


Wydawca

Stowarzyszenie Semper
Silesiana

ul. Wojska Polskiego 22, 47-330

Żyrowa

sempersilesiana@gmail.com

Edytorial

E
dytorial

SILESIANA 1/2022

Wydawca:
Stowarzyszenie Semper Silesiana
ISSN 2720-6580
Redakcja:
Patryk Tomala (redaktor naczelny), Dawid Tomala, Kajetan Garbela,
Winnie Hsueh, Marta Tomala (korekta)

Adres korespondencyjny:
ul. Wojska Polskiego 22, 47-330 Żyrowa
sempersilesiana@gmail.com

©Stowarzyszenie Semper Silesiana. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie teksty, obrazy, grafiki, pliki dźwiękowe, wideo i animacje oraz
ich układ, jak również inne publikowane tutaj informacje są chronione
prawem autorskim i innymi prawami o ochronie własności intelektualnej.
Bez naszej zgody nie mogą być one kopiowane w celach komercyjnych
bądź w celu przekazania ich innym osobom, zmieniane ani wykorzysty-
wane na innych stronach internetowych.

Współpraca redakcyjna i wydawnicza:



Spis
T

reści

SILESIANA 1/2022

Wstęp

Historia Lublińca w pigułce

Imiona po śląsku

Hutnictwo i kopalnictwo rud żelaza
w regionie lublinieckim od XVI do XIX
wieku

Emin Pasza. Część II

Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku -
od Andrzejek do Skubaczek

Formacje wojskowe w Lublińcu na
przestrzeni jego dziejów

Łęg Zdzieszowicki

A ponadto

Wiersze po śląsku

Legendy śląskie

a także

Garść informacji o stowarzyszeniu

Ciekawostki o Śląsku

Śląsk na fotografii

5

6

11

20

26

36

40

46



Stow
arzyszenie

Stowarzyszenie SEMPER SILESIANA powstało w 2020 roku. Jego
celem jest propagowanie śląskiej kultury, historii i  tradycji poprzez
działalność informacyjną oraz wydawniczą. W 2021 roku otwarto plat-
formę internetową, którą można znaleźć pod adresem: http://semper-
silesiana.pl/. Obecnie stowarzyszenie pracuje nad wydaniem Tek
Pamięci – wspomnień o  Śląsku najstarszych mieszkańców regionu,
cyklicznym ukazywaniu się Bedekera regionalnego, darmowego pisma
internetowego Silesiana oraz projektem Wirtualne Muzeum Śląska.

Nasze projekty
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A ja? Dla Polaków - Niemka, dla Niemców już Polka. Mówią na nas hanyse.

Helena Buchner

Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu drugi już numer naszego półrocznika. Jakże ten
czas leci, umyka miedzy palcami, a my nie zwalniamy tempa.

Na dzień dzisiejszy liczba członków naszego stowarzyszenia wynosi 14 osób. Mamy tak-
że członka honorowego na dalekim Tajwanie.

Z dumą pragniemy także donieść, że czasopismo, które teraz czytacie otrzymało między-
narodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego, w skrócie ISSN.

A teraz o planach...

Te jak zawsze są duże. A więc planujemy w dalszym ciągu publikować ciekawe artykuły
związane z historią i kulturą Śląska.

Trwają prace nad drugą edycją naszego projektu Wirtualne Muzeum Śląska. Jego
pierwsza edycja odwiedzona została już około 4700 razy. Czy tym razem uda nam sie uzbierac
kolejne 10 instytucji, czas pokaże, ale możemy juz zdradzić, że w tej edycji udział wezmą miedzy
innymi Muzeum Śląska Opolskiego i Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, a więc silna reprezenta-
cja z Województwa Opolskiego.

Planujemy rozbudować nasz kanał w serwisie youtube.
W  tym roku planujemy także wydanie Flyerów naszego stowarzyszenia, które po kart-

kach pocztowych, staną się drugim elementem działań promocyjnych naszego stowarzyszenia.
Ale to nie koniec.
W tym roku zaplanowaliśmy także wydanie pierwszego z Bedekerów Śląskich oraz dru-

giego tomu Tek historii. Czy sie uda...zobaczymy. Staramy się także uzyskać status organizacji
pożytku publicznego, co znacznie zwiększyłoby nasze możliwości. Od tego roku rozpoczęliśmy
także realizacje dwóch nowych projektów: Przyroda Śląska oraz Pomniki na Śląsku. Nadal
oczywiśćie zbieramy legendy i mity śląskie.

Życzymy wszystkim członkom i  sympatykom naszego stowarzyszenia wszystkiego dobrego,
a przede wszystkim owocnej i przyjemnej lektury.
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Lubliniec to niewielkie miasto, jedno
z  najstarszych na Górnym Śląsku. Według
umownego podziału Gustawa Morcinka było
stolicą tzw. Białego Śląska. Położone jest nad
rzekami Lublinicą oraz Małą Panwią. To także
największe miasto równiny opolskiej.

LOKACJA LUBLIŃCA

Nieznana jest dokładna data lokacji
Lublińca. Popularna tradycja głosi, iż pierwszą
osadę na tym miejscu założył książę Włady-
sław I  Opolski w  roku 1272. Została ona
później lokowana na miejskim prawie magde-
burskim, najprawdopodobniej około roku
1300, za czasów rządów księcia Bolesława
(Bolka) I  Opolczyka (panującego w  latach
1281–1313). Głównymi argumentami za po-
wstaniem miasta była chęć zagospodarowania
i kolonizacji słabo zaludnionych lasów – pusz-
cze dostarczały produktów leśnych i  budulca;
na rzeczce i potoku bardzo szybko utworzono
pierwsze stawy, groble i  młyny, które znalazły
się w rękach książęcych, kościelnych i prywat-
nych. Poważnym argumentem było także do-
godne położenie pomiędzy Siewierzem
i Olesnem na ważnym szlaku handlowym, bie-
gnącym z Wrocławia do Krakowa i umożliwia-
jącym wymianę towarową między Małopolską
a Śląskiem, co dało asumpt do założenia stacji
celnej. Nazwę miasta zapisywano wówczas ja-

ko Lublin lub Lublyn1. Było ono otoczone wa-
łem ziemnym, w  którym umieszczono trzy
bramy.

ŚREDNIOWIECZE

Około roku 1323 Lubliniec znalazł się
w granicach nowo utworzonego księstwa wiel-
kostrzeleckiego, ze stolicą w  dzisiejszych
Strzelcach Opolskich, jednak po śmierci tam-
tejszego księcia Alberta w 1366 roku, został na
powrót włączony do księstwa opolskiego. Jego
nowy pan, książę Władysław Opolczyk wszedł
w  konflikt z  Władysławem Jagiełłą, w  efekcie
którego w 1396 roku wojska królewskie zajęły
Lubliniec. Powrócił on do książąt opolskich
już jednak w  1401 roku. Ostatni z  książąt
opolskich – Jan II, zwany Dobrym – powięk-
szył terytorium swojego państwa oraz dbał
o  jego rozwój gospodarczy. W  1505 roku
ufundował za murami Lublińca kościół pod
wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego,
zaś w  1500 roku nadał nowe lub potwierdził
stare przywileje miasta, które podkreślały jego
wysoką pozycję ekonomiczną wśród miast
w  regionie. Po śmierci Jana II, jego księstwo
przeszło pod władzę Hohenzollernów bran-
denburskich, a w 1549 roku – pod bezpośred-
nie władanie Habsburgów. Oddawali oni
miasto w  dzierżawę różnym rodom szlachec-
kim, aż ostatecznie w roku 1587 zakupił je sta-
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ry, śląski ród Kochcickich. Wówczas najpraw-
dopodobniej nastąpiło nadanie lub odnowie-
nie przywilejów lublinieckich cechów oraz
rozbudowa kościół parafialnego św. Mikołaja,
służącego wówczas jako zbór luterański. Z te-
go okresu pochodzi również pierwsza
wzmianka o  ludności Lublińca – w czasie epi-
demii w 1607 roku miało umrzeć 735 osób, co
stanowiło ¾ zamieszkujących je; łącznie było
ich więc prawie 10002.

NOWOŻYTNOŚĆ

Miasto pozostawało we władaniu
Kochcickich oficjalnie do roku 1639, gdy na
mocy cesarskiego dekretu odebrano im
wszystkie majątki za udział w wojnie trzydzie-
stoletniej po stronie czeskich buntowników.
Kolejnymi właścicielami był ród Cellarych,
przybyły z  Krakowa a  pochodzący z  Włoch,
który wszedł w  posiadanie miasta oraz jego
okolic w  1645 roku. W  tym samym czasie
Habsburgowie oddali księstwo opolskie w  za-
staw królowi polskiemu Władysławowi IV
z  rodu Wazów, w  którego rękach miało ono
pozostać do roku 1666. Cellarowie, dobrodzie-
je klasztoru jasnogórskiego, poza Lublińcem
posiadający także kilka okolicznych wiosek,
bardzo szybko dostali się do grona wyższej
szlachty śląskiej, mogącej posługiwać się nie-
mieckojęzycznym tytułem Graf3. Cellarowie
ufundowali kaplicę rodową przy kościele św.
Mikołaja oraz drewniany kościół św. Anny, po-
łożony za wałami, na zachód od miasta.
W  1650 roku miasto miał strawić pożar,
w  którym spłonęły wszystkie zabudowania
mieszkalne, z  wyjątkiem trzech domów4.
W  1655 roku, w  czasie oblężenia Jasnej Góry
przez Szwedów, został w  Lublińcu na krótko
umieszczony cudowny obraz Matki Boskiej
Częstochowskiej, później przewieziony do
Głogówka, gdzie rezydował ówczesny król
Polski Jan Kazimierz. W  1716 roku biskup
wrocławski utworzył dekanat lubliniecki, do

którego należało pięć pobliskich parafii. Wdo-
wa po ostatnim z rodu Cellarich, Piotrze Jaro-
sławie – Maria Elżbieta z  domu von
Osterberg, sprzedała najprawdopodobniej
w  1727 roku dominium lublinieckie hrabiemu
Piotrowi de Garnier5. Jako ciekawostkę można
przytoczyć fakt, iż jako jedyna z  rodziny po-
sługiwała się w piśmie językiem niemieckim –
wszyscy poprzedni Cellarowie korzystali jedy-
nie z języka polskiego, co świadczy o pozosta-
waniu rejonu lublinieckiego w  bliskich
związkach z Polską6.

W 1741 roku w wyniku I wojny śląskiej
Lubliniec znalazł się pod panowaniem króla
Prus Fryderyka II. Brak informacji o  walkach
w  rejonie miasta, jednak pośrednio mogą na
nie wskazywać zanotowane w  księgach para-
fialnych pogrzeby żołnierzy tak pruskich, jak
i  austriackich. W  1756 roku miasto miało li-
czyć 548 mieszkańców7. De Garnierowie rzą-
dzili Lublińcem przez niedługi okres,
w którym zapisali się przede wszystkim sfinan-
sowaniem renowacji kościoła św. Anny w 1753
roku, oraz fundacją fabryki fajek w niedalekim
Zborowskim. W  1763 roku Andrzej de Gar-
nier sprzedał miasto, które przez najbliższe la-
ta miało bardzo często zmieniać właścicieli, co
mogło być spowodowane jedynie chęcią zacią-
gnięcia przez nich pożyczek na jego hipotekę.
W  1774 roku powstał regulamin pożarniczy
dla miasta. W  1776 roku zakupiono na wła-
sność od hrabiego Antoniego von Schlegen-
berga las o powierzchni 5203 morgów (około
1300  ha). W  1783 roku Lubliniec zakupił
Franciszek Grotowski, dziedzic niedalekiej Ol-
szyny, który okazał się ostatnim zasłużonym
właścicielem miasta. Początkowo bardzo ubo-
gi, dzięki pożyczkom i  odpowiednim inwesty-
cjom znacznie pomnożył swój majątek. Nie
doczekał się jednak dziedzica, więc 22 sierpnia
1812 roku, jak się okazało – na dwa lata przed
śmiercią, sporządził testament. Na jego mocy
przeznaczył większość swych dóbr na utwo-
rzenie zakładu opiekuńczego dla sierot i  pół-
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sierot, który miał znajdować się w lublinieckim
zamku. Po jego śmierci miasto przejęło pań-
stwo pruskie.

XIX WIEK

W  końcu lat dwudziestych XIX wieku
nie istniały już bramy i wały miasta, co umożli-
wiało rozrost zabudowań miejskich we wszyst-
kie strony i wzrost liczby mieszkańców– miała
ona wynosić w 1830 roku – 1509, a w 1845 ro-
ku – 2114, w  tym ok. 7% ewangelików i  ok.
15% żydów8. W  1820 roku miasto doczekało
się cmentarza rzymskokatolickiego, w  1845 –
żydowskiego, a  w  1911 – ewangelickiego. Do
realizacji ostatniej woli Grotowskiego przystą-
piono dopiero w 1843 roku, gdy – wbrew woli
zmarłego – postanowiono ulokować go w no-
wo powstałym budynku, znajdującym się na
zachód od miasta a na północ od zamku, któ-
ry z  kolei został przez kolejnego właściciela,
hrabiego Renarda wynajęty – wpierw pełnił
rolę siedziby starostwa, od 1849 roku sądu –
a  ostatecznie, w  1862 roku został sprzedany
właścicielowi niedalekiego Steblowa, Frydery-
kowi Wilhelmowi Kielmannowi, który od
dwóch lat był także właścicielem miasta i całe-
go dominium lublinieckiego9. Zakład otwarto
uroczyście w  setną rocznicę urodzin fundato-
ra, 8 października 1848 roku. W 1845 roku po-
święcono nowy, murowany kościół pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego, zbudowany na
miejscu niszczejącego, rozebranego kościoła
drewnianego, zaś w 1849 roku rozpoczęto bu-
dowę kościoła ewangelickiego pw. Trójcy
Świętej, mieszczącego się na wschód od stare-
go miasta i  oddanego do użytku rok później.
Miasto miało posiadać już wówczas uliczne
oświetlenie olejowe.

