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WSTĘP

Po	 ponad	 sześciu	 latach	 pracy	 oddaję	 w	 ręce	 Czytelników	 pierwszą	 w	 historii	
monografię	opisującą	dzieje	Smolarni	i	Serwitutu.	Do	tej	pory	żadna	z	tych	miej-

scowości	nie	doczekała	 się	 szerszego	monograficznego	opisu	w	 jakiejkolwiek	 innej	
publikacji.	Wbrew	 pozorom	 sześć	 lat	 to	mało	 czasu,	 aby	w	wyczerpujący	 sposób	
przedstawić	historię	miejscowości	–	nawet	tak	małej,	jak	Smolarnia.	Ponadto	wiele	
z	posiadanych	materiałów	nie	zostało	jeszcze	przetłumaczonych	i	opisanych.	Spora	
część	zbiorów	będących	w	posiadaniu	mieszkańców	nie	została	jeszcze	udostępniona	
do	wglądu.	W	związku	z	czym	w	monografii	tej	nie	wyczerpano	całości	dostępnych	
materiałów	źródłowych.	Taki	stan	rzeczy	powinien	uświadomić	Czytelnika,	jak	wiele	
pracy	związanej	z	badaniem	lokalnej	historii	jest	jeszcze	do	zrobienia	w	ciągu	najbliż-
szych	kilku,	a	nawet	kilkunastu	lat.

Nierozłącznym	elementem	związanym	z	historią	Smolarni	jest	jej	sąsiednia	miej-
scowość	–	Dziedzice,	która	 razem	ze	Smolarnią	 i	Serwitutem	przez	dziesięciolecia	
stanowiła	wspólną	jednostkę	administracyjną,	jaką	były	dawne	gminy	wiejskie.	Stąd	
też	w	niektórych	opisach	pojawiają	się	nawiązania	do	tej	miejscowości,	dzięki	czemu	
także	 i	mieszkańcy	Dziedzic	 znajdą	w	niniejszej	publikacji	wiele	ciekawych	rzeczy	
dotyczących	ich	miejscowości.

Mimo	 dosyć	 obszernej	 zawartości	monografia	 ta	 jest	 jedynie	 zarysem	 historii	
Smolarni	 i	Serwitutu.	Dostępne	obecnie	dokumenty	pozwolą	z	całą	pewnością	na	
opracowanie	w	przyszłości	jeszcze	większej	publikacji.	Zaś	pozyskany	obecnie	zbiór	
ponad	tysiąca	fotografii	i	takiej	samej	liczby	dokumentów	mógłby	posłużyć	do	wyda-
nia	kilku	obszernych	albumów	tematycznych	związanych	z	lokalną	historią	tej	małej	
społeczności.	Taki	stan	rzeczy	sprawia,	 iż	nie	ma	możliwości	opracowania	 idealnej	
książki,	 która	 będzie	 zawierała	maksimum	dostępnych	w	danym	 czasie	 i	 na	 dany	
temat	 informacji.	Można	powiedzieć,	 że	 już	w	momencie	wydania	monografia	 ta	
w	pewien	sposób	jest	nieaktualna.

Życzę	miłej	lektury
Robert Hellfeier
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PODZIĘKOWANIA

W	miejscu	 tym	 składam	 serdeczne	 podziękowania	 wszystkim	 osobom,	 które	
zaangażowały	 się	 i	 przyczyniły	 do	 powstania	 tej	 książki.	 Przede	 wszystkim	

mieszkańcom,	którzy	udostępnili	swoje	prywatne	zbiory	zdjęć	i	dokumentów	oraz	
poświęcili	 swój	 czas	 na	 rozmowy,	 które	w	 znaczny	 sposób	przybliżyły	mi	historię	
naszej	miejscowości.	Okres	6	lat,	jaki	upłynął	od	momentu	rozpoczęcia	badań	nad	
lokalną	historią,	uświadomił	mi,	jak	duży	potencjał	wiedzy	drzemie	w	pamięci	tutej-
szych	mieszkańców,	którzy	poprzez	swoje	przeżycia	i	doświadczenia	są	żywymi	świad-
kami	przeszłości.	Ich	relacje	w	postaci	słów,	które	udało	się	ocalić	od	zapomnienia,	
stanowią	nieocenione	dziedzictwo	naszej	lokalnej	kultury,	tradycji	i	historii.

Na	pierwszym	miejscu	w	swoich	podziękowaniach	chciałbym	tutaj	wspomnieć	
śp.	Eryka	Murlowskiego,	który	zaszczepił	we	mnie	pasję	odkrywania	lokalnej	histo-
rii	i	dzięki	któremu	rozpoczęła	się	moja	droga	ku	poszukiwaniu	wiedzy	o	dziejach	
mojej	małej	Ojczyzny.	Serdeczne	podziękowania	składam	również:	księdzu	Janowi	
Drewniokowi	–	proboszczowi	parafii	Racławiczki,	za	nieocenioną	pomoc	i	zaufanie	
w	dostępie	do	parafialnych	księgozbiorów;	pani	Elżbiecie	Wijas-Grocholskiej	–	byłej	
kierownik	Działu	Architektury	Ludowej	Muzeum	Wsi	Opolskiej	w	Opolu,	za	pomoc	
w	opracowywaniu	tematyki	budownictwa	wiejskiego	i	architektury	sakralnej;	panu	
Romanowi	Sękowskiemu	i	panu	Hubertowi	Dobranowskiemu	za	pomoc	w	tłuma-
czeniu	 i	 interpretacji	 starych	 dokumentów	 niemieckich;	 Joachimowi	Himankowi	
za	 pomoc	w	 tłumaczeniu	współczesnych	 tekstów	 języka	 niemieckiego;	 pani	 Ewie	
Matuszczyk	 –	 kierownik	 Działu	 Archeologicznego	 Muzeum	 Śląska	 Opolskiego	
w	Opolu,	za	współpracę	i	pomoc	w	dotarciu	do	materiałów	dotyczących	archeolo-
gii.	Dziękuję	również	pracownikom	i	znajomym	z:	Instytutu	Historii	Uniwersytetu	
Opolskiego,	Wojewódzkiego	Urzędu	Ochrony	Zabytków	w	Opolu	oraz	Wydziału	
Geodezji	i	Kartografii	Starostwa	Powiatowego	w	Krapkowicach	za	udzielone	wska-
zówki	i	pomoc.	

Swoje	podziękowania	kieruję	także	do	kierowników	i	dyrektorów	instytucji	oraz	
muzeów,	 a	 także	 do	 pracowników	 tychże	 instytucji,	 którzy	 służyli	 swoją	 pomocą	
w	poszukiwaniu	materiałów	historycznych	niezbędnych	do	opracowania	niniejszej	
monografii.	

Dziękuję	również	wszystkim	osobom,	których	nie	jestem	w	stanie	tutaj	wymie-
nić,	a	które	swoim	zaangażowaniem	i	pracą	w	jakikolwiek	sposób	przyczyniły	się	do	
powstania	pierwszej	w	historii	monografii	Smolarni	i	Serwitutu.
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UWAGI AUTORA
 

Przed	ostatecznym	przystąpieniem	do	 czytania	 niniejszej	monografii	 chciałbym	
zwrócić	uwagę	na	dwa	istotne	elementy,	które	zostały	tutaj	ujęte.	
Mimo	tego,	iż	książka	ta	nie	stanowi	typowej	pracy	naukowej,	to	podjąłem	się	

próby	przedstawienia	w	przypisach	bibliografii	dotyczącej	 różnego	rodzaju	opisów	
historycznych,	 które	 zostały	 zaczerpnięte	 z	 innych	 publikacji.	 Jednak	 pozwoliłem	
sobie	tutaj	na	znaczne	uproszczenia	z	 tym	związane.	Zrezygnowałem	z	podawania	
pełnej	 informacji	 bibliograficznej	 zawierającej	 dane	 autora,	 tytuł	 książki,	 wydaw-
nictwo	 i	 rok	wydania.	 Informacje	 te	 skróciłem	do	niezbędnego	minimum,	poda-
jąc	jedynie:	nazwisko	autora,	pierwszą	literę	jego	imienia,	rok	wydania	książki	oraz	
stronę,	z	której	pozyskano	konkretne	opisy	historyczne.	Szerszy	opis	bibliograficzny	
zamieściłem	 jedynie	w	 przypadku	 tekstów	pochodzących	 z	 publikacji	 zbiorowych	
(będących	pod	redakcją),	artykułów	prasowych	i	źródeł	internetowych.

Zdaję	sobie	sprawę	z	tego,	iż	nie	jest	to	ani	profesjonalne,	ani	naukowe	podej-
ście	do	tematu.	Jednak	moim	zdaniem	to	nie	forma	opracowania	przypisów	stanowi	
o	wartości	merytorycznej	publikacji,	a	jej	treść.	Czytelnik,	którego	zainteresuje	dana	
pozycja	bibliograficzna,	będzie	w	stanie	na	podstawie	tych	podstawowych	informacji	
odnaleźć	interesującą	publikację	na	końcu	książki,	gdzie	przedstawiona	została	pełna	
bibliografia.

Drugim	elementem,	który	postanowiłem	nieco	uprościć	i	nad	którym	przez	bar-
dzo	długi	czas	się	zastanawiałem,	jest	przyjęta	forma	pisowni	słów	i	tekstów	w	gwa-
rze	śląskiej.	W	swoich	pierwotnych	opracowaniach	przyjąłem	koncepcję	zapisu	ich	
skodyfikowanej	formy	z	uwzględnieniem	ogólnie	przyjętych	zasad	pisowni	jednego	
ze	 śląskich	 alfabetów1.	 	 Jednak	 ostatecznie	 zrezygnowałem	 z	 takiego	 posunięcia	
i	postanowiłem	przedstawić	tę	pisownię	w	formie	fonetycznej,	tak	jak	powinno	się	
prawidłowo	 wymawiać	 poszczególne	 wyrazy.	 Posunięcie	 takie	 podyktowane	 było	
w	znacznej	mierze	tym,	iż	używana	w	naszej	miejscowości	odmiana	gwary	śląskiej	
różni	się	nieco	od	gwary	–	nazwijmy	to	–	„ogólnej”	i	skodyfikowana	forma	jej	zapisu	
nie	zawsze	w	pełni	odzwierciedla	poprawną	wymowę	poszczególnych	nazw,	zwrotów	
i	określeń.	

W	swoich	opisach	użyłem	tylko	jednej	skodyfikowanej	samogłoski,	którą	zapi-
suje	się	jako	„ō”	(tj.	„o”	z	poziomą	kreską	na	górze).	Samogłoska	ta	brzmi	podobnie	
jak	polskojęzyczne	„ó”,	 lecz	w	prawidłowej	wymowie	 słychać	 tutaj	 literę	brzmiącą	
pośrednio	między	„o”	a	„u”.	Dotyczy	to	przede	wszystkim	wyrazów,	w	których	zasto-
sowanie	 samogłoski	 „ó”	nie	 odzwierciedla	w	pełni	poprawnego	brzmienia	danego	
słowa.	

1 Chodzi tutaj o ogólnie przyjęte zasady zapisu m.in. takich liter jak: „e” – na końcu wyrazów: pośrednio 
między „e” a „y” (np. Pańske, w wymowie Pańsky); „ō” – pośrednio między „o” a „u” (np. Gōrki); „ŏ” – w przy-
bliżeniu podobne do polskiego „eł” (np. Stŏwek, w wymowie Stełwek); „ô” – w przybliżeniu podobne do 
polskiego „ło” (np. Ôblejzōngi, w wymowie Łoblejzóngi); „ã” – w przybliżeniu podobne do polskiego „ał” 
(np. Krzipopã, w wymowie Krzipopał). (Kosmala G., Racławiczki – nazwy lokalne [w:] www.parafia-racla-
wiczki.pl, [dostęp: 12.07.2013 r.]).
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Wykaz skrótów użytych  
w przypisach i treści książki

•	 AMZP	–	Archiwum	Map	Zachodniej	Polski
•	 APO	–	Archiwum	Państwowe	w	Opolu	
•	 APO, LN	–	Archiwum	Państwowe	w	Opolu,	Landratsamt	Neustadt
•	 APO, Rej. Opo. I	–	zespół	akt	Rejencji	Opolskiej	Archiwum	Państwowego	

w	Opolu,	wydział	I
•	 APO, Rej. Opo. II	–	zespół	akt	Rejencji	Opolskiej	Archiwum	Państwowego	

w	Opolu,	wydział	II
•	 APW	–	Archiwum	Państwowe	we	Wrocławiu
•	 BŚ	–	Biblioteka	Śląska	w	Katowicach
•	 CMJW	–	Centralne	Muzeum	Jeńców	Wojennych	w	Łambinowicach-Opolu
•	 czes.	–	język	czeski
•	 DA MG	–	Dział	Archeologii	Muzeum	Górnośląskie	w	Bytomiu
•	 DA MŚO –	Dział	Archeologii	Muzeum	Śląska	Opolskiego	w	Opolu
•	 fr.	–	język	francuski
•	 KESA	–	Karta	Ewidencji	Stanowiska	Archeologicznego	
•	 MCzP	–	Muzeum	Czynu	Powstańczego	na	Górze	Św.	Anny
•	 MWO	–	Muzeum	Wsi	Opolskiej	w	Opolu
•	 MZA	–	Moravský	zemský	archiv	v	Brně	
•	 niem.	–	język	niemiecki
•	 n.e.	–	naszej	ery
•	 Nr inw.	–	numer	inwentarza
•	 Opr.	–	opracował
•	 OSP	–	Ochotnicza	Straż	Pożarna
•	 pl.	–	język	polski
•	 p.n.e	–	przed	naszą	erą
•	 sygn.	–	sygnatura
•	 w.	–	wiek/wieku
•	 WKSP	–	Wydział	Kartografii	Starostwa	Powiatowego	w	Krapkowicach
•	 WRN	–	Wojewódzka	Rada	Narodowa	w	Opolu
•	 współ.	–	współpraca
•	 WUOZ	–	Wojewódzki	Urząd	Ochrony	Zabytków	w	Opolu
•	 zm.	–	zmarł/zmarła	



HISTORIA ŚLĄSKA 
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Chcąc	przedstawić	historię	jakiejkolwiek	miejscowości	położonej	na	Śląsku	należy	
choćby	krótko	zobrazować	ogólną	historię	samego	Śląska	 jako	obszaru,	który	

w	przeciągu	wieków	zmieniał	swoją	przynależność	państwową	oraz	jako	regionu	wie-
lokulturowego	związanego	z	wpływami	kultur	czeskiej,	niemieckiej	i	polskiej.	

W	dalszej	 części	 rozdziału	przedstawione	 zostaną	 teorie	 związane	 z	pochodze-
niem	nazwy	Śląska	oraz	opisana	zostanie	krótko	jego	historia	obejmująca	okres	od	
wędrówek	ludów	do	zakończenia	II	wojny	światowej.	Przedstawiony	tutaj	opis	sta-
nowi	 jedynie	 zarys	dotyczący	burzliwych	dziejów	z	kart	historii	 tej	 części	Europy.	
Mam	jednak	nadzieję,	że	choć	część	Czytelników	zainteresuje	się	tym	zagadnieniem	
w	 nieco	 szerszym	 kontekście	 i	 będzie	 chciała	 we	 własnym	 zakresie	 zapoznać	 się	
z	publikacjami	opisującymi	tę	tematykę1.

Pochodzenie nazwy Śląsk2

Niemiecki	kronikarz	Thietmar,	biskup	merseburski,	na	początku	XI	w.	przy	oka-
zji	 opisu	 obrony	Niemczy	 pisał:	 „Gród	 ten	 [tj.	Niemcza]	 leży	w	 kraju	 Ślężan	 [in 
pago Silensi],	który	nazwę	tę	otrzymał	niegdyś	od	pewnej	wielkiej	i	bardzo	wysokiej	
góry	 [tj.	Ślęży]”.	Co	ciekawe	w	XVIII	w.	 znano	dziewięć	możliwości	 interpretacji	
nazwy	Śląsk.	Żyjący	na	przełomie	XV	i	XVI	w.	Konrad	Celtes	uważał,	że	nazwa	Śląsk	
pochodziła	od	dopływu	Odry	zwanego	„Slesus”.	Na	początku	XIX	w.	do	tej	interpre-
tacji	nawiązał	również	Jerzy	Samuel	Bandtkie.	

Z	 kolei	w	1830	 r.	 niemiecki	 badacz	 Ignatz	 Imsieg	 przedstawił	 teorię,	według	
której	nazwa	Śląsk	wywodzi	się	od	nazwy	plemienia	germańskiego,	mianowicie	Silin-
gów,	i	takie	stanowisko	zostało	zaakceptowane	zarówno	przez	naukę	niemiecką,	jak	
i	 słowiańską	 i	w	 zasadzie	obowiązywało	 aż	do	czasów	międzywojennych,	kiedy	 to	
hipoteza	ta	została	zakwestionowana	przez	polskich	naukowców.

Żyjący	w	XX	w.	wrocławski	badacz	Stanisław	Rospond,	analizując	najdawniejsze	
łacińskie	nazwy	Śląska,	zauważył,	że	w	najstarszych	XII-	i	XIII-wiecznych	dokumen-
tach	nazwę	dzielnicy	 zapisywano	w	 formie	Slesia, Slezia, Zlesensis,	 a	więc	mającej	
starosłowiański	źródłosłów	 ślęg	oznaczający	wilgoć	i	wodnistość.	A	mające	związek	
z	Silingami	określenia	Silesia, Silensis	 i	podobne	pojawiły	się	znacznie	później.	Do	
tego	stwierdzenia	przychylił	się	również	niemiecki	profesor	Jürgen	Udolph.

Według	tej	teorii	nazwa	Śląsk	nie	ma	ani	germańskiego,	ani	słowiańskiego	rodowodu.	
Zdaniem	J.	Udolpha	rdzeń	nazwy	Ślęza,	od	której	przyjęło	się	określenie	Śląsk,	pocho-
dziłby	od	indoeuropejskiego	Sil-	oznaczającego	morze	czy	też	jezioro.	Natomiast	sufiks	
-ing	w	wyniku	przekształceń	nazw	w	językach	wschodniej	Europy	dał	końcówkę	-ęza. 

1 Polecam tutaj m.in. takie publikacje jak: Historia Górnego Śląska: polityka, gospodarka i kultura europejskie-
go regionu, Bahlcke J., Gawrecki D., Kaczmarek R. (zespół redakcyjny); Od plemienia do Państwa. Śląsk na tle 
wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny Zachodniej, Galos A., Gładkiewicz R., Leciejewicz L., Wrzesiński W. 
(zespół redakcyjny); Legendy, manipulacje, kłamstwa prof. F. A. Marka w „Tragedii górnośląskiej” a prawda 
o Śląsku i powojennej dyskryminacji jego mieszkańców, Pollok E. S.; czy też Historia Śląska, Czapliński M. 
(red.), Kaszuba G., Wąs G., Żerelik R.

2 Historia Śląska, Czapliński M. (red.), 2007, s. 18-19.
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Wielka wędrówka ludów

Na	przełomie	III	i	II	tysiąclecia	p.n.e.	na	Śląsku	pojawiła	się	pochodząca	z	Czech	
kultura	łużycka,	która	swoją	nazwę	wzięła	od	odkrytych	w	2.	połowie	XIX	w.	na	tere-
nie	ziemi	 łużyckiej	 licznych	ciałopalnych	cmentarzysk,	charakterystycznych	dla	 tej	
kultury.	Szczytowy	jej	rozwój	przypadł	na	początek	epoki	żelaza	(700-400	r.	p.n.e.).	
W	późniejszym	okresie	na	Śląsk	zaczęły	napływać	obce	kultury:	Scytowie,	Celtowie	
i	plemiona	germańskie	(IV-VI	w.	n.e.),	takie	jak	Gotowie	i	Wandalowie3. 

Z	tych	ostatnich	najliczniej	na	ziemiach	Śląska	reprezentowane	były	plemiona	
Silingów	i	Hasdingów.	Wandalowie	pochodzili	ze	Skandynawii	i	przemieszczali	się	
na	południe,	ku	Morzu	Czarnemu.	Po	plemionach	germańskich	na	Śląsku	pojawiły	
się	 plemiona	 słowiańskie.	 Jednak	 nie	 wiadomo,	 czy	 ludność	 ta	 była	 pochodzenia	
autochtonicznego,	czy	przeważały	tutaj	raczej	plemiona	przybyłe	w	okresie	wielkiej	
wędrówki	ludów4. 

Plemiona śląskie i ich sąsiedzi na przełomie IX i X w.5

W	VIII-IX	w.	 następuje	wzrost	 liczby	 ludności	 plemiennej.	Na	 przełomie	 IX	
i	 X	 w.	 obszar	 Śląska	 zamieszkiwało	 już	 kilka	 plemion.	 Byli	 to:	 Ślężanie,	 którzy	

3 Popiołek K., 1972, s. 11-13.
4 Pregiel P., Przerwa T., 2005, s. 18.
5 Ibidem, Opr. Filip Mielniczuk, mapa nr 1.
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zamieszkiwali	okolice	środkowej	części	Dolnego	Śląska	oraz	góry	Ślęży,	Dziadosza-
nie	–	na	północy,	nad	dolnym	Bobrem	i	Odrą,	Opolanie	–	na	obu	brzegach	Odry	
w	okolicy	Opola,	Bobrzanie	–	nad	środkowym	i	górnym	Bobrem,	Trzebowianie	–	
w	 rejonie	 dzisiejszej	 Legnicy	 oraz	Gołęszyce	 –	między	 górną	Odrą	 i	 górną	Wisłą	
oraz	w	Kotlinie	Opawskiej.	Nie	do	końca	pewna	jest	natomiast	lokalizacja	plemienia	
o	nazwie	Głupczyce,	które	zamieszkiwało	prawdopodobnie	w	rejonie	Głubczyc6.

Pod	koniec	IX	w.	Śląsk	znalazł	się	w	obrębie	ekspansji	państwa	wielkomoraw-
skiego	 (Wielkie	 Morawy).	 Ekspansja	 morawska	 na	 obszar	 Śląska	 odbyła	 się	 naj-
prawdopodobniej	w	dwóch	etapach.	Pierwszy	z	nich	obejmował	objęcie	Małopolski	
i	Górnego	Śląska,	a	drugi	zajęcie	Dolnego	Śląska.	Tym	oto	sposobem	w	latach	875-
885	książę	Świętopełk7	podporządkował	sobie	Górny	i	Dolny	Śląsk8.

Na	początku	X	w.,	po	upadku	Wielkich	Moraw	(w	907	r.),	powstało	państwo	
Czechów,	w	którego	skład	wszedł	także	Śląsk.	Czesi	uznali	się	lennikami	Rzeszy	nie-
mieckiej.	W	929	r.	złożyli	hołd	królowi	Niemiec	Henrykowi	I,	a	w	950	r.	–	Otto-
nowi	I.	W	966	r.	Mieszko	I	przyjął	chrzest,	a	 rok	wcześniej	ożenił	 się	z	Dobrawą	
(zm.	977	r.),	siostrą	czeskiego	księcia	Bolesława	I9.	Po	jej	śmierci	Mieszko	I	ożenił	się	
z	saską	księżniczką	Odą.	Dzięki	temu	w	990	r.	mógł,	korzystając	z	wojskowej	pomocy	
cesarzowej	Teofano10,	odebrać	 swojemu	szwagrowi	Bolesławowi	czeskiemu	Śląsk11. 
Następcą	Mieszka	 I	 był	Bolesław	 I	Chrobry,	 który	 po	 śmierci	 cesarza	Ottona	 III	
(1002	r.)	wmieszał	się	w	walki	dynastyczne	w	Niemczech,	zajął	Milsko	i	Łużyce12.

Po	śmierci	Bolesława	Chrobrego	w	1025	r.	 jego	następca	–	Mieszko	II,	 zastał	
Polskę	całkowicie	skłóconą	z	sąsiadami.	W	1031	r.	król	Niemiec	Konrad	II	i	książę	
ruski	Jarosław	Mądry	wspólnymi	siłami	uderzyli	na	Mieszka	II.	Niemcy	zajęli	Milsko	
i	Łużyce,	Rusini	Grody	Czerwieńskie,	Czesi	Morawy,	a	Węgrzy	Słowację.	Spór	o	Śląsk	
pomiędzy	Polską	a	Czechami	z	X-XII	w.	kończył	zawarty	w	1137	r.	w	Kłodzku	układ	
pokojowy	pomiędzy	księciem	Polski	–	Bolesławem	Krzywoustym	i	księciem	Czech	–	
Sobiesławem.	Na	mocy	tego	porozumienia	Czechy	zrzekły	się	większej	części	Śląska	
i	trybutu13	z	prowincji14. 

6 Ibidem, s. 20-21.
7 Władca państwa wielkomorawskiego z dynastii Mojmirowiców.
8 Historia Śląska, Czapliński M. (red.), 2007, s. 41.
9 Pollok E. S., 2008, s. 99.
10 Cesarzowa Teofano sprawowała wówczas rządy w imieniu małoletniego Ottona III. (Pollok E. S., 2008, s. 

99).
11 Nadmienić tutaj należy, iż tego roku Śląsk został zdobyty przez Mieszka I siłą na Bolesławie I Czeskim. 

(Pollok E. S., 2008, s. 38).
12 Historia Śląska, Czapliński M. (red.), 2007, s. 44.
13 Trybut – danina składana zwycięskiemu władcy przez władcę podbitego państwa. (Słownik języka pol-

skiego, [w:] www.sjp.pl).
14 Pregiel P., Przerwa T., 2005, s. 27, 30.
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Rozbicie dzielnicowe

Po	śmierci	polskiego	księcia	Bolesława	III	Krzywoustego	w	1138	r.	władzę	nad	
Śląskiem	sprawował	jego	najstarszy	syn	Władysław	II	(1105-1159).	Pozostali	synowie	
otrzymali	w	dziedziczne	władanie	jedną	dzielnicę.	Jednak	po	śmierci	Bolesława	od	
razu	zaczęły	się	wewnętrzne	walki	pomiędzy	braćmi.	Władysław	od	samego	początku	
spotkał	się	z	oporem	młodszych	braci,	którzy	nie	chcieli	uznać	jego	zwierzchnictwa.	
Doprowadziło	to	do	tego,	że	zwrócił	się	on	o	pomoc	do	króla	Niemiec	–	Konrada	III.	
Tym	samym	w	1146	r.	na	Śląsk	ruszyła	wyprawa,	która	miała	pomóc	Władysławowi	
odzyskać	władzę	w	państwie	i	dziedziczną	dzielnicę	Śląska,	z	której	został	wypędzony.	
Jednak	wyprawa	ta	nie	przyniosła	skutku.	Władysław,	zwany	później	Wygnańcem,	aż	
do	śmierci	pozostał	na	wygnaniu	w	Niemczech15.

W	późniejszym	czasie,	po	pierwszej	wyprawie,	Władysław	jeszcze	raz	próbował	
odzyskać	władzę	nad	Śląskiem,	 jednak	 również	 i	 tym	razem	bez	powodzenia.	Tak	
oto	Śląsk	pozostał	we	władaniu	Bolesława	Kędzierzawego	–	 jego	młodszego	brata.	
W	1163	r.	Śląsk	został	podzielony	pomiędzy	dwóch	najstarszych	synów	Władysława.	
Bolesław	I	Wysoki	otrzymał	cały	Dolny	Śląsk	(z	Opolem	i	Lubuszem),	a	Mieszko	I,	
zwany	Plątonogim,	kasztelanię	cieszyńską	 i	 raciborską.	Przez	kolejne	 lata	następo-
wał	 dalszy	 podział	 Śląska	na	dzielnice,	 przez	 co	 śląscy	 książęta	 byli	 coraz	 bardziej	
osłabieni16.

