byli Polakami. Swoich parafian ujął
działaniami dobroczynnymi. Podczas gdy budowali mu w latach
1793 i 1794 nowe probostwo w miejscu, gdzie ono jeszcze dzisiaj
stoi, z własnych środków zlecił budowę strychu na sypanie zboża.
W 1811 r. został na moście na Pszczynce postawiony posąg
św. Jana Nepomuceńskiego. Napis na nim M.[ichael] K.[opec]
P.[arochus] l.[oci] 1811 przypominał do niedawna o duchownym–fundatorze.
Dnia 30 czerwca 1799 r. Kopec przebywał w Rudach. Biskup
sufragan v. Schimonski bierzmował tam m. in. także 76 parafian
warszowickich.
W połowie marca 1809 r. Kopec sporządził swój testament.
Chce, by go pochowano na cmentarzu za głównym ołtarzem,
gdzie się już znajduje jego nagrobek. Każdy z duchownych
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pojawiających się na pogrzebie prócz porządnego obiadu ma
otrzymać zwyczajową zapłatę w wysokości 2 fl. Proboszcz
Warwas ze Studzionki jest proszony o wygłoszenie mowy
pogrzebowej. Dziekan powinien odprawić rekwiem. Każdemu
z nich za jego trud przeznacza po dukacie. Testator przejął jako
inwentarz krowę i jałówkę, teraz pro inventario mają być
zakupione dwie krowy i dwie maciory hodowlane.
Poza tym proboszcz przeznacza 100 tal. dla szpitalików
(przebywających w szpitalu, M.K.), by codziennie odmawiali za
fundatora Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i wyznanie wiary, 100 tal.
dla mającego być wybudowanym murowanego probostwa i 150
tal. za 15 mszy w roku, podczas których organista ma śpiewać
litanię do Imienia Jezusa. Dwie trzecie odsetek od tych 150 tal.
otrzymuje proboszcz, jedną trzecią części organista.
Proboszcz Kopec zmarł 27 maja 1811 r. na chorobę piersi
i zgodnie ze swoim życzeniem znalazł swoje miejsce spoczynku
na cmentarzu za głównym ołtarzem. Jego nagrobek zachował się
jeszcze.
Po śmierci proboszcza Kopeca parafią administrował Tomasz
Maseli, dotąd w Białej. W listopadzie 1811 r. jako proboszcz
przybył do Warszowic Paweł Skorka. Urodził się w 1785 r.
w Bytomiu. Po studiach humanistycznych w Rudach i Opolu,
filozofii i teologii we Wrocławiu, przyjął 23.09.1809 r.
w Krakowie od biskupa Gawrońskiego święcenia kapłańskie
i działał jako właściciel prebendy w Mikołowie. W 1811 r. został
przyjęty do diecezji wrocławskiej. O jego działalności w Warszowicach nic bliżej nie wiadomo. W 1819 r. objął parafię w Tychach i zmarł 22.07.1857 r. po dobrowolnej rezygnacji z funkcji
dziekana w dekanacie Mikołów.
Po Skorce nastąpił jako proboszcz Michał Aniol. Urodzony
29 września 1773 r. w Jankowicach koło Rud, uczęszczał do
gimnazjum cysterskiego w Rudach, studiował filozofię i teologię
we Wrocławiu i w 1801 r. został wyświęcony na kapłana. Przed
zaangażowaniem w Warszowicach był wikarym w Gierałtowicach, Rozmierzu, Pyskowicach, w latach 1811 do 1819 był administratorem w Pawłowicach. Podobnie jak w ostatnio wymienionej parafii, gdzie zdobył uznanie swojego dziekana, tak również
w Warszowicach rozwinął pomyślną działalność. Wspierał
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swoich parafian w każdej sprawie najlepszymi radami, dlatego
okazywali mu najwyższy szacunek. W 1825 r., kiedy proboszcz
Zimmermann objął parafię w Tarnowie, powierzono mu jeszcze
administrację Studzionki. Dnia 23 września 1845 r. bierzmował
tu biskup sufragan Latussek 300 osób. Ciężkie czasy przeżywał
Aniol w Warszowicach, kiedy szalał tu w latach 1847 i 1848
tyfus głodowy. Podczas gdy w latach 1843 i 1846 było tu rocznie
22 do 29 zmarłych, to liczba zgonów w wymienionych latach
wzrosła do 92 i 73.
W 1848 r. proboszcz założył 3 fundacje, w Studzionce,
Krzyżowicach i Bziu w kwocie 100, 220 i 200 talarów.
Proboszcz Aniol dożył swojego złotego jubileuszu kapłańskiego. Dnia 31 maja 1851 r. życzenia z okazji tej rocznicy składali
mu dziekan Szyskowitz, dziekan Kosmeli, landrat powiatu
pszczyńskiego i parafianie. Właściwa uroczystość miała miejsce
2 czerwca w Żorach. Jubilat był prowadzony tu z Warszowic
w procesji i celebrował w kościele parafialnym mszę jubileuszową. Uroczystość zakończyła się posiłkiem na probostwie.
Z okazji wizytacji w 1851 r. wymieniono kilka dawnych praw
proboszcza. Po zlikwidowaniu prawa do drewna opałowego,
przysługiwało jeszcze proboszczowi prawo do pobierania ściółki
leśnej z pańskiego lasu. Na Wielkanoc każdy chłop dostarczał
proboszczowi z Warszowic 15, a z Szoszowa 8 jaj wielkanocnych.
Kilka tygodni po jubileuszu, dnia 27.07.1851 r. o godzinie 6½
rano proboszcz Aniol zmarł na uwiąd starczy, kochany i opłakiwany głęboko przez konfratrów i lud. Osiągnął on wiek 78 lat
i przez 32 lata pracował wiernie jako duszpasterz w Warszowicach. Jego grób znajduje się obok grobu poprzednika.
Po krótkim administrowaniu parafią przez proboszcza Perkata
ze Studzionki jako administrator został wprowadzony do Warszowic 30.10.1851 r. Karol Wrazidło, urodzony 31.10.1822 r.
w Bijasowicach, wyświęcony 17.06.1848 r., najpierw wikary
w Piekarach, potem w Olesnie. Inwestyturę swoją objął dopiero
14.11.1855 r. W następnych latach został mianowany inspektorem szkolnym Rejonu Pszczyna I, jednak dziekan Wycislo prosił
władzę duchowną o zwolnienie Wrazidły z tego urzędu ze
względu na jego chorowitość i przekazanie go proboszczowi
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Rasimowi. Prośba została spełniona.
Czynność urzędowa Wrazidły w Warszowicach nie przeszła
bez śladu. Z niemałymi wyrzeczeniami osobistymi kazał całkowicie odrestaurować kościół. Sufit i ściany zostały pomalowane
olejem, wstawiono nowe okna, wszystkie ołtarze, ambonę
i chrzcielnicę odnowiono, sprawiono nowe stacje drogi krzyżowej, baldachim, sztandary, tak że kościół we wnętrzu przedstawiał podniosły widok. Skarpy między ogrodzeniem cmentarza
a szosą obsadził młodymi brzozami, które zakupił z własnej
kieszeni i przekazał kościołowi na wieczystą własność. Za niego
zostało także wybudowane nowe probostwo. W 1864 r. Wrazidło
zrezygnował z Warszowic i przeniósł się na proboszcza do
Lędzin. Po 38 letniej tu działalności odszedł 2 maja 1902 r.,
w 80 roku życia, po długiej chorobie, na wieczny odpoczynek.
Dekretem z 12 lutego 1864 r. administrację Warszowic powierzono wikaremu z Krzyżowic, Franciszkowi Ksaweremu Ksollowi. Nowy duszpasterz pochodził z Gliwic, gdzie 2 grudnia 1830 r.
ujrzał światło tego świata. Wyświęcony w 1855 r. na kapłana, do
października 1867 r. działał jako wikary, po śmierci proboszcza
i dziekana Wycisły jako administrator w Krzyżowicach. W 1858
r. został przeniesiony na wikarego do Pszczyny. Ponieważ
ówczesny proboszcz miejski Kosmeli jako członek izby
poselskiej często przebywał w Berlinie, duszpasterstwo tej dużej
parafii spoczywało czasem na barkach tego młodego kapłana.
Dnia 26 stycznia 1864 r. został zaprezentowany przez księcia
pszczyńskiego Jana Henryka XI na Warszowice. Przekazanie
parafii przez dziekana Rasima nastąpiło 2 marca. Na jesieni tego
samego roku biskup sufragan Włodarski przeprowadził tu
wizytację kanoniczną. W 1873 r. Ksoll sprawił nowe organy.
Kościół był za niego wielokrotnie odrestaurowywany.
Działalność Ksolla we Warszowicach trwała 36 lat. Jego wielka
żarliwość duchowa, ujmująca, ludowa swada, jego praktyczne
spojrzenie, jego oryginalny humor i jego serdeczna życzliwość
wobec każdego spowodowały, że był godnym czci w oczach jego
gminy i konfratrów.
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Kto w Warszowicach potrzebował rady, ten znajdował ją na
probostwie. Także innowiercy szanowali tego przezornego i dobrego proboszcza i pomagali mu chętnie w czasie żniw w zwózce
zboża do stodoły. To, jakim szacunkiem cieszył się u swojego
książęcego patrona, wynika z pisma głównego dyrektora Weigelta
z Pszczyny z 3 września 1866 r. w którym z polecenia księcia
zawiadamiał proboszcza, że w uznaniu dobrego zarządzania
parafią przez Ksolla może liczyć we wszelkich okolicznościach
patronackich na wszystkie możliwe względy.
W ostatnich latach życia proboszcz Ksoll zapadł na bardzo
bolesną chorobę. Mimo iż mocno cierpiał, odprawił jeszcze
23 marca 1899 r. rekwiem razem z radcą duchownym Rasimem,
z którym łączyły go więzy czterdziestoletniej przyjaźni. Kiedy
w drugim dniu Wielkanocy, podczas czytania ewangelii o dwóch
młodzieńcach idących do Emaus, doszedł do słów: „Pozostań
u nas, gdyż zbliża się wieczór i dzień pochylił się już ku
końcowi”, myśl o własnym końcu poraziła go tak bardzo, że zalał
się łzami i z trudem doczytał święty tekst do końca. W następnym
dniu doznał ataku apopleksji, a w białą niedzielę o godz. wpół do
pierwszej dusza oderwała się od jego udręczonego ciała. Trzy dni
wcześniej nadeszło od kardynała Koppa jego mianowanie na
dziekana. Po uroczystym rekwiem został 1 kwietnia pochowany
obok proboszcza Kopeca za prezbiterium jego kościoła parafial-
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nego. Wikary Boidol i proboszcz Pendziałek wygłosili przejmujące przemowy.
W ciągu następnych miesięcy parafią warszowicką administrował wikary Paweł Boidol z Żor.