W  1862 roku liczyło 2841 mieszkań-
ców, w tym 441 Żydów – w ciągu trzech dzie-
sięcioleci liczba zamieszkującej Lubliniec
ludności wzrosła więc o 90%10. Żydzi posiada-
li także od około 1821 roku synagogę, stojącą

przy drodze, biegnącej w kierunku Olesna, na
północ od miasta. W  1886 roku do miasta
przybył 4. szwadron dragonów z  14. pułku,
stacjonującego w  Strzelcach Opolskich.
W 1856 roku oddano do użytku dworzec, ob-
sługujący pierwsze połączenie kolejowe Lu-
blińca ze światem – tory wiodły wówczas do
Kluczborka, a w 1890 roku – linię kolejową do
Herbów. W  1875 roku otwarto park miejski,
na cześć zwycięskiej dla Prusaków wojny
z  Francuzami, nazwany Sedan Park, który
w  1922 roku zmienił nazwę na Park Grun-
waldzki11. W  1882 roku bracia Seltenowie
otworzyli w  mieście ogólnodostępną lecznicę,
zapewniającą darmową opiekę najuboższym.
Pielęgnacją chorych miały zajmować się spro-
wadzone z tego powodu z Nysy siostry elżbie-
tanki. W 1884 roku powstał zakład poprawczy,
zaś w 1893 roku – Zakład dla idiotów (Idioten
Anstalt fur manliche und weibliche Idioten epileptische
und begelausene Geistenskranken), który ulokowa-
no w zamku, odkupionym w tym samym roku
od Jerzego Fryderyka Kielmanna12. W  latach
1904-05 powstała elektrownia miejska,
a w 1907 roku – szkoła miejska. W 1909 roku
założono w mieście Bank Ludowy, Bank Prze-
mysłowy oraz Komunalną Kasę Oszczędno-
ści13. W  1886 roku otwarto pierwszy większy
zakład przemysłowy – fabrykę maszyn rolni-
czych i  odlewnię żeliwa, w 1911 roku – przę-
dzalnię wełny czesankowej, a  w  1914 roku –
młyn parowy; ponadto w  pobliżu centrum
miasta istniało kilka cegielni. W  przededniu
I wojny światowej, w 1913 roku, Lubliniec stał
się oficjalnie miastem garnizonowym14.

XX WIEK

W  czasie III powstania śląskiego
w  mieście toczyły się walki sił niemieckich
z  polskimi, dowodzonymi przez Pawła Gola-
sia. Na mocy plebiscytu, w  1922 roku Lubli-
niec został przyłączony do Polski – co
ciekawe, w samym mieście zdecydowana więk-
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szość mieszkańców – ok. 90% opowiedziała
się za Niemcami15. Pierwszym burmistrzem
został Wielkopolanin, Józef Zielonacki, zaś
władze miejskie przeniosły się do powstałego
w  końcu XIX wieku obszernego budynku
dawnego, niemieckiego urzędu ceł. W tym tak-
że roku władze miejskie przejęły z rąk prywat-
nych miejską kasę oszczędnościową, istniejąca
od 1857 roku, a zgromadzenie Misjonarzy Ob-
latów Maryi Niepokalanej zakupiło obiekt nie-
czynnego od roku zakładu im. Grotowskiego,
do którego dobudowano kościół pw. Świętego
Stanisława Kostki i  zaadaptowano na cele za-
konnego Niższego Seminarium Duchownego.
Zaczęły wówczas powstawać pierwsze spół-
dzielnie – mieszkaniowa czy spożywców. 26
czerwca 1922 roku do miasta przybył 74. Pułk
Piechoty, który zajął dawne koszary pruskie.
W 1925 roku, w trakcie remontu wieży kościo-
ła parafialnego, znaleziono w  jej gałce pod-
krzyżowej kronikę miasta, prowadzoną do
roku 1857. W okresie II Rzeczpospolitej syste-
matycznie malała ilość Żydów i  ewangelików,
zamieszkujących miasto. W pobliżu koszar wy-
tyczono wiele nowych działek mieszkalnych,
nastąpił także rozkwit budownictwa mieszka-
niowego oraz infrastruktury, przede wszystkim
zwiększyła się ilość dróg brukowanych i beto-
nowych. Wybudowano wodociągi oraz wieżę
ciśnień, zmodernizowano kanalizację. 1 wrze-
śnia 1945 roku Lublińca bronił 3 pluton 74.
Górnośląskiego Pułku Piechoty oraz Batalion
Obrony Narodowej, złożony z  byłych po-
wstańców śląskich oraz harcerzy. Żołnierze
wycofali się z  miasta już po kilku godzinach,
ok. południa. 3 września żołnierze niemieccy
podpalili bożnicę, która doszczętnie spłonęła,
a już po kilku dniach nie było po niej żadnego
śladu. Niemcy pozostawali w mieście aż do 17

stycznia 1945 roku, gdy wypędziła ich z miasta
nadchodząca od strony Częstochowy Armia
Czerwona.
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Skansen w OpoluBierkowice.

Wapienni Flinstonowie w Górażdżach.
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Acik
Agnys
Anela
Bercik
Bernat

Cila
Dita

Dorka
Francek
Francka
Fridek
Gabi

Gryjta
Gustlik
Hynio
Jorg
Józik
Karlik
Lozik
Lyjna

Małgola
Manek
Maryjka
Milka
Nela

Ojgyn
Paulek
Rela

Richad
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Z  rodem von Gaschin, jednym z  naj-
bogatszych na Śląsku i władającym majoratem
cerekwicko-żyrowskim wiąże się wiele legend.
Poszczególni przedstawiciele tego rodu dawali
jednak ku temu powody. Hulacy i  budowni-
czowie, wielcy patrioci i  wizjonerzy, urzędnicy
i  bogacze. Jedną z  legend związanych z  nimi
jest ta o rodowodzie ich nazwiska.

Historia rozpoczęła się w  średniowie-
czu, w  czasie, gdy pomiędzy Polakami a  Cze-
chami trwały zażarte walki. Po zwycięstwie
polskiej strony, Czesi zmuszeni zostali do od-
wrotu, a  wielu musiało salwować się ucieczką
lub ukrywać się. Tak też uczynił jeden z ksią-
żąt. Podczas ucieczki przez las przed goniący-
mi go rycerzami, pachołkami oraz psami
gończymi, napotkał pracującego tam węglarza,
który właśnie umieszczał polana w  mielerzu.
Widząc zziębniętego i  zmęczonego księcia,
którego oczy w  panice poszukiwały ścigają-
cych go prześladowców, młody wypalacz wę-
gla drzewnego postanowił pomóc mu i  ukryć
go w drugim, ale jeszcze nieukończonym mie-
lerzu, wznoszonym przez kilku parobków.
W  momencie, kiedy książę wszedł do środka,
węglarz natychmiast zaczął przysypywać
wszystko ziemią. W końcu na polankę w środ-
ku lasu przybyli konni. Dowodził nimi polski
rycerz o sumiastych wąsach. Omiótł wzrokiem
okolicę i ze zmarszczonym czołem spojrzał na
idącego ku niemu węglarzowi. Młody mistrz

nie uląkł się jednak wielkich koni, groź-
nych min oraz mieczy i stanowczo zaprzeczył,
jakoby widział jakiegoś uciekiniera, po czym
najspokojniej na świecie odszedł, zbliżył się do
mielerza, w  którym ukrywał się książę i  go
podpalił. Polski rycerz kazał przeszukać oko-
liczne zabudowania, a gdy jego wojowie wróci-
li z  niczym, rozkazał ruszyć w  dalszą drogę.
Węglarz odetchnął w duchu i dziękował Bogu
za to, że Polak nie spojrzał w oczy pachołów,
które przepełnione lękiem obserwowały dym
uchodzący z  tlącego się mielerza. W  momen-
cie, gdy żołdacy na czele ze swoim kapitanem
znikli w  leśnej gęstwinie, węglarz ruszył
z  okrzykiem: Gasić! Gasić!, a  w  sukurs poszli
jego dwaj pachołcy. Z  domostwa wybiegła
także jego żona i  dwie córki, które ciężkiej
pracy się nie bojąc, chwyciły drewniane wiadra
i  wspólnymi siłami ogień ugaszono. Czeski
książę wyszedł z opresji bez szwanku, jedynie
jego bujna grzywa na głowie została nieco
osmalona. W  podzięce za uratowanie życia,
odznaczył po latach dzielnego węglarza tytu-
łem szlacheckim. Długo zastanawiano się, jaki
przydomek rodowy ma przyjąć ten skromny
mężczyzna, trzeba bowiem pamiętać, że
w  tamtych czasach używano jeno imion.
W końcu na pomysł wpadł sam książę, które-
mu przypomniał się okrzyk, który usłyszał bę-
dąc zamkniętym w ciemnym wnętrzu mielerza,
gdy coraz gęstszy dym zaczął go spowijać.
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Przypomniał sobie dwa słowa, który oznaczały
nadzieję: Gasić! Gasić! i postanowił nadać wę-
glarzowi nazwisko Gasiński. W  kolejnych la-
tach przekształciło się ono na
niemieckobrzmiące: Gaschin.

Kartki pocztowe Stowarzyszenia Semper Silesiana
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Pierwszą edycję

WIRTUALNEGO

MUZEUM ŚLĄSKA

otwarto 18.07.2021

roku.

Wirtualne

Muzeum Śląska

prezentuje w swojej

wirtualnej ekspozycji 73

eksponaty muzealne.

W
irtualne

M
uzeum

Śląska

1. Muzeum Ziemi

Kozielskiej,

2. Muzeum Sztuki

Sakralnej w Ligocie Dolnej,

3. Muzeum Miejskie

Dzierżoniowa,

4. Muzeum Hutnictwa Doliny

Małej Panwi,

5. Izba regionalna w Żyrowej,

6. Muzeum sanktuaryjne

w Piekarach Śląskich,

7. Centralne Muzeum Jeńców

Wojennych,

8. Muzeum Gazownictwa

w Paczkowie,

9. Muzeum Polskiej Piosenki

w Opolu,

10. Ośrodek „Pamięć

i Przyszłość”

z Wrocławia.

Do września 2021
roku nasze Wirtualne

Muzeum zostało
odwiedzone ponad

4700 razy.

Kolejna
edycja projektu

planowana jest na
2 połowę 2022 rok.
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Wiek pary i  światła, jak często nazywa się wiek XIX, był czasem ekscentryków i  wizjonerów,
wielkich wodzów i buntowników, ludzi interesu i awanturników oraz odkrywców, dla których nie
istniały żadne granice. XIX stulecie było także wiekiem gwałtownych zmian, czasem kiedy świat,
choć nadal wielki, stawał się coraz lepiej poznany i zrozumiały. Był to okres ludzi niepokornych.
Jednym z  nich był urodzony w  Opolu Izaak Schnitzer, który poza innymi jeszcze mianami,
najlepiej i najbardziej jest znany jako Emin Pasza, Biały Pasza.

Oprawa miękka
Wydanie: pierwsze
ISBN: 978-83-640-2382-8
EAN: 9788364023828
Liczba stron: 210
Rok wydania: 2016
Format: 15,3x21,3
Cena katalogowa: 35,00 zł
Wydaniwctwo: inforteditions
Sklep: http://wanax.pl/index.php?p1751,emin-pasza-wieczny-tulacz
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Zapraszamy do pobrania 1 numeru naszego czasopisma pod adresem internetowym:
http://sempersilesiana.pl/silesiana-2/
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Abecadło roz z bifija,
Sleciało na łeb, na szyja,

Bestóż sie fest potrzaskało
i sie cołkiem pofyrtało.

A – ledwo stoi i sapie,
Ą – mo bolok na prawyj szłapie

B – sie coś z basami stało
C – blank sie wnerwiyło

bo Ć – kryski zazdrościyło
że sie aż D – fest dziywiyło
E i Ę – dolne łone wyleciały

i choćby F – wyglądały
G – juz niy chce byc tak gupie
a H – ważne jak magi w zupie

I – sie fet powykrziwiało
i sie blank na J – podało

K – mo prawo szłapa krziwo
L – sie do Ł – niy łodzywo

M – je choby klopsztanga złomano
N i Ń – robią na grubie na noc
O – sie koloczym nafutrowało

a Ó – coś na łeb sleciało
P – na jedna szłapa kuśtyko
i bestóż R – chodzi z kryką

S i Ś – z rajmatyką dwa boroki
wygły sie choby hoki

T – hut mo za fest srogi
U – je jak pusty garniec ubogich

W – jak colsztok się zgiyło
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a z Y – by sie chyntnie sznojder zrobiyło

zaś Z,Ż i Ź – są złe skuli tego
że niy moga stoć za pierwszego.
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W  dawnych czasach teren ziemi lubli-
nieckiej był słabo zagospodarowany, zalesiony
i w dużej części podmokły.