	Pod	koniec	XII	w.	Śląsk	był	tak	rozdrobniony,	że	stawał	się	coraz	bardziej	osła-
biony.	Mimo	iż	na	przestrzeni	lat	drobne	księstwa	śląskie	łączyły	się,	to	ostatecznie	
rozpadały	się	one	na	jeszcze	mniejsze.	W	XIV	w.	na	samym	Dolnym	Śląsku	było	17	
małych	księstw.	Ich	przywódcy,	zamiast	się	łączyć	i	wspólnie	bronić	przed	nieprzy-
jaciółmi,	waśnili	 się	między	sobą	i	napadali	wzajemnie.	Doprowadziło	to	do	tego,	
że	coraz	bardziej	osłabieni	książęta	zostali	zmuszeni	do	złożenia	hołdu	królowi	cze-
skiemu.	Pierwszym,	który	poddał	się	zwierzchnictwu	Czech,	był	książę	wrocławski	
Henryk	VI,	który	uczynił	 to	w	1324	r.	W	roku	1327	w	jego	ślady	poszli	wszyscy	
książęta	Górnego	Śląska,	dwa	 lata	później	 to	 samo	uczynili	książęta	Dolnego	Ślą-
ska.	Tylko	książę	Głogowa	i	Żegania	–	Przemko,	oparł	się	propozycjom	królewskim,	
mówiąc:	Wolę jako samodzielny pan i książę, z kijem żebraczym opuścić Śląsk i być 
wolnym, niż sprzedać moją swobodę, stać się księciem zależnym i służyć obcemu królowi. 
Jednak	po	śmierci	Przemka	jego	następcy,	podobnie	jak	pozostali	książęta,	poddali	
się	zwierzchnictwu	Czech17.

Ostatnim	etapem	oderwania	się	Śląska	od	Polski	był	rok	1339,	kiedy	to	9	lutego	
król	polski	Kazimierz	Wielki,	na	mocy	dokumentu	wystawionego	w	Krakowie,	zre-
zygnował	z	wszelkich	pretensji	do	księstw	wymienionych	w	układzie	trenczyńskim18 

15 Popiołek K., 1981, s. 22-23.
16 Popiołek K., 1981, s. 23-24.
17 Zieliński W. K., 1889, s. 5.
18 Popiołek K., 1972, s. 58.



16

i	zrzekł	się	Śląska	„po	wsze	czasy”.	Tym	sposobem	Śląsk	przeszedł	z	panowania	pol-
skiego	do	państwa	czeskiego19. 

Zależność księstw śląskich od Czech w XIV w.20

Od Habsburgów po Prusy do państwa polskiego

W	1526	r.	Śląsk,	jako	część	Czech,	przeszedł	pod	panowanie	Habsburgów,	a	tym	
samym	znalazł	się	pod	władzą	austriacką.	W	roku	1740	król	pruski	Fryderyk	II	ude-
rzył	 zbrojnie	na	Śląsk	 i	w	dwuletniej	wojnie	 zdobył	 go	dla	 siebie.	Ostatecznie	na	
mocy	traktatu	wrocławskiego	z	1742	r.	Śląsk	przeszedł	pod	panowanie	Prus21.

W	1871	r.	Prusy	stały	się	częścią	zjednoczonych	Niemiec,	które	dzięki	zwycię-
stwom	militarnym	i	sukcesom	w	polityce	zagranicznej	rozpoczęły	imponujący	roz-
wój	gospodarczy	nowo	powstałej	II	Rzeszy22.	W	latach	1914-1918	Europę	ogarnęła	
I	 wojna	 światowa,	 której	 skutkiem	 było	 m.in.	 przyłączenie	 do	 nowo	 powstałego	
państwa	 polskiego	 1/3	 powierzchni	 terytorium	 ówczesnego	 Górnego	 Śląska.	 Spór	
o	przynależność	 terytorialną	 Śląska	 stał	 się	w	późniejszych	 latach	 zarzewiem	walk	
19 Pollok E. S., 2008, s. 103.
20 Pregiel P., Przerwa T., 2005. Opr. Filip Mielniczuk, mapa nr 4.
21 Pollok E. S., 2008, s. 104.
22 Pregiel P., Przerwa T., 2005, s. 128.
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i	konfliktów	w	postaci	trzech	powstań	śląskich	w	latach	1919,	1920	i	1921.	W	mię-
dzyczasie	–	20.03.1921	r.	–	na	Śląsku	odbył	się	plebiscyt,	którego	wyniki	miały	zade-
cydować	o	jego	dalszej	przynależności	do	państwa	niemieckiego	lub	polskiego.

Śląsk za panowania Jagiellonów w Czechach 1490-152623

W	plebiscycie	za	Polską	opowiedziało	się	około	40,3%	głosujących,	a	za	Niem-
cami	59,7%.	W	granicach	Niemiec	pozostało	2/3	powierzchni	plebiscytowej,	pozo-
stała	część	przypadła	Polsce.	W	październiku	1921	r.	państwa	zachodnie	dokonały	
podziału	Górnego	Śląska	w	którego	wyniku,	Niemcy	uzyskały	 7	 794	km2	 (71%)	
powierzchni	całego	terenu	plebiscytowego,	a	Polska	3	214	km2	(29%)24.

Przez	 kolejne	 kilkanaście	 lat	mieszkańcy	Śląska	mogli	 odetchnąć	od	wojennej	
zawieruchy	i	konfliktów.	Jednak	nie	na	długo.	Już	we	wrześniu	1939	r.	rozpoczęła	
się	–	trwająca	ponad	5	lat	–	II	wojna	światowa.	Dla	mieszkańców,	którzy	nie	brali	

23 Ibidem, Opr. Filip Mielniczuk, mapa nr 5.
24 Malec-Masnyk Bożena, 1991, s. 65, 96.
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czynnego	udziału	w	działaniach	militarnych,	wojna	ukazała	swoje	oblicze	dopiero	na	
początku	1945	r.,	kiedy	to	wojska	Armii	Czerwonej	przekroczyły	wschodnią	granicę	
III	Rzeszy,	wkraczając	tym	samym	na	obszar	Śląska.	

Zakończenie	II	wojny	światowej	przyniosło	bezprecedensową	decyzję	o	przesu-
nięciu	granic	państwa	polskiego,	które	na	wschodzie	 straciło	na	rzecz	ZSRR	47%	
swojego	terytorium.	Rekompensatę	miały	stanowić	ziemie	niemieckie:	Śląsk,	część	
Prus	Wschodnich,	Pomorza	i	Brandenburgii25. 

Tym	oto	sposobem	obszar	Śląska	po	II	wojnie	światowej	wszedł	w	skład	państwa	
polskiego,	do	którego	przynależy	od	tamtej	pory,	od	niespełna	70	lat.

25 Pregiel P., Przerwa T., 2005, s. 175.
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Położenie administracyjne

Smolarnia	położona	jest	około	22	km	(licząc	w	linii	prostej)	na	południowy-zachód	
od	Opola,	na	pograniczu	trzech	gmin	(Strzeleczki,	Biała	i	Prószków)	oraz	trzech	

powiatów	(krapkowickiego,	opolskiego	i	prudnickiego).	Miejscowość	ta	jest	jednym	
z	 13	 sołectw	 gminy	 Strzeleczki	 i	 graniczy	 z	 sześcioma	 innymi	wioskami,	 którymi	
są:	od	północy	–	Przysiecz	(1,6	km)1	i	Ligota	Prószkowska	(0,8	km),	od	wschodu	–	
Strzeleczki	(5,1	km),	od	południa	–	Racławiczki	(1,1	km)	i	Dziedzice	(3,8	km)	oraz	
od	zachodu	–	Chrzelice	(7	km).	Łączna	długość	granic	sołectwa	wynosi	19,4	km.

Granica Smolarni i sąsiednich miejscowości2

W	 dalszej	 części	 rozdziału	 przedstawiona	 zostanie	 struktura	 administracyjna	
i	związana	z	nią	przynależność	Smolarni	do	województwa,	powiatu	i	gminy,	która	
nie	zawsze	była	taka,	jak	wygląda	to	obecnie,	i	na	przestrzeni	dziesięcioleci	ulegała	
zmianom.

Przynależność do województwa

Rozważania	 dotyczące	 przynależności	 Smolarni	 do	 obecnego	 województwa	
opolskiego	pozwolę	sobie	rozpocząć	od	1742	r.,	kiedy	to	Śląsk	w	ramach	monarchii	

1 W nawiasach podano długości granic z poszczególnymi miejscowościami. Obliczeń dokonano na pod-
stawie mapy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzeleczki 
i Prószków. Długości granic zostały zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku.

2 Opr. Robert Hellfeier. Na podstawie map: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Strzeleczki i Prószków oraz map dostępnych w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu, [w:] www.osip.opole.pl, [dostęp: 23.01.2013 r.].
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pruskiej	stanowił	oddzielną	prowincję	(Provinz Schlesien)	podzieloną	w	1742	r.	na	
dwa	departamenty	kameralne	(wrocławski	i	głogowski).	W	skład	departamentu	gło-
gowskiego	weszło	16	powiatów,	a	wrocławskiego	–	32	(1743	r.),	w	tym	powiat	prud-
nicki3,	do	którego	należała	wtedy	Smolarnia.

Na	początku	XIX	w.	rząd	pruski	przeprowadził	reformy	dotyczące	podziału	poli-
tyczno-administracyjnego	na	obszarze	Prus.	Rozporządzeniem	z	30.04.1815	r.	Prusy	
podzielone	zostały	na	10	prowincji.	W	tym	samym	roku,	jednak	z	prawomocnością	
od	1.05.1816	r.,	 rząd	pruski	przeprowadził	nowy	podział	 terytorialno-administra-
cyjny	Śląska.	Obszar	Śląska	(prowincję	śląską)	podzielono	na	4	okręgi	rządowe,	tzw.	
rejencje4:	 wrocławską,	 dzierżoniowską	 (została	 zlikwidowana	w	 1820	 r.),	 legnicką	
i	opolską5.	Smolarnia,	jak	i	cały	ówczesny	powiat	prudnicki,	weszła	w	skład	rejencji	
opolskiej	(Regierungsbezirk Oppeln)6.

Dalsze	zmiany	w	podziale	polityczno-administracyjnym	Górnego	Śląska	nastą-
piły	po	I	wojnie	światowej.	Na	mocy	ustawy	z	14.10.1919	r.	prowincję	śląską	podzie-
lono	na	dwie	prowincje,	którymi	stały	się:	Górny	Śląsk	(Oberschlesien)	–	ze	stolicą	
w	Opolu	 oraz Dolny	 Śląsk	 (Niederschlesien)	 –	 ze	 stolicą	 we	Wrocławiu.	 Pierwsza	
z	nich	powstała	z	dotychczasowej	prowincji	opolskiej,	a	druga	z	dotychczasowej	pro-
wincji	wrocławskiej	i	legnickiej7.

26.10.1939	 r.	 wszedł	 w	 życie	 nowy	 podział	 terytorialno-administracyjny.	 Na	
obszarze	Śląska	utworzono	rejencję	katowicką,	którą	razem	z	ówczesną	rejencją:	wro-
cławską,	legnicką	i	opolską	włączono	do	nowo	powstałej	prowincji	śląskiej	ze	stolicą	
we	Wrocławiu.	Kilkanaście	miesięcy	później	–	18.01.1941	r.	–	ponownie	utworzono	
dwie	prowincje:	górnośląską	–	ze	stolicą	w	Katowicach,	w	której	skład	weszły	rejencje	
opolska	 i	katowicka,	oraz	prowincję	dolnośląską	ze	 stolicą	we	Wrocławiu,	złożoną	
z	rejencji	wrocławskiej	i	 legnickiej.	Taki	podział	administracyjny	przetrwał	kolejne	
kilka	lat,	aż	do	zakończenia	II	wojny	światowej8.	Smolarnia	wchodziła	wtedy	w	skład	
rejencji	opolskiej.

Po	przejęciu	władzy	przez	państwo	polskie	w	miejsce	prowincji	śląskiej,	w	któ-
rej	skład	wchodziła	m.in.	rejencja	opolska,	utworzono	nowe	województwo	śląskie.	
Do	 1950	 r.	 województwo	 to	 nosiło	 również	 swoją	 nieoficjalną	 nazwę	 –	 śląsko-
dąbrowskie9. 

3 Reiner B., [w:] Studia Śląskie, 1972, s. 42.
4 Czasem używano także nazwy regencje – niem. Regierungsbezirk. (Historia Śląska, Czapliński M. (red.), 

2007, s. 282).
5 Reiner B., [w:] Studia Śląskie, 1972, s. 44.
6 Początkowo rejencja opolska składała się z 14 powiatów. W 1818 r. utworzono nowy powiat rybnicki, 

a w 1820 r. w skład rejencji włączono powiat kluczborski. (Lis. M., 1993, s. 76).
7 Reiner B., [w:] Studia Śląskie, 1972, s. 46.
8 Ibidem, s. 53.
9 Okólnik Nr 11 Prezesa Rady Ministrów z 9.05.1949 r. w sprawie nazw Województw podaje: Ustalone 

ustawowo nazwy województw nie są przestrzegane w wielu pismach i opracowaniach statystycznych. 
Przykładem może tu być częste używanie nazwy „Województwo Śląsko-Dąbrowskie” zamiast nazwy „Wo-
jewództwo Śląskie”.
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Fragment mapy Principatus Silesiae Oppoliensis z 1736 r. przedstawiajacy m.in. ówczesny 
podział ziemi prudnickiej na okręgi sądowe10

6.07.1950	r.,	w	wyniku	przeprowadzonej	wówczas	częściowej	reformy	admini-
stracyjnej	 państwa,	 działalność	 rozpoczęło	nowe	województwo	opolskie	 z	 siedzibą	
w	Opolu.	W	jego	skład	weszło	14	powiatów	z	ówczesnego	województwa	śląskiego	
(w	tym	3	miejskie),	tj.	głubczycki,	grodkowski,	kluczborski,	kozielski,	niemodliński,	
nyski,	oleski,	opolski,	prudnicki,	raciborski,	strzelecki	oraz	powiaty	miejskie:	nyski,	
opolski	 i	 raciborski11.	Zaś	dotychczasowe	województwo	śląskie	 zmieniło	nazwę	na	
katowickie.	Smolarnia	weszła	w	skład	województwa	opolskiego,	do	którego	należy	
również	i	obecnie.

Przynależność do powiatu 

Przed	1742	r.	terytorium	ziemi	prudnickiej,	do	której	należała	Smolarnia,	podzie-
lone	było	na	3	tzw.	okręgi	sądowe	(łac.	circulus):	prudnicki	(circulus Neostadiensis),	
bialski	(circulus Zültensis)	i	głogówecki	(circulus superioris Glogoviae).	Smolarnia	nale-
żała	wówczas	do	największego	spośród	tych	okręgów	–	głogóweckiego.

10 Źródło: www.mapy.mzk.cz, [dostęp: 18.07.2013 r.]. Pełna nazwa mapy brzmi: „Principatus Silesiae Oppo-
liensis exactissima Tabula geographica, sistens Circulus Oppoliensem Ober-Glogau Gros Strehliz, Cosel, 
Tost, Rosenberg, Falckenberg & Lubleniz”.

11 Straszewicz L., 1962, s. 6.
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Mapa powiatu prudnickiego z 1937 r., kolorem czerwonym oznaczono granicę administracyjną 
Smolarni12

W	1742	r.,	po	wygranej	przez	Prusy	wojnie	z	Austrią,	Fryderyk	II	von	Hohen-
zollern	wydał	dyspozycję,	w	której	ówczesne	okręgi	sądowe:	Głogówek,	Biała	i	Prud-
nik,	 zostały	 połączone	 w	 jeden	 wspólny	 powiat	 prudnicki	 (Großkreis Neustadt)	
o	powierzchni	838	km2,	na	czele	którego	stał	starosta13. 

Przez	 ponad	 200	 kolejnych	 lat	 Smolarnia	 należała	 do	 powiatu	 prudnickiego.	
Dopiero	1.01.1956	r.	powstał	powiat	krapkowicki,	w	którego	skład	weszły	miasto	
Krapkowice	oraz	gromady:	Rogów	Opolski,	Żużela	 i	Żywocice	–	z	powiatu	opol-
skiego;	 gromady:	 Brożec,	 Dobra,	 Komorniki,	 Kórnica,	 Racławiczki,	 Rozkochów,	
Strzeleczki,	Walce	i	Zielina	–	z	powiatu	prudnickiego	oraz	osiedle	Otmęt	i	Zdzie-
szowice	wraz	 z	 gromadami:	Gogolin,	 Jasiona,	Kamień	 Śląski,	 Krępna	 i	Malnia	 –	
z	powiatu	strzeleckiego14.

Tym	 samym	w	1956	 r.	 dobiegła	 końca	 kilkusetletnia	 przynależność	 Smolarni	
do	okręgu	prudnickiego	i	ziemi	prudnickiej.	Dla	ówczesnego	powiatu	prudnickiego	
zmiany	administracyjne,	jakie	wtedy	zaszły,	spowodowały	największe	straty	teryto-
rialne	w	 jego	historii.	Powierzchnia	powiatu	pomniejszyła	 się	o	 gromady:	Brożec,	

12 Opr. Robert Hellfeier. „Kreis Neustadt O.S.”, mapa udostępniona przez Andrzeja Derenia z Prudnika.
13 Dereń A., [w:] Ziemia Prudnicka – Rocznik 2001, s. 6-7.
14 Straszewicz L., 1962, s. 10.
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Dobra,	Komorniki,	Kórnica,	Racławiczki,	Rozkochów,	Strzeleczki,	Walce	i	Zielina,	
co	stanowiło	łącznie	niemal	1/3	jego	pierwotnego	terytorium15.

Z	początkiem	czerwca	1975	 r.	w	Polsce	 zniesiono	 trójstopniowy	podział	wła-
dzy,	zastępując	go	dwustopniowym.	I	tak	1.06.1975	r.	zlikwidowano	powiaty,	a	ich	
kompetencje	przejęły	gminy	i	nowe	województwa.	Smolarnię,	podobnie	jak	teryto-
rium	zniesionego	powiatu	krapkowickiego,	włączono	do	województwa	opolskiego.	
Dopiero	po	24	 latach	–	1.01.1999	 r.,	w	 związku	 z	 reformą	 administracyjną	pań-
stwa	ponownie	przywrócono	trójstopniowy	podział	władzy,	tworząc	powiaty.	W	tym	
też	roku	przywrócono	powiat	krapkowicki,	w	którego	skład	ponownie	weszła	nasza	
miejscowość16.

Przynależność do gminy

Opisując	przynależność	Smolarni	do	gminy,	na	samym	początku	należy	nadmie-
nić,	iż	od	początku	funkcjonowania	niemieckiego	samorządu	wiejskiego	i	istnienia	
struktur	gmin	wiejskich	miejscowość	ta	wchodziła	w	skład	gminy	wiejskiej	Dziedzice	
(Gemeinde Sedschütz).	Gminy,	 która	 swoją	 charakterystyką	była	 zupełnie	 inna	niż	
znana	obecnie	pod	tą	nazwą	jednostka	samorządu	terytorialnego.	W	dawnym	pań-
stwie	niemieckim	każda	większa	wioska	stanowiła	oddzielną	gminę	wiejską,	a	Smo-
larnia	 praktycznie	 przez	 cały	 okres	 swojego	 istnienia,	 aż	 do	 zakończenia	 II	wojny	
światowej	i	przejęcia	władzy	przez	polską	administrację	w	maju	1945	r.,	wchodziła	
właśnie	w	skład	ówcześnie	funkcjonującej	gminy	wiejskiej	Dziedzice.	I	jedynie	przez	
krótki	okres	w	2.	połowie	XIX	w.	nasza	miejscowość	stanowiła	osobną	gminę	wiejską	
(Gemeinde Pechhütte).

27.11.1945	r.,	na	mocy	rozporządzenia	wojewody	śląskiego	o	podziale	powiatów	
na	gminy,	w	miejsce	dawnych	niemieckich	gmin	jednostkowych	powołano	gminy	
zbiorowe.	W	 powiecie	 prudnickim,	 do	 którego	w	 tym	 czasie	 należała	 Smolarnia,	
utworzono	11	gmin	zbiorowych.	Smolarnia	weszła	w	skład	gminy	Strzeleczki,	która	
podzielona	została	na	7	gromad:	Dziedzice,	Dobra,	Kujawy,	Racławiczki,	Strzeleczki,	
Ścigów	i	Steblów.	Pod	względem	przynależności	administracyjnej	gromady	te	najczę-
ściej	odpowiadały	dawnym	gminom	wiejskim	z	czasów	niemieckich17.	Tym	sposo-
bem	Smolarnia	razem	z	Serwitutem	weszła	w	skład	gromady	Dziedzice.

Na	dzień	1.01.1953	r.	w	skład	ówczesnej	gminy	Strzeleczki	wchodziło	9	gromad:	
Dobra	z	przysiółkiem	Nowy	Bud,	Dziedzice,	Kujawy,	Racławiczki,	Smolarnia	z	przy-
siółkiem	Serwitut,	Steblów,	Strzeleczki,	Ścigów	z	przysiółkiem	Kopalina	i	Zielina18.

We	wrześniu	1954	 r.	 sejm	ustalił	 kolejną	 zmianę	podziału	 administracyjnego,	
która	 polegała	 na	 zniesieniu	 jednostek	 gminnych,	 zmianie	 charakteru	 gromad	
i	wprowadzeniu	nowej	kategorii	jednostek	organizacyjnych,	tzw.	osiedli19.	Ówczesny	

15 Dereń A., [w:] Ziemia Prudnicka – Rocznik 2001, s. 9.
16 Zugaj L., 2012, s. 32, 35.
17 Ibidem, s. 5.
18 Dz. Urz. WRN Opole, 1953, nr 6, poz. 29, s. 41.
19 Straszewicz L., 1962, s. 9.
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powiat	prudnicki	podzielono	na	28	gromad20.	W	tym	też	roku	utworzono	gromadę	
Racławiczki,	w	 skład	której	weszły	dotychczasowe	gromady:	Dziedzice,	Smolarnia	
i	Racławiczki.	Z	końcem	1959	r.	gromada	w	Racławiczkach	została	zlikwidowana,	
a	miejscowości	wchodzące	dotychczas	w	jej	skład	od	1.01.1960	r.	włączono	do	gro-
mady	Zielina,	która	funkcjonowała	do	końca	1972	r21.

1.01.1973	r.	weszła	w	życie	ustawa	z	dnia	29.11.1972	r.	o	utworzeniu	gmin	i	zmia-
nie	ustawy	o	 radach	narodowych,	na	mocy	której	 zniesiono	dotychczasowy	podział	
terenów	wiejskich	na	gromady	oraz	zniesiono	osiedla	jako	odrębne	jednostki	podziału	
administracyjnego,	a	jako	podstawowe	jednostki	podziału	administracyjno-gospodar-
czego	na	terenach	wiejskich	utworzono	gminy22.	W	skład	utworzonej	gminy	Strzeleczki	
weszły	 miejscowości:	 Dobra,	 Dziedzice,	 Komorniki,	 Kujawy,	 Łowkowice,	 Moszna,	
Pisarzowice,	Racławiczki,	Smolarnia,	Strzeleczki,	Ścigów,	Wawrzyńcowice	i	Zielina23.

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Obszar	Smolarni	położony	jest	na	
Równinie	 Niemodlińskiej,	 która	 jest	
częścią	 makroregionu	 Równiny	 Ślą-
skiej.	Równina	Niemodlińska	od	połu-
dnia	 graniczy	 z	 Kotliną	 Raciborską	
(dolina	rzeki	Białej	i	obszar	na	południe	
od	niej)	i	Płaskowyżem	Głubczyckim,	
od	 wschodu	 i	 północnego	 wschodu	
z	Pradoliną	Wrocławską	 (koryto	 rzeki	
Odry),	 a	 od	 zachodu	 i	 północnego	
zachodu	 z	 Doliną	 Nysy	 Kłodzkiej	
(koryto	 rzeki	 Nysy	 Kłodzkiej).	 Rów-
nina	 Niemodlińska	 dzieli	 się	 na	 trzy	
mikroregiony,	 tj.:	 Wał	 Niemodliński,	
Obniżenie	Niemodlińskie	(zwane	rów-
nież	Obniżeniem	Ścinawy	Niemodliń-
skiej)	oraz	Wysoczyznę	Niemodlińską.	

Regiony fizyczno-geograficzne sąsiadujące  
z Równiną Niemodlińską24

20 Dereń A., [w:] Ziemia Prudnicka – Rocznik 2001, s. 8.
21 Zugaj L., 2012, s. 21-22.
22 Dz. Ustaw z 1972 r., nr 49, poz. 312.
23 Dz. Urz. WRN Opole, 1972, nr 14, poz. 167, s. 4.
24 Opr. Robert Hellfeier. Na podstawie informacji zawartych w Centralnej Bazie Danych Geologicznych oraz 

mapy „Regionalizacja geograficzna; mezoregiony i mikroregiony obszaru Borów Niemodlińskich” (opr. 
Daniel Podobiński), [w:] „28’. Historia Borów Niemodlińskich”, s. 9.
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Smolarnia	o	powierzchni	12,59	km2 (10,8%	powierzchni	całej	gminy)	jest	trzecią	
co	do	wielkości	miejscowością	w	gminie	Strzeleczki.	Większe	są	jedynie	Strzeleczki	
–	27,75	km2 (23,7%)	i	Dobra	–	19,12	km2	(16,3%).	Przy	czym	łączna	powierzchnia	
gminy	wynosi	117	km2.

Geologia

Obszar	 sołectwa,	podobnie	 jak	 całej	 gminy	Strzeleczki,	 znajduje	 się	w	 zasięgu	
zapadliska	 tektonicznego	 rowu	 Paczków–Kędzierzyn-Koźle25.	 Na	 przeważającym	
obszarze	sołectwa	występują	piaski,	żwiry	i	mułki.	Na	południowym	wschodzie	przy	

granicy	z	Racławiczkami	 i	Strzelecz-
kami	 występują	 piaski	 i	 żwiry	 san-
drowe	–	osady	zlodowacenia	środko-
wopolskiego,	które	swoim	zasięgiem	
rozciągają	 się	 od	 Serwitutu,	 aż	 po	
Kopalinę.	 Na	 niewielkim	 obszarze	
w	 części	 południowo-zachodniej	
sołectwa	przy	granicy	 z	Chrzelicami	
i	 Dziedzicami	 oraz	 na	 północy	 (na	
obszarze	 zalesionym)	 występują	
pochodzące	z	okresu	holocenu	mady	
rzeczne	 oraz	 torfy	 i	 namuły.	 Na	
północnym	 skrawku	 miejscowości	
przy	 granicy	 z	 Ligotą	 Prószkowską	
na	 niewielkim	 obszarze	 występują	
ponadto	osady	zlodowacenia	północ-
nopolskiego:	 piaski,	 żwiry	 i	 mułki	
rzeczne26.

Mapa geologiczna Smolarni i okolicznych miejscowości27

Większość	gleb	występujących	na	terenie	sołectwa	posiada	bardzo	małą	przydat-
ność	rolniczą	i	pod	tym	względem	Smolarnia	plasuje	się	na	ostatnim	miejscu	w	gmi-
nie.	Nie	występują	u	nas	w	ogóle	gleby	klasy	I	i	II.	Według	danych	z	1.01.1990	r.	
klasy	bonitacyjne	gruntów	ornych	(razem	z	sadami)	o	łącznej	powierzchni	98,6	ha	
przedstawiają	się	następująco:	klasa	IVa	–	0,1	ha	(0,1%),	klasa	IVb	–	3,5	ha	(3,5%),	
klasa	V	–	71,7	ha	(72,8%),	klasa	VI	–	23,3	ha	(23,6%).	Natomiast	klasy	bonitacyjne	
użytków	zielonych	(łąki	i	pastwiska)	o	łącznej	powierzchni	16,6	ha	przedstawiają	się	

25 Studium Uwarunkowań …, 1999, s. 16.
26 Na podstawie map dostępnych w Centralnej Bazie Danych Geologicznych, [w:] www.baza.pgi.gov.pl, [do-

stęp: 3.07.2013 r.].
27 Opr. Robert Hellfeier. Na podstawie informacji zawartych na mapach w Centralnej Bazie Danych Geolo-

gicznych, [w:] www.baza.pgi.gov.pl, [dostęp: 3.07.2013 r.].
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następująco:	klasa	III	–	2,1	ha	(12,7%),	klasa	IV	–	10,1	ha	(60,8%),	klasa	V	–	4	ha	
(24,1%),	klasa	VI	–	0,4	ha	(2,4%)28.