Dnia 4 września 1899 r. na proboszcza w Warszowicach został
wprowadzony przez ziekana Fuchsa Franciszek Miczek. Urodził
się 8 sierpnia 1863 w Miedźnej, a na kapłana został wyświęcony
23 czerwca 1890 r. W latach 1890 – 1898 działał prawie do
całkowitego wyczerpania sił jako wikary w Rybniku, potem jako
kapłan domowy ubogich sióstr szkolnych w Opolu. Proboszcz
Miczek założył w 1901 w Warszowicach Raiffeisenowskie
Stowarzyszenie Oszczędnościowo-Pożyczkowe, w 1903 roku
odrestaurował dzięki dobrowolnym datkom kościół, 12 maja tego
roku przyjął w swojej parafii biskupa sufragana dr. Henryka
Marxa, który bierzmował tu 200 osób i po południu sprawdzał
u dzieci znajomość religii. Proboszcz starał się o umieszczenie na
moście na Pszczynce nowej figury św. Jana, której poświęcenie
przez dziekana Lossa nastąpiło 1 czerwca 1908 r., przy czym
przemówienie wygłosił wikary Arndt z Pawłowic. Stosunkowo
mały obszar parafii umożliwiał proboszczowi spełnianie daleko
i szeroko posługi kapłańskiej.
C. Szpital świętego Mikołaja
Założycielem warszowickiego szpitala jest miejscowy proboszcz Henryk Ksawery Schalast. W swoim testamencie z 23 listopada 1746 r. przeznaczył, powodowany szczególną miłością do
ubogich, pewną sumę pieniędzy na wybudowanie szpitala
i opiekę nad ubogimi. Fundacja miała rozpocząć działalność zaraz
po jego śmierci, jednak przez opieszałość upoważnionych osób
przez dwadzieścia lat nie była uruchamiana. Za zgodą władzy
duchownej 100 florenów z kapitału założycielskiego zostało
użytych na budowę wieży kościelnej. Według wzmianki
proboszcza Tkacza z 1771 r. także 83 talary odsetek miały być
użyte inaczej.
Dopiero w 1784 r., kiedy został mianowany nowy dziekan
w osobie proboszcza Zaitz’a z Żor, sprawa otrzymała swój bieg.
Ten dzielny człowiek zaczął badać fundację, pertraktował
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z urzędem biskupim, ustalił kapitały fundacji, zainicjował budowę szpitala, opiekę nad dwojgiem biednych ludzi i ustalił także
obowiązki beneficjentów. Podczas dochodzenia prowadzonego
przez dziekana Zaitz’a okazało się, że fundusze szpitalne –
w całości 1 230 fl. – zostały wypożyczone panom v. Strachwitzowi z Jastrzębia, v. Kalkreuterowi z Zawady i v. Hauenschildowi z Folwarków. Urząd duchowny przyjął wszystkie propozycje dziekana. Ten wybudował teraz jednopiętrowy, drewniany
budynek szpitalny w ogrodzie probostwa i umieścił w nim dwóch
hospitalizowanych. Fundacja weszła w życie 24 czerwca 1771 r.
Z odsetek od kapitału fundacji każdy z obu ubogich miał dziennie
otrzymywać 1 grosz srebrny, obaj razem rocznie 36 florenów i 30
krajcarów, na zakup ubioru każdy rocznie 7 florenów i 12 krajcarów, razem 14. Fl. 24 kr. Poza tym z odsetek miano nabyć na
każdą izbę 6½ sągów drewna, licząc sąg po 30 groszy srebrnych,
razem 9 florenów i 45 krajcarów. Hospitalizowani przyjęli za to
określone zobowiązania modlitewne. Szpital został podporządkowany proboszczowi. Przyjęcie lub zwolnienie hospitalizowanego
mogło nastąpić za zezwoleniem dziekana i urzędu biskupiego.
Według sprawozdania z 1794 r. szpital stał w ogrodzie probostwa i mieścił dwie izby i dwie komory. W jednej mieszkały dwie
żebraczki, w drugiej nadzorujący je mężczyzna, który służył proboszczowi w gospodarstwie. Budynek był wówczas, mimo że istniał dopiero 33 lata, prawie że nie do mieszkania. Na początku
XIX wieku zostały ustanowione dla tej instytucji trzy fundacje
o kwocie 100, 300 i 100 talarów. W 1905 r. stary, wybudowany
z drewna i gliny, kryty słomą budynek szpitalny, który w swojej
mizerocie nie miał chyba na Śląsku odpowiednika, uległ spaleniu.
W 1906 r. stał gotowy nowy, murowany. Obecnie jest zamieszkały przez 6 hospitalizowanych kobiet.
D. Szkoła
Pomimo iż szkoła w Warszowicach istniała z pewnością już
przed wojną trzydziestoletnią, to dopiero w sprawozdaniu wizytacyjnym z 1679 r. jest wymienione nazwisko tutejszego nauczyciela. Jest nim Tomasz Woiczech, który działał w Warszowicach
od 1661 r. i prowadził dobry tryb życia i w przeciwieństwie do
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większej części gminy protestanckiej wyznawał wiarę katolicką.
Jego wynagrodzenie składało się z kawałka pola. Jako mieszkanie
służyła mu „polska chata”, jak zauważa wizytator. Od 1685 r. do
1688 udzielał tu lekcji urodzony w Żorach Walenty Gallus. Budynek szkolny znajdował się 1688 r. w dobrym stanie, jednak nie
służył on swojemu właściwemu celowi, gdyż nauczyciel mógł
swoją pedagogiczną sztukę pokazywać tylko jednemu uczniowi.
Wprawdzie większa część parafii wyznawała wówczas jeszcze
protestantyzm, ale także katoliccy rodzice – w 1688 r. było tu 104
katolików – nie posyłali swoich dzieci na naukę do katolickiego
nauczyciela.
W 1697 r. urząd szkolny sprawował tu Józef Popenda. W 1714
roku został on przekazany Pawłowi Niklasowi ze Strumienia.
Kiedy w 1719 r. biskup sufragan Eliasz von Sommerfeld przeprowadzał w Warszowicach wizytację kanoniczną, postawił także
nauczycielowi za pośrednictwem proboszcza, gdyż nie władał
polskim, kilka pytań z katechizmu. Nauczyciel dawał zadowalające odpowiedzi, tylko nie miał zaufania do pełnej skruchy.
Budynek szkolny wymagał wówczas naprawy. Do posiadłości
szkolnej należały 2 ogrody i pole wielkości 20 grządek, które
graniczyło z polem proboszczowskim i rolą Jerzego Brody. Jako
dar noworoczny nauczyciel otrzymywał od każdego chłopa
1 grosz, za ostrzeganie przed burzą 1 chleb, 4-tą część
akcydensów, dalej od każdego chłopa 1 miarę pszenicy, od
Jerzego Brody odszkodowanie w wysokości 12 gr. za odpływ
wody, który idzie przez pole. Później Niklas nie był zadowolony
z małego czynszu za odpływ wody i występował przeciwko
Andrzejowi Brodzie o zwrot obu stawów, z których woda płynęła
przez jego pole. Sądził, że nauczyciel Popenda przekazał stawy
należące do szkoły za małą opłatą właścicielowi brodowego
majątku. Oskarżony wywodził zaś, że stawy są jego własnością,
a poprzedni właściciele dawali nauczycielowi 12 gr. nie jako
dzierżawne, lecz jako czynsz wieczysty za odpływ wody, co było
prastarą zaszłością. Niklas nie mógł udowodnić swojego domniemanego prawa własności i sąd pański ogłosił 4 lipca 1731 r.
wyrok, według którego Broda pozostawał przy dotychczasowej
posiadłości. Nauczyciel zalewał dziekana Schimonsky’ego z Żor
prośbami o pośrednictwo. By pozbyć się utrapieńca Schimonsky
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dał mu list do pana pszczyńskiego, który zamknął życzeniem:
„Proszę o zakończenie (sporu) między tymi niespokojnymi
głowami, to wszystko pozostawiam wysokiej łaskawości”293.
Podczas urzędowania nauczyciela Niklasa Warszowice otrzymały w 1729 r. nowy budynek szkolny. W 1731 r. Niklas skarżył
się na Jakuba Zabkę, który od trzech lat odmawiał mu opłaty
(3 gr.) za jego zmarłą żonę apostatkę. Wdowa Przibilla poszła
w ślady Zabki, gdyż nie płaciła ani krajcara i do tego dodawała
jeszcze „obraźliwe słowa”.
Dnia 12 lutego 1751 r. pan pszczyński zatwierdził nauczyciela
Jerzego Sandanusa powołanego tu przez miejscowego proboszcza
po opuszczeniu stanowiska przez Niklasa z powodu jego wysokiego wieku. W dekrecie pańskim jest wzmianka, że nauczyciel
złożył panu zwyczajową przysięgę. Po około dwuletniej działalności w Warszowicach Sandanus został wzięty w rekruty (pułk
margrabiego Henryka). Niejaki Marcin Frischtatzki oświadczył
teraz „z wielce uniżonym posłuszeństwem” panu pszczyńskiemu,
że wskutek wzięcia w rekruty Sandanusa wakujące stanowisko
bakałarza „musi być nieodzownie obsadzone przez inny podmiot”
i że warszowicki proboszcz Krzysztof v. Pelka na jego „usilną
wielce wzruszającą namowę” powierzył mu tę funkcję. „Tak więc
proszę wielce uniżenie i na klęczkach Waszą Wysoką Hrabiowską Łaskawość, by przez wydanie zwyczajowego pańskiego dekretu powierzono mi łaskawie i przychylnie wakujące stanowisko
nauczyciela, gdzie przez złożenie przysięgi będę trwał najgorliwiej z wszelkim należnym szacunkiem wobec Wysokiej Państwowo-Hrabiowskiej Łaskawości wielce uniżony i poddany
Marcin Frysztacki”294. Ponieważ proboszcz wystawił petentowi
świadectwo, że jest on zręczniejszy od poprzednika i lepiej ujdzie
w Warszowicach, gdyż jest bardziej majętny, państwo pszczyńskie zatwierdziło go 27 stycznia 1753 r. Frischtatzki zrezygnował
po czterech latach i proboszcz von Pelka przyjął teraz za
nauczyciela organistę i nauczyciela z Boguszowic Antoniego
Gladischa, który też został zatwierdzony przez państwo
pszczyńskie 13 września 1757 r.
293
294

Archiwum książęce w Pszczynie, Akta Warszowic.
Akta Warszowic. Archiwum książęce w Pszczynie.
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Szczególnym przychodem nauczyciela jest w 1786 r. świadczenie za odśpiewanie pasji w niedzielę palmową nazywane
„palmarium”.
Do 1783 r. jako nauczyciel i organista działał pewien Bialon,
który przeniósł się jako organista do Suszca. W XVIII wieku
tylko niewielu warszowiczan uczyło się czytania i pisania;
przynajmniej układy w sprawie uregulowania stosunków pańskich i chłopskich nie były przez uczestników podpisywane, lecz
kwitowane krzyżykiem. Po Bialonie nastąpił Walenty Boczek,
który uczył w swojej izbie mieszkalnej. Od niego stanowisko
nauczyciela pozostawało stale połączone ze stanowiskiem
organisty.
Z dniem 17 kwietnia 1794 r. stanowisko nauczyciela objął
Stanisław Kempny, który miał małe wiadomości i nie znał języka
niemieckiego. Warszowicki „pałac szkolny” składał się z izby
i komory. Pod tym samym dachem znajdował się także chlew.
Nauczanie dokonywało się w izbie mieszkalnej. Z pewnością
wystarczała ona dla 5 do 10 dzieci, które zjawiały się w zimie na
naukę i opuszczały ją znów według upodobania. Proboszcz
Kopec zwrócił w 1794 r. uwagę na niezgodność między zarządzeniem królewskim, według którego każdy budynek szkolny miał
posiadać dwie izby (jedną do nauki i jedną jako mieszkanie dla
nauczyciela), a stanem tutejszym.