Największy kompleks leśny znajdował
się po obu brzegach rzeki Mała Panew, biegną-
cej ze wschodu na południowy zachód od Lu-
blińca; drugim co do wielkości były lasy nad
rzeką Liswarta, biegnącą z  południowego
wschodu na północy-zachód, na północy
wschód od Lublińca. Rzeka ta stanowiła także
od czasów rozbicia dzielnicowego granicę po-
między Śląskiem a Małopolską. Regiony te sta-
ły się z czasem prężnym ośrodkiem wydobycia
oraz hutnictwa i  przetwarzania tamtejszych,
bogatych jak na warunki regionu, rud darnio-
wych, tzw. limonitów. Pierwsze pisemne
wzmianki, świadczące o  obecności kopalnic-
twa i hutnictwa w regionie Lublińca napotyka-
my w 1386 roku, gdy pod datą 17 lutego książę
Władysław Opolczyk wystawia dokument, do-
tyczący wójtostwa w  mieście Woźniki. Został
on wystawiony w  kuźnicy Małego Janisza
w pobliżu owego miasta (in minera ferrificio Ma-
len Janischii prope Woznik). Do dziś kwestią
sporną pozostaje, gdzie owa kuźnica – jak
dawniej nazywano huty, zakłady przetwórstwa
rudy żelaznej – znajdowała się, choć istnieją co
najmniej dwie domniemane jej lokalizacje.
W  niektórych opracowaniach można jednak
znaleźć przesłanki dotyczące wcześniejszego
istnienia owego przemysłu na tych ziemiach.

Protokolarz miasta Woźnik od 1495 roku podaje
nam imiona wielu kuźników z rejonu Woźnik,
Koszęcina, Boronowa i Lubszy. Konkretne in-
formacje na temat poszczególnych kuźnic po-
jawiać się zaczynają od tego czasu dużo
częściej.

Kuźnice nad Małą Panwią (zgodnie z jej bie-
giem):

·Kuźnica Zielonego – wymieniona w  Proto-
kolarzu miasta Woźnik pod rokiem 1595 roku ,
gdy jej właściciel, Michał Zielony zrzekł się
praw do kuźnicy boronowskiej na rzecz Janka
Sołtyska. Umiejscowiona zapewne na gruntach
Woźnik, na terenie dzisiejszej dzielnicy Zielona
miasta Kalety. Jej wcześniejszym właścicielem
był ojciec Michała, Jędrzej Zielony. W  trakcie
wojny trzydziestoletniej prawdopodobnie
zniszczona. Ponowie wymieniana w aktach wi-
zytacji biskupiej z 1720 roku, a także na mapie
Wielanda Homana z 1736 roku. W 1740 roku
istniała na jej terenie dymarka z kuźnicą.

·Kuźnica Miodkowska – najstarszą infor-
mację na temat tej kuźnicy można łączyć
z  fragmentem wspomnianego Protokolarz mia-
sta Woźnik z  1548 roku, gdy nie wymienia się
jedynie z  nazwiska Miodka. Znajdowała się
w przeszłości na gruntach miasta Woźnik, dziś
jest to teren sołectwa Miotek w gminie Kalety.
Pierwszym wspominanym tamtejszym kuźni-
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kiem był Jan Miodek (1558), następnie odzie-
dziczył ją jego syn Tomasz Fux, który w 1585
roku zrzekł się swych do niej praw na rzecz
brata, Jakuba. W 1635 roku, gdy spisywano in-
wentarza woźnickiego zamku, postanowiono
znalezione wówczas 50 cetnarów żelaza z kuź-
nicy miodkowskiej sprzedać na jarmarku
w  Raciborzu po zaniżonej cenie dwóch tala-
rów od cetnara, nie znaleziono jednak kupca.
Także i  tę kuźnicę wzmiankuje wizytacja bi-
skupia z 1720 roku.
·Kuźnica Kuczowska – uważana za najstar-

szą górnośląska kuźnicę – według niektórych
to ona miała być właśnie kuźnicą Małego Jani-
sza, oficjalną nazwę wywodzi jednak od imie-
nia Kucz. W  Protokolarzu miasta Woźnik
wzmiankowana w  1560 roku. Założona naj-
prawdopodobniej już w  XIV wieku na grun-
tach Lubszy, dziś jest to teren sołectwa
Kuczów w  granicach miasta i  gminy Kalety.
W  1777 roku wydzierżawiona przez Jana Fer-
dynanda Koulhaasza, który tutaj przeprowa-
dzał swe eksperymenty z koksowaniem węgla.

·Kuźnica Truszczycka – wystawiona na
gruntach małożyglińskich, wzmiankowana pod
rokiem 1598, gdy to jej właścicielem był Szy-
mon Gloc (Glocz), kupiec wrocławski, pan na
Łanach (dziś część Woźnik).
·Kuźnica Jędryskowska – znajdowała się na

gruntach Małego Żyglina, a  wzmiankowana
przez Protokolarz… w 1505 roku, swą nazwę
bierze być może od miejscowości Jędrysek.
W  roku 1768 dymarkę zastąpiono w  niej fry-
szerką. Obecnie teren tej także kuźnicy znaj-
duje się na terenie miasta i gminy Kalety.
·Kuźnica w Kaletach – założona w 1789 ro-

ku przez Jana Ferdynanda Koulhaasza.
·Kuźnica Plaplińska – powstała na gruntach

wsi Koszęcin, jej nazwa pochodzi od mistrza
kuźniczego Prokopa Plapli, wzmiankowanego
przez Urbarz zamku lublinieckiego z  1574 roku
który wspomina, iż ów Prokop posiadał półto-
ra łana roli oraz gospodę i  mały młyn zaraz
obok kuźnicy. Obecnie osada ta nosi nazwę

Drutarnia i  wchodzi w  skład miasta i  gminy
Kalety.
·Kuźnica Bruśkowska – także i ona powsta-

ła na gruntach Koszęcina. W  1511 roku jej
właściciel otrzymał przywilej posiadania stawu
w  lesie Lubocz, poza tym należały także do
niego półtorej łana roli i łąk oraz karczma, za-
łożona na mocy przywileju książąt opolskich
Jana i Mikołaja z 1489 roku. Według dawnych
zapisków odbudowana miała być na miejscu
starszej przez Glawera z  Miśni, na podstawie
przywileju księcia opolskiego Bernarda, w XV
wieku. Po rodzie Glawerów posiadać ją miały
rody Freszlów, Hercygów i Brusków, z którego
to wywodził się Walenty Roździeński, syn Ja-
kuba Bruska, który około 1570 roku przeniósł
się do kuźnicy Roździeńskiej, koło Bogucic na
terenie dzisiejszych Katowic.
·Kuźnica Pusta – wystawiona na gruntach

wsi Koszęcin, aczkolwiek w  niezbyt korzyst-
nym położeniu, narażona na czasowe spusto-
szenia przez powodzie – pusta czyli
zniszczona, opustoszała. W Urbarzu zamku lu-
blinieckiego znaleźć można informację o  nada-
niu pustego miejsca po kuźnicy razem z rolami
i łąkami do niej należącymi oraz pozwoleniem
na postawienie karczmy i  młyna ze stawem
kuźnikowi Schlichtingowi, co potwierdzać
miał dokument wystawiony 31 sierpnia 1550
roku w  Opolu, przez margrabiego Jerzego
Fryderyka Hohenzollerna. W  zamian za to
Schlichting miał dostarczyć do Opola rocznie
16 wozów dobrego żelaza, od karczmy i młyna
płacić po 1 grzywnę. Podobnie mieli czynić
i inni kuźnicy.

Kuźnica nad Potokiem Babienickim – dopły-
wem Małej Panwii:

·Kuźnica Mokrus – jej powstanie łączy się
z osobą syna kuźnika Miodka, Maćka Mokru-
sa, brata Wojciecha Gołego i  Jakuba Palucha,
wzmiankowani razem pod rokiem w  1565
przez Protokolarz miasta Woźnik. Kuźnica
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pojawia się także w dokumentach z 1736 roku.
W  1777 roku wydzierżawiona przez Jana Fer-
dynanda Koulhaasza.

Kuźnice nad Liswartą:

·Kuźnica Boronowska – wspominał ją (jako
starodawną) Urbarz zamku lublinieckiego, który
mówił o  jej właścicielu Macieju Kosie, który
musiał ówczesnemu właścicielowi Lublińca,
Jakubowi Sparweinowi, oddać z niej 12 wozów
żelaza. Później jej właścicielami byli kolejno:
Jędrzej Zielony, jego Syn Michał, który odstą-
pił ją Janowi Sołtyskowi, po nim zaś gospoda-
rował nią Andrzej Głowacki. W  1719 roku
wzmiankowany jest, w  owym roku zmarły,
mistrz kuźniczy Józef Fried. Kuźnica rozbu-
dowana była w 1753 roku na fryszerkę, produ-
kującą żelazo sztabowe.

·Kuźnica na Dołach – zbudowana także
przez owego Macieja Kosa przed 1574 roku,
gdyż wzmiankowana także przez Urbarz zamku
lublinieckiego – z niej Kos miał dostarczyć Spar-
weinowi 4 wozy żelaza. Rozbudowana w 1753
roku na fryszerkę, produkującą żelazo sztabo-
we.
·Kuźnica w Hadrze – zaznaczona na mapie

księstwa opolskiego z  1736 roku, zbudowana
przez Franciszka Karola Kotulińskiego, wła-
ściciela Boronowa, a  rozbudowana przez Ka-
rola Henryka Sobka na fryszerkę.
·Kuźnica w Mochale – należąca przez więk-

szość swego istnienia do właścicieli Wierzbia.
W XVIII wieku zamieniona na fryszerkę.
·Kuźnica w Chwostku – zbudowana w 1551

roku na miejscu zwanym Ryczwół lub Koko-
tek, przez mistrza kuźniczego Stanisława Gro-
dzickiego-Phorsteck (Chwostek). W 1753 roku
wzniesiono na jej terenie wielki piec, później
cajniarkę. Do 1777 roku należała do panów na
Boronowie, Kotulińskich.
·Kuźnica w Lisowie – istniała być może od

czasów średniowiecznych, zaś w  drugiej poł.
XVI wieku, jej właścicielem był Kuźnik Maciej

Lis. W 1740 roku wzmiankowana jako kuźnica,
późnej zaś jako fryszerka.

·Kuźnica w  Taninie – zbudowana w  1554
roku przez niejakiego Klimka, syna sołtysa
z pobliskich Kochanowic.

·Kuźnica na Stasiowym – w  XVIII wieku
znajdowała się tam fryszerka.
·Kuźnica na Drydnach – jeszcze w XVIII

wieku wspominana jako kuźnica.
·Kuźnica w  Brzegach – usytuowana nad

granicą Śląska z Rzeczpospolitą, wzmiankowa-
no w niej pod rokiem 1780 dwie fryszerki.

·Kuźnica w  Niwce – powstała prawdopo-
dobnie w XVI wieku.

·Kuźnica w  Pilawie k. Ponoszowa –
w XVIII wwieku znajdowała się tam kuźnica.

·Kuźnica w  Kieroczach k. Wędziny –
w XVIII wieku znajdowała się tam fryszerka.

Kuźnice nad Molną – dopływem Liswarty:

·Kuźnica w  Bogdali – wzmiankowana
w XVIII wieku, czynna do 1768 roku.
·Kuźnica w Płaszczoku – informacje o niej

pojawiają się pod rokiem 1736, w  1780 roku
zaś miały się tam znajdować dwie fryszerki.

·Kuźnic a  w  Mokruszu – wzmiankowana
w XVIII wieku.
·Kuźnica w Molnej – w drugiej poł. XVIII

wieku znajdowały się tam 2 fryszerki i  wielki
piec.
·Kuźnica Sierakowska – dwie małe kuźnice

nad malutkim dopływem Molnej k. Ponoszo-
wa, w XVIII wwieku istniała tam fryszerka.
·Kuźnica Ponoszowska – założona na prze-

łomie XVIII i XIX wieku.

Bardzo wiele ciekawych informacji o  małopa-
newskich kuźnicach, a  także o  pracy i  życiu
kuźników podaje nam Walenty Roździeński,
autor dzieła Officina ferraria, albo huta i warsztat
z  kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego, wydane-
go w  drukarni Szymona Kempiniego w  Kra-
kowie w  roku 1612. Dzieło to podaje prawie
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wszystkie kuźnice umiejscowione nad Małą
Panwią (pomija jedynie Truszczycką i Kaletań-
ską, pierwszą z  powodów niejasnych, drugą
z  powodu tego, iż zbudowano ją prawie dwa
wieki później), nazywa także najstarszą ze
wszystkich kuźnicę w  Bruśku. Przytacza on
bardzo opisowo ciężką pracę kuźników, nie-
bezpieczną i mozolną, wymagającą siły, zręcz-
ności i skupienia, odbywającą się wśród ognia,
żaru i  wielkich temperatur. Kopacze wydoby-
wali rudę darniową na terenach przeważnie
podmokłych, gdzie umiejscowiona była płytko
pod ziemią (później wiele z tych wyrobisk sta-
ło się wręcz terenami zalewowymi lub więk-
szymi sadzawkami czy stawami)
i  transportowano, najczęściej w  koszach, do
kuźnicy-huty. Żelazo wypalano w  dymarkach,
najczęściej kamiennych, o  objętości około 1
metra sześciennego rudy, którą wsypywało się
od góry. Powietrze potrzebne do potrzymania
roztapiającego rudę ognia tłoczyły do środka
na przemian dwa skórzane miechy. W  trakcie
wytopu co jakiś czas spuszczono niewielką
ilość powstającej surówki na zewnątrz. Wytop
trwał około 6 godzin, po nim ogień ugaszano,
a  przez otwór wyjmowano gorące żelazo (ga-
szone wodą) o  wysokiej zawartości węgla
i  żużlu oraz innych zanieczyszczeń, których
pozbywano się, obtłukując powstałą bryłę,
tzw. łupę, drewnianymi młotami. Kolejną czę-
ścią było rozdzielenie łupy na kilka mniejszych
części, które formowano następnie najczęściej
w bryły, pręty lub bednarkę z pomocą olbrzy-
miego młota kuźniczego o  wadze około
150  kg, a  napędzanego, podobnie jak miechy