Na	terenie	miejscowości	nie	występują	rzeki	ani	większe	naturalne	cieki	wodne.	
Najbliższe	z	nich	znajdują	się	w	odległości	około	3	km	na	południe	od	Smolarni.	Są	
nimi:	Rzymkowicki	Rów	(Rzymkowicka	Struga)	i	rzeka	Biała,	a	w	odległości	około	
8	km	na	północny	wschód	znajduje	się	Prószkowski	Potok,	którego	zlewnia	zajmuje	
niewielki	północny	skrawek	obszaru	leśnego	sołectwa.	Jedyne	obiekty	hydrologiczne	
znajdujące	się	na	terenie	Smolarni	można	sklasyfikować	jako	rowy	leśne	lub	też	nie-
wielkie	cieki	wodne.	

W	środkowej	części	 sołectwa	(na	obszarze	zalesionym)	znajdują	się	dwa	ujęcia	
wód	podziemnych	(studnie	wiercone)	o	głębokości	85	m	oznaczone	jako	„Smolar-
nia	2”	i	„Smolarnia	3”,	położone	na	obszarze	ochronnego	trzeciorzędowego	zbiornika	
wód	podziemnych	„Subniecka	kędzierzyńsko-głubczycka”.	Nieopodal	nich	znajduje	
się	 trzecie	 ujęcie	 –	 „Smolarnia	 1”	 –	 o	 głębokości	 119,5	m,	 położone	na	 obszarze	
ochronnego	czwartorzędowego	zbiornika	wód	podziemnych	„Dolina	kopalna	Lasy	
Niemodlińskie”,	które	administracyjnie	leży	już	na	obszarze	Strzeleczek29.	Obecnie	
studnie	te	nie	są	eksploatowane.	

Hipsometria30

Smolarnia	 położona	 jest	 na	 poziomie	 od	 180,1	 do	 195,8	m	 n.p.m.	Większa	
część	miejscowości	 znajduje	 się	 na	wysokości	 powyżej	 185	m	 n.p.m.	 Prawie	 cały	
leśny	obszar	Borów	Niemodlińskich,	który	mieści	się	w	granicach	administracyjnych	
sołectwa,	położony	jest	na	wysokości	powyżej	190	m	n.p.m.	Swego	rodzaju	granicą	
tej	wysokości	jest	droga	leśna	o	lokalnej	nazwie	Szejściodrōg prowadząca	z	północnego	
zachodu	w	okolicach	tzw.	Szpicy	na	południowy	wschód	do	leśniczówki	w	Serwitu-
cie.	Tereny	znajdujące	się	na	północ	od	tej	drogi	położone	są	na	wysokości	powyżej	
190	m	n.p.m.,	natomiast	tereny	w	kierunku	na	południe	położone	są	poniżej	tego	
poziomu.

Najwyższy	punkt	na	terenie	sołectwa	znajduje	się	na	wysokości	195,8	m	n.p.m.,	
w	oddziale	leśnym	nr	157	leśnictwa	Smolarnia	w	okolicach	drogi	leśnej	nr	5	(tzw.	
Szczeleczōnka),	 prowadzącej	 z	 Kopaliny	 w	 kierunku	 drogi	 wojewódzkiej	 nr	 414.	
Z	kolei	najniższy	punkt	wysokości	znajduje	się	na	poziomie	180,1	m	n.p.m	i	poło-
żony	jest	w	oddziale	leśnym	nr	147A	leśnictwa	Smolarnia,	w	południowo-zachodniej	
części	 sołectwa,	 tuż	przy	granicy	z	 leśnictwem	Chrzelice,	w	którym	łączą	się	 rowy	
o	nazwach:	Kałużoweł Krzipopa i Ungarischer Fuhrt Graben. 

Deniwelacja	(różnica)	wysokości	wynosi	zatem	15,7	m,	a	odległość	w	linii	prostej	
pomiędzy	najniżej	 a	najwyżej	położonym	punktem	wysokości	w	Smolarni	wynosi	
nieco	ponad	3,4	km.

28 Studium Uwarunkowań …, 1999, s. 25-26.
29 Ibidem, s. 18-19.
30 Opracowano na podstawie map rastrowych dostępnych na portalu: www.geoportal.gov.pl. 
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Majowy opad śniegu w 2011 r.

Chmury burzowe nad Smolarnią, lipiec 2011 r.



29

Klimat

Pod	względem	klimatycznym	Smolarnia	leży	w	zasięgu	nadodrzańskiego	regionu	
pluwiotermicznego,	który	 jest	najcieplejszym	regionem	w	województwie	opolskim	
i	jednym	z	najcieplejszych	w	kraju.	Charakteryzuje	się	on	m.in.	najdłuższym	okresem	
bezzimia	(temperatury	powyżej	0°C),	który	trwa	zazwyczaj	dłużej	niż	294	dni,	oraz	
długim	okresem	wegetacyjnym	(średnia	dobowa	temperatury	powyżej	5°C)	trwają-
cym	około	227	dni31.	Najwyższą	wartość	 temperatury	odnotowano	w	oddalonym	
o	 10	 km	 na	 północ	 od	 Smolarni	 –	 Prószkowie,	 gdzie	 29.07.1921	 r.	 termometry	
pokazały	40,2°C.

W	Smolarni	najcieplejszymi	miesiącami	w	roku	są	lipiec	i	sierpień,	kiedy	to	mak-
symalne	dobowe	temperatury	przekraczają	czasami	30°C.	Natomiast	najchłodniej-
sze	miesiące	to	styczeń	i	grudzień,	kiedy	temperatura	spada	nawet	w	okolice	-20°C	
i	niżej.	Miesiącem	z	największą	liczbą	opadów	deszczu	jest	czerwiec	i	lipiec.	Pierwsze	
opady	śniegu	występują	przeważnie	w	październiku	lub	listopadzie	i	trwają	zazwyczaj	
do	marca	i	kwietnia32. 

Sezon zimowy Pierwszy opad śniegu Ostatni opad śniegu
2007/08 19	października 26	marca
2008/09 21	listopada 24	marca
2009/10 3	listopada 2	kwietnia
2010/11 29	listopada 3	maja33

2011/12 21	grudnia 8	kwietnia
2012/13 27	października 4	kwietnia

33Zbiorcze zestawienie rocznych opadów śniegu w Smolarni34

Rok
Temperatura

min. maks. średnia
2007 -16 34 9,25
2008 -14 30 9,57
2009 -20 33 8,64
2010 -24 36 7,25
2011 -18 30 8,53
2012 -26 brak	danych
2013 -18 36 brak	danych

Wykaz minimalnych, maksymalnych i średnich temperatur w Smolarni  
w latach 2007-201335

31 Studium Uwarunkowań …, 1999, s. 28; Aktualizacja „Programu ochrony środowiska …”, 2010, s. 21.
32 Na podstawie przeprowadzonych obserwacji i spisanych notatek z lat 2007-2011.
33 3 maja miał miejsce jednorazowy, sporadyczny opad śniegu. Natomiast ostatni stały opad śniegu w sezo-

nie zimowym 2010/11 wystąpił 18 marca.
34 Opr. Robert Hellfeier. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji i spisanych notatek z lat 2007-2013.
35 Ibidem. 
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Przyroda 

Pod	względem	przyrodniczym	Smolarnia	 leży	na	południowym	obrzeżu	kom-
pleksu	 leśnego	 Bory	 Niemodlińskie,	 który	 jest	 pozostałością	 pradawnej	 Puszczy	
Śląskiej,	 a	ponadto	 jest	 to	największy	 zwarty	 lewostronny	kompleks	 leśny	Górnej	
Odry.	Około	89%	powierzchni	sołectwa	zajmują	lasy,	natomiast	pozostałe	11%	to	
pola,	nieużytki	rolne	i	zabudowania.	Tereny	leśne	znajdujące	się	w	Smolarni	wchodzą	
w	obręb	tutejszego	leśnictwa,	którego	siedziba	mieści	się	w	Serwitucie.	W	granicach	
administracyjnych	sołectwa	oraz	leśnictwa	występuje	drzewostan	(zarówno	pojedyn-
cze	 drzewa,	 jak	 i	 aleje),	 który	 ze	względu	na	 swoje	walory	 przyrodnicze	wart	 jest	
przedstawienia	i	krótkiego	opisania.

Wśród	takiego	drzewostanu	najokazalszym	obiektem	jest	aleja	o	długości	około	
500	m	 składająca	 się	 z	 nieco	 ponad	 35	 dębów	 czerwonych,	 która	 swój	 początek	
bierze	przy	dawnej	szkółce	leśnej	w	Serwitucie	i	ciągnie	się	w	kierunku	północno-
wschodnim	przez	cały	oddział	leśny	nr	190	i	część	oddziału	leśnego	nr	189	leśnictwa	
Smolarnia.	Najokazalsze	drzewa	wchodzące	w	skład	alei	osiągają	obwody	pni	(tzw.	
pierśnice)	o	rozmiarach:	320,	333,	353	i	368	cm36.	Cała	aleja	składa	się	z	siedmiu	
dębów	o	pierśnicy	przekraczającej	3	metry,	23	drzewa	osiągają	obwody	pni	w	prze-
dziale	od	dwóch	do	trzech	metrów,	zaś	pozostałe	–	do	dwóch	metrów.

Północno-wschodni	kraniec	tej	alei	łączy	się	z	małą	aleją	kilku	niewielkich	buków	
o	obwodach	pni:	198,	160,	177,	248	i	233	cm.	Z	kolei	po	przeciwnej	stronie	znaj-
duje	się	aleja	11	niewielkich	rozmiarów	dębów	czerwonych	rosnących	wzdłuż	jednej	
z	dróg	leśnych	w	oddziale	leśnym	nr	189.	Jednymi	z	okazalszych	drzew	są	również	
znajdujące	 się	przy	 leśniczówce	w	Serwitucie	kasztanowce	o	obwodach:	243,	244,	
283	 i	190	cm.	Ponadto	w	Smolarni	przy	drodze	wyjazdowej	z	wioski	w	kierunku	
Opola	(tzw.	Szpica)	znajduje	się	aleja	58	dębów	czerwonych	(31	po	jednej	i	27	po	
drugiej	stronie	drogi).

Bez	wątpienia	jednymi	z	najstarszych	drzew	rosnących	na	terenie	leśnym	Smo-
larni	są	sosny	wejmutki	sprowadzone	tutaj	w	1798	r37.	Drzewa	te	stanowią	obecnie	
jeden	z	najstarszych	–	a	możliwe,	że	 i	najstarszy	–	drzewostanów	nasiennych	 tego	
gatunku	drzewa	w	Polsce38.	Znajdują	się	one	w	odległości	około	2,3	km	na	północny	
wschód	od	 leśniczówki	w	Serwitucie.	Najstarsze	 z	 rosnących	 tam	 sosen	wejmutek	
osiągają	obwody	pni	w	granicach	200-220	 cm.	Maksymalna	pierśnica	 jednego	 ze	
znajdujących	się	tam	drzew	wynosi	270	cm,	natomiast	mierzony	przy	podłożu	obwód	
pnia	jednego	ze	ściętych	drzew	wynosi	300	cm.	

Poza	 opisanymi	 wyżej	 alejami	 w	miejscowości	 występują	 również	 pojedyncze	
okazy	drzew,	które	również	warto	tutaj	opisać.	Do	grona	takich	drzew	zaliczają	się	
m.in.:	dęby	czerwone	(384	i	330	cm;	oddział	leśny	nr	192,	za	Wrotōma	w	kierunku	

36 Pomiary obwodów pni alei dębowej dokonane zostały 8.02.2014 r.
37 Instytut Technologii Drewna, [w:] www.itd.poznan.pl/pl/index.php?id=77, [dostęp: 21.11.2011 r.].
38 Wśród miejscowych leśników istnieje również pogląd, iż drzewostan ten może być jednym z najstarszych 

drzewostanów tego gatunku drzewa w Europie. Na dzień dzisiejszy nie odnaleziono jednak żadnej szcze-
gółowej bibliografii na ten temat.
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północnym)39,	dąb	czerwony	(360	cm;	obok	zabudowań	gospodarczych	dawnej	szkoły	
podstawowej	w	Smolarni),	dąb	rodzimy40	(368	cm;	oddział	leśny	nr	170	nieopodal	
drzewostanu	sosen	wejmutek),	dęby	rodzime	(348	i	340	cm;	oddział	leśny	nr	192,	
tuż	przy	Wrotach)41,	modrzew	europejski	 (235	cm	[pomiar	wykonany	w	2010	r.];	
skrzyżowanie	dróg	oddziału	 leśnego	nr	180	 i	181),	modrzew	europejski	 (226	cm;	
oddział	 leśny	nr	185),	 sosna	wejmutka	 (232	 cm;	oddział	 leśny	nr	183	w	pobliżu	
grobu	nieznanego	żołnierza)	oraz	 świerk	pospolity	 (240	cm,	oddział	 leśny	nr	170	
nieopodal	drzewostanu	sosen	wejmutek).

39 W nawiasach podano obwód pnia danego drzewa mierzony na wysokości 1,3 metra od podłoża. Pomiary 
te zostały dokonane w kwietniu i maju 2013 r., chyba że w nawiasach kwadratowych podano inaczej.

40 Chodzi tutaj o dąb szypułkowy lub też bezszypułkowy.
41 Oprócz wymienionych dębów w miejscu tym rosną również mniejsze dęby o obwodach 272 i 226 cm, 

a przy samym rozwidleniu dróg znajdują się pozostałości pnia dębu, którego obwód u podstawy wynosi 
około 500 cm.

Południowo-zachodni kraniec alei dębów czerwonych Północno-wschodni kraniec alei dębów czerwonych
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Dąb rodzimy

Stado jeleni i saren

Dąb czerwony

Sarny w poszukiwaniu pożywienia
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Zające

Sosna wejmutka

Błotniak na polowaniu

Modrzew europejski
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Konik wąsacz

Ślimaki z gatunku wstężyk

Motyl, perłowiec malinowiec



HISTORIA MIEJSCOWOŚCI
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Archeologia

Choć	pierwsza	wzmianka	w	dokumentach	dotycząca	Smolarni	pochodzi	dopiero	
z	drugiej	połowy	XVII	w.,	 to	 istnieją	na	obszarze	naszej	miejscowości	 i	w	 jej	

pobliżu	ślady	wędrówek	i	osadnictwa	ludności	sięgające	kilkunastu	wieków	wstecz.	
Pomiędzy	Smolarnią,	Serwitutem	i	Dziedzicami	znajduje	się	kilka	stanowisk	arche-
ologicznych,	 na	 których	w	 latach	 30.	 i	 70.	 XX	w.	 odkryto	 znaleziska	 świadczące	
o	przebywaniu	na	tym	obszarze	w	dawnych	czasach	niewielkich	grup	społecznych.

Pierwsze	 takie	 stanowisko	 znajduje	 się	 na	 południowy	 wschód	 od	 Smolarni.	
W	latach	70.	podczas	badań	archeologicznych	odkryto	na	nim	fragmenty	ceramiki,	
z	których	najstarsze	pochodziły	z	czasów	kultury	przeworskiej	(II-V	w.	n.e.).	W	miej-
scu	tym	natrafiono	na	19	fragmentów	naczyń	z	okresu	rzymskiego,	5	fragmentów	
naczyń	z	wczesnego	średniowiecza	i	26	fragmentów	naczyń	z	okresu	starożytności.	
Ponadto	odkryto	tutaj	również	znaleziska	z	okresu	średniowiecza	(XIV	w.),	którymi	
były:	3	fragmenty	naczyń,	7	fragmentów	żużla	oraz	polepa1	–	tj.	warstwa	gliny,	cza-
sem	 zmieszanej	 ze	 słomą	 lub	 sianem,	układana	dawniej	w	 chatach	wiejskich	 jako	
podłoga,	stosowana	także	jako	uszczelnienie	ścian	lub	pieców2.

Kilkaset	metrów	dalej	znajduje	się	kolejne	stanowisko	archeologiczne,	na	którym	
odkryto	14	fragmentów	naczyń	pochodzących	z	XIV	w.,	a	w	miejscu	ich	odkrycia	
funkcjonowała	ówcześnie	osada3. 

Naczynie, w którym znajdowały się monety (po lewej),  
oraz czarka, którą przykryte było naczynie (po prawej)4

1 KESA, 1979, miejscowość Dziedzice.
2 Słownik języka polskiego, [w:] www.sjp.pl. 
3 KESA, 1979, miejscowość Smolarnia.
4 Godłowski K., 1973, s. 328, tablica XVII.
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Miejsce odkrycia skarbu monet rzymskich na polu Anny Lazar.  
W tle widoczne zabudowania Serwitutu5

Miejsce odkrycia skarbu monet rzymskich na polu Anny Lazar, prace wykopaliskowe6

Ostatnim	i	jednocześnie	najbardziej	bogatym	w	znaleziska	miejscem	jest	stano-
wisko	archeologiczne	położone	przy	granicy	Dziedzic	i	Serwitutu,	na	którym	wiosną	
1931	r.	odkryto	skarb	ponad	stu	sztuk	denarów	rzymskich	znajdujących	się	w	małym	
naczyniu.	W	skład	znaleziska	miało	wchodzić:	11	denarów	Wespazjana,	10	Domi-
cjana,	3	Nerwy,	36	Trajana,	32	Hadriana,	20	Antonina	Piusa,	20	Marka	Aureliusza,	

5 Zbiory DA MŚO, nr inw. 2912.
6 Ibidem, nr inw. 2913.
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2	Lucjusza	Verusa,	9	Faustyny	i	14	nieokreślonych7.	Jednak	suma	podanych	wyżej	
monet	(157)	nie	zgadza	się	z	globalną	liczbą	monet,	które	miały	wchodzić	w	skład	
skarbu.	Poza	tym	w	niektórych	źródłach	ich	liczba	określana	jest	na	131	lub	1408. 

Monety	znajdowały	się	w	małym	naczyniu	koloru	żółtawobrunatnego,	o	nierówno	
wygładzonej	zewnętrznej	powierzchni.	Natomiast	dolna	część	czarki,	którą	przykryte	
było	naczynie,	była	koloru	szarego,	o	szorstkiej	powierzchni,	z	domieszką	tłuczonego	
kamienia.	Monety	z	opisywanego	tutaj	skarbu	najprawdopodobniej	zaginęły9.

Monety odkryte na polu Anny Lazar10

W	październiku	1931	r.	syn	właścicielki	pola,	na	którym	pół	roku	wcześniej	odkryto	
monety	podczas	wybierania	piasku	(prawdopodobnie	do	celów	budowlanych),	zauwa-
żył,	że	w	jednym	miejscu	ziemia	jest	ciemniejsza	niż	na	pozostałej	części	wykopu.	Zain-
teresowało	go	to	na	tyle,	że	zaczął	to	miejsce	przekopywać.	Tym	sposobem	na	głębokości	
20-30	cm	natrafił	na	fragmenty	naczyń	oraz	żelazne	przedmioty	nieznanego	pochodze-
nia.	Ostatecznie	na	głębokości	40-50	cm	odkryty	został	grób	popielnicowy,	gdzie	pomię-
dzy	fragmentami	naczyń	znajdowały	się	również	szczątki	przepalonych	kości11.	Jak	się	
później	okazało,	w	miejscu	tym	odkryto	grób	ciałopalny	z	przełomu	II	i	III	w.,	w	którym	
pochowano	mężczyznę	–	wojownika,	o	czym	świadczy	jego	wyposażenie.	Podczas	dal-
szych	prac	archeologicznych	w	pobliżu	odkryto	ślady	kolejnych	czterech	grobów.	
7 Godłowski K., 1973, s. 324. 
8 Konik E., 1965, s. 46. Autor ten podaje również nieco inne liczby poszczególnych monet: 11 denarów 

Wespazjana, 10 Domicjana, 3 Nerwy, 36 Trajana, 32 Hadriana, 20 Antonina Piusa, 2 Marka Aureliusza, 9 
Faustyny i 11 nieokreślonych, co daje w sumie 134 monety.

9 Godłowski K., 1973, s. 324.
10 Zbiory prywatne: W. Woehl, Niemcy.
11 Raschke G., 1934, s. 376.
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Elementy wyposażenia wojownika odkryte w grobie nr 2, szkic*

* Raschke G., 1933, s. 345.
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Elementy wyposażenia wojownika odkryte w grobie nr 2, zdjęcia*

* Opr. Robert Hellfeier. Zbiory DA MG, nr inw.: B.592/3845:58, B.593/3846:58, B.594/3847:58, B.595/3848:58, 
596/3849:58, B.597/3850:58, B.598/3851:58, B.599/3852:58, B.600/3853:58, B.601/3854:58, B.602/3855:58. Fot. 
Tomasz Szemalikowski.
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Wiosną	1932	r.	odkryto	 tutaj	bliżej	nieokreślone	 skupisko	materiału	zabytko-
wego,	na	którym	znajdowało	się	ponad	30	drobnych,	przepalonych,	mało	charakte-
rystycznych	skorup	i	kawałki	węgla	drzewnego.	Bardziej	szczegółowo	pod	względem	
zawartości	znalezisk	opisany	jest	grób	oznaczony	numerem	4,	w	którym	znajdowały	
się:	brzeg	czarki	lub	miseczki;	załom	miseczki	z	dolną	częścią	brzuśca	przechodzącą	
w	dno;	fragment	załomu	czarki	zdobionej	ukośnymi	kreskami	z	szyjką	oddzieloną	od	
brzuśca	poziomą	linią;	fragment	górnej	części	innej	czarki;	fragment	nóżki	małego	
naczynia	 (zapewne	 czarki),	 fragment	 naczynia	 zdobionego	 poziomymi	 pasmami	
półksiężycowatych,	głębokich	odcisków	stempelka	ograniczonych	liniami	rytymi	–	
wszystkie	te	fragmenty	są	koloru	żółtawego;	fragment	kopytkowatej,	wklęsłej	nóżki	
czarnego,	 wyświeconego	 naczynia;	 bardzo	 drobny	 fragment	 naczynia	 zdobionego	
ornamentem	oraz	przypalone	kości12. 

W	przypadku	5	 z	6	odkrytych	grobów	do	dnia	dzisiejszego	nie	 zachowała	 się	
szczegółowa	ich	dokumentacja,	a	szczątkowe	ilości	pochodzących	stamtąd	znalezisk	
przechowywane	są	prawdopodobnie	w	zbiorach	Działu	Archeologii	Muzeum	Śląska	
Opolskiego	w	Opolu.	Jedynie	grób	nr	2,	czyli	ten	na	który	natrafił	mieszkaniec	Ser-
witutu,	posiada	szczegółową	dokumentację	i	opis	wszystkich	znalezisk,	w	skład	któ-
rych	wchodziły:	brunatna	popielnica	o	wymiarach:	wysokość	–	32,5	cm;	szerokość	
podstawy	–	13	cm;	szerokość	otworu	–	26	cm;	część	naczynia	zdobionego	pismem	
runicznym;	zżużlone	skorupy	innych	naczyń,	a	także:13

•	Grot	włóczni	 [1]14	 o	przekroju	 rombowatym	o	długości	 43	 cm	 i	 szerokości	
3	cm,	długość	tulejki	służącej	do	osadzenia	grota	na	drzewcu	wynosi	11	cm,	
a	średnica	tulejki	–	1,6	cm.

•	Grot	włóczni	 [2]	o	przekroju	 rombowatym	o	długości	38,5	cm	 i	 szerokości	
3,8	cm,	długość	tulejki	–	12	cm,	natomiast	jej	średnica	–	1,8	cm.

•	 Komplet	do	krzesania	ognia	 [3a-c]:	 zawieszka	w	kształcie	 litery	 „U”	 z	dwoma	
nitami	służącymi	do	zawieszenia	jej	na	okuciu	pasa	[3a];	krzesiwo	o	długości	9	cm	
służące	do	krzesania	ognia	 [3b];	na	 zawieszce	 znajdował	 się	 jeszcze	 szydłowaty	
przedmiot	prawdopodobnie	kolec15	do	nabijania	hubki16	o	długości	5	cm	[3c].

•	Okucie	 końca	 pasa	 [4]	w	 kształcie	 litery	 „U”	 o	 długości	 3,6	 cm	 z	 pierście-
niowato	ukształtowanym	dolnym	końcem,	ozdobione	grupami	pojedynczych	
kresek	u	nasady	pierścienia.

•	Czteroczęściowa,	 prostokątna	 sprzączka	 [5]	 (tzw.	 zawiasowa)	 do	 pasa	 o	 sze-
rokości	około	3	 cm	 i	długości	4	 cm.	Rama	 sprzączki	osadzona	na	ośce	 i	 ze	
skuwką,	końce	ośki	zakończone	są	profilowatymi	guzkami.

12 Godłowski K., 1973, s. 324.
13 Szczegółowe opisy poszczególnych znalezisk opracowano no podstawie: Godłowski K., 1974, s. 25, 33, 38, 

40, 53, 64, 68-69, 85-86, 96-97, 158; Raschke G., 1934, s. 377-378.
14 W nawiasach kwadratowych podano numerację znalezisk, tak jak pokazano to na zamieszczonym zdjęciu. 
15 W niektórych materiałach artefakt ten określany jest jako igła do tatuowania, szydło lub rylec. Jednak 

najprawdopodobniej chodzi tutaj jednak o kolec do nabijania hubki.
16 Hubka – przygotowany z miąższu huby – tj, twardego, przyczepionego bokiem do pni drzew owocni-

ków grzybów – łatwopalny materiał służący dawniej do rozpalania ognia. (Chlebicki A., Żygadło H., Huby 
i ogień, [w:] www.kki.pl/zenit/grzyby_spyt/huby_i_ogien.htm, [dostęp: 14.11.2013 r.]).
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•	 Fragment	fibuli	[6]	(zapinki)	żelaznej	typu	A.158	o	długości	6,8	cm	z	podwi-
niętą	nóżką	–	tzw.	grupa	VI	według	typologii	Almgrena.	

•	Zawieszka	do	pasa	[7]	o	długości	9,5	cm.
•	 Fragment	szydła	[8]	o	długości	8	cm.
•	Nóż	 żelazny	 [9]	 o długości	 13	 cm	 i	 długości	 ostrza	 służącego	 do	 cięcia	

–	9	cm.	
•	Umbo	[10]	z	 tępym	kolcem	typu	7a	Jahna,	 średnica	w	najszerszym	miejscu	

14,5	cm,	wysokość	–	14,5	cm,	średnica	kolca	–	1,5-2	cm.
•	 Imacz	[11]	(fragment	uchwytu	tarczy)	typu	9	Jahna	z	trapezowatymi	płytkami	

o	prosto	ściętym	zakończeniu.	Długość	nitu	służącego	do	mocowania	na	tarczy	
–	12	mm,	średnica	główki	nitu	–	1	cm.

Wszystkie	opisane	wyżej	elementy	wyposażenia	grobu	nr	2	znajdują	się	obecnie	
w	zbiorach	Działu	Archeologii	Muzeum	Górnośląskiego	w	Bytomiu.	Znaleziska	te	
w	latach	30.	XX	w.	były	szeroko	opisywane	w	niemieckich	publikacjach	poruszają-
cych	temat	archeologii	i	historii	z	tego	okresu,	m.in.	w:	„Der	Oberschlesier”,	„Alt-
schlesien”,	„Germania”	czy	też	„Altschlesische	Blätter”.