W 1796 r. Kempny przeszedł jako nauczyciel do Pawłowic,
gdzie po smutnych doświadczeniach urzędowych zmarł 8 marca
1825 r. Jego syn Andrzej zarządzał tutejszym stanowiskiem
nauczyciela i organisty do 1800 r. Potem zbiegł do Austrii, aby
uchylić się od służby wojskowej i zarabiał na utrzymanie jako
kapelusznik. Na jego miejsce w Warszowicach nastąpił 8 lipca
1808 r. Christian Wesseli. Pochodził z Rybnika i zamienił krawiectwo na zawód nauczyciela. Przyjmowano go chętnie, gdyż na
początku XIX wieku brakowało polskich kandydatów na urząd
szkolny. Podczas jego urzędowania powstał tu w latach 1805 do
1807 naprzeciwko starego drewnianego domu organisty, w którym toczyło się stare, patriarchalne życie szkolne, nowy, murowany budynek szkolny z gontowym dachem.
Gdy Wesseli zamienił w 1816 r. tutejszą placówkę szkolną na
placówkę w Miedźnej, jego następcą został Wincenty Meiß,
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dotąd w Orzepowicach. Z 66 dzieci podlegających obowiązkowi
szkolnemu na naukę przychodziło wówczas tylko 43. Meiß skarżył się kilkakrotnie u władz przełożonych na niedostateczne wynagrodzenie i zamienił się w 1818 r. z organistą Szymonem
Kempą alias Krawczykiem z Brzeźca, który swoje wykształcenie pedagogiczne otrzymał w 1803 r. pod dyrektorem Matulką
w Opolu. Nie przebywał tu długo. Radca rządowy Seidel z Opola
stwierdził w czasie rewizji 2 listopada 1819 r., że 40 uczniów
było całkowicie zaniedbanych przez nauczyciela Krawczyka,
który oddany pijaństwu, prezentował „prawdziwy wzór hultajstwa”295. Dzieci zostały teraz postawione pod nadzór „zacnego
anioła” (ówczesnego miejscowego proboszcza). Na Michała 1820
roku nastąpiło zwolnienie nauczyciela, którego rodzina składająca
się z siedmiu głów, pozostała w Warszowicach. Książę pszczyński zaprezentował teraz na stanowisko nauczycielskie nauczyciela
Feliksa Morona, dotąd w Bojkowie, jednak nie było mu dane
działać tu przez dłuższy czas. Podróż do jego miejscowości
rodzinnej Sośnicowice okazała się fatalna. Pewnego lutowego
dnia 1821 r. znaleziono go zmarzniętego na drodze do Sośnicowic. Po dziewięciomiesięcznym zastępstwie pełnionym przez
Augusta Dudę, syna nauczyciela z Krzyżowic został tu zatrudniony Jan Damroth, urodzony w 1796 r. w Lublińcu, zwolniony
z seminarium w 1819 r. i zatrudniony dotąd w Tworogu. Jego
władza zwierzchnia określała go jako zręcznego, bardzo pilnego,
dobrego pod względem moralnym mężczyznę, który zasługiwał
na szersze pole działania. W 1830 r. otrzymał stanowisko
nauczyciela w Boguszowicach i tu zmarł 10 maja 1867 r.
Dnia 16 marca 1830 r. stanowisko nauczyciela przejął
Wincenty Kaluza, który w 1827 r. zdał egzamin w seminarium
w Głogówku. Po wielu zażaleniach nowego nauczyciela w 1832
roku doszło do poszerzenia budynku szkolnego. Wybudowano
nową izbę i nowe piwnice. 7 marca 1834 r. dopiero co 27 letni
mężczyzna uległ zapaleniu nerwów. Z pokory życzył sobie, by
pogrzebano go na cmentarzu przed dzwonnicą, by każdy opuszczający kościół stąpał po jego grobie. Jakub Kaisig, wykształcony
w Głogówku, zarządzał tutejszym stanowiskiem nauczycielskim
295
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od 1834 do 1844 roku. Pochodził z Wisły Wielkiej i przeniósł się
do Studzionki, „ponieważ tu jego tanie wnioski spotkały się
w gminie z oporem”.
Dłuższa, prawie 22 letnia, naturalnie niczym nie zmącona
działalność była przeznaczona jego następcy Józefowi Karolowi
Sladkowi. Urodzony w 1821 r. został zaprzysiężony 6 lipca
1847 r. w kościele przez powiatowego inspektora szkolnego
dziekana Gawlitzkiego.
Dochód nauczyciela był wówczas następujący: 50 tal. pensji
w gotówce, 24 szefli 8 1/5 macka zboża deputatowego, 9 sągów
drewna, kawałek ogrodu z wysiewem 1 szefla miary wrocławskiej, prawo wypasu dla dwóch sztuk bydła rogatego i 1 świni.
Mieszkańcy dysponujący zaprzęgiem mieli bezpłatnie zwieźć
opał, komornicy mieli go porąbać lub opłacić drwala. Nauczyciel
jako organista użytkował pole organistowskie, które wielkości
33 mórg ciągnęło się w kierunku Pawłowic, dalej łąkę położoną
wśród łąk wiejskich, za co do 1854 r. miał płacić państwu
pszczyńskiemu rocznie 6 gr. sr. 3 fen. Ostatnie świadczenie zostało później usunięte, tak że od 1908 r. nie trzeba nic płacić. Kiedy
szalał tyfus głodowy, szkoła była zamknięta prawie pół roku.
Szkoła służyła jako magazyn zapasów żywności. Nauczyciel
nadzorował i rozdzielał ją z osobami doglądającymi chorych
między chorych i potrzebujących pomocy. Nauczyciel Sladek
założył kronikę szkolną, która zawiera niejedną interesującą
wiadomość z historii lokalnej. Niestety jego stosunek do
miejscowego proboszcza nie był do utrzymania. Odszedł
10 października 1866 r. do Starych Budkowic, a później do
Jemielnicy. Dnia 9 listopada 1894 r. zmarł jako pensjonariusz
w Suchych Łanach. Przez miesiąc zarządzał stanowiskiem nauczycielskim ustępujący nauczyciel Alojzy Pendzialek.
Objął je 1 listopada 1866 r. nauczyciel August Keintoch
z Panewnik, który ukończył w 1854 r. seminarium w Pyskowicach.
W 1866 r. zostały zniesione przychody w naturze, takie jak
chleby pogodowe, ciasta kiermaszowe, jaja wielkanocne.
Kiedy dziekan Rasim z Pawłowic został zwolniony w 1873 r.
z urzędu powiatowego inspektora szkolnego, również miejscowy
proboszcz Ksoll złożył natychmiast urząd lokalnego inspektora
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szkolnego. Lokalnym inspektorem szkolnym został teraz
dzierżawca majątku Robert Tschuschke z Krzyżowic.
W 1876 r. został wybudowany nowy, piękniejszy budynek
szkolny, który stoi bliżej drogi. Przyrost uczniów spowodował
konieczność zaangażowania w 1894 r. 2-giego nauczyciela. Na
tym stanowisku działali: Karol Steuer (1.9.1897 – 1899).
U ćwierćsiedloka Stanisława Kroczoka została urządzona nowa
klasa szkolna i wynajęto mieszkanie dla drugiego nauczyciela.
Następnie Paweł Steuer, młodszy brat wcześniej wymienionego
(1899 do 1903), Wilhelm Kubis (1903 – 1906), Henryk
Rochowsky (1906 – 1911), Henryk Weiner od 1.11.1911 do teraz.
Kierownik szkoły Keintoch po 33 letniej tu działalności
pożegnał się 5 października 1899 r. z Warszowicami, by przejść
w zasłużony stan spoczynku i przeprowadził się do Gliwic.
Nauczyciel Steuer przygotował swojemu kierownikowi, który
piastował zresztą także liczne urzędy honorowe, bardzo godną
uroczystość pożegnalną.
Od 1 października 1899 r. kierownikiem szkoły jest Konstanty
Biczysko. Urodzony 14.2.1856 r. w Łanach powiat Gliwice,
ukończył w 1875 r. seminarium w Pyskowicach i działał odtąd
w Ostrogu, Kuźni Raciborskiej i wreszcie 22 lata w Paprocanach.
Podczas jego urzędowania szkoła warszowicka została w 1904 r.
odłączona od Szkolnego Rejonu Inspekcyjnego Pszczyna I
i przydzielona do Szkolnego Rejonu Inspekcyjnego w Mikołowie.
W kwietniu 1904 r. wybudowano w podwórzu szkolnym nowy
budynek szkolny, gdyż stary krótko przedtem stał się pastwą
płomieni.
Liczba uczniów w 1841 r. – 91, 1865 – 96, 1898 – 120
i 1 stycznia 1912 r. – 123.
Zarząd szkolny tworzyli na początku 1912 r. sekretarz
książęcy Härtel jako przewodniczący związku szkolnego, proboszcz Miczek, pastor Drabek–Pleß, kierownik szkoły Biczysko,
naczelnik gminy Franciszek Koisar i właściciel gospodarstwa
siedloczego Paweł Niemietz.
Warszowice należą do Szkolnego Rejonu Inspekcyjnego
Mikołów, którym kieruje powiatowy inspektor szkolny Görlich.
Jest on również lokalnym inspektorem szkolnym.
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E. Miejscowości należące do parafii
1. Szoszowy
Pod nazwą „Sasow” występuje już koło 1305 r. w księdze
fundacyjnej biskupstwa wrocławskiego kolonia Szoszowy
położona 2 kilometry na północny wschód od Warszowic. Podczas gdy większość miejscowości koło Żor płaciła czynsz dla
biskupiego stołu przynajmniej z 30 włók, w Szoszowach było
tylko 15 włók, z których płacono czynsz; miejscowość musiała
zatem być prawdziwie mała. Profesor Drzazdzynski nie wyklucza
pochodzenia nazwy miejscowości od polskiego rzeczownika
pospolitego socha = rękojeść przy pługu, nasada pługa.
W 1412 r. książę raciborski Jan II dołączył do dożywocia
swojej małżonki Heleny obok innych miejscowości także
Baranowice i „Schaschow”296. W dokumencie Benesza z Pudlova
sporządzonym 2 lipca około 1415 r. występuje Marcin
z Sczassow jako świadek. W 1436 r. Mikołaj Szassawski
z Sczassow razem z małżonką Katarzyną kupił od Mikundey’a
z Jejkowic za 80 marek ówczesnej monety sąsiednie Baranowice297. W dwóch dokumentach księżnej Heleny z 13 grudnia
1444 r. i 6 kwietnie 1448 r. znajdujemy Jana von Schassow,
„będącego kapitanem na Pszczynie” jako świadka298. W 1556 r.
Jerzy Ossinski z Żytnej sprzedał Janowi Trachowi z Brzezia na
Starych Gliwicach Baranowice i „Opustoszałe Ssassowe” za
4 650 talarów299. Ponieważ w 1556 r. majątek był opustoszały,
liczba mieszkańców musiała się bardzo skurczyć.