w dymarce, z pomocą kół wodnych – dlatego
tak ważne było umiejscowienie kuźnic nad
rzekami. Często budowano także specjalne
stawy, z  których wodę na koło spuszczano
w czasach suszy. Początkowo wytapiano żelazo
za pomocą węgla drzewnego, który
przygotowywano wypalając drzewo w  tak
zwanych mieleszach/mielerzach czyli kopcach
obłożonych ziemią, chrustem i  tarniną. Jedna
kuźnica mogła rocznie wykorzystywać nawet
kilka tysięcy koszy węgla drzewnego. Do
prawdziwej rewolucji doprowadził Czech
z  pochodzenia, Jan Ferdynad Koulhaasz, od
1777 roku dzierżawca kuźnic w  Truszczycy
i Mokrusie, któremu udało się na wzór angiel-
ski skoksować węgiel kamienny, przez co zna-
cząco wzrosła jakoś produkowanej na Śląsku
stali, która była także dzięki temu znacznie
tańsza. Niestety rozpoczęło to trwający cały
następny wiek upadek kuźnic w  rejonie Lu-
blińca – korzystały one z  drogiego węgla
drzewnego, wołano więc przenieść wytop
i  obróbkę żelaza w  region późniejszego Gór-
nośląskiego Okręgu Przemysłowego, gdzie
dysponowano na miejscu węglem kamiennym,
z którego łatwo uzyskiwano dużo tańszy koks.
Stare huty, a  przy nich pracownie kowalskie
oraz fabryki narzędzi codziennego użytku, jak
sztućce czy gwoździe, czynne były do drugiej
połowy XIX wieku, kiedy zamknięto ostatnie,
nierentowne już zakłady dawniej tętniącego
życiem i pracą zagłębia przemysłowego.
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Dawny wapiennik, a później pomnik tragicznie zmarłych lotników w Ligocie
Dolnej.
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Kartka pocztowa przedstawiająca obecną ulicę Pokoju w Rudzie Śląskiej
(dawnej w Nowym Bytomiu, niem. Friedenshütte, obecnie to część Rudy

Śląskiej) z 1914 rok. Doskonale widoczna wieża ciesnień.

Widok dzielnicy robotniczej Chebzie (niem. Morgenroth) w Rudzie Śląskiej
w na przełomie lat 80. i 90. XX wieku.
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JEDYNA OSTOJA CYWILIZACJI

Po upadku okolicznych prowincji
Ekawtoria pozostała jedynym silnym garnizo-
nem na terenie Sudanu. W połowie 1884 roku
do siedziby gubernatora w Lado przybyli goń-
cy z informacją o zbliżającej się armii inwazyj-
nej pod wodzą jednego z  emirów Mahdiego.
Do samego Emina dotarł natomiast list od
owego emira, Keremallaha, w którym zawarto
żądanie poddania się Prowincji Równikowej.
Izolowana niemal z  każdej strony Ekwatoria
zdana była tylko na siebie. Schnitzer nie pozo-
stał jednak sam. W  niedoli towarzyszyli mu,
oczywiście oprócz oficerów i żołnierzy z  jego
garnizonu, także znany nam już Junker, Włoch
Gaetano Casati, były kapitan bersalierów,
wsławiony służbą pod Gordonem oraz nie-
miecki badacz Georg Schweinfurth. W obliczu
zagrożenia Emin potrafił sobie doskonale po-
radzić. Kiedy wyczerpały się zapasy cukru, ka-
zał używać w zamian miodu, świece wyrabiano
z  wosku pszczelego, a  mydło z  mieszanki
tłuszczu zwierzęcego i potasu. Gdy ubrania je-
go ludzi zaczęły przypominać bardziej łachma-
ny niż stroje, rozkazał powrócić do zwyczajów
plemiennych. Kobiety zaczęły nosić spódnicz-
ki z liści i trawy, także on sam niejednokrotnie
występował w  stroju tubylczym. Żołnierze
z  jego garnizonu traktowali go pobłażliwie.
Sam Eduard nie zwykł wydawać rozkazów,

traktował swych podwładnych bardziej jako
współtowarzyszy, a nie ludzi winnych wykony-
wać jego wolę. Wdawał się z nimi w dyskusje,
przekupywał pochlebstwami, często grając na
zwłokę, po prostu przeczekiwał podjęcie ja-
kiejś trudnej decyzji lub konfliktu w  garnizo-
nie. Sami żołnierze widząc w  nim jedyny
symbol władzy słuchali go jednak, doceniając
jego cierpliwość i  podejście do ludzi. W  listo-
padzie 1884 roku na świat przyszła córka
Eduarda Schnitzera z  jego związku z  Safaran,
piękną abisynką z  plemienia Galla, słynącego
ze  smukłych, niezwykłej urody kobiet. Pierw-
sze dziecko pary umarło krótko po ślubie,
drugie – córka Ferida przeżyć miała ojca i za-
mieszkać w Berlinie. Wkrótce umrze także Sa-
faran, o  śmierci której w  wielkiej subtelności
pisze Emin: Jeśli to prawda, że Bóg tych, których
kocha karze, to należę do wybrańców. Po ośmiodnio-
wym chorobowym, wieczorem szóstego dnia tego mie-
siąca moja żona wielkiej gorączki ofiarą padła
i pozostawiła mnie samego z moją małą dziewczynką.
Robiłem to, co było w mojej mocy, niestety nieskutecz-
nie. Jak bardzo ten cios mnie dotknął i  jak ja teraz
z powodu dziecka w niezmiernej trosce jestem, rozumie
pan sam.

KŁOPOTY

Ekspedycja mahdystów skierowana
przeciwko Ekwatorii posuwała się w głąb inte-
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rioru sudańskiego ślimaczym tempem. Jednak
w  końcu tego samego miesiąca, w  którym
umiera Safaran, na Emina spada kolejny cios.
Ansarowie po ciężkich walkach zajmują fort
Amada nad Nilem. Wielu z  jego ludzi traci
morale, część dezerteruje, a  kilka mniejszych
garnizonów przechodzi na stronę wroga. Na
domiar złego w Lado wybucha niekontrolowa-
ny pożar, w którym spłonęła wielka część za-
pasów prowincji. Ekwatoria powoli zaczęła
pogrążać się w  chaosie. Po pośpiesznej nara-
dzie ze swoimi egipskimi oficerami Emin pod-
jął decyzję o  kapitulacji zarządzanej przez
siebie prowincji. Po kilku dniach jednak zmie-
nił zdanie. Uznał, że mahdyści zaaferowani
działaniami na północy kraju nie pokuszą się
zbyt szybko na zajęcie Ekwatorii. I  rzeczywi-
ście, żołnierze Mahdiego zatrzymali się trochę
poniżej bagien As Sududu. Na początku 1885
roku, pozostawiając w  Lado silny garnizon,

Emin wraz ze swoim sztabem wycofał się do
Wadelaj oddalonego o  około trzysta pięćdzie-
siąt kilometrów od Lado. W swoim dzienniku
zanotował: Będziemy tu mieli naszą kwaterę aż do
lepszych czasów. W  kolejnym roku dotarły do
Schnitzera w końcu informacje o losie Gordo-
na. O pogarszającej się sytuacji garnizonu po-
stanowił poinformować doktor Junker, który
wyruszył w trasę przez dziewicze i niezbadane
regiony Afryki ku Zanzibarowi. Swoją pełną
niebezpieczeństw podróż opisał w  dzienniku,
wydanym we Wiedniu w 1890 roku. Po dotar-
ciu dr  Junkera do Kairu i  jego barwnej opo-
wieści o  samotnej placówce walczącej od
trzech lat z mahdystami rozgorzała prawdziwa
eminomania. W obliczu sukcesów mahdystów
i upadku Gordona ludzie w Europie potrzebo-
wali bohatera. Niemal od razu dziennikarze,
politycy i  inni ujrzeli w  nim nowego herosa,
stojącego na czele latarni cywilizacji w  niedo-

Emin Pasza przy pracy w jednej z wiosek afrykańskich. Za nim, wsparty na karabinie
stoi Jephson. Jest to typowe przedstawienie "białych" kolonizatorów badających

prymitywizm i zarządzających ludami, w myśl europejskiego postrzegania, stojącymi
na niższym poziomie moralnym, kulturowym i techologicznym.
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stępnych otchłaniach interioru afrykańskiego.
Całą karuzelę dodatkowo napędzały skąpe in-
formacje o Eminie, czyniąc z niego postać nie
tyle fascynującą, co tajemniczą. W  mediach
wrzało, tak pisano o nim w Niemczech: Emin
Bej musi mieć wsparcie… Prestiż Europejczyków jest
tu przegrany.

NA RATUNEK

Szybko zrodziła się przy tym idea wy-
prawy mającej na celu odblokowanie Emina
i  jego garnizonu. Ogromny wpływ na realiza-
cję tych wypraw miały względy polityczne.
Wierzono usilnie w  mityczny skarb Eduarda,
ów magazyn kości słoniowej wart na tamte
czasy 60 tysięcy funtów angielskich. Głównie
jednak liczono, że wraz z taką wyprawą uda się
albo zdobyć nowe, albo utrzymać stare wpły-
wy w  tym rejonie Afryki. Pierwszą wyprawę
mającą na celu odblokowanie Eduarda powzię-
li Niemcy już w  1885 roku. Kierowana przez
geologa Oskara Lenza, została jednak zawró-
cona przez nieprzyjaznych Eminowi łowców
i handlarzy niewolników. Podobny los spotkał
drugą, również niemiecką wyprawę, dowodzo-
ną przez Gustava Adolfa Fischera. W  Anglii,
która prowadziła wtedy kilka wojen kolonial-
nych, zrezygnowano na razie z  kolejnej inter-
wencji w  Egipcie. Jednak rewelacje Junkera
i następujący po nich szum medialny, przedsta-
wiający białego bohatera otoczonego przez
krwiożercą masę muzułmańskich złoczyńców,
wywołały tam ogromne poruszenie. W  liście
do jednego ze swoich przyjaciół, z narażeniem
życia przenoszonych przez kurierów, Emin na-
pisał: Nadal czekam na pomoc – pomoc z  Anglii.
Rząd angielski odcinał się od jakiejkolwiek in-
terwencji w sprawie Emina. Działały jednak na
Wyspach Brytyjskich nieoficjalne organizacje,
które pod pretekstem filantropii chciały uzy-
skać jak największe korzyści dzięki pomocy
Schnitzerowi. W  1885 roku założony został
fundusz: Emin Pasha Relief and Rescue Expedi-

tion, którego przewodniczącym został szkocki
przemysłowiec William Mackinnon. Do końca
1886 roku fundusz na rzecz ratowania Emina,
wynosił już 20 tysięcy funtów angielskich,
z  czego 10 tysięcy przekazał rząd egipski. Na
kierownika ekspedycji wybrany został Henry
Morton Stanley, sławny z wyprawy w celu od-
nalezienia Livingstone’a.

Na rzecz wyprawy dom handlowy
Fortnum & Mason dostarczył skrzynie z deli-
katesami, przysłano nowy, biały mundur galo-
wy dla Emina Paszy, a  wynalazca Hiram
Maxim przesłał nowy model swojego karabinu
maszynowego. Siły, jakie wysyłały tą wyprawę,
kierowały się nie tylko chęcią pomocy oblężo-
nemu, ale także zyskiem. Handlowcy liczyli na
zajęcie i utworzenie sieci faktorii w czasie wy-
prawy. Król Leopold II, nominalnie zwierzch-
nik Stanley’a, zgodził się na udział w wyprawie
swego podopiecznego pod dwoma warunka-
mi. Po pierwsze miała ona przebiegać przez
niezbadane należące do króla tereny Konga,
a po drugie miał on złożyć Schnitzerowi pro-
pozycję zostania gubernatorem i  przyłączenia
Ekwatorii do Wolnego Państwa Kongo.

STANLEY I EMIN PASZA

W lutym 1887 roku Stanley znalazł się
na Zanzibarze, gdzie najął tragarzy na swoją
wyprawę. Po paru tygodniach wraz z  ponad
sześciuset dwudziestoma ludźmi wylądował
u ujścia rzeki Kongo. Losy ekspedycji zasługu-
ją na obszerny artykuł, jednak z braku miejsca
napiszę, że przypominała drogę w głąb piekła.
Na kilkuset kilometrowej trasie przez dżunglę,
jego ludzie rozproszyli się, a  połowa zginęła,
z  powodu głodu, chorób oraz ataków tubyl-
ców. Ludzie powoli tracili wiarę na ratunek,
błądzili około dwóch miesięcy w puszczy nad
rzeką Ituri, która tworzyła tak gęstą powłokę
nad nimi, że nie docierało do nich światło sło-
neczne; przez ten obszar wyprawa poruszała
się tempem pół kilometra na dzień. Stanley
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podzielił swą ekspedycję na dwie części, sam
ze strażą przednią wyruszył w  głąb interioru,
licząc na odnalezienie Emina, resztę zostawił
pod komendą swego zastępcy. Czy Emin Pa-
sza rzeczywiście potrzebował pomocy?
W  pewnym sensie na pewno tak. Ale nie od-
sieczy, a raczej wsparcia politycznego i militar-
nego. W jednym z  listów napisał: Opuścić nasze
terytorium? Nie ma mowy. Sytuacja garnizonu
Emina powoli się ustabilizowała. Udany kontr-
atak żołnierzy Schnitzera uwolnił oblężone
w  międzyczasie przez czarnoskóre plemiona
Lado i  odrzucił siły mahdystów na północ,
odbijając kilka fortów. Mimo tego, że w  pro-
wincji nie brakowało żywności, a żołnierze tyl-
ko z  rzadka staczali poważniejsze potyczki
z  wrogiem, to sytuacja powoli zaczęła się po-
garszać. W Wadelaj wybuchł pożar, który stra-
wił większą część miasteczka. Na szczęście
zdołano ocalić amunicję, która i tak już powoli
się kończyła. Sam Emin podupadał na zdro-
wiu, szczególnie wzrok mu szwankował, tak
bardzo, że czytać potrafił z  odległości pięciu
centymetrów od okularów. Ostatecznie jednak
29 kwietnia obaj panowie spotkali się nad je-
ziorem Alberta.