Bez	wątpienia	najciekawszym	znaleziskiem	odnalezionym	w	grobie	jest	fragment	
popielnicy	koloru	brązowego	z	pismem	runicznym,	który	datuje	się	–	podobnie	jak	
grób	–	na	początkowy	okres	tzw.	wielkiej	wędrówki	 ludów,	tj.	przełom	II	 i	III	w.,	
kiedy	to	przez	obszar	Śląska	wędrował	pochodzący	ze	Skandynawii	wschodnioger-
mański	lud	Wandalów.	Dokładniejsze	datowanie	znaleziska	określa	jego	pochodzenie	
na	okres	od	drugiej	połowy	II	w.	do	początku	drugiej	połowy	III	w.	–	tzw.	faza	C1

17. 
Za	tym,	że	opisywane	znaleziska	należą	do	tej	właśnie	grupy	plemion	wschodnio-
germańskich,	 przemawia	 również	 fakt	 bogato	wyposażonego	 grobu.	 Jest	 to	 jedna	
z	charakterystycznych	cech	tego	ludu,	który	w	odróżnieniu	od	innych	kultur	bogato	
i	obficie	wyposażał	swoje	groby	w	broń.

W	 latach	 30.	 XX	w.	 odnaleziona	 w	Dziedzicach	 popielnica	 była	 najstarszym	
znanym	znaleziskiem	zawierającym	pismo	runiczne	odnalezione	na	 terenie	Śląska.	
Inne	znaleziska	z	takim	pismem	odkryto	m.in.	w	Münchenberg	w	Niemczech	oraz	
Suszyczno	na	Ukrainie,	 ale	datowano	 je	na	wczesny	okres	 IV	w.,	 czyli	były	nieco	
młodsze	od	tych	odkrytych	w	Dziedzicach.	W	jednym	z	polskojęzycznych	opraco-
wań	z	lat	60.	XX	w.	autor	pisze:	Wydaje się koniecznym postulowanie ponownego zaję-
cia się runologów tym jedynym w Europie środkowej napisem, na naczyniu będącym 
prawdopodobnie jednym z najstarszych napisów runicznych w ogóle18	–	i	tak	było	jeszcze	
do	połowy	XX	w.,	gdyż	obecnie	znane	są	już	znaleziska	zawierające	runy	pochodzące	
z	wcześniejszego	okresu	niż	te	odkryte	w	Dziedzicach.	

17 W niektórych publikacjach podaje się, że grób z Dziedzic posiada wyposażenie typowe dla fazy C1a czyli 
można go datować nieco wcześniej, mianowicie na okres od drugiej połowy II w. do pierwszego dziesię-
ciolecia III w. (Godłowski K., 1974, s. 158).

18 Godłowski K., 1974, s. 158.
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Fragment odkrytego naczynia z pismem runicznym19

Sporym	 problemem	 dla	 badaczy	 okazało	 się	 rozszyfrowanie	 i	 interpretacja	
inskrypcji	znajdującej	się	na	fragmencie	odkrytego	naczynia.	Jej	 szczegółowej	ana-
lizy	dokonał	niemiecki	 lingwista	Wolfgang	Krause20	(1895-1970),	ekspert	od	ana-
lizy	języków	celtyckich,	później	także	staronordyjskich,	specjalizujący	się	w	alfabecie	
runicznym,	który	w	1934	r.	razem	ze	swoją	żoną	Agnes	podjął	się	próby	rozszyfrowa-
nia	i	zinterpretowania	napisu21. 

Zadanie	to	było	o	tyle	utrudnione,	gdyż	nie	wszystkie	znajdujące	się	na	naczyniu	
znaki	(runy)	zachowały	się	w	całości.	W	dobrym	stanie	są	jedynie	runy	o	numerach:	
2,	3,	4,	5	i	6,	natomiast	stan	zachowania	pozostałych	run	(1,	7	i	8)	jest	na	tyle	zły,	
że	wymagał	 ich	odtworzenia.	Ostatecznie	po	przeanalizowaniu	wszystkich	znaków	
Krause	otrzymał	napis:	r	lÞ	•b•	h	k	b	u	l.

Jedna	z	przyjętych	przez	niego	hipotez	mówi,	że	napis	z	odnalezionego	naczynia	
został	stworzony	do	celów	magicznych.	Sugerowałyby	to	3	ostatnie	znaki	–	„bul”,	
które	 mogą	 pochodzić	 z	 języka	 staroszwedzkiego	 i	 mogą	 oznaczać	 słowo	 „bulle”	
lub	też	z	języka	staroislandzkiego	–	„bolli”,	czyli	po	prostu	jakieś	naczynie,	kubek.	
Ponadto	 dosyć	 charakterystyczną	 runą	 jest	 runa	 numer	 2	 –	 „1Þ”.	W	 północno-
19 Zbiory DA MG, nr inw. B.591/3844:58. Fot. Tomasz Szemalikowski.
20 Wolfgang Krause od młodych lat miał problemy ze wzrokiem. W okresie po II wojnie światowej całkowicie 

go stracił. Mimo tego – wspólnie ze swoją żoną Agnes – kontynuował prace związane z analizą pisma 
runicznego. (Arndt K., Gottschalk G., Smend R., 2001, s. 486).

21 Tematykę dotyczącą znajdującego się na naczyniu pisma opracowano na podstawie: Krause W., 1934, s. 
382-386.
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zachodnim	 rejonie	Czech	 znaleziono	 ozdobny	miedziany	 toporek,	 który	 prawdo-
podobnie	używany	był	jako	amulet	i	na	którym	znajdowała	się	inskrypcja	„1Þ	s	r”.	
Krause	doszukał	 się	w	tym	skrócie	 słowa	„l(a)Þ(a)	 s(a)r”,	które	występuje	 również	
w	staronordyjskiej	formie	słowa	„laÞu”	czy	też	gotyckiej	formie	słowa	„laÞa”,	ozna-
czającego	nadprzyrodzone	moce.

W	połączeniu	znaków	„sr”	Krause	doszukuje	się	skrótu	przysłówka	„sar”	ozna-
czającego	„tutaj”,	który	znajduje	się	m.in.	na	odnalezionym	głazie	w	miejscowości	
Årstad	w	Norwergii	(„sar	alu”).	Według	niego	na	naczyniu	z	Dziedzic	zachował	się	
nie	 tylko	 skrót	 napisu	 „laÞa”,	 ale	 również	 pierwsza	 runa,	 która	 nie	 zachowała	 się	
w	całości	–	„r”	–	może	być	ostatnią	literą	słowa	„sar”	pisanego	skrótem	„sr”.	Podążając	
tym	tropem,	można	przypuszczać,	że	zwrot	„sar	laÞa”	oznacza	to	samo,	co	odkryty	
w	Czechach	zwrot	„laÞa	sar”	i	odkryty	w	Norwegii	„sar	alu”.	Podczas	dalszej	analizy	
napisu	Krause	wywnioskował,	że	runa	nr	3	–	„b”	–	może	być	skróconym	zapisem	
imienia	osoby,	która	mogła	wykonać	na	naczyniu	napis.	Nie	do	końca	zrozumiałe	
okazały	 się	dla	niego	runy	o	numerach	4	–	„h”	 i	5	–	„k”.	Możliwe,	 że	 runa	piąta	
jest	skrótem	czasownika	z	dołączonym	zaimkiem	osobowym,	który	brzmi	„haba	ik”	
oznaczającego	„ja	mam”.	W	tym	przypadku	opisywane	wcześniej	słowo	„bul”	paso-
wałoby	do	sformułowania	„haba	ik”,	a	w	połączeniu	z	sugerowanym	skrótem	imienia	
brzmiałoby:	„B.	h(aba	i)k	bul”	–	w	tłumaczeniu:	„B	…	ja	mam	(to)	naczynie”.

Wracając	na	chwilę	do	opisywanego	na	samym	początku	napisu	„bul”	i	związa-
nego	z	nim	określenia	słowa	„bulle”	i	„bulli”	–	Krause	sugeruje,	że	zakończenie	napisu	
na	naczyniu	może	brzmieć	„bul[lan]”,	co	oznacza,	że	w	tym	przypadku	w	ostateczno-
ści	uzyskalibyśmy	napis	o	treści:	[(a)]rs	l(aÞ)(a).	B.	k(aba	i)k	bul(l)	[an].	

Szkic pisma runicznego wyrytego na naczyniu22

22 Opr. Robert Hellfeier. Na podstawie szkicu zamieszczonego w: Raschke G., 1933, s. 345.
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Jak	widać,	Krause	przyjął	kilka	hipotez,	które	mogą	tłumaczyć	znaczenie	wyry-
tego	na	naczyniu	słowa.	Jednak	mimo	tego	nie	da	się	z	całą	pewnością	stwierdzić	jego	
ostatecznego	przekazu.	Możliwe,	że	napis	ten	odnosi	się	do	jednej	z	opisanych	tutaj	
hipotez.	Jednak	trzeba	liczyć	się	również	z	tym,	że	jest	to	po	prostu	ciąg	znaków,	które	
nie	mają	jakiegoś	głębszego	znaczenia	i	celu,	w	jakim	zostały	stworzone.

Rozważania	na	temat	opisanych	wyżej	znalezisk	pozwolę	sobie	zakończyć	infor-
macją	przekazaną	przez	wnuka	Anny	Lazar,	według	którego	jeszcze	w	latach	40.	i	50.	
XX	w.	w	okolicy	odnalezionego	skarbu	odnajdywane	były	różnego	rodzaju	artefakty:	
szczątkowe	ilości	monet,	kawałki	ceramiki	oraz	elementy	uzbrojenia.	W	1.	połowie	
lat	40.	XX	w.	niejaka	Maria	Hayduk,	która	pracowała	na	tamtejszym	polu,	podczas	
prac	ornych	odnalazła	kompletnie	zachowaną	urnę,	a	w	 latach	50.	XX	w.	na	 tym	
samym	polu	odnalezione	zostały	groty	włóczni23.  

Początki osadnictwa w Smolarni

Najstarszy	znany	na	dzień	dzisiejszy	dokument	opisujący	zalążki	formowania	się	
osadnictwa	na	terenie	dzisiejszej	Smolarni	pochodzi	z	12.11.1663	r.	Nosi	on	nazwę	
Freÿ-Brieff deß Benedict Serwotka von Przichodt über die Ihme auf Dziedzicz erbauten 
Päch-Hütten.	W	dokumencie	tym	niejaki	Benedict	Serwotka	z	Przechodu	otrzymał	
prawo	 zbudowania	 smolarni	 (tj.	miejsca	 produkcji	 smoły)	 w	 lesie	 przyległym	 do	
Dziedzic.	

Nadany	 w	 1663	 r.	 przywilej	 nie	 opisuje	 jednak	 powstania	 miejscowości	
o	nazwie	Smolarnia,	lecz	miejsca	produkcji	smoły	(smolarni),	z	którym	wiąże	się	
rozwój	smolarstwa	na	tym	terenie	oraz	późniejsze	utrwalenie	nazwy	Smolarnia	jako	
miejscowości.	 Początkowa	 treść	 dokumentu	 informuje	 o	 tym,	 pomiędzy	 jakimi	
osobami	został	on	zawarty.	Byli	to:	pan	Johann	Christof	baron	von	Proßkau,	pan	
na	Prószkowie,	Zimnicach	i	Chrzelicach,	rzeczywisty	podkomorzy	Jego	Cesarskiej	
Mości,	 a	 także	 króla	Węgier	 i	Czech,	 oraz	 dowódca	 oddziału	 konnicy	Benedict	
Serwotka	z	Przechodu.	

W	dalszej	części	dokumentu	przedstawione	są	szczegóły	związane	z	budową	smo-
larni.	Co	ciekawe,	Benedict	został	upoważniony	do	jej	wybudowania	na	terenie	opusz-
czonego	gospodarstwa	rolnego	w	miejscu,	w	którym	stała	nowa	ceglana	stodoła.	Dzięki	
takiej	informacji	wiadomo,	że	wcześniej	w	miejscu	tym	znajdowały	się	już	jakieś	–	bli-
żej	nieokreślone	–	zabudowania.		Akt	nadania	dał	Benedictowi	prawo	do	zaopatrzenia	
się	we	własnym	zakresie	i	na	własny	koszt	w	niezbędną	do	użytkowania	wodę,	a	także	
dał	mu	prawo	darmowego	zaopatrzenia	się	w	chrzelickim	lesie	w	niezbędny	materiał	
budowlany.	Ponadto	przez	pierwszy	kwartał	od	momentu	wybudowania	smolarni	miał	
on	prawo	wypalania	smoły	bez	opłat	 i	dla	własnych	potrzeb.	W	późniejszym	okresie	
płacił	on	takie	same	podatki	jak	smolarze	z	Przechodu	i	Ligoty24.	Akt	nadania	podpisał	
12.11.1663	r.	starosta	dóbr	chrzelickich	–	George	Müller.

23 Według relacji byłego mieszkańca Serwitutu z 31.05.2013 r.
24 Być może chodzi tutaj o dzisiejszą Kuźnicę Ligocką (Kuźnię).
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Dokument opisujący przywilej zbudowania smolarni25

Zapoczątkowane	tutaj	w	XVII	w.	smolarstwo	na	przestrzeni	kolejnych	lat	dopro-
wadziło	 do	 rozwoju	 tego	 obszaru	 i	 jego	 późniejszego	 stałego	 zaludnienia	 się.	 Na	
samym	początku	do	wyrobu	smoły	używano	najprawdopodobniej	kopców	smolar-
skich.	Jednak	zwiększające	się	zapotrzebowanie	na	ten	produkt	sprawiło,	że	z	czasem	
taki	rodzaj	produkcji	stał	się	mało	wydajny.	

Jak	podaje	lokalna	kronika,	piec	smolarski	został	tutaj	wybudowany	w	XVIII	w.	
przez	 hrabiego	Dietrichsteina	 z	Chrzelic.	Kronika	 nie	 podaje	 niestety	 informacji,	
o	jakiego	członka	rodu	dokładnie	chodzi26.	Jednak	analizując	przynależność	rodową	
dóbr	 chrzelickich	 i	 prószkowskich	w	 ówczesnym	 okresie,	można	 przypuszczać,	 iż	
chodzi	tutaj	o	hrabiego	Johanna	Carla	von	Dietrichstein	(1728-1808).	W	styczniu	
1770	r.	jego	ojciec	–	Carl	Maximilian	von	Dietrichstein	(1702-1784),	po	uregulowa-
niu	spraw	spadkowych,	został	właścicielem	dóbr	chrzelickich	i	prószkowskich,	a	już	
w	marcu	1770	r.	przekazał	cały	majątek	swojemu	synowi	–	wspomnianemu	wyżej	
hrabiemu	Johannowi	Carlowi	von	Dietrichsteinowi27. 

25 APO, Akta podworskie z Chrzelic, s. 202.
26 Chronik der Gemeinde Sedschütz, s. 3. 
27 Hanich A. (red.), Dobranowski H. (współ.), 2012, s. 372.  
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Smolarz pracujący przy kopcu smolarskim28

Widoczny w tle po prawej stronie piec smołowy przy torfowisku „Goldmoor” w Szydłowie,  
około 1890 r29.

28 Archiwum „Tygodnika Prudnickiego”, zdjęcie udostępnione przez Andrzeja Derenia z Prudnika.
29 Heimatkalender des Kreises Falkenberg O/S, 1935. Zdjęcie podpisane: „Der Schiedlower Teerofen im Betrieb. 

Nach einer Aufnahme um 1890. Repr. Spiller”. Zdjęcie udostępnione przez państwa Woźniaków z Niemo-
dlina.
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Po	kilkunastu	latach	–	24.11.1783	r.	król	pruski	Fryderyk	II	von	Hohenzollern	
(1712-1786)	odkupił	od	Dietrichsteina	dobra	chrzelickie	 i	prószkowskie30.	Zakła-
dając	więc,	 że	kronika	powołuje	 się	na	wiarygodne	 źródła,	można	w	przybliżeniu	
określić	czas	budowy	pieca	smolarskiego	gdzieś	pomiędzy	rokiem	1770	a	1783.

Przy	obsłudze	takiego	pieca	pracowały	cztery	osoby.	Byli	to:	mistrz	smolarstwa	
(Pechmeister)	Apostel	oraz	robotnicy	o	nazwiskach:	Kauczor,	Janik	i	Woehl.	Za	przy-
wóz	 materiału	 do	 wyroby	 smoły	 odpowiedzialni	 byli	 zaś	 robotnicy:	 Smolarczyk,	
Rusch,	 Fietz,	 Koziol	 i	 Okon.	 Wyprodukowaną	 smołę	 przewożono	 do	 folwarku	
w	Chrzelicach,	gdzie	była	wykorzystywana	w	tamtejszej	gorzelni	i	browarze.	Stamtąd	
trafiała	 również	do	browaru	w	Prószkowie.	 Jednak	największa	 jej	 część	 trafiała	na	
handel,	a	powstający	w	procesie	produkcji	węgiel	drzewny	sprzedawano	miejscowym	
kowalom31.

Tutejsza	smolarnia	nie	była	jedynym	miejscem	na	obrzeżach	ówczesnego	wiel-
kiego	 kompleksu	 leśnego	 (obecnie	 Borów	 Niemodlińskich),	 gdzie	 produkowano	
smołę.	 Tego	 typu	 smolarnie	 funkcjonowały	 również	 w	 okolicach	 Smolnika	 koło	
Ligoty	Prószkowskiej,	w	dwóch	obecnych	przysiółkach	Przechodu	–	tj.	w	Podgórzu	
i	Smolarni,	ponadto	w	Borku	oraz	w	XIX	w.	w	Szydłowie.

Najstarsze	informacje	o	miejscowych	smolarzach	pochodzą	z	początku	XVIII	w.	
W	 1702	 r.	 w	 dokumentach	 inwentarzowych	majoratu	 prószkowsko-chrzelickiego	
(czes.	Inventář panství Pruskov a Chřelice)	w	wykazie	mieszkańców	Dziedzic	odnaleźć	
można	dwóch	 smolarzy,	 którymi	w	 tym	okresie	byli:	Benedict	Pechmann	 i	Chri-
stoph	Pechmann32,	którzy	posiadali	1	łan	ziemi33	(w	zależności	od	rodzaju	łanu	jest	
to	około	8-12	ha).

W	 1758	 r.	 smolarzem,	 a	 właściwie	 mistrzem	 smolarstwa	 (Pech Meister),	 był	
Lorentz	 Apostol34.	 Kolejne	 dosyć	 liczne	 już	 informacje	 o	 miejscowym	 smolarzu	
pochodzą	z	lat	1766-1790.		W	tym	czasie	funkcję	taką	pełnił	pochodzący	z	Dziedzic	
–	Joseph	Apostol,	który	razem	ze	swoją	żoną	–	Anną,	w	omawianym	okresie	doczekał	
się	kilkorga	dzieci,	którymi	byli	urodzeni	w	Dziedzicach:	Frantz	Xaveri	(1766),	Agnes	
(1771),	Simon	(1773-1804),	Marianna	(1776),	Susanna	(1777)	i	Anna	(1780)35.	Po	
następnych	kilku	latach	–	w	maju	1785	r.	małżeństwu	urodziła	się	–	już	w	Smolarni	
–	córka	Monika	(1785-1787).	Co	ciekawe,	mimo	iż	ich	wcześniejsze	dzieci	urodziły	
się	w	Dziedzicach,	to	w	1769	r.	żona	Josepha	–	Anna,	która	była	jednym	ze	świadków	
chrztu	Magdaleny	Wolny	z	Racławiczek,	wzmiankowana	jest	jako	mieszkanka	Smo-
larni:	Anna Apostolka von Pechhütte	 (Anna	Apostol	ze	Smolarni).	Opisywany	tutaj	
Joseph	Apostol	zmarł	8.03.1790	r.	w	wieku	54	lat.	

30 Murlowski E., 2006, s. 27.
31 Chronik …, s. 4-5.
32 W tym przypadku zapisane przy imieniu słowo Pechmann najprawdopodobniej nie odnosi się do nazwi-

ska, lecz do funkcji osoby zajmującej się produkcją smoły – czyli smolarza.
33 MZA, sygn. 789/a.
34 Nazwisko to w najstarszych dokumentach pisane jest jako Apostol, Apostoł, Aposztol lub Aposztoł. Do-

piero w późniejszym okresie spotykana jest – znana do dnia dzisiejszego – forma Apostel.
35 W 1780 r. nazwisko jej ojca pisane jest, jako Apostoł. (Księga chrztów parafii Racławiczki, 1765-1796, s. 71). 

Taka pisownia nazwiska członków tej rodziny spotykana jest także w latach: 1806, 1813 i 1814.
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Rozmieszczenie zabudowań 
okalających dawną smolarnię na 
mapach topograficznych z końca 
XIX (po lewej) i początku XX w.  

(po prawej)36

Dawne i obecne rozmieszenie 
zabudowań mieszczących się na 

działce należącej do smolarza 
Apostla37

Z	1.11.1778	r.	pochodzi	wzmianka	o	niejakim	Christofie	Piętka,	który	również	
mógł	być	miejscowym	smolarzem.	Tego	dnia	jego	córka	–	30-letnia	Marianne	Piętka	
z	Dziedzic	wzięła	ślub	z	50-letnim	Jaczobem	Michalich	ze	Ścigowa.	Przy	opisie	ślubu	
odnajdujemy	zapis:	Tochter der Verstorbenen Christof Piętka Pechbrenners Von Dzie-
dzitz	 (córka	 zmarłego	 Christofa	 Piętka,	 smolarza	 z	Dziedzic).	 Kolejna	 wzmianka	
o	 miejscowym	 smolarzu	 pochodzi	 dopiero	 z	 17.02.1834	 r.	 Tego	 dnia	 odbył	 się	
pogrzeb	zmarłej	3	dni	wcześniej	Susanny	Apostel	–	żony	smolarza	o	imieniu	Franz38 
(Susanna Ehegattin des Pechmans Franz Apostel).	

Piec	smolarski,	o	którym	była	wcześniej	mowa,	znajdował	się	najprawdopodob-
niej	 obok	 zabudowań	 dzisiejszej	 dzwonnicy	w	 Smolarni,	 gdzie	 dawniej	mieszkała	
rodzina	Apostel,	a	do	czasów	obecnych	w	potocznej	mowie	zabudowania	te	określane	
są	mianem	–	do Smolełrza	(do	smolarza).	Trudno	jednak	określić	dokładne	miejsce,	
w	którym	mógł	się	znajdować	piec.	Tym	bardziej	że	niektórzy	z	mieszkańców	twier-
dzą,	 iż	 znajdował	 się	on	na	działkach	należących	dawniej	do	 rodziny	 Janik,	 które	
swoim	 zasięgiem	 obejmowały	 obszar	 po	 prawej	 stronie	 drogi,	 rozciągający	 się	 od	
miejsca,	w	którym	obecnie	stoi	przystanek	autobusowy	w	Smolarni,	aż	do	pomnika	
ofiar	wojen	światowych.	

36 Opr. Robert Hellfeier. Arkusze nr 5572 mapy Messtischblatt, AMZP. 
37 Opr. Robert Hellfeier.
38 Wspomniany tutaj Franz Apostel był synem opisywanego wcześniej smolarza o imieniu Joseph.
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Johann Apostel (potomek smolarzy), na zdjęciu z sześciorgiem dzieci i trzynaściorgiem wnucząt, 
lata 1926-192739

Nieliczni	mieszkańcy	wspominają	m.in.	o	tym,	iż	na	początku	XX	w.	podczas	
kopania	fundamentów	pod	budowę	murowanej	dzwonnicy	natrafiono	w	tym	miej-
scu	na	 resztki	 zastygłej	 smoły,	która	miałaby	niejako	 świadczyć	o	dawnym	umiej-
scowieniu	 pieca	 smolarskiego.	Znane	 są	 również	 relacje	 osób,	według	 których	 na	
pozostałości	po	zastygłej	smole	natrafiono	w	połowie	lat	80.	XX	w.	podczas	prac	przy	
budowie	chodnika	przyległego	do	dzwonnicy.

Obecnie	trudno	określić,	do	kiedy	produkowano	w	Smolarni	smołę.	W	jednej	
z	publikacji	z	1845	r.	znajduje	się	informacja	o	tym,	iż	w	tym	roku	funkcjonowała	
tutaj	jeszcze	smolarnia.	A	już	w	publikacji	z	1876	r.	takiej	wzmianki	nie	ma.	Z	naj-
bliżej	położonych	smolarni	wymienia	się	jedynie	smolarnie	w	Szydłowie	i	Przecho-
dzie40.	Jak	podaje	lokalna	kronika,	jeszcze	w	pierwszej	dekadzie	XX	w.	obok	zabudo-
wań,	w	których	mieszkał	Johann	Apostel41,	widoczne	były	ślady	po	dawnym	piecu	
smolarskim.	

39 Zbiory prywatne: H. Majer, Racławiczki.
40 Knie J. G., 1845, s. 110; Handbuch für die Provinz Schlesien, 1876, s. 137.
41 Chodzi tutaj prawdopodobnie o Johanna, który żył w Smolarni latach 1848-1929. W tym przypadku Jo-

hann był wnukiem wspomnianego wcześniej smolarza Franza i prawnukiem smolarza Josepha.
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Proces produkcji smoły42

Smołę	 wytwarzano	 najczęściej	 ze	 smolnych	 pniaków	
sosnowych,	tzw.	karpiny,	a	jej	produkcja	polegała	na	pro-
cesie	suchej	destylacji	rozkładowej	drewna.	Pierwotnie	
do	 tego	 celu	używano	dołów,	w	późniejszym	okresie	
mielerzy43	i	ostatecznie	pieców	smolarskich44.	Smolar-
nie	(inaczej	maziarnie)	istniejące	na	Śląsku	niczym	nie	
różniły	się	od	słowiańskich	smolarni	w	Polsce,	Rosji	

czy	Bułgarii,	 jak	również	od	tych	niesłowiańskich	
w	Skandynawii	czy	Francji.

Przekrój murowanego pieca smolarskiego45

Produkcja dziegciu i smoły drzewnej wczesnośredniowieczną metodą podwójnego naczynia46

42 Opracowano na podstawie: Turska K., Wokół problematyki zawodów leśnych…, [w:] www.wpk.org.pl/smo-
larstwo, [dostęp: 5.07.2013 r.].

43 Mielerz – stos drewna gorszej jakości technicznej ułożony w kształcie kopuły, przykryty gliną, ziemią lub 
darnią. Dawniej w mielerzach spalało się drewno z małym, kontrolowanym dostępem powietrza w celu 
wytworzenia węgla drzewnego w procesie suchej destylacji. (Opr. Daniel Siewert, Wdecki Park Narodowy, 
[w:] www.wpk.org/smolarstwo.html, [dostęp: 5.07.2013 r.]).

44 Zasadnicza różnica między mielerzem a piecem smolarskim polegała na konstrukcji dna. W mielerzu było 
ono płaskie, dla pewniejszego ustawienia stosu, w piecu smolarskim zaś półokrągłe, aby smoła mogła ła-
twiej ściekać. (Opr. Daniel Siewert, Wdecki Park Narodowy, [w:] www.wpk.org/smolarstwo.html, [dostęp: 
5.07.2013 r.]).

45 Źródło nieznane.
46 Źródło: www.wpk.org.pl/smolarstwo, [dostęp: 5.07.2013 r.]. Według A. Kurzweil, U. von Bremen i D. Jacob 

(repr. za ŻZH 8/93).
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Resztki smoły 
na trasie ścieżki 

edukacyjnej 
„Puszcza” 

w Wigierskim 
Parku Narodowym 

na Suwalszczyźnie47

Dół	taki	miał	średnicę	15-30	metrów	i	był	głęboki	na	1,5	metra,	a	jego	wnętrze	
wylepione	było	grubą	warstwą	gliny.	Na	dnie	znajdował	się	trzycentymetrowy	otwór	
prowadzący	do	 obszernej	 jamy	niewylepionej	 gliną.	 Pod	 lejem	w	 skarpie	wzgórza	
wykopana	była	piwnica.	Jej	ściany	wzmocnione	były	kamieniami	i	cegłami.	Do	piw-
nicy	 prowadził	 ziemny	 (ocembrowany)	 korytarz	 zabezpieczony	 drewnianymi	 bel-
kami.	Dół	mielerzowy	wypełniało	 się	 ciasno	materiałem	drzewnym,	 układając	 go	
w	charakterystyczny,	kilkumetrowy	stożek.	Na	jego	powierzchni	kładziono	warstwę	
cienkiego	drewna	opałowego	(chrustu).	Po	czym	drewno	okładało	się,	zależnie	od	
regionu,	nawozem	albo	darnią	i	ziemią.	Na	samym	szczycie	stożka	pozostawiano	nie-
wielką	wolną	przestrzeń	(komin).	Aby	rozpocząć	pędzenie	smoły,	materiał	opałowy	
podpalano	w	wielu	miejscach.	Z	powodu	małego	dostępu	powietrza	spalanie	odby-
wało	się	bardzo	powoli,	a	wewnątrz	wytwarzała	się	temperatura	około	700°C.