W 1651 r. Wilhelm Bogumił Sobek na Baranowicach skarżył
się przed panem na Pszczynie hrabią Baltazarem Erdmannem von
Promnitzem na dwóch poddanych jego komory z Kryr, którzy
napadli bez jakiegokolwiek powodu, na jego gruncie szoszowskim, na jego zarządcę i gajowego i potraktowali go tak
296
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silnymi razami, że omal nie stracił przytomności i kilka dni leżał
chory. Oczekiwał przychylnej sąsiedzkiej „satysfakcji” i zaproponował mu, ponieważ kryrianie samowolnie na jego szoszowskim
gruncie kosili trawę, paśli (bydło) a nawet zaorywali granice,
wspólne oględziny i odnowienie granic. Ponieważ hrabia nie dał
mu na skargę z 27 maja żadnej odpowiedzi, ponowił skargę
18 sierpnia.
Dnia 1.6.1652 r. owdowiała Zuzanna von Trach z d. baronówna von Seßwol powiadomiła pana pszczyńskiego hrabiego
Zygmunta Zygfryda von Promnitza, że przed dwoma laty jej
poddany Grzegorz Wallasick z Szoszów podzielił jej ziemię
zdradziecko między swoich „zaufanych i organizatorów ucieczek.
Zatrzymała uciekiniera, ten jednak „zbiegł razem z więzami
i żelazem” i został przyjęty przez Jana Borischa w Kryrach, który
uwolnił go z więzów. Prosiła teraz hrabiego, by tych kompanów,
którzy go do tego podjudzili, przykładowo za ich nieodpowiedzialne występki ukarał i zatrzymał do zwrotu.
W 1688 r. miało według sprawozdania z wizytacji należeć do
parafii Warszowice oprócz wsi o tej samej nazwie tylko 5 chat
w Szoszowach. W 1732 r. było w Szoszowach oprócz 2 dworów
pańskich, 5 siedloków, 2 zagrodników i 3 chałupników.
Kiedy w 1729 r. budowano w Warszowicach nowe probostwo
i szkołę, opolski urząd prowincjonalny nakazał właścicielowi
Baranowic, Józefowi Ludwikowi Pillerowi z Pillersdorfu zapłacić
niechybnie wkład przypadający na wieś Szoszowy i na dwa
tamtejsze folwarki. Piller wzbraniał się od tego, gdyż kupił on
poddanych szoszowskich z majątkiem Baranowice na licytacji
i przekazano mu to wszystko bez warunku, musiano by mu też
udowodnić, że szoszowianie są poddanymi pszczyńskimi.
Jego przedłożenia nie znalazły jednak posłuchu; grożono mu
egzekucją. W 1740 r. gmina Warszowice prosiła rejencję, by
nakłoniła hrabiego von Althan’a, który kupił majątek Baranowice
razem z Szoszowami (około 1733 r.), do zapłaty udziału przypadającego na Szoszowy w wysokości 52 tal. 3 gr. sr. Jednak ta
sprawa ciągnęła się jeszcze długo. Śląsk stał się w międzyczasie
pruski i w 1751 r. pan pszczyński meldował Królewskiej
Nadrejencji w Opolu: Od 22 lat majątek Szoszowy jest dłużny
gminie Warszowice 52 talary 5 gr. 5 halerzy na budowę
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probostwa i budynku szkolnego w Warszowicach. Dominium
Szoszowy powinno wreszcie spłacić dług i przyczynić się teraz
jeszcze do budowy wieży w Warszowicach. Ale popatrz, pruskie
urzędy w Opolu zadecydowały na korzyść szoszowian: Gmina
Warszowice podjęła się w 1729 r. budowy probostwa całkiem
jednostronnie i bez przywołania szoszowian, również orzekła
w sprawie reparacji inaudita altera parte; (bez wysłuchania
drugiej strony. M.K.), dlatego nie można szoszowian w żaden
sposób wciągnąć do składki na budowę probostwa. Jeśli chodzi
o budowę wieży kościelnej, to obie strony powinny kierować się
rozporządzeniem z 8.08.1750 r.
Przechodzenie od jednego pana do drugiego wydaje się być na
początku XVIII wieku modą w tutejszej okolicy. Dnia 13.04.1733
roku warszowiccy ławnicy zeznali przed radą miasta Pszczyny, że
5 osób z Warszowic przeszło do pana w Baranowicach, a więc do
księstwa raciborskiego. Dziedzic baranowicki Piller von Pillersdorf oświadczył, że kiedy kupował Baranowice na licytacji, to
razem z innym (majątkiem) zostali mu przekazani ludzie jako
rzeczywiści poddani i przebywali na jego terytorium już od 30 do
40 lat. Prosił także opolski urząd prowincjonalny o pozostawienie
mu tych przybyłych poddanych, zwłaszcza, że arendarz przez
swoje twarde postępowanie wypędził z jego włości ponad
20 poddanych300.
Folwark i przysiółek Szoszowy, jak również należący do
parafii Warszowice folwark Nowy Dwór (wymieniony już
w 1733 r.) liczyły w 1864 r. – 276, w 1907 r. – 200 katolickich
i 5 protestanckich; na początku 1912 r. – 211 katolickich i 9 protestanckich mieszkańców.
Od początku ubiegłego wieku Baranowice i należące do nich
Szoszowy znajdują się w posiadaniu baronowskiej rodziny
Durant, która używa od zamieszkałej przez nią do 1689 r.
siedziby rodowej château de Sénégas w Bas Languedoc koło
Nimes przydomku de Sénégas. Z członków tej rodziny dwóch
zasługuje na szczególną uwagę:
Baron Emil von Durant urodzony w 1800 roku. Był landratem
powiatu rybnickiego, starszym prowincji, kawalerem orderu
300
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joannitów, kawalerem król. hohenzollernowskiego orderu rodowego, orderu czerwonego orła i królewskiego orderu korony,
członkiem kuratorium szkoły rolniczej w Popielowie, seniorem
górnośląskiego kolegium prowincjonalnego, założycielem Rybnickiego Stowarzyszenia Rolniczego i wieloletnim przewodniczącym, jego prezydentem honorowym i protektorem; wyróżniany za
dobroć serca i energię. Zmarł w 1873 r.
Baron Jan von Durant, syn uprzednio wymienionego i pan na
Baranowicach, urodzony w 1837 r., wyróżnił się w kampanii
1870 i 1871 r. w wybitny sposób. Pod Mars la Tour jako rotmistrz
królewskiego pułku ułanów zaatakował ze swoim szwadronem od
czoła i boku dragonów cesarzowej Eugenii. Zmusił ich do
ucieczki i zniszczył ich prawie całkowicie. Zaraz potem szwadron
3-go francuskiego pułku dragonów chciał uderzyć na niego od
tyłu. W walce wręcz Durant zebrał dwa plutony swojego szwadronu, rzucił je przeciwko nieprzyjacielskim jeźdźcom i również
ich odrzucił. Za tę brawurę już 18 września 1870 r. dowódca 5-tej
dywizji kawalerii generał porucznik v. Rheinbaben wręczył
dzielnemu rotmistrzowi jako pierwszemu oficerowi 13-tego pułku
ułanów krzyż żelazny 2-giej klasy, któremu później towarzyszył
krzyż żelazny 1-szej klasy. Dnia 15 listopada wyniósł spod
nieprzyjacielskiego ognia śmiertelnie rannego w walce na
wysuniętym stanowisku gefrajtra Janßena. W dniach 19 i 20
styczniach 1871 r. Durant dzięki odważnej jeździe, podczas której
pokonał w ciągu 20 godzin na rozmiękczonym przez odwilż
terenie 22 mil, ustanowił połączenie 5-tej dywizji kawalerii
z oddziałem armii wielkiego księcia meklemburskiego. Mężny
rotmistrz zatrzymał swój szwadron do 16 kwietnia 1874 r.
a w wyniku mianowania na adiutanta naczelnego dowództwa
5-tego korpusu armii został przeniesiony do poznańskiego pułku
ułanów w Sulechowie. Mianowany majorem przeszedł w 1878 r.
w stan spoczynku i osiedlił się w Baranowicach. Baron von
Durant zmarł we wrześniu 1907 r. po 27-letniej przynależności do
izby panów jako przedstawiciel starej utrwalonej posiadłości
ziemskiej w okręgu ziemskim księstwa raciborskiego301.
Tak zwany szoszowski staw stanowi geograficzną osobliwość,
301
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gdyż jego zachodni wypływ wlewa się przez Rudę do Odry,
podczas gdy na wschodnim końcu stawu wypływ kieruje się
Warszowicką Wodą ku Wiśle302.
2. Warszowice
Warszowice, oddalone od Pszczyny o 2¼, od Żor o ¾ mili,
pierwszy raz są wymienione w zredagowanym około 1305 r.
rejestrze
ujazdowskim
księgi
fundacyjnej
biskupstwa
wrocławskiego. Miały płacić czynsz biskupowi wrocławskiemu
z 39 włók, a więc tak, jak płaciły czynsz – miasto Żory oraz wsie
Borynia, Golasowice, Pawłowice i Studzionka. Nazwa miejscowości, która występuje w 1305 r. jako „Warsowitz“, jest
wywodzona w kronice szkolnej od nazwy niwy Warschowiec,
połaci pola kiedyś bardzo bagnistej, bogatej w zarośla po obu
stronach wiejskiego strumyka. W rzeczywistości Warszowice to
wieś Warsza. Widocznie Warszowice należą do miejscowości,
które zostały w XIII wieku założone na prawie niemieckim.
Ponieważ nazwiska 34 osiadłych gospodarzy są w urbarzu z 1536
roku w większości niemieckie (Klemens i Piotr Bognar, Matz
Wawrzyniec, Łukasz i Matz Rogar, Merten Ungermann, Nickel
Krauthacker, Marek Kirchpeter itd.303, należy przyjąć, że miejscowość zasiedlili Niemcy.
W oktawie Bożego Ciała 1459 r. dziedzic Osin Maciej
z Żytnej, za zgodą swojej małżonki Barbary, swoich synów
Macieja, Kristka, Piotra i Jakuba oraz swojego poddanego
Mikołaja Chropczy zawarł następującą umowę z Piotrem, proboszczem z Mikołowa, sędzią z Warszowic i jego braćmi
Beneszem i Passkiem: Piotr i jego bracia mogą z ich stawu
młyńskiego lub ze starego stawu, który leży powyżej niego,
nawadniać swoje pole i pole Mikołaja Chropczy. W zamian za to
Piotr i bracia stawiają do dyspozycji Żytnej i Chropczy ich
gliniankę i brzeg, położone naprzeciwko pola Chropczy i starego
stawu, by mogli z tego zrobić jeden lub dwa stawy. Mogą także
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brać dla tego stawu z ich brzegów glinę i ziemię, ile chcą304.
Dokładnie wiek później, we wtorek przed św. Witem 1559 r.,
biskup Baltazar von Promnitz jako właściciel państwa pszczyńskiego potwierdził, że pracowity poddany Jan Schüba zbudował
młyn, który został mu wymierzony przez szlachetnego, godnego
czci Adama Schwetlicka von Gesäß, kapitana zamku w Pszczynie
poniżej stawu krzyżowickiego. Ma go posiadać razem z wszystkimi należącymi do niego polami i łąkami i co roku odprowadzać
do Pszczyny czynsz w wysokości 5 talarów, jedną połowę na
Jerzego, drugą na Michała305.