SPOTKANIE

Tak wyglądało ich pierwsze spotkanie:
O  ósmej godzinie, wśród wielkiej radości i  po wielu
salwach powitalnych ze strzelb, sam Emin Pasza
wkroczył do obozu (…) Ucisnąwszy im wszystkim
dłonie po kolei, zapytałem, który z nich jest Eminem
Paszą? W tym momencie zwrócił moją uwagę niewyso-
ki, drobny jegomość w  okularach, który odezwał się
znakomitą angielszczyzną: Jestem panu winien sto-
krotne dzięki, panie Stanley. Doprawdy nie wiem, jak
mam panu wyrazić moje podziękowania. Ach to pan
jest Eminem Paszą. Proszę nie wspominać o  podzię-
kowaniach, niechże pan wejdzie i usiądzie. Tu jest tak
ciemno, że się nie widzimy (…) Spodziewałem się
spotkać mężczyznę wysokiego, chudego, o  wyglądzie
wojskowego, w  wypłowiałym mundurze egipskim,

a  tymczasem zobaczyłem niewielkiego, drobnego jego-
mościa w porządnym fezie i czystym ubraniu ze śnież-
nobiałego drelichu, dobrze wyprasowanym i  leżącym
jak ulał. Twarz miał w  rysach węgierskich, okoloną
szpakowatą brodą, jednakże okulary nadawały jej
wygląd trochę włoski lub hiszpański. Nie znać było
na niej ani choroby, ani niepokoju; wskazywała raczej
na dobrą kondycję ciała i  spokój ducha. Następnie
obaj przegadali ze sobą około dwóch godzin,
wypijając pięć półlitrowych butelek szampana.
Kolejnego dnia Stanley przekazał Eminowi
trzydzieści jeden skrzyń z  amunicją do Re-
mingtona oraz przygotowany na tę okazję strój
galowy, który jednak okazał się za wielki i wy-
magał skrócenia o  ponad piętnaście centyme-
trów. Różniło ich wszystko. Emin był
człowiekiem biernym, wyrafinowanym, dro-
biazgowym, zawsze skłonnym do kompromi-
su, rozmiłowanym w nauce i o  fatalistycznych
poglądach oraz osobą niezdecydowaną. Edu-
ard dysponował precyzyjnym, rozważnym
umysłem, choć stale znajdował się pod presją
otoczenia. Natomiast Stanley był człowiekiem
otwarcie wyrażającym swą pogardę dla kolek-
cjonerów i  erudytów, którego jedyną zasadą
było osiągnięcie za wszelką cenę, nie oglądając
się na koszta – celu. Stanley namawiał Paszę,
by ten razem z nim opuścił Ekwatorię, na co
ten drugi nie chciał się zgodzić. Negocjacje
trwały trzy tygodnie.

ZDRADA

Emin Pasza niemal od razu odrzucił
propozyce Stanleya. Tak tą od handlowców,
jak i  tą od króla Belgów Leopolda II, gwaran-
tującą mu pensję tysiąca pięciuset funtów
rocznie i  dwunastu tysięcy funtów funduszu
reprezentacyjnego. Ostatecznie stanęło na
tym, że dziennikarz miał wrócić po resztę
swojej kolumny, ponad tysiąc dwieście kilome-
trów w  głąb interioru afrykańskiego, a  Emin
wraz z  podwładnymi miał wysondować na-
stroje w garnizonie. W końcu też siły mahdy-



Postać

SILESIANA 1/2022
stów ruszyły do ataku. Kalif Abdullahi, na-
stępca Mahdiego, który zmarł 22 kwietnia
1885 roku, podjął decyzję ostatecznego zajęcia
Ekwatorii. Wysłał więc 4000 ludzi pod do-
wództwem Omara Saleha na południe. Trzy
parostatki, w  tym wielki Burdajn, holujące
sznur barek, Nilem popłynęły ku prowincji
Schnitzera. Zbliżał się czas rozstrzygnięcia.
Powrót Stanley’a  do swoich ludzi, to pasmo
wielkich udręk. W końcu jednak, po prawie ro-
ku nieobecności dotarł do reszty oddziału. Jak
się okazało był on w totalnej rozsypce. Udało
mu się jednak zebrać ocalałych i  wyruszyć
w  drogę powrotną do Emina. Po półrocznej
nieobecności powrócił w  grudniu 1888 roku
z  resztkami swoich ludzi nad jezioro Alberta.
Jak się jednak okazało Emin wraz ze swoimi
najbliższymi współpracownikami znajdował
się w  niewoli. I  to niewoli u  swoich podko-
mendnych. W  czasie inspekcji położonego
najdalej na północ ekwatorskiego posterunku
w Dulfie zostali oni pojmani przez zbuntowa-
nych żołnierzy sudańskich pod wodzą dwóch
oficerów egipskich. Kreślili oni plany ogłosze-
nia swej niezależności. Ratunek nastąpił dopie-
ro z  najmniej spodziewanej strony. Parostatki
z muzułmańskim wojskiem wpłynęły do Lado
i  w  porozumieniu z  dotychczas oblegającymi
samotną twierdzę plemionami Bari zajęły ją.
Jeden z  buntowniczych przywódców powsta-
nia wyprawił się na czele części oddziałów na
spotkanie z ansarami. Został jednak pokonany,
a  Dulfie oblężone. Po ciężkich walkach udało
się jednak buntownikom odrzucić mahdystów
od wałów miasteczka. Ocalały przy życiu drugi
egipski oficer – Selim Bej uwolnił dr  Emina
i  jego towarzyszy, po czym cały garnizon
w popłochu zbiegł na południe, pozostawiając
Dulfie i  kilka innych mniejszych strażnic na
pastwę ansarów.

KONIEC EKWATORII

W  Ekwatorii zapanował chaos. Emin

wraz z  rozpadem prowincji, jako spoistego
państewka, stracił wszelkie dobre karty w  ne-
gocjacjach ze Stanleyem. Ten ostatni wystoso-
wał więc list do Emina, w którym informował,
że doktor ma dwadzieścia dni na stawienie się
nad południowym krańcem jeziora, skąd ra-
zem mieli wyruszyć w kierunku wyspy Zanzi-
bar. W lutym 1889 roku Emin Pasza, zjawił się
w obozie Stanleya i doszło pomiędzy nimi do
pewnego konsensusu. Morton zgodził się
jeszcze poczekać jakiś czas na wiernych Emi-
nowi członków garnizonu, którzy chcieliby
ewakuować się z  nim z  Ekwatorii. Przez pół-
tora miesiąca ludzie wierni dotychczasowemu
gubernatorowi przybywali na miejsce zbiórki
wraz ze swoimi żonami, konkubinami, dziećmi
oraz licznym bagażem. Wielu miało ze sobą
całe łóżka, żarna czy naczynia do ważenia pi-
wa. W  końcu kolumna licząca 1600 ludzi wy-
ruszyła na południe w  stronę równika. Jak
w  niemal każdej XIX–wiecznej afrykańskiej
podróży i  w  tej nie obyło się bez wielu prze-
ciwności i  klęsk. Niemal na miesiąc oddział
musiał się zatrzymać w  wyniku ataku malarii
u  Stanley’a. Po trzytygodniowym odpoczynku
na terenie jednej z misji protestanckich wypra-
wa ruszyła przez nieprzyjazne tereny, którymi
władały murzyńskie plemiona, silnie broniące
swojej niezależności. W  czasie podróży Emin
był wrogo nastawiony do Stanley’a, zajmował
się niemal wyłącznie córką, a za całe pożywie-
nie wystarczał mu kubek kawy. Schnitzer był
załamany takim obrotem sprawy. Ostatecznie
niedaleko wybrzeża kolumna spotkała nie-
miecką ekspedycję na rzecz odnalezienia Emi-
na i  Stanleya, zorganizowaną przez Carla
Petersa. Schnitzer w pierwszej chwili był oszo-
łomiony swoją sławą. 4 grudnia 1889 roku, po
przebyciu dwóch tysięcy dwustu kilometrów
i w dwa lata i dziesięć miesięcy po opuszczeniu
przez Stanleya ujścia rzeki Kongo, ekspedycja
dotarła do Bagamojo w  dzisiejszej Tanzanii.
Stanley mógł wysłać, tak oczekiwaną w Euro-
pie depeszę: Emin uratowany.
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ZASZCZYTY I UPADEK

Stanley oraz Emin wraz z niemieckimi
oficerami, na czele kolumny wjechali do mia-
steczka konno. Powitał ich wystrzał z  działa.
Obwarowana wałami miejscowość była udeko-
rowana na ich cześć, zaś w porcie stały cztery
okręty wojenne, angielskie i  niemieckie. Na-
stępnie o  godzinie wpół do ósmej wieczorem
przy dźwiękach orkiestry sprowadzonej z  nie-
mieckiego krążownika rozpoczął się bankiet
w  miejscowej kantynie oficerskiej. Emin ura-
dowany tym, jak sławną osobistością się stał
oraz uszczęśliwiony obecnością Niemców, pił
dużo i zajadał się serwowanymi podczas przy-
jęcia przysmakami. Po jakimś czasie opuścił
jednak bankiet. Kiedy nie wracał przez jakiś
czas, zaczęto go szukać. Okazało się, że cier-
piący na kataraktę krótkowzroczny doktor po-

tknął się na werandzie przechodząc przez
okno na drugim piętrze i  z  wysokości prawie
pięciu metrów spadł na ulicę. Okazało się, że
doktor Emin miał pękniętą czaszkę oraz zła-
mane dwa żebra i przez całą noc nie odzyski-
wał przytomności. Stanley odczekawszy
zaledwie jeden dzień na wiadomości o  stanie
zdrowia Schnitzera pozostawił w  szpitalu
w  Bagamojo swojego lekarza Parke’a  i  na
brytyjskim okręcie wojennym 6 grudnia po-
płynął ze swoimi ludźmi na Zanzibar. Już nig-
dy ani nie spotkali się ponownie, ani nawet nie
wymienili listów. Stanley po dotarciu do Kairu,
gdzie posypała się na niego niekończąca się
rzeka gratulacji i pochwał, skupił się na pisaniu
dziennika z  podróży, zatytułowanego W  czelu-
ściach Afryki.

OSTATNIA PODRÓŻ

Medale pamiątkowe przedstawiające Emina Paszę.
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Emin Pasza przez cztery miesiące po-

zostawał w Bagomojo, gdzie przechodził kura-
cję po pęknięciu czaszki. W  czasie pobytu
w  szpitalu pewnej nocy uciekł z  niego i  na
wpół ślepy wyruszył pieszo do swojej byłej
prowincji, na szczęście udało się go powstrzy-
mać. Po wyzdrowieniu nabył w  miasteczku
posiadłość i  znalazł córce opiekuna, któremu
kazał uczyć ją języka niemieckiego. W 1889 ro-
ku Emin otrzymał tytuł Doctora Honoris Causa
Uniwersytetu w  Królewcu oraz wysokie od-
znaczenie państwowe, Order Korony z Gwiaz-
dą drugiej klasy wraz z  listem gratulacyjnym
od cesarza. 28 lutego 1890 roku kanclerz Bi-
smarck przysłał z  Berlina telegram, w  którym
znalazła się wiadomość o przyjęciu go do nie-
mieckiej służby zagranicznej. Wraz z  końcem
kwietnia 1890 roku Emin Pasza w  towarzy-
stwie niemieckiego zoologa dr  Franza Stuhl-
manna, trzech niemieckich oficerów oraz
siedmiuset tubylców, zabierając ze sobą bogate
wyekwipowanie i  nowoczesną broń, ruszył
w  celu uprzedzenia Anglików i  zajęcia całej
Ugandy. Eduard dostał instrukcję zajęcia ob-
szarów na południe i  wzdłuż Jeziora Wiktorii
aż po Jezioro Alberta, w  imieniu Cesarstwa
Niemieckiego. Drugim jego zadaniem była
walka z  Arabami, ich handlem i  wpływami.
Przed wyruszeniem doktor Emin napisał do
siostry: Możesz sobie wyobrazić, ile pracy i wysiłku
kosztuje wyekwipowanie, zaopatrzenie i przygotowanie
takiej wyprawy. Jednak wkrótce doszło do poro-
zumienia angielsko–niemieckiego w  kwestii
Ugandy, która przypadła imperium
brytyjskiemu. Rozkazano Eminowi zmienić
plany. Wtedy też Schnitzer po raz pierwszy
i ostatni w swojej karierze wykazał się niesub-
ordynacją. Nie wiadomo dokładnie co ją spo-
wodowało. Podejrzewa się, że chciał odnaleźć
resztę swojego garnizonu, aby następnie objąć
ponowne rządy nad Nilem i  utworzyć nieza-
leżne królestwo.