Czas	wypalania	zależał	od	tego,	jaki	produkt	chciano	uzyskać.	Po	12	godzinach	wydzie-
lała	 się	 terpentyna,	 potem	dziegieć,	na	końcu	maź.	W	dalszej	 kolejności	wydzielała	 się	
tzw.	żółć	smołowa,	czyli	brązowo-czerwona	woda	smołowa,	potem	smoła	z	olejem	smol-
nym,	znana	jako	olej	drzewny,	a	dopiero	na	samym	końcu	(po	maksimum	pięciu	dniach)	
w	jamie	pod	dołem	mielerzowym	powstawał	ostateczny	produkt		–	smoła	drzewna.	

Wytwarzana	w	ten	sposób	smoła	miała	różnorakie	zastosowanie.	Smoła	z	żywicznej	
sośniny	w	różnym	wieku	służyła	do	smarowania	osi	wozów	i	piast	kół,	smoła	z	żywicz-
nej	 karpiny	 –	 do	 impregnacji	 drewna.	Otrzymywany	 na	 początkowym	 etapie	 pro-
dukcji	dziegieć	stosowano	do	konserwacji	skór	zwierzęcych,	ale	miał	on	także	szerokie	
zastosowanie	w	szewstwie	i	garbarstwie,	w	stanie	czystym	używano	go	jako	paliwa	do	
oświetlania	pomieszczeń.	Był	on	również	składnikiem	specjalnych	mydeł	i	szamponów,	
leków	dla	ludzi	oraz	na	choroby	skóry,	racic	i	rogów	u	bydła,	kóz	i	owiec.	

47 Fot. Maciej Kamiński, Wigierski Park Narodowy.
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Ruiny starej smolarni w Jagodzinie w województwie dolnośląskim48

Smołą	drzewną	uszczelniano	beczki,	 skrzynie,	 łodzie	 i	kadłuby	dużych	okrętów,	
konserwowano	 konstrukcje	 drewniane,	 nasączano	 liny	 i	 powrozy,	 smarowano	 osie	
wozów,	produkowano	kleje	oraz	różnego	rodzaju	płyny	bojowe	na	potrzeby	wojska.	
Powstający	w	procesie	produkcji	smoły	węgiel	drzewny	używany	był	jako	materiał	opa-
łowy	w	hutnictwie,	do	wypalania	rudy	miedzi	i	żelaza,	a	także	do	wypalania	gliny.	

Nazewnictwo miejscowości 

Niemiecki	odpowiednik	dzisiejszej	nazwy	Smolarnia	to	Pechhütte,	co	w	dosłow-
nym	 tłumaczeniu	 oznacza	 miejsce,	 w	 którym	 pozyskiwano	 smołę,	 czyli	 właśnie	
smolarnię.	 Dzięki	 oczywistemu	 i	 jasnemu	 pochodzeniu	 nazwy	 tej	 miejscowości	
i	dosłownej	formy	jej	tłumaczenia	z	języka	niemieckiego	na	polski	i	odwrotnie	nie	
ma	potrzeby	szerszego	zagłębiania	się	w	etymologię	nazewnictwa	Smolarni.	Oczywi-
ste	jest	jednak	to,	że	powstała	w	połowie	XVII	w.	smolarnia	(pisana	z	małej	litery)	nie	
dotyczy	powstania	miejscowości	pod	tą	nazwą,	a	jedynie	wspomnianego	wyżej	miej-
sca	pozyskiwania	smoły,	od	którego	dopiero	w	późniejszym	czasie	wzięła	się	nazwa	
Smolarnia	–	odnosząca	się	do	kolonii	ówczesnych	Dziedzic.

Warte	przedstawienia	są	tutaj	stosowane	na	przestrzeni	lat	formy	zapisu	tej	nowo	
powstałej	 kolonii,	 gdzie	 oprócz	 najczęściej	występujących	nazw	Smolarnia	 i	Pech-
hütte,	w	dokumentach	(przede	wszystkim	kościelnych)	można	spotkać	się	również	
z	następującym	nazewnictwem:	Dziedz. Smolarnia,	Pechhütte bei Dziedzitz,	Dziedzit-
zer Pechhütte Pechhütte Copalina49 i Sedschütz-Pechhütte.

48 Fot. Grzegorz Kusiak, Jagodzin.
49 W dokumentach kościelnych nazwa Pechhütte Copalina wystąpiła jedynie w 1817 r.



54

Jak	widać,	w	1817	r.	występuje	dosyć	ciekawa,	dwuczłonowa	forma	pisowni	miej-
scowości	–	Pechhütte Copalina.	 Jak	podaje	 zapis	w	księgach	kościelnych:	 Josefa 27ten 
Marz aus der Pechhütte Copalina […] Ist dem Hausler Johann Misiuda von seinem 
Eheweibe Barbara geborne Jobczyk ein Mädchen gebornen und getauft […]50 (Josefa,	
27	marca	ze	Smolarni	Kopaliny	[…]	Urodziła	się	i	ochrzczona	została	córka	chałup-
nika	Johanna	Misiudy	i	jego	żony	Barbary	z	domu	Jobczyk).	Przez	dosyć	długi	czas	
problemem	było	 sprecyzowanie,	 czy	 chodzi	 tutaj	 faktycznie	 o	 Smolarnię,	 czy	może	
o	ówczesną	kolonię	Ścigowa	–	Kopalinę,	na	której	nazwę	wskazuje	drugi	człon	zapisu.	
Analizując	dokumenty	kościelne	dowiadujemy	się,	że	w	Smolarni	faktycznie	mieszkało	
małżeństwo	o	nazwisku	Misiuda,	któremu	w	latach	1805-1819	urodziło	się	sześcioro	
dzieci:	 ?	Mischuda	 (ur.	 1805,	 dziecko	 zmarło	 po	 porodzie,	 nie	 zostało	 ochrzczone,	
brak	informacji	o	nadanym	mu	imieniu),	Marina	Mischuda	(1806),	Simon	Mischuda	
(1808),	 Joseph	Mischiuda	 (1814-1815),	 Josefa	Misiuda	 (1917)	 i	Carolina	Misiuda	
(1819-1820).	 Ponadto	 w	 omawianym	 okresie	 w	 Kopalinie	 nie	 mieszkała	 rodzina	
o	takim	naziwsku.	Na	tej	podstawie	można	przypuszczać,	że	użyta	w	księgach	kościel-
nych	nazwa	Pechhütte Copalina	dotyczy	dzisiejszej	Smolarni.

Lokalna społeczność w dokumentach archiwalnych i kościelnych

Jednym	z	najstarszym	dokumentów	traktujących	szerzej	o	tutejszej	społeczności	
jest	pochodzący	z	1722	r.	Kataster	Karoliński51,	tj.	księga	protokołów	komisji	rewi-
zyjnej	dokonującej	sprawdzania	danych	na	potrzeby	tzw.	śląskiego	katastru	podatko-
wego	zarządzonego	w	1721	r.	przez	cesarza	Karola	VI.	

Mimo	 tego,	 iż	 były	 to	 czasy,	 kiedy	 nazwa	 Smolarnia	 nie	 funkcjonowała	 jesz-
cze	 jako	 osobna	 miejscowość	 ani	 najprawdopodobniej	 jako	 kolonia	 ówczesnych	
Dziedzic,	a	znajdowało	się	tutaj	jedynie	miejsce	pozyskiwania	smoły	drzewnej	–	to	
warto	przytoczyć	chociażby	fragmenty	tego	dokumentu	ukazujące	niektóre	nazwiska	
mieszkańców	Dziedzic,	którzy	w	późniejszych	latach	osiedlili	się	na	stałe	na	terenie	
Smolarni.

Chcąc	 jednak	 przedstawić	 wypisy	 dotyczące	 tutejszych	 mieszkańców,	 na	
początku	należy	opisać	pokrótce	funkcjonujący	w	ówczesnym	okresie	podział	chło-
pów	na	poszczególne	warstwy	 społeczne,	który	oparty	był	na	podstawie	wielkości	
posiadanych	 przez	 nich	 gospodarstw.	 I	 tak	 chłopów	 dzielono	 na:	 kmieci	 (Bauer)	
–	posiadali	oni	minimum	1	łan	ziemi	(w	zależności	od	rodzaju	 łanu	jest	 to	około	
8-12	 ha),	 zagrodników	 (Gärtner)	 –	 posiadali	 gospodarstwo	 i	 niewielką	 ilość	 pola		
(około	2	ha)	 i	chałupników	(Häusler),	którzy	posiadali	dom	i	działkę	pod	uprawę	
warzyw	o	powierzchni	około	1	ha.	W	późniejszym	czasie	(połowa	XVIII	w.)	podział	
ten	 został	 bardziej	 rozdrobniony.	 Kmieci	 podzielono	 na:	 kmieci	 (Bauer)	 –	 posia-
dających	powyżej	40	morgów	pruskich	ziemi	(1	ha	=	4	morgi	pruskie),	półkmieci	

50 Księga chrztów parafii Racławiczki, 1814-1833, s. 28.
51 Obecnie znane są również starsze dokumenty – urbarze chrzelickie z lat 1534 i 1574. Jednak ze względu 

na to, iż pochodzą one z czasów wcześniejszych, niż datowane są początki powstania Smolarni, to nie 
zostaną one tutaj szerzej opisane. 
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(Halbbauer)	–	22-40	morgów,	 i	ćwierćkmieci	 (Vierlelbauer)	–	10-22	morgów.	Zaś	
zagrodników	(Gärtner)	podzielono	na:	zagrodników	wielkich	lub	zagrodników	z	rolą	
(Gross Gärtner, Gärtner mit Acker)	–	około	13	morgów,	i	zagrodników	małych	lub	bez	
roli (Klein Gärtner, Gärtner ohne Acker)	–	około	8	morgów.	Byli	również	chałupnicy	
(Häusler)	posiadający	około	3-8	morgów	ziemi.	Wprowadzono	też	pojęcie	komor-
nika	–	wyrobika	(Einlieger)	–	nieposiadającego	domu	i	roli.	Istniała	również	warstwa	
społeczna	chłopów	pańszczyźnianych	(Robothbauer)	i	chłopów	wolnych	(Freibauer).	
Pierwszymi	 z	 nich	 byli	 przeważnie	 komornicy	 i	 chałupnicy	 (rzadziej	 zagrodnicy),	
będący	właściwie	służbą	folwarczną,	która	za	mieszkanie	i	wyżywienie	miała	obowią-
zek	pracować	na	folwarku	szlacheckim	lub	kmiecym52.

Wracając	 do	 opisu	 informacji	 zawartych	 w	 Katastrze.	 Z	 dokumentu	 tego	
dowiadujemy	się,	że	w	1722	r.	sołtysem	Dziedzic	(Dziedzitz)	był	Greger	Globisch.	
W	wykazie	widnieją	ponadto	kmiecie:	George	Babisch,	George	Bartel,	Gawel	Daniel,	
Michael	Daniel,	Jeann	Gramulla,	Gawel	Jeneg,	Paul	(Walleg?)53	Kampa,	Jean	Latta,	
Paul	Latta,	Andres	Magiera,	Jeann	Ockon,	Urban	Ockon,	Gottfried	Pientka,	Waleg	
Polewka,	George	Rogoß,	George	Smolartzig,	oraz	zagrodnicy:	Christoph	Smolartzig	
i	Mertien	Popielek.	Warte	przytoczenia	są	również	występujące	w	Katastrze	lokalne	
nazwy	 określające	 poszczególne	 obszary	 ówczesnych	 Dziedzic:	 auf Podlanzne,	 auf 
Pustzina,	auf grundzik,	auf Zakoptze,	in Schudow,	in Podgoÿ,	auf Przimiarkÿ,	auf Pas-
chieka,	unter dem Bor,	auf Mostkowe,	auf Luschkowo	oraz	in Poremba.

Kolejny	bardzo	szczegółowy	opis	miejscowości	wraz	z	okalającym	ją	obszarem	
pochodzi	z	1758	r.	i	znajduje	się	w	tzw.	urbarzu	chrzelickim54.	W	dokumencie	tym	
podobnie	 jak	 w	 Katastrze	 Karolińskim	występują	 obowiązujące	 w	 tamtym	 czasie	
nazwy	 lokalne:	 Sa Stowek	 (obszar	 dzisiejszej	 Smolarni	 i	 części	 Dziedzic),	 Luschkÿ 
(obszar	dzisiejszego	Serwitutu	i	części	Dziedzic)	oraz	Przedewsiom,	Porambe,	Pastu-
schnicza,	Podgoÿ,	Primarkÿ,	Grondziekÿ i Szokobcze	–	dzisiejsze	Dziedzice.	W	owym	
czasie	w	Dziedzicach	mieszkało	wraz	ze	swoimi	rodzinami:

•	 3	wolnych	chłopów,	którzy	nie	podlegali	panu:	Grieger	Globisch	(Globiesch)55,	
George	Magiera	oraz	Walentin	Magiera;

•	 14	chłopów,	którzy	wykonywali	pańszczyznę	na	rzecz	pana	wsi:	Joseph	Chowa-
nietz,	George	Daniel,	Simon	Famula,	Walentin	Haÿduck	(Heÿduck),	Lorentz	
Honisch,	George	Kutzera	(Kuczera),	George	Malick	(Malig),	Frantz	Polewka	
(Polewko),	Barthel	Przÿkleng,	Andres	Rogosch	(Rogusch),	George	Roß	pleschtz	
(Rospleschtz),	Georg	Smolartzik	(Smolartzÿg),	Johann	Suchÿ	(Suchi)	i	Barthel	
Wibranietz	(Wiebranietz);

•	 6	chałupników:	Mathes	Duda,	Nicolaÿ	Babisch,	Jacob	Okoin,	Johann	Popio-
leck,	George	Rogosch.	

52 Sękowski R., 2011, s. 63-67.
53 W ogólnym wykazie widnieje imię Paul, natomiast w tabeli dla poszczególnych mieszkańców – Walleg. 

W związku z tym nie wiadomo do końca, które z imion należy traktować jako prawidłowe.
54 Dokument ten znany jest również pod nazwami: Akta dóbr rodziny Prószkowskich w Chrzelicach oraz 

Akta podworskie z Chrzelic. Natomiast jego oryginalna nazwa brzmi: General-Prothocoll der Hoch Graf-
flich-Proßkauischen Maioraths-Herrschafft Chrzelitz.

55 W nawiasach podano drugą formę pisowni nazwiska, o ile taka występuje w dokumencie.
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Fragment mapy 
z urbarza chrzelickiego 

z widocznymi 
zabudowaniami 
znajdującymi się 

w centralnej części 
osady56

Obszar dzisiejszej 
Smolarni i części 

Dziedzic (niwa „Sa 
Stowek”)57

56  APO, Akta podworskie z Chrzelic, sygn. 1, s. 196.
57  Ibidem.
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Obszar 
dzisiejszego 
Serwitutu 
i części 
Dziedzic (niwa 
„Luschkÿ”) 
z 1758 r58.

Dzięki	dosyć	szczegółowym	mapom,	które	znajdują	się	w	urbarzu,	wiadomo,	że	
w	centralnej	części	dzisiejszej	Smolarni	–	w	miejscu	w	którym	obecnie	jest	dzwon-
nica	–	dawniej	znajdowały	się	zabudowania	należące	do	mistrza	smolarstwa,	którym	
w	tym	czasie	był	Lorenz	Apostol.	Dzięki	dostępnym	w	urbarzu	mapom	dowiadu-
jemy	się	także,	że	w	1758	r.	na	opisywanym	obszarze	istniało	13	zabudowań	–	praw-
dopodobnie	były	to	chaty	i	zabudowania	gospodarcze	robotników	leśnych,	a	także	
osób	pracujących	przy	produkcji	smoły.	W	centralnym	punkcie	osady	znajdował	się	
niewielkich	rozmiarów,	niezidentyfikowany	obiekt	w	kształcie	okręgu.	Na	dzień	dzi-
siejszy	można	jedynie	przypuszczać,	iż	najprawdopodobniej	był	to	kopiec	smolarski	
używany	w	ówczesnym	czasie	do	produkcji	smoły	drzewnej.

58 Ibidem, s. 194.



58

Imię i nazwisko
Powierzchnia parceli

[w morgach]
Pola i łąki Lasy

Lorentz	Apostol	(54)59 7 -
Joseph	Chowanietz	(11,	32,	47) 56/8 93/8
George	Daniel	(1,	28,	35) 64/8 103/8
Simon	Famula	(10,	31,	34) 5 111/8
Grieger	Globisch	(4,	24,	50) 8 7
Walentin	Haÿduck	(5,	21,	41)	 84/8 8
Lorentz	Honisch	(16,	19,	45) 81/8 8
George	Kutzera	(13,	18,	38,	51) 92/8 101/8
George	Magiera	(3,	49) 37/8 42/8
Walentin	Magiera	(2,	23,	48) 87/8 67/8
George	Malick	(14,	22,	25,	46) 131/8 103/8
Frantz	Polewka	(7,	17,	40) 93/8 11
Barthel	Przÿkleng	(26,	52) 81/8 24/8
Andres	Rogosch	(8,	20,	42) 132/8 85/8
George	Roßpleschtz	(9,	29,	36,	44) 6 94/8
Georg	Smolartzik	(12,	27,	37) 6 93/8
Johann	Suchÿ	(6,	33,	43) 51/8 94/8
Barthel	Wibranietz	(15,	30,	39) 56/8 97/8

Suma 1376/8 1457/8
59Tabelaryczne zestawienie parceli na obszarze zwanym „Sa Stowek”60

Imię i nazwisko
Powierzchnia parceli

[w morgach]
Pola i łąki Lasy

Joseph	Chowanietz	(16,	28,	35)61 11 75/8
George	Daniel	(1,	37) 124/8 44/8
Simon	Famula	(2,	34) 94/8 71/8
Grieger	Globisch	(6,	11,	24) 142/8 14
Walentin	Haÿduck	(7,	29) 92/8 85/8
Lorentz	Honisch	(5,	22) 137/8 75/8
George	Kutzera	(17,	27) 117/8 85/8
George	Magiera	(12,	25) 114/8 111/8
Walentin	Magiera	(13,	26) 112/8 115/8
George	Malick	(10,	21,	32) 123/8 126/8
Frantz	Polewka	(3,	20) 113/8 102/8
Barthel	Przÿkleng	(4,	23) 134/8 74/8
Andres	Rogosch	(8,	19,	30) 105/8 91/8
George	Roßpleschtz	(18,	33) 94/8 81/8
Georg	Smolartzik	(9,	38) 94/8 73/8
Johann	Suchÿ	(15,	31) 97/8 8
Barthel	Wibranietz	(14,	36) 97/8 73/8

Suma 1915/8 1513/8
61Tabelaryczne zestawienie parceli na obszarze zwanym „Luschkÿ”62

59 W nawiasach podano numery parceli przypisane danemu gospodarzowi, według numeracji podanej na 
mapie.

60 Opr. Robert Hellfeier. Na podstawie informacji zawartych w Aktach podworskich z Chrzelic, s. 196-197.
61 W nawiasach podano numery parceli przypisane danemu gospodarzowi, według numeracji podanej na 

mapie.
62 Ibidem, s. 194-195.
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Powyższe	wypisy	z	urbarza	z	pewnością	nie	wykazują	wszystkich	rodzin,	które	
w	tym	okresie	mogły	tutaj	mieszkać,	gdyż	tego	typu	spisy	nie	uwzględniały	miesz-
kańców	wsi,	którzy	nic	nie	płacili	na	rzecz	właściciela	ziemskiego,	czyli	najuboższej	
grupy	 ludności	 –	 różnego	 rodzaju	wyrobników	pracujących	 u	 bogatych	 chłopów,	
a	także	służebną	szlachtę63.	Mimo	to,	dokumenty	te	są	niezwykle	cennym	źródłem	
informacji	o	dawnej	społeczności	i	warto	w	przyszłości	zająć	się	ich	szczegółową	ana-
lizą,	tłumaczeniem	i	opracowaniem.

Kolejnymi	dokumentami,	które	zawierają	szereg	informacji	o	tutejszych	miesz-
kańcach,	 są	 parafialne	 księgi	 chrztów,	 ślubów	 i	 zgonów64.	 I	 właśnie	 z	 tych	 doku-
mentów	w	dalszej	części	rozdziału	przedstawione	zostaną	najstarsze	wypisy	dotyczące	
mieszkańców	Smolarni	i	Serwitutu.

Najstarsze	wzmianki	o	mieszkańcach	Smolarni	odnaleźć	można	w	adnotacjach	
dotyczących	zgonów.	Pierwszy	taki	zapis	pochodzi	z	4.07.1766	r.,	kiedy	to	na	cmen-
tarzu	parafialnym	w	Racławiczkach	odbył	się	pogrzeb	15-letniego	Jacoba	Schnurfeil,	
który	zginął	od	uderzenia	pioruna:	Ist begraben worden ein jüngling von 15 Jahren 
Jacob mit nahmen der Frantz Schnurfeil Haußlers in der Pechhüte welcher von dem Blitz 
getodted worde,	(Pochowany	został	15-letni	młodzieniec	o	imieniu	Jacob,	syn	chałup-
nika	Frantza	Schnurfeil	ze	Smolarni,	który	zginął	od	uderzenia	pioruna).	

Z	 kolei	 pierwszy	 zapis	 dotyczący	 pogrzebu	 mieszkańca	 Serwitutu	 pochodzi	
z	 20.10.1799	 r.,	 kiedy	 to	 17	 października	 na	 cmentarzu	 parafialnym	pochowano	
zmarłego	w	wieku	niespełna	 trzech	 tygodni	Michaela	Siebner	 (ur.	29.09.1799	r.),	
syna	dozorcy	leśnego	Alexandra	Siebner	i	Apolonii	z	domu	Wycisk.

Wpis w księdze zgonów dotyczący pogrzebu Jacoba Schnurfeil ze Smolarni65

Wpis w księdze zgonów dotyczący śmierci i pogrzebu Alexandra Siebner z Serwitutu66

63 Sękowski R., 2011, s. 17.
64 Obecnie w parafii Racławiczki, do której należy Smolarnia, dostępne są księgi chrztów i zgonów od 1765 r. 

oraz księgi ślubów od 1766 r. Nieco starsze dokumenty: urodzenia od 1738 r. i zgony od 1745 r. dostępne 
są w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu.

65 Księga zgonów parafii Racławiczki, 1765-1814, s. 2.
66 Ibidem, s. 106.
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Kolejnymi	dokumentami,	które	warto	przedstawić,	są	parafialne	księgi	ślubów.	
Najstarszy	 zapis	 dotyczący	 ślubu	 mieszkańca	 Smolarni	 pochodzi	 z	 21.05.1775	 r.	
Tego	dnia	ślub	wzięli:	30-letni	Thomas	Piętka	ze	Smolarni	i	28-letnia	Agnes	Lischion	
z	Przechodu	(córka	Josepha).	Świadkami	ślubu	byli	chałupnicy:	Georgius	Magiera	
i	Georgius	Rogosch	–	mieszkańcy	Dziedzic.	Kilka	dni	później	(30	maja)	ślub	wzięli:	
46-letni	wdowiec	Paul	Daniel	ze	Smolarni	 i	39-letnia	Anna.	Świadkami	 ich	ślubu	
byli:	Georgius	Daniel	i	Christophorus	Holek	–	obydwoje	z	Dziedzic.

Pierwsze	 wpisy	 dotyczące	 ślubów	 mieszkańców	 Serwitutu	 pochodzą	 dopiero	
z	 drugiej	 dekady	 XIX	 w.,	 kiedy	 to	 21.05.1816	 r.	 ślub	 wzięli	 26-letnia	 Johanna	
Amenda	(córka	Alexiusa)	i	37-letni	Johann	Schuster	z	Racławiczek.	Świadkami	ślubu	
byli:	Franz	Kabot	ze	Strzeleczek	i	Joseph	Smyczek	z	Racławiczek.	Kilka	lat	później	–	
11.08.1818	r.	–	miał	miejsce	kolejny	ślub	mieszkańca	Serwitutu.	Tego	dnia	23-letnia	
Apolonia	Amenda	(siostra	opisywanej	wyżej	Johanny)	wyszła	za	mąż	za	25-letniego	
Josepha	Janocha	(Zanocha?)	ze	Strzeleczek.	Świadkami	ślubu	byli:	Johann	Witschker	
–	kowal	ze	Strzeleczek	i	Leopold	Werner	–	młynarz	z	Racławiczek.

 

Najstarszy wpis dotyczący ślubu mieszkańca Smolarni, 1775 r67.

 

Najstarszy wpis dotyczący ślubu mieszkańca Serwitutu, 1816 r. 68

67 Księga ślubów parafii Racławiczki, 1766-1844, s. 13.
68 Ibidem, s. 100.
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Data zawarcia 
ślubu

Osoba biorąca ślub,  
mieszkająca w Smolarni Małżonek/małżonka

21.05.1775 30-letni	Thomas	Piętka 28-letnia	Agnes	Lischion	z	Przechodu

30.05.1775 46-letni	Paul	Daniel 39-letnia	Anna	z	Dziedzic

15.03.1778 21-letnia	Ewa	Smolarczyk 23-letni	Philip	Bryla	ze	Strzeleczek

22.03.1778 28-letni	Frantz	Schnurpheil 25-letnia	Anna	Scheroki	z	Chrzelic

12.09.1780 30-letnia	Anna	Majer 40-letni	wdowiec	Tomas	Gramuła

2.09.1781 22-letni	Ludwig	Majer 20-letnia	Mariana	Okon	z	Dziedzic

11.02.1787 26-letnia	Marina	Majer 22-letni	Jacob	Janig	z	Łącznika

28.10.1787 24-letnia	Marina	Popiolek 30-letni	Matheus	Daniel	z	Dziedzic

16.11.1788 22-letnia	Magdalena	
Schnorfeil 32-letni	Casimir	Lisson	z	Przechodu

3.10.1790 25-letnia	Agnetha	Apostol 26-letni	Johann	Malig	z	Dziedzic

30.01.1791 26-letni	Michael	Okon 23-letnia	Marina	Samiders	z	Zieliny

12.11.1791 26-letni	Casparus	Piętka 20-letnia	Johanna	Duda	z	Rzymkowic

17.11.1791 24-letni	Thomas	Schnurfeil 20-letnia	Barbara	Kolodziey	z	Dziedzic

15.10.1792 18-letnia	Hedvig	Hanak 21-letni	Michael	Fitz	z	Racławiczek

16.09.1794 69-letni	Jacob	Schary 48-letnia	Catharina	Suchin	z	Dziedzic

18.11.1794 18-letnia	Susanna	Apostol 34-letni	Mathias	Lubczyk	z	Dziedzic

16.06.1795 31-letnia	Johanna	Piętka 29-letni	Lorentz	Szczepanek	z	Dziedzic

20.10.1795 29-letni	Frantz	Apostol 28-letnia	Susanna	Rogosz	z	Dziedzic

30.05.1797 51-letnia	wdowa	Katarina	
Schareg

56-letni	wdowiec	Lorentius	Morawietz	ze	
Ścigowa

1798	(brak	
dokładnej	

daty)
24-letnia	Marina	Okon 25-letni	Nicolaus	Księzyk	z	Przysieczy

Wybrane najstarsze śluby mieszkańców Smolarni w XVIII w.69

69 Opr. Robert Hellfeier. Na podstawie informacji zawartych w księgach ślubów parafii Racławiczki, lata 
1766-1844.
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Ostatnimi	dokumentami	dostępnymi	w	tutejszej	parafii	są	księgi	chrztów.	W	tym	
przypadku	pierwsze	wzmianki	o	osobach	urodzonych	w	Smolarni	pochodzą	dopiero	
z	ostatniego	ćwierćwiecza	XVIII	w.,	kiedy	to	18.11.1782	r.	urodziła	się	tutaj	Gertude	
Majer,	córka	chałupnika	Ludovica	Majer	i	Mariny	z	domu	Okon.	Świadkami	chrztu	
byli:	chałupnik	Tomas	Piętka	ze	Smolarni	i	Mariana	Kandziorka	(Kandziora?)	z	Dzie-
dzic.	Kolejny	wpis	dotyczący	chrztu	pochodzi	z	9.05.1784	r.	–	tego	dnia	ochrzczony	
został	Joann,	syn	wspomnianych	wyżej	małżonków.