Sędzia ziemski Jan Reiswitz z Kędzierzyna doniósł w poniedziałek po Urbanie 1590 r. z Raszczyc, Kasprowi von Promnitzowi (z Baranowic), że jego zięć Jerzy Trach powiadomił go
„z zasmuconym umysłem”, że warszowiccy poddani, uwzięli się,
by wyrządzać szkodę na jego ziemi odziedziczonej po przodkach
„pasąc i zbierając trawę”. Zarządca Tracha wstrzymywał ich
i zabierał im chusty (W chustach noszono trawę. M.K.) itd. Teraz
jednak warszowiczanie w dosyć znacznej liczbie dokonywali
najść ze strzelbami i bronią i „następnie chełpili się szyderstwem
i widoczną drwiną” i „oby Bóg nie dopuścił do tego, by szlachetne osoby i dobrzy uczciwi ludzie byli w pogardzie u chłopstwa”. Ponadto oskarża kryrian o naruszenie granic i prosi
Promnitza, by przeciwdziałał swawoli poddanych, zwłaszcza, że
jest ona skierowana przeciwko własności obcego księstwa
(Racibórz).
Także później jeszcze skargi baranowickiego dziedzica na
warszowiczan były głośne. Dnia 19.06.1655 r. protestowała Anna
Zuzanna von Trach na Baranowicach przeciwko lekkomyślnej
nieroztropności „kryrian”, jak również warszowiczan, którzy nie
tylko teraz, ale już za życia jej męża, mieli się odważyć, wbrew
wszelkiemu prawu, wtargnąć na tutejszy grunt, przy czym
okazywali dużo „bezwzględności” i stwarzali wielki „kłopot”.
Prosiła, błagając pana pszczyńskiego o zapobieżenie takim
„nieodpowiedzialnym zuchwałościom” i przypomnienie poddanym o komisarycznym postanowieniu, którego przestrzeganie
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obiecali.
Ale także warszowiczanie mieli powód do skarżenia się na
dziedziców baranowickich. W 1724 r. słyszymy, że dwaj
baranowiczanie worali się potajemnie przez granicę w pola trzech
warszowickich poddanych. Dnia 3 grudnia 1735 r. pojawili się
pewni baranowiczanie z siekierami i wozami na warszowickim
gruncie gminnym, by wycinać chrust. Wójt warszowicki Zabczyk
i Józef Kania proszą ich o odstąpienie od tego, ale bez skutku.
Kiedy następnego dnia pojawili się u dziedzica baranowickiego
Joachima von Näfe ze skargą, dwaj przedstawiciele wójta i ławy
warszowickiej, zostali „pięknie” potraktowani: Kiedy jego poddani tam wycinali, to nadal będą jeszcze dalej wycinać; ich wójt jest
„huncwotem”, nie można do niego przysyłać chłopów, lecz takich
rycerzy jak on. Nie brakowało wiele, a byłby kazał przedstawicieli warszowickich „posadzić do kozy”306.
Interesujące informacje o relacjach warszowiczan z ich
dziedzicami daje nam urbarz z 1 czerwca 1680 r. Każdy siedlok
był zobowiązany do dostarczania przez 6 dni w tygodniu
zaprzęgu dwukonnego z niezbędnymi narzędziami i parobkiem
do pomocy pańskim folwarkom przy pracach rolnych i leśnych.
W 1763 r. powstały spory między państwem, a siedlokami
z powodu powinności pańszczyźnianej. Postanowiono, że siedlocy będą nadal świadczyć pańszczyznę. Gdyby jednak musieli
jechać do pańszczyzny ponad milę, dwóch siedloków miało
utworzyć jeden zaprzęg dwukonny, tak że każdy siedlok
dostarczał tylko jednego konia. O ile folwark był oddalony od
Warszowic mniej niż jedna mila, wtedy od Jerzego do Michała
zaprzęg powinien był zjawić się do pańszczyzny o 7 rano
i pracować do godz. 6 wieczorem pomijając 2 godzinną przerwę
obiadową. Od Michała do Jerzego pańszczyzna powinna była
trwać z dwugodzinną przerwą od wschodu do zachodu słońca.
O ile odległość wskazanego folwarku od Warszowic wynosiła
milę lub więcej, wtedy siedlok powinien był od Jerzego do
Michała zjawić się do pańszczyzny w 1-szym dniu tygodnia
w południe, ale między Michałem, a Jerzym w 1-szym dniu
306
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wieczorem, przebywać na folwarku przez cały tydzień i w ostatnim dniu w południe jechać do domu. Podczas wesel, pogrzebów
i chrztów siedlokom darowano 3 dni pańszczyźniane, chałupnikom, którzy byli zobowiązani do świadczenia pracy ręcznej
w ciągu jednego dnia w tygodniu, (darowano) ten jeden dzień
pańszczyzny. Oprócz świadczenia z zaprzęgiem w czasie żniw
każdy siedlok był zobowiązany do świadczenia pracy ręcznej
2 dni z 2 osobami, każdy zagrodnik 2 dni z 1 osobą, każdy
chałupnik 1 dzień z 1 osobą od wschodu do zachodu słońca.
Przyznano im 1 godzinę odpoczynku na śniadanie, tyle samo na
obiad i ½ godziny na podwieczorek. Każdy siedlok powinien był
dostarczyć rocznie 2 – 6 szefli owsa, gotową przędzę, 4 młode
kury, 15 jaj, 15 sztuk gęsich piór, dziesiątkę miodu i chmielu
i czynsz od bydła. Za dziesiątkę miodu i chmielu siedlocy pobierali z pańskich lasów drewno na ule i tyki do chmielu. We wsi
mieszkał wójt, który, najczęściej nocną porą miał przekazywać
chłopom zlecenia. W zamian za te wielkie ciężary chłopi mieli
prawo pozyskać z pańskich lasów 1) w czasie tak zwanych „dni
drzewnych” drewno opałowe, 2) drewno do budowy i naprawy,
3) ściółkę leśną.
Te stosunki utrzymały się do XIX wieku. W 1821 r. została
ustawą zarządzona regulacja stosunków pańskich i chłopskich.
W 1732 r. liczono w Warszowicach łącznie z karczmarzem
i młynarzem 40 gospodarstw siedloczych, 3 zagrodnicze i 24 chałupniczych.
W 1761 r. rozpoczął się spór między panem a gminą o łąkę
wiejską. Jak już wspomniano, po obu brzegach strumienia wiejskiego ciągnęło się bagniste trzęsawisko olchowe, zwane Warszowiec. Mieszkańcy wsi korzystali dotąd z łąki wiejskiej przez
wypas i koszenie trawy. W 1761 r. państwo przekształciło teraz to
trzęsawisko, o wielkości 500 mórg (miary magdeburskiej) w łąki
i przydzieliło chłopom 129 mórg za czynsz w wys. 8 gr. sr. od
morgi. Także proboszcz i nauczyciel otrzymali przy tym parcele.
Państwo zatrzymało resztę. Siedlocy i chałupnicy żalili się
w 1763 r. na państwo i postawili wniosek, by zostawiono im
w spokojnym posiadaniu tę bagnistą łąkę. Wyrokiem z 7 września
1767 r. skarżący zostali odprawieni, gdyż łąka była pańską własnością. W 1771 r. doszła do skutku ugoda, w której gmina
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odstąpiła od dalszego procesu i mogła dalej używać łąki za
czynsz w wys. 8 lub 6 gr. sr. od morgi i zapłacenie połowy
czynszu łąkowego kwestionowanego przez 7 lat. Jednak w 1774
roku chłopi odnowili swoje wcześniejsze roszczenia do łąk
i zakwestionowali ważność ugody z 1771 r.; również w 1800 r.
wysunęli roszczenia do łąk jako do swojej własności, w końcu
30 października 1801 r. byli nakłaniani do spokoju. Kiedy później
państwo podwyższyło umiarkowanie czynsz dzierżawny, chłopi
bronili się przeciw temu i nie chcieli sprzątać z łąk. Państwo
wydzierżawiło więc łąkę zamiejscowym dzierżawcom. Na
początku sianokosów obawiano się gwałtownego oporu chłopów,
dlatego na polecenie państwa 28 czerwca 1851 r. wkroczył do
Warszowic oddział 50 ułanów i pozostał tu do zakończenia
sianokosów. Dziewiętnastu warszowiczan za opór wobec władzy
państwowej zostało skazanych na 1 miesiąc więzienia.
Kiedy wkrótce po 1821 r. zaczęła się regulacja stosunków
pańskich i chłopskich, ziemia wiejska uzyskała w połowie
XIX wieku całkowitą niezależność od pana. Przez sprzedaż parcel
gospodarstwa rolne tak się rozgałęziły, że do pierwotnych
71 numerów hipotecznych do 1866 r. doszło jeszcze 41.
W 1850 r. Towarzystwo Ewangelickie do Misji Wewnętrznej
kupiło przy pomocy państwa gospodarstwo chłopskie (numer
hipoteczny 27), którego mieszkańcy stali się ofiarami tyfusu
i założyło tam sierociniec. W tym celu wybudowano mieszkania,
pomieszczenia do pracy wychowawczej i budynki gospodarcze.
Kierownik sierocińca i dwaj pielęgniarze z „szorstkiego domu”
wychowywali 80 dzieci w wieku od 3 do 15 lub 17 lat. Zakład
został rozwiązany w 1865 r.
W 1858 r. została wybudowana szosa z Żor ku granicy
krajowej. Szosa Warszowice – Górna Borynia zawdzięcza swoją
rozbudowę rokowi nędzy 1879.
W tym smutnym okresie Pszczyński Związek Kobiet złagodził
wiele biedy przez dostarczenie ubrań i butów. Zarówno w katolickiej jak i w ewangelickiej szkole zostały urządzone kuchnie
szkolne. Rozdzielono wśród biednych 2800 porcji jedzenia.
Istotny postęp dla Warszowic oznaczało dokonane 10 czerwca
1881 r. otwarcie pomocniczej placówki pocztowej, która w 1884
roku została przekształcona w agencję pocztową.
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Dnia 11 maja 1895 założono Związek Rolników. Proboszcz
Miczek powołał 27 stycznia 1901 r. do życia Raiffeisenowski
Związek Oszczędnościowo–Pożyczkowy, a 4 kwietnia 1902 r.
kierownik szkoły Biczysko założył Związek Kombatantów
(Kriegerverein), do którego wstąpiło 62 byłych wojaków.
W 1907 r. zastąpiono stary most na Pszczynce nowym
betonowym. W 1910 r. zakończono budowę linii kolejowej Żory
– Pawłowice, do której pierwsze przygotowania rozpoczęto już
w 1906 r. Ofiarami radośnie przyjętej przez Warszowice budowy
kolei stały się 2 domy mieszkalne i 4 stodoły. Z pola proboszczowskiego odstąpiono za dobrą zapłatą 20 mórg, z pola
organisty 6 mórg.
Nowy odcinek kolejowy Żory – Pawłowice został przekazany
do ruchu 15 sierpnia 1910 r. Kiedy w tym dniu bogato
uwieńczony pociąg wjechał na uroczyście udekorowany dworzec
kolejowy w Warszowicach, został powitany pieśnią „Niemcy,
Niemcy ponad wszystko” (Deutschland, Deutschland über alles
M.K.). Dziarski naczelnik gminy Koisar wygłosił mowę powitalną, dwoje uczniów wygłosiło wiersz ułożony przez kierownika
szkoły Biczysko, a naczelnik stacji Zylla z Żor wzniósł toast na
cześć gminy Warszowice.