ŚMIERĆ

Emin wraz ze swoją wyprawą podążał
dalej w  głąb Afryki. Założył dla Cesarstwa
Niemieckiego stację Bukoba i po dalszych kil-
ku tygodniach natknął się na resztki swoich lu-
dzi z  garnizonu Ekwatorii. Niemcy odcięli się
od jego ruchów, podobnie jak jego byli żołnie-
rze. Z  garstką wiernych sobie, w  większości
wygłodzonych i  obłożonych chorobami ludzi
wyruszył w stronę Konga, być może, by prze-
być w poprzek cały afrykański kontynent i do-
trzeć do Kamerunu na zachodnim wybrzeżu. 6
grudnia 1891 roku napisał do siostry: Moi lu-
dzie mają te listy – Dr. Stuhlmann idzie z przesyłką
i  bierze te listy ze sobą. Niech Bóg was wszystkich
błogosławi. Na wpół ślepy, jak ja jestem, byłoby nie-
potrzebne mi natychmiast odpisywać. Czekaj więc, aż
jakiś inny list ode mnie przyjdzie. Gdy w  obozie
wybuchła epidemia ospy, Emin wysłał Stuhl-
manna wraz ze zdrowymi w  drogę powrotną,
sam natomiast został opiekując się chorymi.
W październiku 1892 roku wraz z garstką ludzi
wyruszył w dalszą drogę w głąb Konga.

Około 140-150 kilometrów na połu-
dniowy wschód od Wodospadu Stanleya w Ki-
nena w  Wolnym Państwie Kongo grupa
arabskich handlarzy napadła go w  namiocie
i podcięła mu gardło. Miał wtedy 52 lata. Roz-
kaz zamordowania Białego Paszy wydał nie-
przychylny mu sułtan Kibonge, którego
prawdziwe miano to Hamadi bin Ali. Po
śmierci głowa Emina pokazana została sułta-
nowi. Według plotek jego ciało zostało zaś
zjedzone przez tubylców, co może potwier-
dzać fakt, że nigdy nie odnaleziono jego gro-
bu. Dopiero po upływie roku świat dowiedział
się o zabójstwie Emina Paszy. Oficerowie bel-
gijscy stacjonujący w Kongo w 1893 roku zor-
ganizowali obławę na morderców Emina.
Zostali oni skazani na śmierć, również sułtan
Kibonge został schwytany, osądzony i  roz-
strzelany, a jego ziemie zajęte. Śledczy belgijscy
odnaleźli dziennik Emina i  wiele jego osobi-
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stych rzeczy.

DZIEDZICTWO

Postać Emina Paszy cieszyła się dużą
estymą do czasów przejęcia władzy w  Niem-
czech przez NSDAP. Schnitzer pojawił się
nawet w powieści Henryka Sienkiewicza W pu-
styni i  w  puszczy. Uważa się go także jako je-
dnego z  pierwowzorów Kurtza, bądź też
Marlowe z  Jądra Ciemności Josepha Conrada.
Polski pisarz Jan Michał Rakowski napisał od-
cinkową powieść Wyprawa Stanleya poprzez naj-
czarniejszą Afrykę dla oswobodzenia Emina Paszy
publikowaną w  Gazecie Grudziądzkiej w  cza-
sach II Rzeczypospolitej. Alfred Szklarski
umieszcza go w  jednej z części przygód Tom-
ka Szklarskiego – Tomek na Czarnym Lądzie.
Przez cały okres swoich rządów w  Ekwatorii,
dzięki licznym podróżom zbadał pod wzglę-
dem geograficznym liczne obszary wschodnie-
go Sudanu. Odkrył Nil-Semliki łączący Jezioro
Alberta z  Jeziorem Edwarda. Niestety nie do-
konał jego bliższego poznania, skupiając się na
przyrodzie tego obszaru. W  czasie wyprawy
niemieckiej wespół ze Stuhlmannem badał
stoki gór Ruwenzorii. Był badaczem szeregu
zjawisk meteorologicznych, zoologicznych i et-
nograficznych. Zgromadził ogromne zbiory
ornitologiczne i  botaniczne z  terenu działu
wodnego Nil-Kongo. Tworzył kolekcję wy-
pchanych ptaków dla londyńskiego British
Museum. Odkrył przy tym wiele nieznanych
dotąd gatunków zwierząt, jak choćby Passer
Eminibej (jeden z  wróbli afrykańskich) i  Tau-
raco Emini (ptak z rodziny turaków). W archi-
wach Muzeum Historii Naturalnej w Londynie
znajdują się m.in. listy Emina, a w nich szcze-
gółowe informacje o  okazach, które wysyłał
z  Sudanu do Europy: motyle, chrząszcze, wy-
pchane ptaki, a nawet szkielety dwóch pigme-
jów. Przesyłał również okazy fauny i  flory do
innych zachodnioeuropejskich muzeów z  ber-
lińskim i  wiedeńskim na czele. Był gwiazdą

światowych mediów, jednak pamięć ludzka jest
ulotna, dziś tylko czasami pojawia się o nim ja-
kaś wzmianka w gazecie. Przed wojną w Opo-
lu można było przechadzać się Emin
Paschestrasse i  udać się do knajpy Pod Białym
Paszą.
Stolica Ekwatorii w czasie panowania Emina –
Wadelaj już nie istnieje, pozostał po niej tylko
kopiec kamieni, na którym znajduje się tablica
z napisem: Wadelaj. Placówka egipska 1879-1889.
Siedziba władz Ekwatorii za rządów Emina Paszy.
W  miejscu, gdzie znajdował się fort Fatiko,
również można odnaleźć tablicę: Fort Fatiko
1872-1888 zbudowany przez sir  Samuela Bakera
siedziba Gordona i Emina.
W  Kampalii, stolicy Ugandy, znajduje się luk-
susowy hotel imienia Emina Paszy. Jedna z za-
tok Jeziora Wiktorii nosi jego imię, a  po
hipodromach całego świata biega koń Emin
Pasza czystej krwi arabskiej rodem z  Polski.
W  niemal każdym numerze Uganda Journal,
znajduje się zaś choćby wzmianka o Eduardzie
Schnitzerze. Polski archeolog Marek Lemiesz
z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, ba-
dając od lat brzegi sudańskiego Nilu, zajmuje
się również poszukiwaniem grobu Emina Pa-
szy. Harry Johnson pisze: Znaczna część obszarów
nad Nilem znajduje się dziś w  sytuacji znacznie gor-
szej niż za rządów Bakera w  Sudanie, a  nawet we
względnie łaskawej epoce Emina… Przykro pomyśleć,
że prawdopodobnie ludzie byli wtedy szczęśliwi.
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Na szezlągu siedzi lyń
Nic nie robi cołki dziyń,

– O nie godejcie, że jo nic nie robia !
A kto siedzi na kanapie i drapie sie po szłapie ?

A kto zjod dwa kołoczki, co je dostoł łod ciotki ?
A kto dzisioj ze sznojdra szczyloł ?
A kto bombony z tytki wybiyroł ?

No i co, to wszystki to je nic ?

Na szyzlagu siedzi lyń
Nic nie robi cołki dziyń.

– Wyboczcie, a nie jodłech wodzionki ?
A nie ukroiłech se wyndzonki ?
A nie uciyrołech dziś kichola ?
A nie przezywołech gorola ?

No i co, to zaś nic ?

Nie boł we szkole, bo mu się nie chciało,
Nie łodrobiuł zadanio, bo czasu mioł za mało.

Nie zawiązoł szpotloków łod szczewików, bo ni mioł ochoty,
Nie pedzioł “Szczynść Boże”, bo za dużo z tym roboty.

Nie wykludziił Azorka, bo mysloł, że to zrobi starka.
Nie ciepnoł gołymbiom kaszy, bo stoła na bifyju w taszy.

Mioł zjeść wieczerza, ino gymbom mlasnął,
Mioł sie legnąć, nie zdążył – zasnął.
Śniło mu sie, że na grubie robioł,
Łobudzioł sie i w gowa zachodzioł

Czy łon sie doprowdy tak ciynżko narobioł ?
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Zwyczaje doroczne charakteryzują się
cyklicznością i zależnością od pór roku. Śląskie
obrzędy doroczne ściśle współgrały z  liturgią
i  rytuałem Kościoła katolickiego. Śląska kultu-
ra ludowa, która rozwijała się systematycznie
na przestrzeni wieków pod koniec XIX
i  w  pierwszej połowie XX wieku uległa prze-
obrażeniu. Wiele z  dotychczasowych obrzę-
dów straciło na znaczeniu i  zostało wkrótce
zapomnianych. Inne dostosowywano do zmie-
niającego się świata, kolejne zaś stały się ele-
mentem przaśnej zabawy. Całkowity kres
ludyczności Ślązaków przyniosła II wojna
światowa, która w  ostatecznych rozrachunku
doprowadziła nie tylko do zmian polityczno-
gospodarczych, ale spowodowała exodus Ślą-
zaków na zachód a także żmudny proces inte-
gracji kulturowej z  przesiedleńcami z  innych
rejonów Polski. Last but not least życie wiej-
skie stopniowo zamierało, co spowodowane
było wzrostem znaczenia, przede wszystkim
gospodarczego, miast, co z  kolei wiązało się
i  nadal wiąże z  emigracją do większych i  pod
pewnymi względami atrakcyjniejszych ośrod-
ków miejskich.

ANDRZEJKI

Imię Andrzej wywodzi się z starogrec-
kiej nazwy aner czyli mąż. Wigilia św. Andrzeja,
która corocznie odbywa się 29 listopada, swą

tradycję wywodzi od starodawnych obrzędów
związanych najprawdopodobniej z pogańskimi
świętami ku czci zmarłych. Z  dniem tym nie-
odłącznie związane są praktyki wróżbiarskie,
które obecnie mają charakter nieco przaśny
i zabawowy.

Do najpopularniejszych wróż andrzejkowych
zalicza się obecnie:

·Lanie wosku (kiedyś stosowano ołów) na wo-
dę. Z  kształtów, które gorący wosk przybiera
w cieczy doszukuje się znaków odnoście przy-
szłego męża, jego zawodu, staropanieństwa;
·Puszczanie na wodę dwóch igieł lub listków
mirtu (z  liści tego krzewu od starożytności
panny młode wyplatały wianki, sam mirt sym-
bolizuje wiele rzeczy – kojarzony jest z  pięk-
nem i  czystością – w  starożytnej Grecji
zapewniał płodność i  był symbolem Afrodyty
– W  Starym Testamencie pełnił role symbolu
niesmiertelności, pokoju oraz radości). Jeśli
igły lub liście zetknęły się, oznaczało to rychłe
zamążpójście;
·Liczenie sztachet w  płocie, które znajdowały
się w  zasięgu ramion panny – jeśli ich liczba
była parzysta oznaczało to rychłe zamążpój-
ście;
·W domach w których były psy, panny rozkła-
dały na ziemi kości posmarowane tłuszczem.
Ta której kość, jako pierwsza została pożarta
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przez czworonoga jako pierwsza miała wyjść
za mąż;
·W  wigilię św. Andrzeja wkładano karteczki
z  wypisanymi imionami chłopców oraz jedną
pustą pod poduszkę, rano panny na chybił tra-
fił wyciągały jedną karteczkę, imię na niej
umieszczone wskazywało kandydata do za-
mążpójścia, z kolei biała kartka oznaczała sta-
ropanieństwo;
·Panny ściągały swoje lewe obuwie i  na prze-
miennie ustawiały je w kierunku drzwi. Której
but jako pierwszy przekroczył próg, miała
wyjść za mąż jako pierwsza. Czasami rzucano
buty i  trzewiki za siebie. Dziewczyna, której
obuwie spadło przodem do drzwi mogła być
pewna rychłego zamążpójścia;
·Na stole panny ustawiały trzy talerze, pod
którymi ukrywały obrączkę, lalkę lub różaniec
(bądź: węgiel – oznaczał chorobę, monetę –
bogactwo, popiół – śmierć, chleb – dostatek).

Która z  panien wyciągnęła obrączkę miała
szybko wyjść za mąż, lalkę groziło jej zostanie
panną z  dzieckiem, natomiast różaniec miał
oznaczać pójście do klasztoru.

Charakter wróźbiarski zachowały także tak
zwane prognozy pogodowe, takie jak:

·Jak je na Jędrzeja mróz, to sobie siedlak ma
gotować wóz;
·Na św. Andrzeja trza kozucha dobrodzieja;
·Kiedy na Andrzeja poleje, cały rok nie w porę
rolę moczy, suszy;
·Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży sto
dni śnieg w polu leży.

ADWENT

Słowo łacińskie adventus oznacza przyj-
ście. W  kościołach chrześcijańskich jest to
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okres poprzedzający narodziny Jezusa Chry-
stusa, uznawanego za zbawiciela, który zawsze
trwa od I nieszporów czwartej z kolei poprze-
dzającej Święto Bożego Narodzenia niedzieli
(najbliższej dnia św. Andrzeja) do zmierzchu
24 grudnia. Okres ten trwa obecnie około 4
tygodni, zaś kiedyś zaczynał się na drugi dzień
po św. Marcinie i trwał podobnie jak okres po-
stu wielkiego, czterdzieści dni. Okres adwentu
traktowany był i  jest jako okres postny.
W okresie tym chrześcijanie (w 1 niedziele ad-
wentu rozpoczyna się również Nowy Rok Ko-
ścielny) powinni odmawiać sobie zabaw,
tańców i  smakołyków, a  czas spożytkować na
przygotowaniu się do Godów. 1 Niedziela Ad-
wentu stanowiła okazję do wróżenia i przepo-
wiedni, przy czym szczególny nacisk
kładziono na interpretację snów. Zrywano tak-
że gałązki jabłoni lub wiśni, które wkładano
do wody. Jeśli gałązka do Bożego Narodzenia
puściła pąki, oznaczało to zdrowy i urodzajny
kolejny rok.
W  latach 20-tych XX wieku na Śląsku po-
wszechny stał się zwyczaj wieszania pod lampą
nad stołem, przy którym następnie spożywano
wieczerzę wigilijną, wieńca z  jedliny lub świer-
ku. Przymocowywano do niego cztery świecz-
ki, najczęściej w  czerwonym kolorze.