Pierwszy	wpis	dotyczący	urodzeń	w	Serwitucie	pochodzi	z	29.09.1799	r.	Tego	
dnia	 urodził	 się	 tam	 Michal	 Allexander	 Siebner,	 syn	 dozorcy	 leśnego	 Allexandra	
i	Apolonii	 z	 domu	Wycisk	 (1765-1801).	 Świadkami	 chrztu,	 który	 odbył	 się	 tego	
samego	dnia,	byli:	Johann	Kotzolt	–	kierownik	szkoły	podstawowej	z	Racławiczek	
i	Tecla	Griszlin	–	żona	piwowarza	z	Dobrej.	Dziecko	to	jednak	zmarło	kilkanaście	
dni	później	–	17	października	–	na	krztusiec	(koklusz).	

Półtora	roku	po	śmierci	ich	syna	–	w	nocy	z	14	na	15	kwietnia	1801	r.,	na	świat	
przychodzi	kolejne	dziecko	–	Joseph	Anton	Siebner.	Świadkami	chrztu,	który	odbył	
się	15	kwietnia,	byli:	Johann	Kotzolt	i	Johanna	Wycisk	ze	Strzeleczek.

 

Wpis w księdze chrztów dotyczący urodzenia i chrztu Gertrudy Majer ze Smolarni70

 

Wpis w księdze chrztów dotyczący urodzenia i chrztu Michala Siebner z Serwitutu71

70 Księga chrztów parafii Racławiczki, 1765-1796, s. 87.
71 Ibidem, 1796-1814, s. 19.
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W	marcu	 1809	 r.	 nowym	mieszkańcem	Serwitutu	 został	 Joseph	Wagner,	 syn	
Lorentza	i	Johanny	z	domu	Roschkosch.	W	miarę	regularny	i	stały	przyrost	urodzeń	
w	Serwitucie	następuje	dopiero	w	drugiej	 dekadzie	XIX	w.	 I	 tak	w	 latach:	 1815,	
1817,	1818,	1821,	1823,	1828	urodziło	się	tam	po	jednym	dziecku,	w	roku	1830	–	
troje,	1832	r.	–	czworo,	a	w	1833	r.	–	dwoje.	

Jeśli	chodzi	o	status	społeczny	mieszkańców	Smolarni,	to	do	końca	XVIII	w.	naj-
większą	liczbę	wśród	chłopów	stanowili	chałupnicy,	którymi	byli	m.in.:	Frantz	Apo-
stol,	Philip	Bryla,	Matheus	Daniel,	Jacob	Janig,	Matheus	Kautzor,	Ludwik	Majer,	
Michael	Okon	i	Thomas	Schnorfeil.	Ponadto	mieszkali	 tutaj	również:	płóciennicy	
(Michael	Fitz	i	Frantz	Romler),	smolarze	(Joseph	Apostol	i	Christof	Piętka),	dozorca	
leśny	 (Michael	 Hannak),	 stelmach	 (Matheus	 Kautzor),	 który	 robił	 wozy	 konne	
i	części	do	nich,	murarz	(Georg	Koziol),	szewc	(Leopold	Jobczyk),	a	także	rajtarzy	
(Matheus	Daniell	i	Cassmir	Lisson)	–	tj.	jeźdźcy	konni	w	wojsku.	

W	okresie	od	połowy	XVIII	do	końca	pierwszego	ćwierćwiecza	XIX	w.	w	Smo-
larni	i	Serwitutcie	spotykane	są	rodziny,	które	doczekały	się	dosyć	licznego	potom-
stwa.	Do	 takiego	grona	 zaliczało	 się	m.in.	małżeństwo	Thomasa	Schnorfeil	 i	Bar-
bary	z	domu	Kolodziey	(ślub	w	1791	r.)	ze	Smolarni,	którym	urodziło	się	 łącznie	
jedenaścioro	 dzieci,	 byli	 nimi:	 Ignatz	 (ur.	 1792),	Marina	 (1794),	 Barbara	 (1795-
1797),	Andreas	(1797),	Veronica	(1799-1805),	Agnes	(1801-1802),	Hedvig	(1802),	
Susanna	(1804),	Agnes	(1807),	Johanna	(1809)	oraz	Julianna	(1813).

Inną	 podobnie	 liczną	 rodziną	 było	 małżeństwo	 pochodzącego	 z	 Racławiczek	
Michaela	 Fitz	 (zm.	 1839)	 i	mieszkanki	 Smolarni	 –	Hedvig	 z	 domu	Hanak	 (zm.	
1848),	 którzy	w	1792	 r.	wzięli	 ślub	 i	 którym	 łącznie	urodziło	 się	 aż	dwanaścioro	
dzieci:	 Cajetanus	 (1793),	Hedwig	 (1794),	 Barbara	 (1796,	 zmarła	 w	 tym	 samym	
roku),	Frantz	(1797-1805),	Margarite	(1800),	Magdalena	(1802),	Marianna	(1805),	
Joannes	(1807),	Thomas	(1809),	Frantz	(1812),	Anton	(1815)	i	Joseph	(1819).		Jak	
można	zauważyć,	dwa	razy	pojawia	się	tutaj	imię	Frantz	–	w	1797	i	1812	r.	Sytuacja	
taka	spowodowana	była	tym,	iż	syn	urodzony	w	1797	r.	w	późniejszym	okresie	zmarł	
i	po	jego	śmierci	jedno	z	kolejnych	dzieci	płci	męskiej	otrzymało	imię	swojego	zmar-
łego	brata.	Była	to	często	stosowana	praktyka	w	tutejszych	rodzinach	w	odniesieniu	
do	zarówno	imion	męskich,	jak	i	żeńskich.

W	 Serwitucie	 zaś	 najliczniejszą	 rodziną	 było	 małżeństwo	 Johanna	 Schuster	
i	 jego	 żony	 Johanny	 z	domu	Amenda	 (1794-1834),	 którzy	w	1816	 r.	wzięli	 ślub	
i	w	przeciągu	kolejnych	14	lat	doczekali	się	ośmiorga	dzieci,	którymi	byli:	Johannes	
(1817,	zmarł	w	tym	samym	roku),	Barbara	(1818),	Carolus	(1821),	Johann	(1823),	
Franciska	(1826),	Marianna	(1828)	oraz	bliźniaczki	Hedwig	(1830-1831)	i	Theresia	
(1830).

Należy	jednak	tutaj	zaznaczyć,	iż	były	to	czasy,	w	których	mimo	licznej	grupy	
dzieci,	które	rodziły	się	w	poszczególnych	rodzinach,	wysoka	była	również	ich	umie-
ralność.	Zdarzały	się	rodziny,	w	których	nawet	kilkoro	dzieci	umierało	dosyć	wcześ-
nie	i	nie	dożywało	wieku	kilku	lat.
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Na	 początku	 XIX	 w.	 ciekawym	 zjawiskiem	 jest	 różnorodność	 form	 pisowni	
nazwisk	niektórych	mieszkańców.	Czasami	w	przeciągu	kilku	bądź	 też	 kilkunastu	
lat	pisownia	nazwiska	tej	 samej	osoby	ulegała	nieznacznym	zmianom	i	przekształ-
ceniom.	Przykładem	takim	 jest	m.in.	nazwisko	żony	Matheusa	Janik	–	Evy,	które	
w	poszczególnych	latach	zapisywane	było	jako:	Księzyk	(1824),	Xięzyk	(1826,	1830),	
Księżyk	(1828)	oraz	Xiężek	(1832).	Zdarzały	się	również	przekształcenia	w	pisowni	
samych	imion,	które	tak	naprawdę	oznaczały	tego	samego	mieszkańca,	np.:	Joann	
(1805,	1808),	Johan	(1806,	1811)	czy	też	Johann	(1814,	1817	i	1819).	

Podobne	 zjawisko	 zauważalne	 jest	 również	 w	 przypadku	 dzieci,	 które	 zmarły	
w	młodym	wieku,	i	czas,	jaki	upłynął	od	ich	urodzenia	do	śmieci,	wynosił	od	kilku	
miesięcy	do	kilku,	czy	też	kilkunastu	lat.	Na	przykład:	urodzona	w	1845	r.	Josepha	
Ruś	zmarła	w	1849	r.	jako	Joepha	Rusch;	urodzona	w	1846	r.	Juliana	Fiecek	zmarła	
w	1848	r.	jako	Juliana	Fietzek;	urodzony	w	1851	r.	Valentin	Koślik	zmarł	w	1854	r.	
jako	Valentin	Koźlik,	a	urodzony	w	grudniu	1845	r.	Johann	Kosioł	zmarł	w	jedena-
stym	dniu	życia	jako	Johannes	Kozioł.

Początek	i	połowa	XIX	w.	to	także	czas,	w	którym	występowało	sporo	przekształ-
ceń	pisowni	imion	i	nazwisk	z	polskojęzycznej	na	niemieckojęzyczną	i	odwrotnie.

Smolarnia i okolice na mapach z XVIII i XIX wieku

Mapy	są	jednym	z	najcenniejszych	dokumentów	i	źródeł	informacji	dotyczących	
historii	 danego	 obszaru,	 przedstawiając	 w	 przejrzysty	 sposób	 jego	 strukturę	 prze-
strzenną,	a	szczegółowa	ich	analiza	i	prawidłowa	interpretacja	daje	możliwość	prze-
śledzenia	zmian,	jakie	zachodziły	w	danym	rejonie	na	przestrzeni	setek	lat.	W	dalszej	
części	 tego	 rozdziału	przedstawię	kilka	map	z	XVIII	 i	XIX	w.	wraz	 z	 ich	krótkim	
opisem,	próbą	interpretacji	i	odniesienia	do	czasów	obecnych.

Principatus Silesiae Oppoliensis exactissima Tabula geographica, sistens Circulus 
Oppoliensem Ober-Glogau Gros Strehliz, Cosel, Tost, Rosenberg, Falckenberg & Luble-
niz	z	1736	r.	jest	mapą	będącą	częścią	wydanego	w	połowie	XVIII	w.	w	Norymberdze	
atlasu	Śląska,	który	na	polecenie	cesarza	Karola	VI	sporządzili	wojskowi	kartografo-
wie:	Johann	Wolfgang	Wieland	i	Mathaeus	von	Schubarth.

Mapa	ta	jak	na	owe	czasy	w	miarę	przejrzysty	sposób	ukazuje	układ	funkcjonu-
jących	w	ówczesnym	czasie	dróg	łączących	poszczególne	miejscowości,	który	–	jak	
widać	–	odbiegał	znacznie	od	tego,	z	czym	możemy	spotkać	się	dzisiaj.	Na	mapie	
białą	linią	oznaczyłem	orientacyjny	przebieg	dzisiejszej	drogi	wojewódzkiej	nr	414,	
natomiast	cyframi	oznaczyłem	kolejno:

•	 1	–	Duży	Staw	(Große Teich	–	w	1758	r.,	Der große Schelitzer Teich	–	w	XX	w.)	
znajdujący	się	dawniej	pomiędzy	Chrzelicami	a	Pogórzem.

•	 2	–	Czarny	Staw	w	Chrzelicach	(Schwartze Teich	–	w	1758	r.,	Der schwarze Teich 
–	w	XX	w.).	W	dniu	dzisiejszym	znajdujące	się	na	tym	obszarze	pola	w	lokalnym	
nazewnictwie	znane	są	pod	nazwą	Stawy	(nazwa	kierunkowa	–	na Stawy).
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Fragment mapy Principatus Silesiae Oppoliensis z 1736 r72.

•	 3	–	zabudowania	dzisiejszej	ul.	głównej	w	Dziedzicach	oraz	rozwidlenie	dróg	na	ul.	
Granicznej	w	kierunku	zachodnim	do	Chrzelic	i	wschodnim	do	Racławiczek.

•	 4	–	jest	to	mniej	więcej	miejsce	na	dawnym	rozwidleniu	dróg,	w	którym	dziś	
znajduje	się	drewniany	krzyż	w	polu	pomiędzy	Smolarnią	i	Serwitutem.

•	 5	–	okolice	dzisiejszego	wyjazdu	ze	Smolarni	na	drogę	wojewódzką	nr	414,	
tzw.	Szpica.

72 Opr. Robert Hellfeier. Źródło: www.mapy.mzk.cz/AA23/057.html, [dostęp: 18.07.2013 r.]. 
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•	 6	–	obecne	skrzyżowanie	dróg	leśnych	nr	6	(Kujawiōnka,	niem. Kujauer-Weg)	
i	nr	7	(Jägerhäuser-Weg).	

•	 7	–	obecna	osada	Bud	(kiedyś	leśniczówka	Śródlesie).	Dawniej	w	miejscu	tym	
znajdował	się	hrabiowski	zameczek	myśliwski	(Neu Gebau),	a	od	1817	r.	zabu-
dowania	myśliwskie	rewirów	leśnych:	Jägerhäus I i Jägerhäus II.

•	 8	–	Dzików,	dawniej	osada	Hellersfleiss	 założona	pod	koniec	XVIII	w.	przez	
królewskiego	nadleśniczego	Wilhelma	Heinricha	Hellera.

•	 9	–	miejsce,	w	którym	dzisiaj	znajduje	się	Kopalina	(przysiółek	Ścigowa)	oraz	
droga	o	lokalnej	nazwie	Szczeleczōnka	przecinająca	ten	przysiółek,	prowadząca	
ze	Strzeleczek	w	kierunku	północno-zachodnim	do	osady	Bud.

•	 10	–	praktycznie	nieistniejąca	 już	dzisiaj	 droga	 leśna,	 która	dawniej	 prowa-
dziła	ze	Strzeleczek	do	Ligoty	Prószkowskiej.	Obecnie	na	jej	fragmenty	można	
natrafić	m.in.	w	północno-wschodniej	 i	północnej	części	 leśnictwa	Kopalina	
oraz	południowo-wschodniej	części	leśnictwa	Przysiecz.

•	 11	 –	 obecna	 droga	 leśna	 nr	 30,	 którą	 można	 dojechać	 ze	 Strzeleczek	 do	
Przysieczy.

Kolejna	z	prezentowanych	map	to	przeznaczona	do	celów	wojskowych	Krieges-
Carte von Schlesien.	Jest	to	zbiór	195	rękopiśmiennych	arkuszy,	których	wykonania	
podjął	się	w	latach	1747-1753	na	zlecenie	króla	Prus	–	Fryderyka	II	Wielkiego	–	major	
pruskiej	armii	Christian	Friedrich	von	Wrede.	Arkusz	mapy,	na	którym	znajduje	się	
Smolarnia,	oznaczony	jest	numerem	19	i	nosi	nazwę	Ein Theil des OPPELSCHEN 
FÜRSTENTHUMS Oppler und Neustädter Creisses	 (część	 księstwa	 opolskiego,	
powiat	 opolski	 i	 prudnicki).	 Swoim	 zasięgiem	 obejmuje	 miejscowości	 położone	
od	Rzymkowic	 (Rinckwitz)	 na	 północnym	 zachodzie	 i	 Solca	 (Alt Zültz)	 na	 połu-
dniowym	zachodzie,	do	wschodnich	krańców	Borów	Niemodlińskich	–	Dąbrówka	
Górna	(Dombrowka)	aż	po	miejscowości	Ściborowice	(Stibendorf)	i	Wesoła	(Wessolla)	
na	południowym	wschodzie.

Jak	widać	na	załączonym	fragmencie	mapy,	pisownia	nazwy	naszej	miejscowości	
była	dwuczłonowa	i	brzmiała	Pech Hütte,	jednak	w	tym	okresie	nie	odnosiła	się	ona	
jeszcze	do	urzędowej	nazwy	wioski,	ale	do	funkcjonującej	tutaj	smolarni,	tj.	miejsca	
pozyskiwania	smoły.	W	wyciętym	kawałku	lasu	w	kształcie	okręgu	o	średnicy	około	
250-300	m	mieściło	się	kilka	zabudowań.	Po	zachodniej	stronie	tychże	zabudowań	
znajdował	się	piec	smolarski.	Do	osady	prowadziły	trzy	drogi:	z	kierunku	północ-
nego	od	Ligoty	Prószkowskiej	(Elgutt),	z	południowego	zachodu	od	Chrzelic	(Chrze-
litz)	 i	 z	południa	od	Dziedzic	 (Dziedczitz).	Mapa	ta	ukazuje	również	nieistniejącą	
obecnie	drogę	leśną	(równoległą	do	zaznaczonej	na	mapie	białej	linii)	prowadzącą	od	
znajdujących	się	w	osadzie	zabudowań	przez	Kocury,	Plamy i Pulki	na	południowy	
zachód	do	Chrzelic.
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Fragment arkusza nr 19 mapy Wredego z 1746 r73.

Dodatkiem	do	każdego	arkusza	niniejszej	mapy	jest	wykaz	kmieci,	zagrodników	
i	chałupników	mieszkających	w	danej	miejscowości.	I	tak	w	Dziedzicach	w	ówczes-
nym	czasie	mieszkało	17	kmieci	oraz	6	chałupników	i	zagrodników74,	a	miejscowi	
gospodarze	hodowali	łącznie	27	koni.

Na	 mapie	 (podobnie	 jak	 na	 tej	 poprzedniej)	 białą	 linią	 zaznaczono	 orienta-
cyjny	przebieg	dzisiejszej	drogi	wojewódzkiej	nr	414,	natomiast	cyframi	oznaczono	
kolejno:

•	 1	–	zabudowania	ówczesnej	smolarni.

73 Fragment arkusza nr 19 mapy Christiana Wredego z atlasu Krieges-Carte von Schlesien z 1746 r.  Zbiór 
udostępniony przez Andrzeja Derenia z Prudnika.

74 Liczba ta określa łączną ilość chałupników i zagrodników w miejscowości.
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Fragmenty połączonych arkuszy nr 3196 i 3251 mapy Urmesstischblätter von Preussen z 1830 r75.

75 Fragmenty arkuszy nr 3196 i 3251 mapy Urmesstischblätter von Preussen z 1830 r. Źródło: Staatsbibliothek 
zu Berlin. Zbiór udostępniony przez Daniela Podobińskiego z Wierzbia.
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•	 2	–	miejsce	na	dawnym	rozwidleniu	dróg,	w	którym	dziś	znajduje	się	drew-
niany	krzyż	w	polu	pomiędzy	Smolarnią	i	Serwitutem.

•	 3	–	obszar,	na	którym	obecnie	znajdują	się	zabudowania	Serwitutu.
•	 4	–	 rozwidlenie	dróg	pomiędzy	Racławiczkami	 a	Serwitutem,	na	wysokości	

tzw.	Wrotōw i Dambiny.

Na	koniec	przedstawię	fragment	mapy	Urmesstischblätter von Preussen	z	1825	r.,	
która	w	odniesieniu	do	poprzednich	map	ukazuje	kilka	nowych	 i	dosyć	 istotnych	
szczegółów.	Jednym	z	nich	jest	istniejący	już	prosty	odcinek	drogi	łączącej	Chrzelice	
z	Prószkowem	(dzisiejszy	fragment	drogi	wojewódzkiej	nr	414),	który	został	wybu-
dowany	tutaj	pod	koniec	XVIII	w.

Jak	widać,	na	początku	XIX	w.	większa	była	 również	powierzchnia	 lasów	ota-
czających	 Smolarnię	 i	 Serwitut	 od	 strony	 południowej	 oraz	 Dziedzice	 od	 strony	
północno-zachodniej.	Kolejną	dosyć	ciekawą	rzeczą	 jest	brak	–	znanej	dzisiejszym	
mieszkańcom	 –	 bezpośredniej	 drogi	 łączącej	 Smolarnię	 z	 Serwitutem	 (dla	 celów	
orientacyjnych	jej	obecny	przebieg	zaznaczono	na	mapie	czerwoną	linią).	Jadąc	dzi-
siejszą	ul.	Pachów	 tuż	 za	ostatnimi	 zabudowaniami,	 skręcało	 się	 tą	drogą	ostro	w	
prawo,	dalej	prowadziła	ona	przez	las	i	wychodziła	mniej	więcej	w	okolicy	dzisiej-
szego	drewnianego	krzyża	znajdującego	się	w	polu	pomiędzy	Smolarnią	i	Serwitutem	
(nr	1	na	mapie).	Ponadto	kolejnymi	numerami	oznaczono:

•	 2	–	skrzyżowanie	znajdujące	się	w	rejonie	zabudowań,	w	których	 jeszcze	do	
niedawna	mieszkała	 rodzina	Plotnik	 (w	 latach	30.	XX	w.	–	rodzina	Kather)	
z	Serwitutu.	Jak	widać,	droga	prowadząca	z	Serwitutu	do	Smolarni	na	wysoko-
ści	tego	skrzyżowania	nie	skręcała	lekko	w	lewo	(tak	jak	obecnie),	lecz	prowa-
dziła	prosto	i	kończyła	się	na	tzw.	Szpicy	przy	wyjeździe	obecnej	drogi	powia-
towej	(nr	1207	O)	ze	Smolarni	na	drogę	wojewódzką	nr	414,

•	 3	–	dzisiejsza	ul.	Leśna	w	Smolarni,	której	ówczesny	przebieg	–	jak	widać	na	
załączonej	mapie	–	różnił	się	nieco	od	stanu	obecnego,

•	 4	–	nieistniejąca	obecnie	droga,	która	swój	początek	brała	gdzieś	w	okolicy	dzi-
siejszych	zabudowań	na	ul.	Szkolnej	37	w	Dziedzicach.	Droga	ta	biegła	dalej	
na	północ	i	łączyła	się	z	dzisiejszą	ul.	Leśną	w	Smolarni,

•	 5	 –	 dawny	 niewielki	 staw	w	Dziedzicach,	 od	 którego	 nazwę	wzięła	 obecna	
część	tego	obszaru	miejscowości	–	tzw.	Stełwek,

•	 6	–	zabudowania	leśniczówki	w	Chrzelicach	znajdujące	się	przy	obecnej	drodze	
wojewódzkiej	nr	414.

Ciekawą	i	jednocześnie	niezrozumiałą	nieco	rzeczą	jest	przedstawiona	na	poszcze-
gólnych	 arkuszach	 mapy	 forma	 pisowni	 Głogóweckiego	 Lasu	 Serwitutowego.	 Na	
arkuszu	nr	3196	wspomniany	las	opisany	jest	jako	Ober Glogauer Servitut-Wald,	nato-
miast	na	arkuszu	nr	3251	–	Serwitut Wald.	Skąd	taka	rozbieżność	nazw?	Nie	wiadomo.	
Ponadto	na	opisanych	wyżej	mapach	nazwa	obecnego	przysiółka	Serwitut	pisana	jest	
przez	polskojęzyczne	„w”	(Serwitut),	a	nie	przez	 łacińskie	„v”	(Servitut)	–	 jak	ma	to	
miejsce	w	innych	źródłach,	zarówno	tych	kartograficznych,	jak	i	piśmiennych.	
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Innym	dosyć	interesującym	szczegółem	widocznym	na	mapie	jest	brak	podziału	
Głogóweckiego	Lasu	Serwitutowego	na	oddziały	leśne	–	w	przeciwieństwie	do	grani-
czącego	z	nim	od	zachodu	Lasu	Chrzelickiego,	który	takowy	podział	 już	w	tamtym	
okresie	posiadał.	Podobna	sytuacja	występuje	również	na	mapie	Reymann’s Topographi-
sche Special-Karte von Central Europa76	pochodzącej	z	lat	70.	XIX	w.,	na	której	las	ten	
–	zwany	Ob. Glogauer Serwitut Wald –	również	nie	posiada	takowej	regulacji.	

Przynależność do dóbr chrzelickich

Smolarnia	jako	część	Dziedzic	od	początków	swego	istnienia	wchodziła	w	skład	
dóbr	 chrzelickich	 (Herrschaft Chrzelitz),	 które	pod	koniec	1578	 r.	 zostały	oddane		
w	 dzierżawę	 Georgiusowi	 IV,	 baronowi	 von	 Proßkau77	 (1520-23.02.1584).	 Po	
śmierci	Georgiusa	jego	posiadłości	stały	się	własnością	jego	następcy	–	syna	Johan-
nesa	Christopha	I	von	Proßkau	(1568-19.09.1625)78.	Dopiero	w	1593	r.	doszło	do	
właściwego	podziału	majątku.	Wtedy	to	Johannes	Christoph	I	przejął	m.in.	dobra:	
Chrzelice,	Prószków	i	Biała,	a	jego	brat	Ulrich	Desiderius	otrzymał	Stare	Hradý	i	na	
stałe	związał	się	z	Czechami79.

Johannes	Christoph	 I	 zmarł	 19.09.1625	 r.	Dobra	 po	 nim	 przejął	 jego	 syn	 –	
Georg	Christoph	I	(1595-12.05.1634).		Kolejnym	właścicielem	dóbr	prószkowskich	
został	nieletni	Georg	Christophus	II	(1629-15.09.1701).	Potomek	ten	odziedziczył	
dobra	położone	w	okręgu	opolskim,	czyli:	Prószków,	Komprachcice,	Złotniki,	Zim-
nice	Wielkie	 i	Małe,	Ligotę	Prószkowską;	Chrzelice	 i	Białą	w	okręgu	prudnickim	
oraz	Hradec	i	Bzenec	na	Morawach80.

21.05.1696	r.	utworzył	on	z	dóbr	chrzelickich	i	prószkowskich	majorat	(fideiko-
mis),	które	jako	dobra	niepodzielne	zostały	wycenione	na	300	000	guldenów.	W	tym	
czasie	do	majątku	hrabiego	należały:	Prószków,	Chrzelice,	Biała,	Chotków,	Hradec,	
Bzenec	i	Przemków.	Fideikomis	miał	przypaść	najstarszemu	synowi.	Gdyby	jednak	
jego	linia	wygasła,	cały	majątek	miał	posiąść	drugi	syn,	następnie	trzeci,	a	na	końcu	
zamężna	córka	 i	 jej	 rodzina.	Hrabiemu	bardzo	zależało	na	 tym,	aby	prószkowskie	
i	chrzelickie	dobra	pozostały	w	posiadaniu	rodziny81. 

Po	 śmierci	 Georga	 Christophusa	 II	 jego	 dobra	 zostały	 podzielone	 pomiędzy	
trzech	 synów:	 Antoniusa,	 Erdmanna	 i	 Georgiusa.	 Najstarszy	 z	 nich	 –	 Antonius	
Christophus	(5.08.1671-29.07.1741)	otrzymał	dobra:	Chrzelice,	Prószków	i	Białą82. 
W	późniejszym	czasie	spadkobierczynią	dóbr	chrzelickich	została	jedna	z	trzech	córek	
Georga	Christophusa	II	–	hrabina	Karolina	Maximiliana	von	Proskau	(2.09.1674-

76 Potocznie zwana mapą Reymanna.
77 Pisownia imion i nazwisk członków rodu Prószkowskich została zaczerpnięta z publikacji: Zarys Dziejów 

Prószkowa (Heinrich E., Pawełczyk A., 2000).
78 Murlowski E., 2006, s. 11.
79 Heinrich E., Pawełczyk A., 2000, s. 88.
80 Ibidem, s. 92.
81 Ibidem, s. 58.
82 Ibidem, s. 93.
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9.09.1734),	 druga	 żona	 księcia	 Walthera	 Franza	 Xaverego	 von	 Dietrichstein	
(18.09.1664-3.11.1738)83.