Już w 1853 r. książę pszczyński Henryk kazał na własny koszt
nadbudować na szkole ewangelickiej drugie piętro, które mieściło
salę modlitw i mieszkanie dla pastora. Co cztery tygodnie odbywało się tu pszczyńskie nabożeństwo. Teraz spełnione zostało
życzenie gminy, by mieć własny kościół. Dnia 18 września 1910
roku miało miejsce w obecności landrata v. Ruperti’ego, dyrektora generalnego dr. Nasse’go i licznej rzeszy ludu, uroczyste
położenie kamienia węgielnego, przy czym wygłoszono
przemówienie po niemiecku i po polsku.
Uroczystego poświęcenia nowego kościoła dokonał 2 listopada 1911 r. generalny superintendent Nottebohm w obecności
bardzo licznej rzeszy ludu i wielu członków ewangelickiego
duchowieństwa, starszego radcy rządowego dr. Küstera i landrata
von Ruperti’ego, jak też przedstawicieli synodu prowincjonalnego i dziedzica. Wręczył on również miejscowemu duchownemu, pastorowi Drabkowi z Pszczyny podarowaną parafii Warszowice przez cesarzową, zaopatrzoną w jej własnoręczną
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dedykację, biblię ołtarzową. Pastor Drabek z Pszczyny, starszy
naczelnik okręgu urzędowego (Oberamtmann) Nolda z Krzyżowic, organista Moczalla, Paweł Niemietz I i II otrzymali z okazji
poświęcenia kościoła ordery. Nowy kościół stoi na wzgórzu
naprzeciwko kościoła katolickiego i jest wybudowany w stylu
barokowym. Do 11,30 m szerokiej i 15,50 m długiej nawy
dołącza się 6,50 m szeroka przestrzeń ołtarzowa, do której jest
dobudowana zakrystia i baptysterium. Nad głównym wejściem
wznosi się wieża wysoka na 40 m. Budowa została wykonana
przez firmę Ryszarda Assera. Do pokrycia kosztów budowy
wycenionych na 80 000 marek przyczynił się 20 000 markami
zmarły książę pszczyński. Pojedynczy członkowie gminy
zadeklarowali do 1 000 marek307.
Około 1783 r. wieś zamieszkiwali – 1 młynarz, 38 siedloków
z własnością ziemi od 60 do 300 mórg każdy, 3 wolni zagrodnicy
z 40 do 80 morgami, 27 chałupników na brzegach łąk, razem 389
osób. Bezpośrednio do domów przylegały należące do nich grunty. Około 1860 r. zagrody leżały, jak powiada nauczyciel Sladek
w kronice szkolnej, w odległości od siebie od 8 do 30 prętów.
Odstępy były wszędzie wypełnione drzewami owocowymi,
a ogródki przygraniczne zasadzonymi dzikimi drzewami, które
stanowią ochronę przeciwpożarową i dają miejscowości miły
wygląd. W 1844 r. Warszowice liczyły 881 mieszkańców
(490 katolików, 387 ewangelików 4 żydów), na początku 1912 –
1111 mieszkańców, wśród których jest 680 katolików i 431
ewangelików.
Dominium posiadało tu około 1863 r. oprócz łąki wiejskiej
jedno 63 morgowe gospodarstwo półsiedlocze, które było
wydzierżawiane parcelami, gospodarstwo siedlocze, którego
grunt został dołączony do krzyżowickiego gruntu folwarcznego,
ewangelicką szkołę i myto. Dzisiaj należą do niego łąki i gospodarstwo siedlocze.
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X. Kapłani pochodzący z parafii wiejskich dekanatu
Żory
1. Parafia Boguszowice
Tomasz Panek, urodzony około 1700 r. w Boguszowicach, na
kapłana wyświęcony 20.02.1723 r., w latach 1737 – 1743 był
wikarym w Starej Wsi, a w 1744 r. został wikarym w Raciborzu308.
Fryderyk von Woysky, urodzony 25.05.1836 w Rogoźnej
jako syn właściciela majątku rycerskiego Karola von Woysky’ego
i jego małżonki Fryderyki z d. Ohm von Januschowsky. Na
kapłana wyświęcony 30.06.1860 r., działał jako wikary w Chorzowie, a potem u św. Jadwigi w Berlinie. Dnia 13.03.1865 r.
mianowany proboszczem dywizyjnym 12 Dywizji w Nysie. Brał
udział w kampanii 1866 r.309, po zawarciu pokoju dostał się jako
proboszcz dywizyjny do Berlina, a stąd do Drezna. Przed
wybuchem wojny francusko-niemieckiej został wikarym generalnym biskupa armijnego Namszanowskiego. Dnia 17 grudnia 1871
roku nastąpiła jego inwestytura na proboszcza w Łączniku.
Rozbudował kościół i kazał wykonać dekorację jego wnętrza.
Sprowadzonym przez siebie siostrom szarytkom wybudował
własny większy budynek klasztorny, kiedy ich pierwotny dom
okazał się za mały. Kardynał Kopp mianował go w 1903 r.
dziekanem dekanatu w Białej i jeszcze w tym samym roku
książęco–biskupim komisarzem w komisariacie opolskim. Jego
Majestat przyznał mu Order Czerwonego Orła IV Klasy, później
Order Korony III Klasy. Z okazji podniosłej uroczystości jego
złotego jubileuszu kapłańskiego 6 lipca 1910 r. prezydent rejencji
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von Schwerin przypiął mu do piersi jako najwyższe przyznane
odznaczenie Order Czerwonego Orła III Klasy ze wstęgą. Od
ponad 40 lat działa ten wielce zasłużony kapłan w swojej parafii.
Wilhelm Buchta, urodzony 13.10.1876 r. w Boguszowicach,
na kapłana wyświęcony 23.06.1902 r. Był wikarym w Miechowicach, od 1902 do 1905 r. w Rachowicach, potem od 1905 do 1906
roku w Szczedrzyku. Po śmierci proboszcza Wanke’go został
zaangażowany jako lokalista w Radoszowach, powiat Koźle.
Adolf Pojda, urodzony 12.06.1881 r. w Ligockiej Kuźni, na
kapłana wyświęcony 22.06.1907 r., był wikarym w Ujeździe
(12.10.1907 r. do 30.11.1908 r.), u św. Barbary w Chorzowie (do
6.06.1909 r.), w Bieńkowicach. Od 4.10.1909 r. jest wikarym
Eberswalde koło Berlina.
2. Parafia Krzyżowice
Andrzej Kuczka, urodzony w 1863 r. w Górnych Osinach,
został w 1879 r. przyjęty do seminarium kleryków w Cioplea koło
Bukaresztu i w 1885 r. wyświęcony na kapłana w kościele katedralnym w Bukareszcie. Najpierw działał jako wicedyrektor w seminarium chłopięcym, potem jako proboszcz w Ramnic-Valcea,
gdzie wybudował szkołę, pięć lat w Pitesti. Po urlopowaniu
z powodu choroby biskup posłał go w 1893 r. do gminy TurnSeverin, na którą z powodu walk partyjnych wśród katolików
musiano nałożyć interdykt. Kuczka zaprowadził pokój w tej
najznaczniejszej i najtrudniejszej katolickiej parafii Rumunii.
W 1904 r. została mu przekazana parafia Kraiova. Tu wybudował
czteroklasową szkołę ludową, otworzył pierwszą klasę akademii
handlowej, a w 1908 r. odnowił od podstaw kościół parafialny.
Jego bezustanna czynność znalazła u władz kościelnych i państwowych zasłużone uznanie. Posiada cztery ordery i od 1 stycznia
1911 r. jest kanonikiem honorowym.
August Kuczka, brat uprzednio wymienionego, urodził się
4.06.1865 r. w Górnych Osinach i po otrzymaniu wykształcenia
w seminarium chłopięcym w Bukareszcie i w seminarium duchownym w Cioplea otrzymał 9.02.1890 r. w Rustschuk święcenia
kapłańskie. Najpierw był 2 lata wykładowcą filozofii, potem proboszczem i niemieckim nauczycielem w Liceum Państwowym
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w Pitesti, gdzie wybudował nowa szkołę parafialną z mieszkaniem dla księdza, a w 1896 r. nowy kościół, w którego poświęceniu wzięło udział sześciu kapłanów działających w Rumunii,
a pochodzących z Górnego Śląska, potem był lektorem w seminarium duchownym i w 1898 r. objął parafię Konstanca nad
Morzem Czarnym. Tutaj dobudował do kościoła katolickiego
nawę boczną i wieżę. Ze względów zdrowotnych zrezygnował
z tej trudnej parafii, jednak potem na życzenie swojego biskupa
podjął się założenia nowej parafii w „miejscowości naftowej”
Kampina. Zaufanie biskupa spowodowało później powołanie go
na stanowisko wikariusza generalnego. W 1909 r. nastąpiła jego
nominacja na papieskiego prałata domowego. Posiada Krzyż
Oficerski Orderu Franciszka Józefa i rumuński Order Korony.
3. Parafia Pawłowice
Stanisław Pawłowski, książę arcybiskup Ołomuńca. Ujrzał
światło tego świata w połowie XVI wieku w Pawłowicach jako
syn rycerza Stanisława Pawłowskiego i jego małżonki Anny
Zofii, córki kapitana Oświęcimia, Aleksandra Brandysa
z Graboszyc. Jego ród był z pewnością osiadły w Pawłowicach
już przed 1484 r., ale we wcześniejszych czasach przybyły
z Polski. Sam biskup Stanisław powiada w 1586 r. w swojej
odpowiedzi Bartłomiejowi Paprockiemu, w której odmawia dedykacji przetłumaczonego na język polski opisu Prus, że nie urodził
się w Polsce lecz na Śląsku, i że nie chciałby się wypierać
swojego kraju rodzinnego, który każdemu jest drogi, chociaż
przyznaje, że jego ród swoje pochodzenie wywodzi z Królestwa
Polskiego310. W majątku rodowym w Pawłowicach mówiono po
czesku, a może także po niemiecku, gdyż Stanisław później jako
biskup prowadził korespondencję ze swoimi braćmi w tych
językach. W 1566 r. młodzieniec wyróżniający się talentem
i pobożnością przeszedł do diecezji w Ołomuńcu i osiągnął tam
tytuł kanonika, a w 1571 r. udał się do Rzymu, by studiować
w Germanikum. Tu drążyła go, jak wyznał później okazyjnie
310

Dobra wolę autora Pawłowski docenił przez przesłanie ciężkiego
kawałka złota ze swoim portretem.
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w liście do generała zakonu Aquavivy, chęć wstąpienia do Towarzystwa Jezusowego. Za radą innych wyrzekł się wprawdzie tej
myśli, jednak, według własnej wypowiedzi, jako biskup żył także
w duchu Towarzystwa Jezusowego. Po trzyletnim studiowaniu
w Rzymie filozofii i teologii i uzyskaniu tytułu doktora prawa
kanonicznego, powrócił do swojej diecezji, został proboszczem
w Brnie, scholastykiem w Ołomuńcu i kanclerzem biskupa.
Dnia 11 czerwca 1579 r. ołomunieccy kanonicy wybrali go
jednogłośnie na biskupa. Jego konsekracja nastąpiła 10 stycznia
1580 r. Dwa lata później, w nocy na 3 listopada 1582 r., pożegnał
się w wieku 98 lat w Kromieryżu z doczesnością jego ojciec.