Domownicy w  każdą z  czterech niedziel ad-
wentu gromadzili się wokół stołu, zapalali ko-
lejno najpierw jedną świeczkę, potem drugą
i  tak dalej i  śpiewali pieśni adwentowe oraz
modlili się. W  czasie wieczerzy wigilijnej
świeczki te wypalały się do końca i  dopiero,
gdy ostatnia z  nich zgasła, zapalano świeczki
na choince.

DZIEŃ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Święty Mikołaj był ludności Śląska
znany już w  czasach średniowiecznych, jako
patron żywego inwentarza, szczególnie bydła,
z  tego też powodu nie używano w  tym dniu
żadnych zwierząt do pracy w  obejściu. Dziś
powszechny zwyczaj obdarowywania najmłod-
szych słodkimi upominkami oraz prezentami
przywędrował na Śląsk z  Europy zachodniej
w drugiej połowie XIX wieku. Dzieci w dwu-
dziestoleciu międzywojennym silnie wierzyły
i jednocześnie trochę bały się tajemniczego je-
gomościa, który w  przebraniu biskupa, z  ma-
ską na twarzy przemierzał śląskie wioski
i miasteczka w otoczeniu diabłów – istot chęt-
nych do karania niegrzecznych dzieci. Sam Mi-
kołaj trzymał w  dłoniach zazwyczaj rózgę
nazywaną siedem boleści. Dzieci, które spoty-
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kał po drodze odpytywał ze znajomości pacie-
rza, każąc im klęczeć na śniegu lub błocie. Ślą-
zacy często budowali wokół św. Mikołaja mit
surowego ojca, przed którym przestrzegali
swoje pociechy i  zdradzali świętemu podczas
jego wizyty, które z  dzieci było niegrzeczne.
Zamiast prezentu otrzymywały wtedy hasie
czyli popiół z  pieca, wągiel czyli węgiel lub
oszkrabiny czyli obierki z  ziemniaków. Dzieci,
które ze strachu lub innych przyczyn nie miały
okazji zobaczyć Mikołaja ustawiały na parape-
cie tacę, a kolejnego dnia rano odnajdowały na
niej słodycze.

PRZĄDKI

Prządki, jak je zwano na Śląsku, był to
coroczny, praktykowany w okresie jesienno-zi-
mowym (na niektórych obszarach aż do wybu-
chu II wojny światowej), zwyczaj wspólnego
przędzenia lnu na kołowrotkach lub wrzecio-
nach. Przędzeniem zajmowały się kobiety
i dziewczęta, a  sama czynność miała nie tylko
gospodarczy charakter, ale i towarzyski. W tym
czasie panie plotkowały, opowiadały sobie hi-
storyjki, a  także śpiewały, a  ich praca była
przerywana przez wizyty panów i  młodzieży,
którzy płatali kobietom różne psikusy. Tym sa-
mym, prządki były także doskonałą okazją do
kojarzenia przyszłych małżeństw oraz zawiera-
nia nowych znajomości. Z  reguły kobiety or-
ganizowały przy okazji poczęstunki dla
współprządek, a  na zakończenie przędzalni-
czego okresu organizowano wspólną zabawę,
zwaną siudowajkami.

SKUBACZKI

Skubaczki, podobnie jak prządki, były
wydarzeniem głównie towarzyskim, a przy tym
zwyczajem gospodarskim. Skubaczki, zwane
także skubaniem pierza, jeszcze dzisiaj są prak-
tykowane w  śląskich wioskach i  gospodar-
stwach. W  XIX wieku odbywały się po

prządkach i były jakby ich kontynuacją, a trwa-
ły aż do wiosny. Zaczynały się z kolei już w li-
stopadzie lub grudniu, kiedy ustawały prace
polowe i  w  obejściu oraz następowały długie
wieczory zimowe. Gospodynie zapraszały
wtedy krewne i  sąsiadki do swojego domu,
gdzie kobiety wspólnie skubały pierze. Ilość
osób biorących udział w  tym wydarzeniu za-
leżny był od majętności gospodyni, jej kręgu
towarzyskiego oraz ilości gęsi. Praca trwała za-
zwyczaj 2-3 tygodnie, po czym kolejna gospo-
dyni zapraszała swoje znajome do siebie na
kolejne skubaczki. Pracowano wyłącznie w dni
powszednie, sobota służyła bowiem do po-
rządków i  przygotowania do niedzieli, a  sama
niedziela była dla Ślązaków dniem świętym,
podczas którego nie pracowano. Skubaczki
także charakteryzowały się mocnym aspektem
społecznym i  towarzyskim. Podczas pracy ko-
biety wymieniały się plotkami, śpiewały, opo-
wiadały historie i  bajki, aranżowały różnego
rodzaju koligacje. Podobnie jak prządki mło-
dzież płci męskiej także w tym przypadku pła-
tała kobietom różne figle, co stawało się
doskonałą okazją do zalotów i zawierania zna-
jomości. W czasie tej bezinteresownej pomocy
sąsiedzkiej, gospodynie oferowały poczęstu-
nek, a  całość pracy kończono wystawniejszą
ucztą, często z tańcami, śpiewami, a nawet mu-
zykantami.
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Nieodłącznym elementem życia miast
jest wojna. Wiele z nich przeżyło takowe, nie-
które raz, inne dwa, inne zaś niezliczoną ich
liczbę. O niektóre toczono bitwy, niektóre ob-
legano, inne zajmowano z  marszu, od innych
jedynie ściągano kontrybucje lub zimowano
w nich. Również Lubliniec w ciągu całej swojej
historii przeżył wiele takich chwil.

Pierwszą wzmiankę o  wojsku w  okoli-
cach Lublińca otrzymujemy już w 1305 roku –
wspominani są wtedy droniowicz balistariorium.
czyli droniowiccy strzelcy (książęcy). Nie wia-
domo, czy chodzi o łuczników, czy kuszników,
jednak bardziej prawdopodobni są ci pierwsi.
Stacjonując niedaleko miasta stanowili zapew-
ne odwód twierdzy lublinieckiej, o  której
wspomina Jan Długosz w swym dziele Roczni-
ki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Pisze
on, iż w  czasie walki Władysława Jagiełły
z  Władysławem Opolczykiem w  1396 roku,
Lubliniec, z racji swego położenia przy granicy
Śląska z Małopolską, zagrożony także atakiem
od strony Wielkopolski, stanowił dla księstwa
opolskiego, później opolsko-raciborskiego,
jedno z  najbardziej narażonych atakiem miast
nadgranicznych. Z drugiej jednak strony, poło-
żenie miasta wśród wielkich i  starych lasów,
zły stan sieci dróg, znaczna odległość od wiel-
kich rzek oraz dość słabo zaludniona okolica
powodowały, iż tak na prawdę Lubliniec nie
był miastem dużym, ufortyfikowanym i  boga-

tym, a co za tym idzie, nie był raczej w czasach
ówczesnych, jak i  późniejszych, łakomym ką-
skiem dla wrogich armii. Dużo bardziej opła-
cało im się walczyć o  np. Strzelce Opolskie,
Olesno czy Kluczbork, miasta jeszcze dwa,
trzy stulecia temu większe, bogatsze, warow-
niejsze i po prostu ważniejsze dla Śląska Gór-
nego lub nawet całego, niż Lubliniec. Z takich
głównie powodów ominęły Lubliniec gwał-
towniejsze działania wojenne w  czasie wojen
husyckich w  XV wieku, wojny trzydziestolet-
niej 1618–1638 i wojen śląskich.

Kolejną wzmiankę o wojsku w Lubliń-
cu znajdujemy dopiero w  1775 roku. Wymie-
niane są wtedy pierwsze stacjonujące
w mieście wojska pruskie – szwadron huzarów
z pułku Stefana von Samoggi – pod dniem 11
września w księdze pogrzebów parafii św. Mi-
kołaja znajduje się zapisek dotyczący pogrzebu
rotmistrza Rudolfa Erdmanna von Zawadzkie-
go. W  1784 roku wzmiankowany jest także
ówczesny rotmistrz Karol von Paczenski. Za-
pisy w  księdze parafii św. Mikołaja na temat
żołnierzy kończą się w  1805 roku, możliwe
więc, iż oddział został wysłany na wojnę z na-
poleońską Francją. Wcześniej wojska te brały
prawdopodobnie udział w  rozbiorach Polski,
zaś sami żołnierze kwaterowali w  domach
mieszkańców. Bardzo dużo wiadomości posia-
damy także na temat okresu wojen napoleoń-
skich. Oto dnia 30 listopada 1806 roku
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przybywa do Lublińca 12 osobowy oddział
francuskich szaserów pod dowództwem
kpt. Peron’a; zaś na przełomie 1806 i 1807 ro-
ku przez Lubliniec przemaszerowały na
wschód następujące oddziały wojsk napoleoń-
skich Armii Śląsk:

·2-gi Pułk Kawalerii Lekkiej, czyli szwoleże-
rów,
·1-szy Pułk Dragonów wojsk bawarskich pod
gen.  mjr  Paulem von Mezanellim, wchodzące
w  skład drugiej dywizji bawarskiej gen.  Carla
Filipa von Wredne,
·w dniu 18 sierpnia 1807 roku odbył się przez
miasto przemarsz 12-go Pułku Szaserów,
·w dniach 17-18 sierpnia 1807 roku w Lublin-
cu kwateruje 10-ty Pułk Błękitnych Huzarów,
·w dniach 23 sierpnia – 8.września 1807 roku
– batalion artylerii konnej,
·w końcu w dniu 12 grudnia 1807 roku 7-my
Pułk Zielonych Huzarów.

Po przegranej przez Napoleona bitwie
pod Waterloo 18 czerwca1815 roku jedna
z  carskich armii rosyjskich, licząca kilkanaście
tysięcy ludzi wracała na wschód przez Lubli-
niec. Wielu żołnierzy zmarłych wskutek odnie-
sionych ran i  wycieńczenia zostało
pochowanych przy kościele pw Podwyższenia
Krzyża Świętego. Z powodu wieloletnich prze-
marszów wielotysięcznych armii francuskich
i  rosyjskich trakty komunikacyjne uległy takie-
mu pogorszeniu, że przez ponad sto lat kupcy
omijali Lubliniec, co oczywiście odbiło się nie-
korzystnie na gospodarce tego terenu. W XIX
wieku już tylko raz oddział wojskowy znalazł
kwaterę w mieście – od 1866 roku był to szwa-
dron dragonów 14-go Pułku Dragonów wojsk
pruskich z  15-go garnizonu w  Strzelcach
Opolskich (Gross Streilitz). Jednostka ta zosta-
ła wysłana na wojnę z  Francją w  latach
1870–71, po której nie powróciła już do Lu-
blińca. Przed I  wojną światową, od dnia 1
października 1913 roku stacjonuje w  mieście

III-ci batalion 63-go (4-go Górnośląskiego)
Pułku Piechoty z  Opola (sformowany 5 maja
1860 roku, a  przydzielony, wraz z  całym puł-
kiem do VI-go Śląskiego Korpusu Armii,
z siedzibą we Wrocławiu), a od 5 października
1913 roku V- szwadron 11-go Pułku Strzelców
Konnych z  Tarnowskich Gór (sformowany 1
października1913 roku, przydzielony, wraz
z całym pułkiem, również do VI Korpusu Ar-
mii). Natomiast w  czasie I  wojny światowej,
w  dniach 9-15 listopada 1914 roku przebywa
na kwaterach w  szkole podstawowej przy dzi-
siejszej ul. Stelmacha 47-my Pułk Landwehry
(wojska terytorialnego rezerwy) przed wyru-
szeniem na front wschodni. Po zakończeniu
I wojny światowej w 1920 roku, w mieście sta-
cjonuje oddział Grenzschutzu (po wojnie na
terenie Śląska w skład jednostki wchodziła 117
Dywizja Piechoty gen.  Karla Hoefera, skiero-
wana z  Niemiec Zachodnich w  dniach 28–30
listopada 1918 roku). Na jej siedzibę wybrano
10 grudnia tegoż roku Gliwice, otrzymała ona
także nową nazwę: Grenzschutz-Division – to
jest Dywizja Ochrony Pogranicza. Zadaniem
jednostki była głównie walka z  powstańcami
śląskimi oraz niedopuszczenie do przejęcia
ziem niemieckiego Śląska przez Polskę. Po
podpisaniu Traktatu Wersalskiego dywizja zo-
stała wycofana z  Górnego Śląska 11 lutego
1920 roku i  rozwiązana. Zastąpiła ją wkrótce
Selbstschutz Oberschesiens – czyli Samoobro-
na Górnego Śląska. Podczas Plebiscytu (luty
1920 roku) stacjonuje w  Lublińcu 150–cio
osobowy pododdział wojsk angielskich, a od 3
do 7 maja 1921 roku pododdział francuskich.
Dnia 8 maja 1921 roku wkracza do miasta od-
dział powstańczy sformowany później w  3-ci
baon wojsk powstańczych pod dowództwem
Michała Zakrzewskiego ps. Wyskota, oddział
ten został przydzielony do podgrupy Butrym
i 15 maja wyruszył do walki w okolice Olesna
i  Wysokiej. W  drugiej połowie maja sformo-
wano kolejny baon, tym razem przydzielony
do podgrupy Linke – powstańczego pułku lu-
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bliniecko–opolskiego. Wreszcie dnia 26
czerwca 1922 roku od strony Herb ulicą Czę-
stochowską wkracza 74-ty Górnośląski Pułk
Piechoty, pod dowództwem podpułkownika
Milana Marszałka. Pułk powstał 2
października 1919 roku jako 1-szy pułk Obro-
ny Krajowej i  stacjonował w  Pniewach. Póź-
niej kilkakrotnie zmieniał nazwę i  walczył
w  wojnie polsko-bolszewickiej. 26 czerwca
1922 roku pułk przekroczył dawną granicę
Polski i  Niemiec w  Herbach Śląskich i  ruszył
w kierunku Lublińca. W dziesięciolecie pobytu
w naszym mieście, jako jedyny w Polsce, pułk
otrzymał miano Górnośląskiego. Pułk od dnia
23 marca 1939 roku wchodzi w  skład Armii
Kraków pod dowództwem gen. bryg. Antonie-
go Schyllinga jako część 7 Dywizji Piechoty
(Częstochowskiej), pod dowództwem
gen.  bryg. Janusza Gąsiorowskiego. Formacja
broniła pozycji na północ od miasta Lublińca,
do nocy z 1 na 2 września 1939 roku, kiedy to,
pod naporem niemieckiej 1 Dywizji Pancernej,
3 września pułk, wraz z całą dywizją, osiągnął
Janów. W rejonie Żarek i Lelowa na jego pozy-
cje uderzyła niemiecka 2 Dywizja Lekka, której
na pomoc przyszły samochody pancerne
i czołgi. Pułk został otoczony i zdziesiątkowa-
ny w  okolicach Złotego Potoku. Wieczorem
tego dnia części żołnierzy, w tym dowódcy płk
Wacławowi Wilniewczycowi, udało się wyrwać
z  okrążenia, natomiast pozostała część pułku,
pod dowództwem ppłk dypl. Stanisława Wili-
mowskiego, walczyła dalej. Ostatecznie podda-
ła się 8 września. Do dziś w  mieście
kultywowane są tradycje związane z  pułkiem;
bardzo żywa jest pamięć o nim. Natomiast już
w południe 1 września 1939 roku wkraczają do
miasta oddziały niemieckiego Wehrmachtu,
które przebywają w  nim do ranka dnia 19
stycznia 1945 roku. Wtedy to, w  godzinach
przedpołudniowych, od strony Koszęcina
i  Częstochowy do Lublińca wjeżdżają czołgi
z fizylierami Radzieckiej Armii Czerwonej. Od
lata 1945 roku w Lublińcu stacjonują następu-