W	latach	1740-1763	na	Śląsku	miały	miejsce	tzw.	wojny	śląskie,	które	toczyły	
się	pomiędzy	Austrią	i	Prusami	o	wpływy	i	panowanie	nad	Śląskiem.		Pierwsza	z	nich	
zakończyła	się	11.06.1742	r.	i	wtedy	to	dobra	chrzelickie,	do	których	przynależała	
Smolarnia,	znalazły	się	pod	panowaniem	monarchii	pruskiej84.

W	 1758	 r.	 w	 skład	 dóbr	 chrzelickich	 wchodziło	 15	 miejscowości:	 Borek	
(Leopoldtsdorff)85,	 Brzeźnica	 (Brzeßnitz),	 Chrzelice	 (Chrzelitz),	 Dziedzice	 (Dzie-
dzitz, Dziedzietz),	 Frącki	 (Frontzke),	Łącznik	 (Lontznick),	Mokra	 (Mocker),	Nowa	
Wieś	Prudnicka	(Neüdorff),	Oracze	(Oratsch, Oratsche),	Pogórze	(Pogorß),	Przechód	
(Przÿchodt),	Radostynia	(Radtstein),	Rzymkowice	(Ringwitz),	Strzeleczki	(Klein Stre-
litz, Klein Strzelitz)	i	Ścigów	(Schiegaú).

10.05.1769	r.,	wskutek	nagłej	śmierci	spowodowanej	tragicznym	finałem	poje-
dynku	z	hrabią	von	Zedlitz	we	Wrocławiu,	 zmarł	ostatni	 z	 rodu	Prószkowskich	–	
hrabia	 Leopold	 von	 Proskau	 (1725-10.05.1769).	 Na	 mocy	 zarządzenia	 majoratu	
z	1696	r.	po	jego	śmierci	dobra	Prószkowskich	(Prószków,	Chrzelice	i	Kujawy)	przypa-
dły	hrabiemu	Carlowi	Maximilianowi	von	Dietrichstein	(27.04.1702-14.10.1784),	
synowia	wspomnianego	wcześniej	księcia	Walthera	Franza	Xaverego	von	Dietrich-
stein	 i	hrabiny	Caroliny	Maximiliany	von	Proskau86.	 Jednak	Carl	Maximilian	 już	
w	marcu	1770	r.	przekazał	cały	majątek	na	swojego	syna	–	hrabiego	Johanna	Carla	
von	Dietrichstein	(1728-1808),	który	został	nowym	właścicielem	dóbr	chrzelickich	
i	prószkowskich87. 

Po	kilkunastu	latach	–	24.11.1783	r.	król	pruski	Fryderyk	II	von	Hohenzollern	
(1712-1786)	odkupił	od	Dietrichsteina	dobra	chrzelickie	 i	prószkowskie	za	kwotę	
333 3331/3	 dukata.	W	 tym	 samym	 roku	dobra	 chrzelickie	 i	 prószkowskie	 zostały	
połączone	we	wspólną	domenę	i	wcielone	w	dobra	królewskie88. 

W	1783	 r.	 w	 skład	 królewskich	 dóbr	 chrzelickich	wchodziły	miejscowo-
ści:	Borek	(Leopoldsdorf)89,	Brzeźnica	(Brzezniz),	Chrzelice	(Chrzeliz),	Dębina	
(Dambina),	 Dziedzice	 (Dziedziz),	 Frącki	 (Fronzke),	 Łącznik	 (Lontschniz),	
Mokra	(Mockerau),	Nowa	Wieś	Prudnicka	(Neudorf),	Oracze	(Oratsche),	Pogó-
rze (Pogorz),	 Przechód	 (Przicho),	 Radostynia	 (Rathstein),	 Rzymkowice	 (Rie-
gniz),	 Strzeleczki	 (Klein-Strehliz, male Strehletzke)	 oraz	 Ścigów	 (Schiegrau)90. 

83 Murlowski E., 2006, s. 27.
84 W tym samym roku król pruski Fryderyk II von Hohenzollern (1712-1786) wydał dyspozycję, w której ów-

czesne okręgi sądowe: Głogówek, Biała i Prudnik, zostały połączone w jeden wspólny powiat prudnicki  
(Groß kreis Neustadt), w którego granicach znalazła się Smolarnia. (Dereń A., [w:] Ziemia Prudnicka – Rocznik 
2001, s. 6-7).

85 W nawiasach podano formę pisowni nazw miejscowości, tak jak ujęto to w urbarzu chrzelickim (APO, 
Akta podworskie z Chrzelic, sygn. 1).

86 Murlowski E., 2006, s. 27.
87 Hanich A. (red.), Dobranowski H. (współ.), 2012, s. 372.  
88 Murlowski E., 2006, s. 12, 27.
89 W nawiasach podano formę pisowni nazw miejscowości, tak jak ujęto to w publikacji: Zimmermann F.A., 

1784).
90 Zimmermann F.A., 1784, s. 100-114.
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W	1783	 r.	w	Dziedzicach	 (razem	z	obszarem	dzisiejszej	Smolarni)	mieszkało	
17	 rodzin	 kmiecych,	 14	 zagrodniczych	 i	 chałupniczych,	 a	 było	 tutaj	 224	
mieszkańców91.

W	1785	r.	król	pruski	Fryderyk	II	von	Hohenzollern	przekazał	administrowanie	
majątkiem	Chrzelice	 i	Prószków	królewskiemu	urzędnikowi,	którym	w	tym	czasie	
był	radca	Johann	Gottlieb	Leopold	(1738-1816).	W	1794	r.	majątek	został	podzie-
lony	pomiędzy	dwóch	urzędników:	wspomniany	wyżej	radca	Johann	otrzymał	Prósz-
ków,	a	jego	syn	–	Johann	Gottlieb	Leopold	junior	(1768-1824)	–	majątek	chrzelicki,	
którego	dzierżawcą	był	do	1815	r.	 Johann	Gottlieb	Leopold	oprócz	syna	Johanna	
miał	również	trzy	córki.	Najstarszą	z	nich	wydał	za	mąż	za	królewskiego	nadleśni-
czego	Wilhelma	Heinricha	Hellera	(1754-1818)92.

Jednym	 z	 jego	 największych	 osiągnięć	 było	 wytyczenie	 pod	 koniec	 XVIII	 w.	
około	12-kilometrowego	odcinka	idealnie	prostej	drogi	z	Chrzelic	do	Przysieczy93,	
która	znajdowała	się	na	zachód	i	północ	od	zabudowań	Smolarni.	Planowana	droga	
przebiegała	przez	gęsty	las,	zabagnione	tereny	oraz	częściowo	przez	bagienne	pozosta-
łości	Czarnego	Stawu	(der schwarze Teich).	Inną	jego	zasługą	było	również	wytyczenie	
wszystkich	leśnych	dróg	w	chrzelickich	lasach	wraz	z	ich	regulacją94.	Ten	sam	Heller	
po	wybudowania	wspomnianej	drogi	założył	w	1794	r.	w	pobliżu	Ligoty	Prószkow-
skiej	niewielką	osadę	leśną,	którą	na	swoją	cześć	nazwał	Hellersfleiß,	to	jest	„Kunszt	
Hellera”95	–	znaną	pod	nazwą	Dzików96. 

A.	Hanich,	w	swojej	publikacji	przytaczając	treść	kroniki	Prószkowa	autorstwa	
ks.	Hugona	Kwiotka,	podaje,	iż	szosę	Opole	–	Prószków	–	Chrzelice	wybudowano	
w	roku	187697.	Jednak	należy	przyjąć,	iż	autor	kroniki	miał	na	myśli	jakiś	gruntowny	
remont	tejże	drogi,	gdyż	–	jak	przedstawiono	to	we	wcześniejszej	części	monografii	–	
droga	ta	istnieje	już	na	mapie	z	1825	r.

Jednym	 z	 synów	 Wilhelma	 Heinricha	 Hellera	 był	 Gottlieb	 Eduard	 Heller	
(8.02.1789-13.01.1867),	 któremu	 6.03.1817	 r.	 formalnie	 został	 przekazany	 cały	
chrzelicki	majątek.	Tym	sposobem	przez	kolejne	ponad	100	lat	–	aż	do	1920	r.	–	jego	
dzierżawcą	była	rodzina	Hellerów98. 

91 Ibidem, s. 102.
92 Murlowski E., 2006, s. 13.
93 Obecnie długość opisywanej tutaj drogi wynosi około 12,3 km. Droga ta bierze swój początek w Chrze-

licach około 120-130 m przed zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 414 do tej miejscowości, a kończy się 
w Przysieczy, tuż przy granicy administracyjnej tej miejscowości z Ligotą Prószkowską.

94 Murlowski E., 2006, s. 13.
95 Pochodzenie nazwy Hellersfleiß może również odnosić się do pilności i pracowitości robotników Hellera, 

którzy pracowali przy budowie drogi lub też zabudowań tejże osady i którzy jako pierwsi mogli się tutaj 
osiedlić. Z języka niemieckiego słowo Fleiß oznacza pilność, pracowitość. (Według relacji ks. Zygmunta 
Nabzdyka z 18.11.2013 r.).

96 Leśniewski M., [w:] 28’ Historia Borów Niemodlińskich, 2013, s. 136.
97 Hanich A. (red.), Dobranowski H. (współ.), 2012, s. 304.
98 Murlowski E., 2006, s. 13.
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W	1845	r.	Smolarnia	i	Dziedzice	należały	do	Królewskiego	Dominialnego	Urzędu	
Rentowego	w	Chrzelicach	(Königliche Domainen-Rent-Amt Chrzelitz).	W	tym	czasie	
w	Smolarni	było	16	posesji	i	mieszkało	tutaj	161	katolików.	W	miejscowości	istniał	
już	szynk.	Produkowano	tutaj	również	smołę99.

Według	publikacji	F.	Triesta	w	1864	r.	do	Dominialnego	Urzędu	w	Chrzelicach	
(Domaineamt Chrzelitz)	 należały	 nadal:	 Chrzelice	 (Chrzelitz),	 Mokra	 (Mockrau),	
Brzeźnica	(Brzesnitz)	i	Radostynia	(Radstein)	–	jako	folwarki	oraz	miejscowości:	Borek	
(Leopoldsdorf),	Dziedzice	 (Dziedzütz),	 Frącki	 (Fronzke),	 Głogówecki	 Las	 Serwitu-
towy	(Ober-Glogauer Servitutwald),	Kopalina	(Kopaline),	Łącznik	(Loncznik),	Oracze	
(Oratsch),	Pogórze	(Pogorz),	Przechód	(Przychod),	Rzymkowice	(Ringwitz),	Smolar-
nia	(Dziedzützer-Pechhütte),	Strzeleczki	(Klein-Strehlitz),	Ścigów	(Schiegau)100. 

W	połowie	XIX	w.	na	Śląsku	postępował	proces	znoszenia	obciążeń	feudalnych	
(pańszczyzny)	ciążących	na	chłopach.	Proces	ten	polegał	na	nadaniu	chłopom	użyt-
kowanej	przez	nich	ziemi	na	własność,	którą	do	tej	pory	mogli	użytkować	na	zasa-
dach	poddaństwa101,	pańszczyzny	czy	 też	 czynszu102.	Wiadomo,	 iż	 chłopi	 ze	Smo-
larni	 i	 Dziedzic	 oraz	 kierownik	 szkoły	 z	 Dziedzic	 posiadali	 prawo	 wypasu	 bydła	
(Hutungsrecht)	na	pańskim	obszarze	znajdującym	się	w	dziedzickim	obrębie	leśnym	
przynależnym	do	Królewskiego	Dominialnego	Urzędu	w	Chrzelicach103.	Takie	samo	
prawo	posiadał	 również	 kierownik	 szkoły	 z	Racławiczek	oraz	 42	mieszkańców	 tej	
miejscowości104. 

W	1852	r.	osoby	posiadające	to	prawo	złożyły	wniosek	o	jego	zniesienie	w	zamian	
za	rekompensatę	pieniężną.	Ostatecznie	5.06.1863	r.	na	podstawie	dokonanych	wyli-
czeń	ustalono	wysokości	odszkodowań	dla	gospodarzy,	którzy	do	tej	pory	korzystali	
z	przysługującego	im	przywileju.	Od	tej	pory	uprawnieni	gospodarze	otrzymywali	
odszkodowania	pieniężne	z	królewskiego	fiskusa	(skarbu	państwa).	Szkoła	w	Dzie-
dzicach	otrzymała	odszkodowanie	w	wysokości	20	talarów.	Od	1893	r.	pieniądze	te	
zgromadzone	były	na	oprocentowanym	koncie	w	okręgowej	kasie	oszczędnościowej,	
a	dyrektor	tamtejszej	szkoły	otrzymywał	ze	zgromadzonego	kapitału	odsetki.	Znie-
sione	prawo	wypasu	bydła	zakończyło	się	1.01.1866	r.105 

W	 późniejszym	 czasie	 uprawnieni	 mieszkańcy	 otrzymywali	 co	 roku	 pewną	
sumę	 pieniędzy.	 Jednak	 gospodarze	 ze	 Smolarni,	 którzy	 do	 tej	 pory	 otrzymywali	

99 Knie J. G., 1845, s. 110.
100 Triest F., 1864, s. 1102-1106.
101 Poddaństwo było wynikiem średniowiecznych feudalnych struktur społecznych, w których każdy czło-

wiek czy grupa społeczna musiała mieć swojego pana. Chłopi stanowili najniższy szczebel owej „drabiny 
feudalnej”. Do tego doszła zasada przywiązania do ziemi (łac. gleba adscriptio), która czyniła z chłopa wła-
ściwie niewolnika. Naturalnie panowie jako opiekunowie swoich poddanych mieli w stosunku do nich 
pewne obowiązki: opieka prawna i pomoc w przypadku nieszczęść – choroby, głodu czy klęsk żywioło-
wych, z których w większości się nie wywiązywali. (Sękowski R., 2011, s. 62). 

102 Pańszczyzna czy też opłaty czynszowe wynikały z prawa własności ziemi. W większości była ona włas-
nością pana, a więc miał on prawo ustalać formę i wysokość opłat za ziemię albo w formie odrabiania 
należności – pańszczyzna, albo w formie pieniężnej – czynsz pieniężny lub w produktach. (Sękowski R, 
2011, s. 62).

103 Chronik …, s. 16.
104 Schinke C., rok nieznany, s. 121, 133-134.
105 Chronik …, s. 16-17.
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rekompensatę	pieniężną,	złożyli	wniosek	o	jej	zniesienie	w	zamian	za	odszkodowa-
nie	w	postaci	ziemi.	Ostatecznie	na	podstawie	prawomocnej	decyzji	Królewskiego	
Kolegium	 Odwoławczego	 z	 dnia	 3.01.1868	 r.	 gospodarze	 ci	 otrzymali	 niewielki	
obszar	leśny	o	powierzchni	2,888	ha	mieszczący	się	w	oddziałach	leśnych	nr	37	i	38	
w	 chrzelickim	 lesie	 przy	 drodze	 prowadzącej	 z	Chrzelic	 do	 Prószkowa.	Uzyskane	
prawo	wygasło	1.07.1877	r.	i	jeszcze	tego	samego	dnia	gospodarze	ci	utracili	przy-
znaną	im	ziemię106.

Ponadto	w	XIX	w.	za	pośrednictwem	nauczyciela	Seraphina	Lorka107	z	Dziedzic	
zniesione	zostało	również	prawo	wypasu	bydła	w	Głogóweckim	Lesie	Serwitutowym.	
W	zamian	za	to	uprawnieni	mieszkańcy	Dziedzic	otrzymali	od	hrabiego	Oppersdorfa	
łąki	 znajdujące	 się	 po	 zachodniej	 stronie	miejscowości	 na	 tzw.	Plamach108,	miesz-
kańcy	Smolarni	otrzymali	pola,	 a	 szkoła	w	Dziedzicach	odszkodowanie	w	postaci	
lasu	o	powierzchni	sześciu	morgów109.

Analizując	 zapisy	 kronikarskie,	 należy	 zadać	 sobie	 pytania	 –	 gdzie	 pierwotnie	
znajdowały	 się	 tereny,	na	których	chłopi	mieli	prawo	współużytkowania	 łąk	nale-
żących	do	hrabiego	oraz	gdzie	znajdował	się	obszar,	jaki	mieszkańcy	ci	otrzymali	na	
własność	w	ramach	rekompensaty	za	utratę	prawa	wypasu	bydła?	Jak	na	razie	pytania	
te	 pozostają	 bez	 konkretnej	 odpowiedzi.	O	 ile	 kronika	 podaje	w	miarę	 dokładne	
położenie	łąk,	które	otrzymali	gospodarze	z	Dziedzic	(wspomniane	wcześnej	Plamy),	
o	tyle	brak	określenia	położenia	pól,	które	otrzymali	mieszkańcy	Smolarni.	Z	formy	
zapisu	tej	informacji	nie	do	końca	można	wywnioskować,	czy	pola	te	znajdowały	się	
również	na	Plamach,	czy	może	gdzie	indziej.	Gdyby	chodziło	o	inne	położenie,	to	
można	przypuszczać,	że	jest	tutaj	mowa	o	obszarze	leśnym	na	tzw.	Łoblejzyłgach110 
znajdujących	się	przy	dzisiejszej	drodze	wojewódzkiej	nr	414.	

W	dokumentach	Wydziału	Kartografii	 Starostwa	Powiatowego	w	Krapkowicach	
odnaleźć	można	m.in.	wykaz	16	działek	leśnych	i	6	polnych,	które	w	latach	80.	XIX	w.	
zostały	oderwane	z	obrębu	ówczesnego	Nadleśnictwa	Chrzelice	i	przeszły	w	prywatne	
ręce	tutejszych	mieszkańców.	Działki	te	stanowiły	łącznie	obszar	o	powierzchni	516,7	
arów	(około	5,17	ha),	który	w	połowie	zajmowały	tereny	zalesione,	a	w	połowie	pola.	
Przedstawione	powyżej	wypisy	kronikarskie	w	połączeniu	z	informacjami	dostępnymi	
w	Wydziale	Kartografii	nie	pozwalają	jednak	z	całą	pewnością	stwierdzić,	na	ile	można	
wiązać	posiadanie	przywileju	korzystania	z	pańskiej	ziemi	z	tym,	że	mieszkańcy	Smolarni	
i	Dziedzic	w	ramach	rekompensaty	za	utratę	tego	prawa	otrzymali	konkretną	ziemię	na	
obszarze,	który	do	dnia	dzisiejszego	w	lokalnym	nazewnictwie	nosi	nazwę	Łoblejzyłgi.

Temat	 ten	 z	 pewnością	wymaga	dalszej	 i	 bardziej	wnikliwej	 analizy	materiałów	
źródłowych.

106 Chronik …, s. 17-18.
107 Seraphin Lorek był kierownikiem szkoły w Dziedzicach w latach 1843-1883. Tak długi okres kierowania 

szkołą utrudnia dokładne datowanie opisanego tutaj wydarzenia.
108 Plamy – łąki położone na wschód od leśniczówki w Chrzelicach przy drodze wojewódzkiej nr 414, rozcią-

gające się od Kocurōw w kierunku Chrzelic, aż do Pulkowy Krzipopy.
109 Chronik …, s. 18-19.
110 Łoblejzyłgi – nazwa pochodzi najprawdopodobniej od niemieckiego słowa ablösen (pl. zwolnić), co mo-

gło oznaczać obszar zwolniony od obciążeń dzierżawnych lub pieniężnych.
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Numer 
działki

Powierzchnia 
[ar] Rok Właściciel działki w danym roku

70/31 15,9 1887/88 Johann	Apostel	ze	Smolarni
101/31 8 1887/88 Josef	Koziol	i	Anton	Koziol	ze	Smolarni102/31 8 1887/88
68/31 15,9 1888/89 Johann	Smolarczyk
106/31 8 1888/89 Marianna	Rusch	z	domu	Gonschior	ze	

Smolarni105/31 8 1888/89

66/31 15,9 1888/89 Marianna	Lisson	–	żona	chałupnika;	Andreas	
Fietz	i	jego	syn	Josef	z	Dziedzic

65/31 16 1888/89 Franz	Okon	ze	Smolarni
107/31 8 1888/89 Mathias	Brÿla	z	Dziedzic	i	Johanna	Biskup	

z	Racławiczek108/31 8 1888/89

63/31 16 1889/90 Simon	Apostel	i	jego	żona	Marianna	ze	
Smolarni

62/31 21,6 1889/90 Balzer	Kauczor	ze	Smolarni
61/31 25,8 1889/90 Josef	Janik	ze	Smolarni
110/31 11,15 1889/90 Philipp	Wöhl	i	Johann	Wöhl	oraz	jego	żona	

Marianna109/31	 11,15 1889/90

59/31 10,7 1880/81 Wdowa	po	Antonie	Lisson,	Hedwig	z	domu	
Kania	ze	Smolarni

58/31 16 1880/81 Anton	Smolarczÿk	i	jego	żona	Josefa	z	domu	
Joseph	ze	Smolarni

57/31 13,8 1880/81 Josef	Apostel	ze	Smolarni
56/35 11 1887/88 Johann	Jobczÿk	i	jego	żona	Josefa	ze	Smolarni
55/35 11 1887/88 Franz	Daniel	i	jego	żona	Johanna	ze	Smolarni

Wykaz działek leśnych na tzw. Łoblejzyłgach w Smolarni111

Numer 
działki

Powierzchnia 
[ar] Rok Właściciel działki w danym roku

54/37 52,3 1887/88 Josef	Apostel	ze	Smolarni
53/37 25,2 1887/88 Rochus	Daniel	ze	Smolarni

52/37 25,5 1887/88 Johann	Ernst	i	jego	żona	Rosalie	z	domu	
Daniel	z	Opola

118/37 12,85 1887/88
Wdowa	po	Antonie	Lisson,	Hedwig	z	domu	
Kania	ze	Smolarni117/37 12,85 1887/88

104/37 25,7 1887/88
50/37 50,3 1880/81 Franz	Daniel	i	jego	żona	Johanna	ze	Smolarni

49/37 52,1 1887/88 Anton	Smolarczÿk	i	jego	żona	Josefa	z	domu	
Joseph	ze	Smolarni

Wykaz działek polnych na tzw. Łoblejzyłgach w Smolarni112

111 Opracowano na podstawie informacji zawartych w matrykułach dostępnych w Wydziale Kartografii Sta-
rostwa Powiatowego w Krapkowicach.

112 Ibidem.
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Głogówecki Las Serwitutowy

Na	przełomie	XVIII	i	XIX	w.	przylegające	do	Smolarni	lasy	wchodziły	w	skład	
królewskiego	rewiru	leśnego	Chrzelic	(Königliche Chrzelitzer Forstrevier).	W	1796	r.	
z	 tego	 obszaru	wydzielono	 2701	morgów	 lasu	 (około	 675	 ha)113,	 który	 nazwano	
Głogóweckim	 Lasem	 Serwitutowym	 (Glogauer Servitutwald).	 W	 tym	 też	 roku	
położone	 na	 północ	 od	 Smolarni	 i	 Serwitutu	 lasy	weszły	w	 skład	 dóbr	majoratu	
głogóweckiego.

Jednak	 aby	 dokładniej	 przeanalizować	 ten	 fakt	 historyczny,	 należy	 cofnąć	 się	
o	ponad	200	lat	–	do	roku	1595,	z	którego	to	pochodzi	jedna	z	pierwszych	wzmia-
nek	informująca	o	istniejących	zależnościach	pomiędzy	tutejszym	obszarem	leśnym	
a	rodem	Oppersdorfów	z	Głogówka.	Z	tego	roku	odnajdujemy	informację	o	tym,	iż	
ówczesny	właściciel	dóbr	głogóweckich	–	Georg	II	von	Oppersdorf114	(11.01.1550-
15.12.1606)	–	miał	prawo	do	pozyskiwania	drewna	na	opał	oraz	materiał	budowlany	
z	 chrzelickiego	 lasu.	Dokument	 ten	podpisany	10.12.1595	 r.	 na	 zamku	we	Wro-
cławiu	wymienia	wszystkie	miejscowości,	folwarki,	młyny	i	stawy	należące	do	dóbr	
głogóweckich,	których	dotyczyło	to	prawo.	A	były	to:

•	miejscowości: Głogowiec	(Glöglichen)115,	Dzierżysławice	(Dÿrscholwitz),	Racła-
wice	Śląskie	(Deütsch-Raßelwitz),	Kazimierz	(Kaßiemier),	Wróblin	(Wroblin),	
Nowy	Browiniec	(Deütsch-Brofintz),	Polski	Browiniec	(Polnisch Brofintz),	karcz-
marz	z	Golczowic	i	staw	w	tej	samej	miejscowości	(Goltschowitzer Kretschemb, 
und Teich),	Solec	(alten Zültz oder Soletz),	Łowkowice	(Lofkowitz),	Komorniki	
(Komorniek),	 Jarczowice116 (Jartschowitz),	 Brożec	 (Brozetz),	Kromołów	 (Kro-
mulau),	 Grocholub	 (Grocholub),	 Mochów	 (Machau),	 wolny	 karczmarz	 lub	
sołtys	z	Gostomii	(freÿe Kretschamb oder Scholtz zu Simbsdorf),	Żużela	(Sußelÿ),	
Zabierzów	(Sabÿrsof),	Szonów	(Schönau),	Olbrachcice	(Olbersdorf)	i	Kierpień	
(Kerppen).

•	 folwarki:	 zamkowy	 folwark	wraz	 z	ogrodem	 i	 stawem	rybnym,	 folwark	gło-
gówecki	 wraz	 z	 ogrodem	 oraz	 folwarki	 w	 miejscowościach:	 Wróblin	 (wraz	
z	dwoma	ogrodami),	Nowy	Browiniec	(z	trzema	ogrodami),	Jarczowice,	Bro-
żec	i	Grocholub.

•	młyny	w	Dzierżysławicach,	2	młyny	w	Racławicach	Śląskich,	2	młyny	przy-
zamkowe,	a	także:	Mühl in der Obora117,	Walekmühle,	Leßin,	oder Waldtmühle 
i Polatschkermühle.

113 W wydanej w 1911 r. publikacji dra Josepha Partscha pt. Schlesien, eine Landeskunde für das deutsche Volk. 
Teil II – Landschaften Und Siedelungen (s. 178) podaje się, że powierzchnia opisywanego tutaj obszaru le-
śnego wynosiła 625 ha.

114 Pisownia imion i nazwisk członków rodu Oppersdorfów została zaczerpnięta z publikacji: Geschichte und 
Beschreibung der Stadt Ober-Glogau in Oberschlesien (Dr Schnurpfeil H., 1860).

115 W nawiasach podano oryginalną pisownię poszczególnych miejscowości i innych nazw znajdujących się 
w urbarzu.

116 Obecnie jest to część miejscowości Ściborowice.
117 W przypadku problemów związanych z tłumaczeniem niektórych nazw w wykazie podano ich oryginal-

ną formę pisowni, tak jak ujęto to w urbarzu.
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Fragment wypisu z urbarza głogóweckiego z 1595 r. opisujący prawo pozyskiwania drewna  
z chrzelickiego lasu118

•	 stawy:	staw	folwarku	zamkowego,	Groß Polatschker Teüch119,	Klein Polatschker 
Teüch	oraz	stawy	w	miejscowościach:	Wróblin	(3	stawy),	Nowy	Browiniec	(3),	
Golczowice	(1),	Łowkowice	(2),	Grocholub	(3),	Komorniki	(3),	Jarczowice	(7),	
Brożec	(1)	i	Kromołów	(3).

Przywilej	wykorzystynia	drewna	z	chrzelickich	lasów	nie	dotyczył	jedynie	folwar-
ków	w	Wyszkowie	 (Wischkauer forwergk)120,	Rostkowicach	 (Roßendorfer forwergk),	
Pisarzowicach	 (Schreibersdorfer forwerck),	 Rzepczach	 (Rzeptscher forwerck)	 i	 Neü 
forwergkh121.