Dnia 11 stycznia 1595 r. biskup Stanisław zaprosił do siebie
w odwiedziny swojego brata Walentego, by on i jego bracia
postanowili o przeniesieniu zwłok ojca do kaplicy wybudowanej
specjalnie przez biskupa w ołomunieckiej katedrze.
Przez prawie 19 lat biskup Pawłowski stał na czele diecezji
ołomunieckiej, trudząc się bezustannie o zahamowanie postępu
reformacji i o odzyskiwanie pola działania odebranego kościołowi katolickiemu. Troszczył się o solidną naukę religii dla młodzieży, o nauczanie ludu i o poprawę obyczajów, posługując się
szczególnie jezuitami. Dla tworzenia dobrego duchowieństwa
ponosił wszelką ofiarę. Wysyłał chętnie utalentowanych młodzieńców do Germanikum. W 1585 r. zlecił kanonikom wizytowanie swojej diecezji. Ogłosił uchwały soboru trydenckiego i dla
ich wprowadzenia zwołał w 1591 r. synod diecezjalny.
20 foliałów jego korespondencji, nad których wydaniem
z polecenia rządu krajowego pracuje profesor dr Breitenbach
z Kromieryża, daje świadectwo świadomej celu i niezmordowanej
działalności tego niezwykłego człowieka. Piotr Ritter von
Chlumecky w swoim dziele „Karol Zierotin i jego czasy 1564 –
1615” charakteryzuje trafnie działanie Pawłowskiego na Morawach w następujący sposób: „Za jednym uderzeniem energiczne,
konsekwentne działanie jednego człowieka o pełnej władzy
biskupiej, poparte przez ojców Towarzystwa Jezusowego,
zmieniło położenie kraju. Tak jak wódz wojska, które zaczyna już
ustępować, podnosi sztandar i gardząc wszelkim niebezpieczeństwem, nagle rzuca się na wroga, przez swój wielkoduszny
przykład doprowadza uciekających do zatrzymania się, wlewa
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odwagę i podejmuje przegraną już bitwę, tak biskup Stanisław,
walcząc z garstką wiernych, pełen nadziei zwycięstwa, okazał się
także zwycięski”.
Cesarz uczynił dyplomatyczną zręczność ołomunieckiego
księcia kościoła użyteczną dla ojczyzny, posyłając go trzykrotnie
jako posła do Polski. Już w historii kościoła pawłowickiego
opowiedziano, jak cesarz okazał mu swoją wdzięczność. Biskup
aż do swojej śmierci okazywał wielkie przywiązanie do swojej
parafii macierzystej. Nie tylko uczestniczył istotnie w budowie
nowego kościoła, lecz dostarczał mu także duchownych i łagodził
od czasu do czasu spory między patronem i proboszczem.
W ostatnim względzie godny uwagi jest list, który wysłał w 1589
roku z Kromieryża do swojego brata Walentego, kapitana
Hukvaldu, pana na Pawłowicach. Pokazuje on prawdziwie ludzki
i dostojny sposób bycia biskupa, dlatego przytacza się go
w całości:311
O Waszym piśmie, które przesłaliście mi w związku z księdzem
w Pawłowicach, że bez wypowiedzenia parafii i prośby o zwolnienie
odszedł i zabrał ze sobą kilka przedmiotów z kościoła, mianowicie
komże i chustę po zmarłym panu Wawrzyńcu i przeniósł się do swojego
zięcia (zet) w Pawłowicach, zawiadomiliśmy tego kapłana po jego
stawieniu się u nas, także przygadaliśmy mu. Odpowiedział nam, że
zrobił to nie z żadnej innej przyczyny, jak tylko z braku zdrowia, o czym
powinniście dobrze wiedzieć. I że on zamierza wrócić do klasztoru,
w Olesnie, z którego został zwolniony na wspomnianą parafię, ponieważ
nie może więcej pracować i sprawować urzędu; by jako zgrzybiały
i niesprawny mógł zażywać spokoju i lepiej służyć Panu. Przełożony
tego klasztoru uznaje go za swojego współbrata i chce pozwolić mu na
przyjście do niego, co potwierdził listem tego przełożonego – już przed
dwoma laty wypowiedział probostwo i prosił o zwolnienie. Prosił nas
serdecznie, by nie braliście mu tego za złe i by mógł ze swoimi
rzeczami, (których, jak dowiedzieliśmy się od niego, nie posiada zbyt
311

Czeski tekst pisma zawdzięczam Panu Profesorowi dr. Breitenbachowi z Kromieryża, tłumaczenie panu współpracownikowi Stejskalowi
z Dolní Branná. Ponieważ list poznałem już po wydrukowaniu historii
Pawłowic, należy poprawić, że po pierwszym udokumentowanym
proboszczu z Pawłowic Wawrzyńcu nastąpił tam zwolniony z klasztoru z Olesna mnich Maciej, po nim, po jego dobrowolnym ustąpieniu
na Jerzego 1590 r. kapłan Jan z Rychwałdu.
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wiele) odejść wolno bez jakiejkolwiek przeszkody. Odnośnie chusty
jesteśmy zdania, ponieważ pod jego zarządem miał miejsce pogrzeb
pana Wawrzyńca, że ona mu się zgodnie ze zwyczajem całkiem słusznie
przysługuje. I dlatego pozwoliliśmy mu na zabranie chusty, szczególnie,
że na nasze przedłożenie odstąpił od dziesięciny, której termin upłynął
na św. Marcina i która mu się słusznie należała, i powiadomił, że
przybył do tej parafii na Nowy Rok przed kilku laty, jeszcze za życia
naszych kochanych panów rodziców i że jego poprzednik podjął całą
dziesięcinę na ubiegłego św. Marcina, i że musiał mu dać ze swojej
jeszcze trzy ćwierci, że od św. Marcina do Nowego Roku, jak zaznaczył,
odprawiał nabożeństwo jako administrator, i wydaje mu się, że także on
może teraz przyjąć dla siebie dziesięcinę od minionego św. Marcina
jako zasłużone wynagrodzenie. Gdyby to tak wyglądało, również my
uważamy, że on domaga się całkiem słusznie, ale jak wspomniano,
został namówiony przez nas do tego, że odstąpił od dziesięciny, prosił
tylko, że wszystko, co za inne lata są mu winni ludzie z Pawłowic, było
na polecenie Wasze i Pana Kapitana z Pszczyny wyrównane, i że także
jego zięć, u którego przechował kilka rzeczy, i on sam nie będzie
ścigany. Prosił o to z pokorą, tak że piszemy o tym do Was i do
wspomnianego kapitana z Pszczyny. Mając na względzie jego
niedołęstwo i jego chorobliwość czynimy mu zadość i prosimy Was
nasz kochany Panie Bracie, by nie zabierać mu jego rzeczy, które
mógłby mieć na probostwie lub u swego zięcia, i napisać o tym także do
kapitana, aby również on nakłonił poddanych swojego pana do spłaty
długu lub zaległej dziesięciny. – Przy tym bądźcie mu pomocni, aby
doznając Waszej i naszej wszelkiej miłości i przychylności, mógł o tyle
spokojniej, radośniej przeprowadzić się dokąd zamierzał i miał powód
do chwalenia dobroci nas wszystkich, by tym samym inni, kiedy
zobaczą, że został on pięknie i z miłością odprawiony i zwolniony, mieli
w ten sposób dużo upodobania i ochoty do objęcia parafii.
Jeśli chodzi o zaangażowanie tam potem innego kapłana, to będzie
nam trudno, ponieważ tu mają się lepiej, znaleźć kogokolwiek, który
zechciałby tam pójść, gdyż dowiedzieliśmy się od tego samego kapłana
Macieja, że proboszcz ma tam bardzo skromne i w żadnym razie nie
lekkie utrzymanie. Przekazał nam także wykaz tego, co proboszcz
otrzymuje rocznie z dziesięciny i żali się, że kiedy przychodzi czas,
niektórzy nawet tego nie płacą, i że pola chłopskie są dołączane do
dworu, nie mniej jednak od dawien dawna z tych pól, zgodnie
z postanowieniami, jest świadczona należąca się proboszczowi
dziesięcina – i że także na polach księdza, kiedy jesienią lub wiosną coś
zasiał, pasło się tam i wyrządzało duże szkody w siewach i na łąkach,
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szczególnie że pewien siedlok, który mieszka niedaleko kościoła
i przywędrował dopiero co niedawno skądinąd do Pawłowic, ponieważ
ma więcej bydła niż trzech lub czterech sąsiadów, najczęściej czynił mu
szkody. – Proszę odpowiednio zapobiegać i bronić, by niesforni ludzie
nie wyrządzali czegoś takiego przyszłemu proboszczowi! Ponieważ
jednak z Waszego poprzedniego listu wywnioskowaliśmy, że zechcielibyście się zadowolić kapłanem Janem z Rychwałdu, więc nie będziemy,
ponieważ chcemy Wam we wszystkim co możliwe okazywać miłość
braterską, przeciw temu, by został on proboszczem w Pawłowicach i by
zlecono mu i powierzono także probostwo w Golasowicach dla jego
lepszego utrzymania, tylko zechciejcie się od niego dowiedzieć, czy
miałby on ochotę, pójść z Moraw tam na Śląsk, i proszę nas powiadomić
o jego chęci i skłonności, nie omieszkalibyśmy wtedy go tam zatrudnić
i postarać się o inną osobę dla rychwałdzkiej parafii, pomimo iż uważaliśmy za najlepsze, by stary kapłan Maciej pozostał tam jeszcze
przynajmniej do św. Jerzego, ponieważ wtedy zamiana mogłaby być
dokonana lepiej i swobodniej.
Proszę także przekazać kapłanowi Maciejowi, jak i co z nim
uzgodnicie, wyjdźcie mu na naszym zamku po przyjacielsku naprzeciw
i pokażcie mu uprzejmą twarz, jak nie z innej przyczyny, to już dlatego,
że był on przy śmierci naszej kochanej Pani Matki, siostry i kilku innych
przyjaciół i im towarzyszył do grobu i ich pochował, tak jak także tu
okazaliśmy się dla niego uprzejmi i łaskawi; Nie wątpimy, że tak
postąpicie, by dać mu chętnie posłuch i zwolnicie go całkiem
zadowolonego i zaspokojonego.
Niniejszym e.c. Dano w Kromieryżu, 15 grudnia roku 1589312.

Biskup Stanisław zajął się swoimi braćmi po ojcowsku. Wystarał
się dla nich o intratne stanowiska na terenie biskupstwa, odwiedzał ich i zapraszał ich w odwiedziny do siebie. Wprawdzie raz
odmówił swojemu bratu Wacławowi na Dolní Branná, który
z „powodu nieprzyjemnych spraw” chciał się z nim osobiście
rozmówić, naturalnie głównie ze względu na jego zdrowie, „jesteś
jeszcze na twoim zdrowiu podniszczony i nie czujesz się dobrze,
nie pozostajemy tu długo”. Przy okazji biskup Stanisław kazał
zaopatrzyć dla siebie przez Wacława kuchnię i piwnicę, oczywiście za zapłatą. Tak pisze do niego 11.01.1595 r.: „Twój list,
28 zajęcy, cztery pół antałki piwa, ćwierć beczki śledzi, beczułkę
312

Książęco-biskupie archiwum w Kromieryżu, Kop. 27. fol. 291 – 294.