jące pododdziały Wojska Polskiego:

·Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
·Pułk Artylerii Przeciwlotniczej,
·Batalion Radiotechniczny,

zaś od początku lat 90-tych XX wieku: I Pułk
Specjalny (PSK, JW. 4101).
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Kamionek to niewielka miejscowość,
której nazwa wywodzi się od płytko położo-
nych kamieni wapiennych, które nieodłącznie
związane są z dziejami tej części Górnego Ślą-
ska. Po raz pierwszy w dokumentach istnienie
w  tym miejscu osady stwierdzono dosyć póź-
no, bo w 1531 roku jako miejscowość płacącą
dziesięcinę na rzecz kolegiaty św. Krzyża
w  Opolu. Z  Kamionkiem związane jest kilka
legend. Jedną z nich jest ta o studni, która po-
zostaje najstarszą budowla we wsi.

Studzionka ta znajduje się na środku
niewielkiego półwyspu usypanego na środku
wioskowego stawu. Niewielkie źródełko znaj-
dujące się w tym miejscu od stuleci zapewniało
okolicznym mieszkańcom wodę pitną. W cza-
sie okrutnej wojny trzydziestoletniej (1618-
1648) przez ziemie Śląska przemaszerowywały
różne armie dla których na porządku dzien-
nym były rozboje, grabieże i  konfiskaty. Gdy
pewien szwedzki oddział w czasie tego długie-
go konfliktu zbliżał się do wioski, jej miesz-
kańcy zakryli źródełko wielkim wapiennym
głazem. Liczyli przy tym na to, że zagraniczni
żołdacy nie zatrzymają się na dłużej w miejscu
pozbawionym wody pitnej. Gdy Szwedzi we-
szli do sołectwa zostali poinformowani przez
przedstawiciela mieszkańców, ze wszystkie za-
pasy zostały już rozgrabione, a  mieszkańcy
czerpią wodę z  rzeki Odry, oddalonej od wsi
o kilka kilometrów. Dowódca żołnierzy wpadł

wtedy w  furię, jego oddział bowiem od kilku
dni uciekał przed przeciwnikiem, był głodny,
a  zapasy wody kończyły się w  zastraszającym
tempie. Szwedzi nie dali spodziewanego przez
mieszkańców pardonu, w złości spalili wioskę
i wyrżnęli ludność.

Po wojnie w  to miejsce sprowadzono
nowych osadników, dla których istnienie źró-
dełka pozostawało tajemnicą. Pewnego upal-
nego lata 1868 roku w  stawie zabrakło wody,
a  jego dno pokrywał jedynie spękany muł.
Zdziwieni mieszkańcy zostali zmuszeni do
przywożenia wody pitnej z  pobliskiego Ka-
mienia Śląskiego, a dla zwierząt z Odry, nieda-
leko Choruli i Kątów Opolskich. Nie widzący
nadziei na poprawę swojego losu wysłali nie-
wielką delegacje na Górę św. Anny, aby poszu-
kać rady w  tamtejszym klasztorze
franciszkanów. Przeor widząc niedolę ludu po-
radził im, aby udali się na pielgrzymkę do zna-
nej z  cudownego działania studzienki
w  Ujeździe, gdzie mieścił się także kościół
Matki Bożej.

Po powrocie do Kamionka delegacja
ogłosiła mieszkańcom, co mają zrobić, a  ci
podzielili się na dwie grupy. Jedni ruszyli do
Ujazdu, a  drudzy pozostali we wsi i  zaczęli
czyścić staw z  mułu. Gdy tak walczyli
z  oczyszczaniem dna zauważyli, że wioskową
drogą szedł znany im kominiarz, którego po-
prosili, żeby im pomógł. Ten, znając niemal
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wszystkich mieszkańców i  wiedząc o  ich pro-
blemie, chętnie przystał na propozycję. Jako że
był silny wziął do reki kilof i  uderzył w  dno.
Rozległ się głuchy trzask, a  narzędzie pękło
w jego rękach. Wszyscy rzucili się w to miejsce
i  zaczęli rękoma odgrzebywać głębokie war-
stwy mułu. Po jego odgarnięciu natrafili na
wielki kamień z  wapienia. Wspólnymi siłami
odsunęli go i  zaczęli krzyczeć z  radości. Ka-
mień skrywał wylot ocembrowanej studni, za-
krytej w  czasie wojny trzydziestoletniej. Na

zmurszałych linach ciągle wisiały różnego ro-
dzaju garnki, którymi kiedyś czerpano wodę ze
studni. Woda niemal od razu znowu zaczęła
tryskać ze źródełka. W  podzięce za ten cud
mieszkańcy Kamienia co roku 2 lipca udają się
do Studzienki koło Ujazdu na pielgrzymkę
dziękczynną.

W  innej wersji tej legendy zamiast
Szwedów występują Tatarzy, a historia rozgry-
wa się w średniowieczu.

Staw ze studnią na końcu niewielkiego cypla w Kamionku.
Nad stawem stoi kaplica Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, którą zbudowano

z kamienia wapiennego w 1973 roku.
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Obszar Chronionego Krajobrazu Łęg
Zdzieszowicki znajduje się w starorzeczu Odry
pomiędzy Zdzieszowicami, Mechnicą a Pobor-
szowem. Jego celem jest ochrona tarasu zale-
wowego Odry, porosłego jesionowo -
wiązowym lasem łęgowym.

Łęg Zdzieszowicki to jedyny taki ob-
szar w tej części doliny Odry i jeden z siedmiu
(najmniejszy) obszarów ochronnych na
Opolszczyźnie. Z  powodu obecnego stanu
rzek, to znaczy uregulowania ich biegu, po-
wstawanie nowych starorzeczy praktycznie nie
występuje. Powstają one bowiem w czasie, gdy
koryto rzeki zmienia bieg, co z kolei doprowa-
dza do odcięcia meandrów od głównego kory-
ta. Owe meandry stają się starorzeczem. Łęg
Zdzieszowicki to jeden z  nielicznych obsza-
rów, gdzie zachowało się pierwotne koryto
Odry w nienaruszonym stanie.

Lasy łęgowe to relikty dawnej wolności
rzek, w  XIX wieku bezlitośnie schwytanych
i  uporządkowanych poprzez działalność czło-
wieka. Zanim ludzie wzięli w posiadanie rzekę,
płynęła ona nie zwartym, wartkim nurtem,
a  meandrowała, zmieniała, niosła urodzaj,
a  czasami i  bezlitośnie niszczyła to, co napo-
tkała na swojej drodze. Malownicze starorze-
cza były ostoją dzikiego zwierza. Urodzajnymi
obszarami wypełnionymi żwirem, sadzawkami,
kępami drzew i krzewów. Świat ten umarł nie-

mal bezpowrotnie. Na przykład jedna z  naj-
większych rzek w Europie – Ren – aż do 1817
roku nazywany Amazonką Europy, utracił
praktycznie wszystkie lasy łęgowe, które wcze-
śniej gęsto porastały cały jej bieg. W XXI wie-
ku ostało się ich zaledwie 2% z  pierwotnych
łęgów nad jej brzegami. Jedynie ostatnie “dzi-
kie” lasy Europy – Loara, Drawa, Tagliamento,
Dniepr i  Dniestr mogą pochwalić się jeszcze
dużą ilością lasów łęgowych. Właśnie dlatego
ten niewielki obszar zwany Łęgiem Zdzieszo-
wickim jest tak szczególny i wymaga ochrony.

Istotą ochrony tego obszaru są staro-
rzecza, a  w  szczególności naturalne eutroficz-
ne zbiorniki wodne (jeziorka stojące
wypełnione słodką wodą, bogate w  wartości
odżywcze) ze zbiorowiskami z  Nympheion
(grzybienie) i Potamion (rdestnica).

Obszar Chronionego Krajobrazu Łęg
Zdzieszowicki to jeden z  ostatnich obszarów
w  dolinie Odry, gdzie zachował się także nie-
mal w nienaruszonym stanie las liściasty, z do-
minującymi dębami szypułkowanymi i grabami
zwyczajnymi. Miejscami występują jesiony wy-
niosłe oraz wiązy, które chronione są właśnie
w Zdzieszowicach. Obszar Łęgu Zdzieszowic-
kiego zajmuje fragment terenu zalewowego
Odry wraz ze starorzeczami. Teren ten obficie
pokryty jest mułami, ciężkimi madami oraz lo-
kalnie namułami. 75% (ok 400 ha.) porasta dę-
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bowo-jesionowo-wiązowy las łęgowy (Ficario-
Ulmetum), który znajduje się w dobrym stanie,
pomimo tego że grądowieje. Powodem takiego
stanu rzeczy jest uregulowana Odra – zalewy
zdarzają się jedynie przy najwyższych stanach
wody, co przyczynia się do przesuszania tego
obszaru, a tym samym zmiany bioróżnorodno-
ści drzewostanu. Wody zajmują 14% terenu,
łąki – 2%, tereny rolne – 9% powierzchni. Łęg
znajduje się na najniższych terasach holoceń-
skich.

Interesująco wygląda wiosenna szata
roślinna (w  runie występują wtedy śnieżyczki
przebiśniegi, kokorycze pełne, złocie żółte,
ziarnopłony wiosenne, zawilce gajowe, a  póź-
niej i  czosnek niedźwiedzi, który pokrywa ten
teren obfitym kobiercem), która nadaje temu
miejscu niepowtarzalny klimat. Do ciekawych
okazów flory występujących na tym obszarze

zaliczają się również ziołorośla górskie (Adeno-
stylion alliariae) i  ziołorośla nadrzeczne (Convo-
lvuletalia sepium).

Wśród ptaków stwierdzono występo-
wanie orła bielika, trzmielojada i dzięcioła bia-
łogrzbietego, a  także grzybienie białe, grążela
żółtego oraz znaną z  kilkunastu stanowisk
w województwie osokę aloesowatą. Ze wzglę-
du na wiek drzewostanu licznie występują na
tym obszarze gatunki ptaków związanych
z dziuplami – wspomniane już dzięcioły, a tak-
że muchołówki białoszyje. Występują tu także
licznie zięby, strzyżyki, kosy, śpiewaki, raniusz-
ki, sikory i kowaliki.

Do zwierząt występujących na
obszarze zdzieszowickiego łęgu zaliczamy
również bezkręgowce: jelonek rogacz, kozio-
róg dębosz i pachnica dębowa. Szczególnie in-
teresującym okazem płaza jest kumak nizinny

Łęg Zdzieszowicki, źródło RDOŚ Opole.
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i  traszka grzebieniasta, a  wśród  ssaków wydra
i  nocek duży. Warto także zwrócić uwagę na
owady, z których najistotniejszy pod względem
ochrony jest pachnica dębowa (Osmoderma ere-
mita). Ten gatunek dużego chrząszcza zamiesz-
kuje próchnowiska w  dziuplach i  pęknięciach,
starych, dobrze nasłonecznionych drzew li-
ściastych. Jej larwy żywią się bowiem martwym
drewnem, a  wycinanie i  usuwanie próchnieją-
cych i obumierających drzew powoduje, że tra-
ci ona swoje żerowiska.

Łęg Zdzieszowicki odznacza się niemal

mistycznym klimatem. W jego pobliżu uważny
wędrowiec odnajdzie ruiny dawnych zabudo-
wań. Las przecinają liczne jary i  rowy dzięki
którym woda przedostaje się w  głąb i  tworzy
małe rozlewiska – prawdziwe oazy dla dzikiej
zwierzyny.

Pachnica dębowa (Osmoderma eremita).
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Opolska Wenecja.

Zamek w Otmuchowie.