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gruszek razem z winem reńskim zostały nam w ostatnim dniu
ubiegłego roku dostarczone, wszystko z podziękowaniem i zadowoleniem przyjęliśmy, dalej jednak wino reńskie było nam o wiele milsze i przyjemniejsze, tym bardziej, że byliśmy niemało
udręczeni kamieniem, orzeźwiający napój był potrzebny i w smaku ku naszemu zadowoleniu nie był zły, też zauważamy, że wino
krajowe, szczególnie tegoroczne nie jest w pełni do zniesienia dla
naszego zdrowia”. Wreszcie prosi dla siebie za zapłatą jeszcze
o „kilka beczułek”, każda do dwóch wiader, tej samej lub lepszej
jakości.
W doli i niedoli bracia cieszyli się serdecznym zainteresowaniem biskupa. Dnia 4.07.1594 r. złożył życzenia Wacławowi, że
wierny Bóg ponownie obdarzył jego rodzinę „młodą dziedziczką”, i posłał swojej szwagierce, gdyż nie mógł niestety otrzymać
cytryn i pomarańcz, „beczułkę pełną wiśni”, którymi powinna się
zdrowo rozkoszować. Kiedy Wacław powiadomił go na początku
1595 r. o śmierci swojej córki, wyraził mu i jego małżonce swoje
współczucie i pocieszał rodziców w piękny sposób: „Nie możemy sobie tego ludzkiego przypadku, którego wszyscy musimy
doznawać, brać za dużo do serca, ponieważ wiemy, że i my jak
i ty oraz nasz ród, razem będziemy mieli znów za wolą boską
dzięki niej pewnego anioła i orędownika przy niebiańskim tronie,
co powinno zarówno ciebie jak i twoją panią domu jako
naturalnych rodziców pocieszyć i zmniejszyć wasz ból”.
W tym liście kładł mu gorąco do serca, by dbał o swoje
zdrowie i by „w tych obecnych nadzwyczaj zimnych czasach”
przebywał jak tylko to możliwe „w domu, gdyż przeciwnie
mogłoby się lekko coś niepożądanego przydarzyć, co mogłoby
w przyszłości sprowadzić niebezpieczeństwo dla twojego życia
i wprawić twoich w największy ból”. Po ojcowsku napomina
brata 11.07.1594 r., by na chrzest jego córki, w którym sam,
„mocno obładowany zajęciami” nie mógł niestety uczestniczyć,
wysłał tylko umiarkowane zaproszenia, by „nie mówiono, ty
żyjesz tu w wielkim przepychu”.
Nie tylko ołomuniecka diecezja, dla której w ciężkich czasach,
według opinii współczesnych był „murem ochronnym”, lecz
także ród Pawłowskich i gmina Pawłowice miały powód do
szczerej żałoby, kiedy książę biskup Stanisław Pawłowski został
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17 czerwca 1598 r. odwołany w Kromieryżu z tego świata.
Jan Feliks Pawłowski, syn wspomnianego w 1610 r.
Stanisława i brat Piotra Feliksa i Jerzego Wacława Pawłowskiego, więc chyba wnuk brata biskupa, wstąpił do Towarzystwa
Jezusowego i zmarł przed 1665 r. w kolegium w Opawie.
Jerzy Krupa, urodzony w 1706 r., w 1734 r. przyjął tonsurę.
W 1766 r. był proboszczem w Sternalicach.
Michał Zigotta, urodzony w 1707 r., w 1737 r. otrzymał
święcenia kapłańskie i w latach 1737 – 1738 był kooperatorem
w Sycowie, w 1748 r. wikarym w Solnikach Wielkich, w 1750 r.
w Namysłowie, w 1752 r. przy kustoszu Janie von Eicke,
w latach 1752 do 1755 w Starej Wsi, od 1756 r. proboszcz
w Pstrążnej. Zmarł 30.08.1771 r. (Weltzel, Archipresbyterat
Ratibor, 2. Auflage, s. 77.)
Jerzy Biermann, urodzony w 1762 r., tonsurę przyjął
19.03.1786 r., dnia 10.6.1786 jako stypendysta (stołownik)
Karola v. Gusnara na Pawłowicach wyświęcony na subdiakona,
a święcenia kapłańskie otrzymał 29.10.1786 r. W 1799 r. był
kuratusem (samodzielny duszpasterz bez praw proboszczowskich
M.K.) w Boronowie.
Józef Brandys w 1873 r. wstąpił do zakonu franciszkańskiego
i otrzymał imię zakonne Leon. Na kapłana został wyświęcony
w 1881 r. w St. Louis (Ameryka Północna), dokąd musiał
z powodu Kulturkampfu wywędrować wraz z innymi braćmi
zakonnymi. Swoją pierwszą działalność rozwinął w polskiej
gminie w St. Louis. Zmarł w wieku 29 lat 5.05.1887 r. wskutek
zapalenia płuc w Radomiu koło St. Louis, gdzie działał pomyślnie
jako przełożony klasztoru franciszkańskiego i duszpasterz
Polaków.
Thomas Brandys brat uprzednio wymienionego, urodzony
20.06.1866 r., wstąpił 18.01.1855 do zakonu franciszkańskiego
i otrzymał imię zakonne Maksymilian. Podczas Kulturkampfu
urzędował przejściowo w Paterson koło Nowego Jorku, później
został rektorem kolegium franciszkańskiego w Fuldzie i od 1909
roku działa w klasztorze Ottbergen koło Hildesheim.
Józef Kryska, urodzony 12.11.1869 r., we wrześniu 1889 r.
złożył śluby w kongregacji świeckich kapłanów misjonarzy od
św. Wincentego a Paulo w Krakowie, a w lipcu 1894 r. przyjął
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święcenia kapłańskie. Wkrótce został w zakładzie naukowym
swojej kongregacji profesorem dogmatyki specjalnej, a od 1903 r.
jest superiorem Domu św. Pawła w Krakowie.
Paweł Brandys, urodzony 4.12.1869 r. w kolonii Dembina,
został wyświęcony 23.06.1896 r. na kapłana i działał jako wikary
w Zabrzu-Wschód od 1896 do 1899 r., potem jako pierwszy
wikary w Rybniku. Dnia 14.09.1899 r. został administratorem
w Dziergowicach, pow. Koźle. Inwestyturę otrzymał 18.08.1907
roku. Od 1907 r. reprezentuje w parlamencie Rzeszy okręg
wyborczy Opole i należy do frakcji polskiej.
Jan Sciskalski, urodzony 2.11.1883 r., złożył 8.09.1907 r.
śluby tak jak krajan Kryska w Kongregacji Lazarystów w Krakowie, 12.09.1909 r. został wyświęcony na kapłana i jest obecnie
czynny jako profesor języka polskiego i historii w instytucie
lazarystów w Krakowie–Nowej Wsi.
Jan Brandys, brat wymienionego Pawła Brandysa, przyjął
w czerwcu 1912 r. we Wrocławiu święcenia kapłańskie.
4. Parafia Pielgrzymowice
Paweł Czaja, urodzony 16.02.1874 r., wyświęcony na kapłana
21.06.1899 r. działał najpierw jako wikary u św. Maryi w Katowicach, dnia 1.04.1900 r. został zatrudniony jako nauczyciel
religii i profesor w Miejskiej Wyższej Szkole Realnej w Katowicach, a 5.04.1911 r. objął duszpasterstwo w kościele św. Józefa
w Chorzowie. W 1909 r. wydał „Katolickie pieśni dla studiującej
młodzieży” (Wrocław, Aderholz).
5. Parafia Studzionka
Alojzy Gonska, urodzony 4.02.18701 r., studiował od 1891 r.
teologię w kolegium dla misji zagranicznych w Genui
i 30.05.1896 r. został wyświęcony na kapłana przez arcybiskupa
Genui. Najpierw działał jako wikary w Turn-Severin, od 1899 r.
jako proboszcz w Targau-Jin, gdzie urządził kaplicę, założył
szkołę gminną i wygłaszał na przemian kazania po niemiecku,
włosku, rumuńsku. W latach 1900 do 1905 prowadził pracę duszpasterską w liczącej 800 dusz szwabskiej gminie Malcoci
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w Dobrudży. Własnym kosztem w wysokości 2 000 talarów wybudował duży, ale nieukończony kościół, i założył też szkołę. –
Od 1908 jest czynny jako proboszcz w Cioplea koło Bukaresztu.
1000 członków gminy jest pochodzenia bułgarskiego. Duszpasterz musiałby być tu jak i w innych rumuńskich stacjach misjonarskich prawdziwym poliglotą, ponieważ musi słuchać spowiedzi po niemiecku, bułgarsku, francusku, włosku, węgiersku.
Jan Paszyna, urodzony 19.04.1881 r., w 1900 r. wstąpił do
prywatnego zakładu dla kapłanów misyjnych św. Wincentego
a Paulo w Nowej Wsi (Kraków), 1.11.1902 złożył w tej kongregacji proste śluby, a 3.05.1908 r. przyjął od biskupa sufragana
Anatola Nowaka święcenia kapłańskie. Urzęduje jako profesor
religii i łaciny w wymienionym zakładzie prywatnym.
Jan Pieczka, urodzony 12.02.1887 r., otrzymał 2.07.1911 r.
w katedrze w Krakowie od biskupa sufragana Anatola Nowaka
święcenia kapłańskie. Od 1.09.1900 r. jest członkiem kongregacji
kapłanów misyjnych św. Wincentego a Paulo. Dnia 27.09.1907 r.
złożył święte śluby. Aktualnie kontynuuje studia teologiczne.
6. Parafia Szeroka
Ludwik Bronny, urodzony 1.01.1877 r., wstąpił do lazarytów
w Krakowie i w 1903 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Od 1907
roku działał na misji tej kongregacji w Abranches koło Kurytyby,
stan Parana w Brazylii.
Jan Weißmann, urodzony 27.01.1877 r., również wstąpił do
kongregacji lazarytów, w 1902 r. został wyświęcony na kapłana.
Od 1908 r. prowadzi jako dyrektor seminarium lazarytów na
Kleparzu.
Rudolf Zdzieblo, urodzony 15.04.1877 r., na kapłana
wyświęcony w 1901 r. w Krakowie, działał jako członek
kongregacji lazarytów w Galicji i w Paryżu i zmarł 2.09.1909 r.
w Nowosiołkach koło Lwowa.
Dwaj klerycy rodem z Szerokiej Feliks Zdzieblo i Faustin
Herrmann są na ostatnim roku teologii w Krakowie. Józef
Czempiel zmarł jako kleryk.
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7. Parafia Warszowice
Piotr, proboszcz z Mikołowa, jest wymieniony w 1459 r.
razem ze swoimi braćmi Benesem i Passkiem jako dziedziczny
właściciel sądu.
Paweł Niklas chrzcił w Warszowicach w 1745 r. za pozwoleniem miejscowego proboszcza. Był chyba synem ówczesnego
nauczyciela Pawła Niklasa.
Piotr Pisarek, urodzony 15.07.1880 r. w Szoszowach, został
21.01.1906 r. wyświęcony w Krakowie na kapłana i 28.01.1906 r.
świętował w Warszowicach swoje prymicje. Najpierw działał
jako nauczyciel w gimnazjum prywatnym w Nowej Wsi, potem
jako drugi prefekt w seminarium biskupim dla chłopców, w 1908
roku przeszedł do archidiecezji praskiej i od 1.09.1911 r. jest
proboszczem w Fekov, wikariat Rakovník.
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