118 APO, Akta podworskie z Chrzelic, sygn. 1, s. 52.
119 Teüch – w znaczeniu Teich (niem.) – pl. staw.
120 Obecnie jest to część miejscowości Wróblin.
121 Nie wiadomo, czy chodzi tutaj o folwark w Nowym Dworze, czy też o folwark znajdujący się dawniej po-

między Starymi a Nowymi Kotkowicami, po którym nie ma już obecnie śladu.
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Tak	jak	wspomniano	wcześniej,	w	1595	r.	właścicielem	dóbr	głogóweckich	był	
Johann	Georg	II	von	Oppersdorf.	Po	jego	śmierci	w	1606	r.	cały	majątek	przeszedł	
w	ręce	jego	najmłodszego	syna	–	Rudolpha	(30.01.1597-23.05.1620).	Ten	z	kolei	po	
kilku	latach	w	1617	r.	sprzedał	dobra	głogóweckie	swojemu	bratu	Johannowi	Geor-
gowi	 III	 von	Oppersdorf	 (14.07.1588-16.05.1651).	 20.02.1642	 r.	 Johann	Georg	
III	przekształcił	dobra	głogóweckie	w	majorat122	i	tym	samym	został	jego	pierwszym	
ordynatem.	Drugim	ordynatem	majoratu	głogóweckiego	został	syn	Johanna	Geor-
	ga	 III	–	Franz	Eusebius	 I	von	Oppersdorf	 (10.02.1623-17.03.1691),	który	posia-
dał	także	państwo	Frýdek	w	księstwie	cieszyńskim	i	Racibórz	oraz	majątki	Kujawy	
i	Rudnik	koło	Raciborza123.

Franz	Eusebius	był	właścicielem	dóbr	głogóweckich	do	roku	1691124.	I	właśnie	
z	 tego	okresu	pochodzi	 jedna	z	kolejnych	dat,	która	potwierdza	nabyty	w	1595	r.	
przywilej	 pozyskiwania	drewna.	 Informacja	 z	 27.08.1680	 r.	mówi	bardzo	ogólnie	
o	prawie	pozyskiwania	drewna	na	opał	i	materiał	budowlany	z	chrzelickiego	i	dzie-
dzickiego	 rewiru	 leśnego	 dla:	 zamkowego	 folwarku,	 zamkowego	 ogrodu,	 stawów	
rybnych	oraz	folwarków	w	Jarczowicach,	Brożcu	i	Grocholubiu.	Pozostałe	należące	
do	majoratu	majątki	z	tego	prawa	są	wyłączone125.

W	 1691	 r.	 dobra	 majoratu	 głogóweckiego	 przejął	 syn	 Franza	 Eusebiusa	 –	
Johann	Georg	IV	(27.04.1649-23.11.1693),	który	zmarł	bezpotomnie	w	1693	r.,	
dwa	 lata	po	śmierci	 swojego	ojca.	Wtedy	wszystkie	dobra	odziedziczył	 jego	młod-
szy	brat	Franz	Eusebius	II	(16.08.1650-24.08.1714).	Eusebius	II	zmarł	w	1714	r.	 
w	Lądku-Zdroju	 jako	 ostatni	 potomek	 linii	 górnośląskiej	Oppersdorfów.	 Po	 jego	
śmierci	dobra	głogóweckie	przeszły	w	ręce	pochodzącego	z	linii	morawskiej	Georga	
V	Friedricha	(16.04.1653-9.07.1743)126.	Po	niespełna	30	latach	–	w	1743	r.	–	dobra	
te	 stały	 się	własnością	Heinricha	 Ferdinanda	 (31.10.1711-10.12.1781),	 który	 był	
ostatnim	potomkiem	linii	morawskiej	Oppersdorfów,	a	zarazem	szóstym	ordynatem	
głogóweckim127.	I	właśnie	z	tego	okresu	(6.07.1750)	pochodzi	ostatnia	z	odnalezio-
nych	do	tej	pory	wzmianek	informująca	o	przywileju	pozyskiwania	drewna	z	tutej-
szego	lasu	przez	głogówecki	majorat.

Po	wymarciu	linii	morawskiej	Oppersdorfów	majorat	przeszedł	w	ręce	linii	cze-
skiej.	Siódmym	ordynatem	(pierwszym	z	linii	czeskiej)	został	Joseph	Wenzel	Graf	von	

122 Kolejni właściciele majoratów nosili tytuł ordynata (niem. Majoratsherr) z numerem podanym cyframi ła-
cińskimi. Podstawowym zabezpieczeniem prawnym funkcjonowania majoratów był zakaz ich dzielenia 
i sprzedaży. W XVII w. istniały trzy rodzaje majoratów: dziedziczny – dziedziczony najczęściej przez naj-
starszego syna w ramach jednej linii; senioralny – dziedziczył go zawsze najstarszy członek rodu z różnych 
jego linii. Trzecim rodzajem majoratu był tzw. fideikomis – tj. majorat powierniczy, w którym związek fa-
milijny sprawował ogólny nadzór nad jego funkcjonowaniem. (Sękowski R., 2012, s. 57).

123 Sękowski R., 2008, s. 58-59.
124 O. Kałuża H., 2009, s. 108.
125 APO, Akta podworskie z Chrzelic, sygn. 1, s. 200.
126 O. Kałuża H., 2009, s. 108; Sękowski R., 2008, s. 62-63.
127 Sękowski R., 2008, s. 63-64.
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Oppersdorf128	 (30.04.1724-30.04.1785).	Ósmym	 ordynatem	majoratu	 głogówec-
kiego	został	wnuk	Josepha	–	Franz	Joachim	Wenzel	(28.09.1778-21.01.1818)129. 

I	właśnie	z	tego	okresu	pochodzą	informacje	mówiące	o	powstaniu	Głogóweckiego	
Lasu	Serwitutowego.	Jednak	co	dokładnie	oznacza	rok	1796	w	stosunku	do	wcze-
śniejszych	dat?	Prawdopodobnie	chodzi	tutaj	o	to,	iż	do	tego	roku	kolejni	właściciele	
dóbr	głogóweckich	mieli	prawo	pozyskiwania	drewna	z	całego	dziedzickiego	i	chrze-
lickiego	rewiru	leśnego,	a	w	1796	r.	utracili	go	i	w	zamian	za	to,	jako	odszkodowa-
nie,	majorat	głogówecki	otrzymał	na	własność	konkretny	obszar	lasu	o	powierzchni	
2701	morgów.	Jak	pisze	F.	Triest:	[…] Im Jahre 1796 wurden davon 2701 Morgen 
(welche seitdem den Namen „Glogauer Servitutwald” führen) an die Majoratsherrschaft 
Ober-Glogau als Entschädigung für die der Herrschaft zustehende Bau- und Brennholz 
Berechtigung abgetreten130.	W	roku	1796	wydzielono	z	niego131	obszar	2701	morgów	
(który	od	tamtego	czasu	przyjął	nazwę	„Głogówecki	Las	Serwitutowy”)	i	został	prze-
kazany	majoratowi	głogóweckiemu	jako	odszkodowanie	za	przysługujące	dominium	
uprawnienie	do	pozyskiwania	drewna	budulcowego	i	opałowego.

O	 przynależności	 opisywanego	 obszaru	 leśnego	 do	 majoratu	 głogóweckiego	
wzmiankuje	ponadto	 szereg	 innych	publikacji	wydanych	w	XIX	 i	XX	w.	W	 jednej	
z	takich	publikacji	z	połowy	XIX	w.	o	Serwitucie	pisze	się:	Servitut, ein Waldstück, Kr. 
Neustadt, dem Grafen Oppersdorf auf Ober-Glogau gehörig, die darin gelegene Waldhe-
gerstelle wird kirchlich auch Servitut genannt und zur Geimeinde Dziedzütz, Pechhütte, 
gerechnet132. Jak	widać	z	przytoczonego	opisu,	Serwitut	jest	częścią	lasu	w	okręgu	prud-
nickim	i	las	ten	należy	do	grafa	Oppersdorfa	z	Głogówka.	Znajduje	się	tutaj	również	
leśniczówka,	którą	w	księgach	kościelnych	wzmiankuje	się	jako	Servitut	i	która	wchodzi	
w	skład	gminy	wiejskiej	Dziedzice,	Smolarnia.	W	tej	samej	publikacji	znajduje	się	rów-
nież	opis	Smolarni:	Dziedzyc oder Smolarnia, Kol. u. Pechhütte […] eine Waldhegerstelle 
im Servitut, einem dem Grafem Oppersdorf zu Ober-Gloglau gehörigen Waldstücke […]133. 
Zapis	ten	potwierdza	to,	że	w	Serwitucie	znajduje	się	leśniczówka,	a	lasy	przylegające	
do	Serwitutu	należą	do	grafa	Oppersdorfa	z	Głogówka.

Informacje	o	serwitutach	–	tj.	służebnościach,	jakie	ciążyły	na	okolicznych	lasach	
odnaleźć	można	m.in.	w	publikacji	F.	A.	Zimmermanna	z	1784	r.,	w	której	autor	
w	opisie	Chrzelic	umieszcza	informacje	o	okolicznych	lasach,	na	których	ciąży	ser-
witut	w	postaci	prawa	do	wyrębu	drewna	dla	zakonu	Paulinów	i	kolegiaty	w	Gło-
gówku:	Chrzeliz […] hat ansehnliche Teiche, einen schönen Wald, worauf das Servitut 
haftet, das Pauliner Kloster und Dom. Oberglogau mit Holz zu versorgen, wegen des 
erstern ist es in Geld reuliret134. 

128 Pełna nazwa brzmi: Józef Wacław Franciszek Antoni Jan Nepomucem Reichsgraf von Oppersdorf Freiherr 
von Aich und Friedstein. (Sękowski R., 2008, s. 91).

129 Sękowski R., 2008, s. 66-67.
130 Triest F., 1865, s. 1106.
131 Chodzi tutaj o królewski rewir leśny Chrzelic (Königliche Chrzelitzer Forstrevier).
132 Knie J. G., 1845, s. 632.
133 Ibidem, s. 110.
134 Zimmermann F. A., 1784, s. 100. Użyte na końcu cytowanego fragmentu słowo reuliret jest błędem w dru-

ku, prawidłowo powinno być – reguliert (pl. regulować).
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Powstanie kolonii Serwitut

Utworzenie	Głogóweckiego	Lasu	Serwitutowego	 z	 całą	pewnością	przyczyniło	
się	 do	powstania	 tutaj	w	późniejszym	czasie	pierwszych	 zabudowań	mieszkalnych	
i	gospodarczych,	które	na	przestrzeni	kolejnych	kilkudziesięciu	lat	stały	się	zalążkiem	
kolonii	pod	nazwą	Servitut.

Jednak	skąd	wzięła	się	taka	nazwa?	I	co	należy	rozumieć	w	tym	przypadku	pod	
pojęciem	 serwitutu?	W	celu	wyjaśnienia	 tego	pojęcia	przytoczę	 fragment	definicji	
z	wydanej	w	1898	r.	encyklopedii,	w	której	czytamy:	Służebność albo serwitut, jest to 
ciężar spoczywający na czyjejś własności, na rzecz czyli ku pożytkowi kogoś innego (wła-
ściciela służebności). Wszystkie służebności zasadzają się na tej ogólnej regule, że posia-
dacz rzeczy służebnej nie jest obowiązany coś czynić, tylko jedynie dopuścić drugiemu, aby 
prawa swego używał, lub zaniechać tego, co inaczej jako właściciel mógłby czynić. Służeb-
nością moją może być prawo przechodzenia ścieżką przez grunt czyjś, prawo czerpania 
wody, prawo światła w budynku, prawo oparcia domu o dom sąsiada i t. d. W czasach 
pańszczyzny poddani mieli liczne służebności, które polegały na użytkowaniu pastwisk 
pańskich, na pobieraniu drzewa z lasu i t. p. […]135.

W	odniesieniu	do	powyższej	definicji	można	by	przypuszczać,	że	obecnie	 funk-
cjonująca	nazwa	Serwitut	pochodzi	od	prawa	związanego	z	możliwością	korzystania	
przez	tutejszych	chłopów	z	pańskich	łąk	lub	pastwisk	czy	też	prawa	pozyskiwania	przez	
nich	drewna	z	pańskiego	lasu136.	Jednak	w	odnalezionej	do	tej	pory	bibliografii	oprócz	
ogólnych	informacji	o	tym,	iż	serwitut	obowiązywał	na	obszarze	leśnictwa	Dziedzice,	
brak	szczegółów,	dzięki	którym	można	by	chociażby	w	przybliżeniu	określić	konkretny	
obszar,	którego	dotyczyło	to	właśnie	prawo	i	obszar,	na	którym	miejscowi	chłopi	posia-
dali	prawo	wypasu	bydła	czy	też	pozyskiwania	drewna	z	pańskiego	lasu.

Ponadto	 analizując	 opisaną	wcześniej	 historię	 powstania	Głogóweckiego	 Lasu	
Serwitutowego,	 można	 zauważyć,	 iż	 nazwa	 obecnego	 przysiółka	 Smolarni	 może	
pochodzić	nie	tyle	od	serwitutu,	którego	właścicielem	byli	tutejsi	chłopi,	ale	od	ser-
witutu,	którego	właścicielem	był	(już	pod	koniec	XVI	w.)	hrabia	Johann	Georg	II	
von	Oppersdorf,	który	posiadał	prawo	do	pozyskiwania	drewna	z	chrzelickiego	lasu.	
W	dokumentach	przywilej	ten	występuje	pod	łacińską	nazwą	Servitut lignandi	lub	
też	Servitutis lignandi	(niem.	Beholzungsrecht, Holzungsgerechtigkeit).	

Tak	 więc	 pierwotnie	 nazwa	 ta	 używana	 była	 do	 określenia	 opisanego	 wyżej	
prawa.	Zaś	pod	koniec	XVIII	w.	słowo	Servitut	 stało	się	członem	nazwy	przylega-
jącego	do	Smolarni	od	strony	północno-wschodniej	obszaru	leśnego,	a	dopiero	na	
początku	XIX	w.	nowo	powstała	kolonia	zaczerpnęła	swoją	nazwę	od	graniczącego	

135 Encyklopedya, zbiór wiadomości …, 1898, s. 759-760.
136 Taką etymologię pochodzenia nazwy przedstawia również większość tutejszych mieszkańców. Ponad-

to znane są relacje mieszkańców, którzy twierdzą iż nazwa Serwitut w tłmaczeniu oznacza „podarunek”. 
W tym kontekście udało się pozyskać dwie wersje tłumaczące pochodzenie tej nazwy. Jedna z nich mówi, 
że obszar na którym wybudowano pierwsze zabudowania został podarowany przez właściciela tej ziemi 
(grafa) swojemu synowi, jako prezent czy też podarunek. Druga wersja pochodzenia nazwy Serwitut od 
słowa „podarunek” tłumaczy, tym iż obszar pod budowę domów został podarowany przez właściciela 
ziemi (tzw. „pana”) robotnikom leśnym, którzy dzięki temu mogli się tutaj osiedlić.  
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z	nią	Głogóweckiego	Lasu	Serwitutowego137.	Tym	oto	sposobem	doszło	do	zrodzenia	
się	nazwy	obecnego	przysiółka	Smolarni	–	Serwitutu.

Podobnie	jak	w	przypadku	Smolarni,	tak	w	przypadku	Serwitutu	można	spotkać	
się	z	różnymi	formami	pisowni	tej	nazwy	na	przestrzeni	lat:	Glogauer Servitut Col-
loni	(1799),	Glogauer Servitut	(1801,	1821),	Glogauer Servitut beÿ Dziedzitz	(1801),	
Dziedzitzer Servitut	 (1809),	Ober Glogauern Servitut	 (1815),	OberGlogauer Servi-
tut	(1818),	Servitut Wald	(1817,	1844),	Serwitut	(1823	i	1830),	Servitut Dziedzitz 
(1830),	Dziedzytzer Kolonie (1845),	a	także	Sedschütz-Servitut lub	zamiennie Servi-
tut-Sedschütz.	Niemniej	 jednak	 praktycznie	 od	 1830	 r.	 (z	 nielicznymi	wyjątkami)	
forma	pisowni	tej	kolonii	występuje	już	tylko	pod	nazwą	Servitut. 

Bardzo	 ciekawy	 wyjątek	 w	 tej	 kwestii	 można	 odnaleźć	 w	 połowie	 XIX	 w.	 kiedy	
to	 kolonia	 ta	 wzmiankowana	 jest	 jako	 Servitut vom Theüfel	 oraz	 Dziedzitzer Theüfel. 
27.04.1841	r.	ochrzczony	został	 Jacob,	 syn	chałupnika	Sebastiana	 i	 jego	żony	Magda-
leny	z	domu	Fietz:	Wurde des Häuslers Sebastian Kowalik vom Dziedzitzer Theüfel sein aus 
seinem Eheweibe Magdalena geb. Fietz heut nach Mittag ehelich geborner Knabe Jacob […].	
Natomiast	w	rubryce	związanej	z	datą	chrztu	czytamy:	Jacob den Sieben und Zwanzigsten 
April von Servitut vom Theüfel	(Jakub,	dwudziestego	siódmego	kwietnia	z	…	?)138.

Użyte	w	powyższych	zapisach	słowo	Theüfel oznacza	diabła	(niem.	Teufel).	Jedną	
z	nielicznych	informacji	mogącą	pomóc	w	zidentyfikowaniu	tego	miejsca	jest	pocho-
dząca	z	1825	r.	mapa	okolicznych	obszarów	leśnych,	na	której	znajduje	się	rów	o	nazwie 
Teufels Graben	(pl.	Diabelski	Rów).	Rów	ten	istnieje	do	dnia	dzisiejszego	i	znajduje	się	
niedaleko	chrzelickiej	 leśniczówki	położonej	przy	drodze	wojewódzkiej	nr	414.	Jeżeli	
Servitut vom Theüfel i Dziedzitzer Theüfel	mają	coś	wspólnego	z	rowem	o	nazwie	Teufels 
Graben,	 to	można	przyjąć,	 że	chodzi	 tutaj	o	wspomnianą	wyżej	 leśniczówkę.	 Jednak	
w	zabudowaniach	takich	mieszkała	zazwyczaj	rodzina	miejscowego	leśniczego	i	raczej	
mało	prawdopodobne	jest,	że	mógł	tam	mieszkać	chałupnik	–	w	tym	przypadku	Seba-
stian	Kowolik.	Ostatnią	możliwością	wytłumaczenia	tej	zagadkowej	nazwy	jest	przyjęcie	
założenia,	że	Servitut vom Theüfel	dotyczyło	po	prostu	bliżej	nieokreślonych	zabudowań,	
które	 istniały	kiedyś	w	rejonie	Diabelskiego	Rowu.	Tym	bardziej	 iż	Las	Serwitutowy	
w	 kierunku	 południowo-zachodnim	 sięgał	 aż	 do	 obecnej	 granicy	 gminy	 Strzeleczki	
z	gminą	Biała,	w	okolicy	której	znajduje	się	wspomniana	wyżej	leśniczówka.

Historia miejscowości w XIX wieku

W	1802	r.	Smolarnia	i	Serwitut	należały	do	katolickiej	parafii	Racławiczki	(Polnisch 
Rasselwitz),	która	liczyła	wtedy	2156	osób.	Jej	proboszczem	w	latach	1797-1806	był	ks.	
Georgius	Breuer,	który	w	tym	samym	roku	rozpoczął	budowę	murowanego	kościoła.	
Do	 parafii	 oprócz	 Smolarni	 i	 Serwitutu	 należały	 również	 miejscowości:	 Dziedzice	
(Dziedzütz),	Ścigów	(Schiegau)	i	Kopalina	(Kopaline)139.

137 Na takie pochodzenie nazwy powołuje się również lokalna kronika. (Chronik …, s. 7).
138 Księga chrztów parafii Racławiczki, 1833-1849, s. 78.
139 Triest F., 1865, s. 1099.
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Początek	XIX	w.	w	Europie	stał	pod	znakiem	wojen	napoleońskich:	w	1806	r.	
z	Prusami,	1809	r.	 z	Austrią,	 a	w	 latach	1812-1813	r.	 z	Rosją.	Właśnie	w	 trakcie	
trwania	tej	ostatniej	wojny	w	Dziedzicach	zakwaterowani	byli	francuscy	żołnierze,	
którzy	nie	byli	miło	wspominani	przez	 tutejszych	mieszkańców.	Jakiś	czas	później	
zakwaterowano	tutaj	żołnierzy	rosyjskich,	którzy	w	stosunku	do	miejscowej	ludności	
odnosili	się	z	uprzejmością	i	skromnością,	a	ponadto	często	zaopatrywali	biedniej-
szych	mieszkańców	w	chleb140.

W	okresie	 od	 początku	XIX	 do	 końca	 lat	 30.	 XIX	w.	w	 Smolarni	mieszkały	
rodziny	o	takich	nazwiskach	jak:	Apostel	(Apostol)141,	Botta,	Brylla	(Bryła),	Cholewa,	
Cichy,	Daniel,	Fitz	(Fietz),	Gonsior,	Hayduk,	Heyna,	Herz,	Janig	(Janik),	Jobczyk	
(Jopczek),	Josef	(Joseph,	Jozef ),	Kasperek,	Kauczor	(Kautzor,	Kouczor),	Kołodziej,	
Kowalik	 (Kowolik),	 Koziol	 (Kozioł),	 Księzyk	 (Księzik,	 Księżyk,	 Xiezyk,	 Xiężek),	
Kutsera,	Lisson	(Lision),	Luda,	Magiera,	Majer	(Mayer),	Malig,	Michalik	(Micha-
lig),	 Mischuda	 (Mischiuda,	 Musiuda,	 Muśiuda),	 Mrozek	 (Mrózek),	 Niedzwiedz	
(Niedzwiedź),	Okon	(Okoń),	Otremba	(Otramba),	Panek,	Piętka	(Pientka),	Prziklęk	
(Prziklenk,	Przyklenk,	Przyklęk),	Pusty,	Romler,	Rożyczka,	Rusch	(Ruś),	Schindler,	
Schnorfeil	 (Schnurpfeil),	 Smolarczyk	 (Smolarczek),	 Stosiek,	 Suchy,	Tannenbaum,	
Walczyk,	Waliczek,	Woehl	(Wöhl)	i	Żauczek.	Zaś	w	Serwitucie	w	omawianym	okre-
sie	 spotyka	 się	 nazwiska:	 Bieniek,	 Centner,	Dźiuba,	 Janocha,	 Kaluża,	 Kamionka,	
Kowalski,	Magiera,	Melzer,	Naglik,	Panek,	Schuster,	 Siebner,	Trzęsimiech	 (Trzęśi-
miech,	Trszęśimiech)	i	Wagner142.

Największy	 odsetek	 spośród	 mieszkających	 tutaj	 chłopów	 stanowili	 chałup-
nicy143.	W	Smolarni	nie	było	ani	zagrodników144,	ani	kmieci145.	Można	tutaj	odna-
leźć	jedynie	szczątkowe	informacje	o	mieszkających	w	wiosce	wolnych	chłopach146,	
którymi	byli:	Simon	Gonsior	(wzmiankowany	w	roku	1812),	Adam	Bryła	(1831	r.),	
Anton	Koziol	(2.	połowa	lat	80.	XIX	w.)	–	ze	Smolarni,	a	także	Georg	Bienieg	(lata	
1830	i	1835),	Joannes	Szuster	(1834	r.)	i	Nicolaus	Trszęśimiech	(1833	r.)	–	z	Ser-
witutu.	W	1837	 r.	 niejaki	Gabriel	Kauczor	 ze	 Smolarni	wzmiankowany	 jest	 jako	
wolny	zagrodnik	(Freigärtner).	Ponadto	w	omawianym	okresie	w	Smolarni	mieszkali	
także:	szewc	(Jacob	Jobczyk),	krawiec	(Carl	Waliczek),	płóciennicy	(Nicolaus	Cho-

140 Chronik …, s. 8-9.
141 W nawiasach podano inne formy pisowni nazwiska, o ile takie występują.
142 Na podstawie zapisów z ksiąg chrztów parafii Racławiczki z lat: 1797-1813 , 1814-1833 oraz 1833-1849.
143 Chałupnik (Häusler) – posiadał dom i działkę pod uprawę warzyw o powierzchni około 1 ha. (Sękowski R., 

2011, s. 63).
144 Zagrodnik (Gärtner) – posiadał gospodarstwo i niewielką ilość pola – około 2 ha. (Ibidem).
145 Kmieć (Bauer) – posiadał minimum 1 łan ziemi. W zależności od rodzaju łanu jest to około 8-12 ha. (Ibi-

dem).
146 Wolny chłop (Freibauer) – wolni chłopi byli grupą ludności wiejskiej, której nie można zaklasyfikować do 

żadnej ze znanych grup w innych regionach. Przeważnie byli to wolni kmiecie. Oficjalnie należeli do war-
stwy chłopskiej i przysługiwał im tytuł chłopski – „robotny” (pracowity) ale w praktyce, posiadali prawie 
takie same prawa jak szlachta. (Ibidem). Określenie to może oznaczać chłopa lub kmiecia wolnego od 
poddaństwa, a więc prawie równego szlachcie, ale również poddanego posiadającego własne, dziedzicz-
ne gospodarstwo – wolnego od czynszu i pańszczyzny. (Ibidem, s. 61).
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lewa,	Michael	Fitz	i	Frantz	Romler)	oraz	fizylierzy147	(Johann	Suchy	i	Felix	Walczyk).	
Zaś	w	Serwitucie	poza	chałupnikami	mieszkali:	murarz	(Cajetan	Janocha)	i	dozorca	
leśny	(Johann	Schuster).

W	latach	1831-1832	na	Śląsku	miała	miejsce	epidemia	cholery.	W	okolicznych	
miejscowościach	w	omawianym	okresie	doszło	do	tego	typu	zachorowań,	w	niektó-
rych	wypadkach	również	ze	skutkiem	śmiertelnym.	

I	 tak	w	1831	 r.	 epidemią	 cholery	dotknięte	 zostały:	Komorniki	 (12	paździer-
nika	–	12	listopada)148,	Łowkowice	(22	października	–	5	listopada),	Prószków	(26	
października	–	5	listopada),	Pisarzowice	(od	6	do	9	listopada)	i	Oracze	(od	8	do	19	
listopada),	a	w	1832	r.:	Strzeleczki	(od	21	do	28	stycznia	i	od	4	do	18	lutego),	Pogó-
rze	(od	4	do	11	lutego)	i	Łącznik	(11	lutego	–	3	marca)149.

Mimo	szalejącej	w	okolicznych	miejscowościach	cholery,	 tutejszych	mieszkań-
ców	epidemia	ta	–	przynajmniej	na	początku	lat	30.	XIX	w.	–	nie	dotknęła.	Dopiero	
w	1849	r.	odnajdujemy	 informacje	o	 śmiertelnych	zachorowaniach	na	 tę	chorobę	
w	 tutejszej	 parafii.	 7	 października	 na	 cholerę	 zmarł	 70-letni	 bezdomny	 Michael	
Koenig	z	Racławiczek,	a	12	listopada	40-letni	parobek	Florian	Holewa	ze	Ścigowa.	
Po	upływnie	ponad	dwudziestu	lat	–	7.08.1873	r.	na	cholerę	zmarła	75-letnia	Eva	
Janik	i	jej	37-letni	syn	Johann	ze	Smolarni.

W	latach	40.	XIX	w.	przez	Europę	przetoczyła	się	klęska	nieurodzaju	i	głodu,	
spowodowana	zarazą	ziemniaczaną,	której	następstwem	był	m.in.	wybuch	epidemii	
tyfusu	głodowego.	Epidemia	ta	dała	o	sobie	znać	również	w	tutejszych	miejscowo-
ściach.	20.05.1848	r.	na	tę	chorobę	zmarł	40-letni	Johann	Sternol	z	Dziedzic.	Jed-
nak	była	to	jedyna	odnotowana	w	księgach	parafialnych	ofiara	tyfusu	z	tego	okresu.	
Dopiero	w	 latach	1853-1865	możemy	mówić	o	 swego	 rodzaju	 lokalnej	 epidemii,	
kiedy	 to	w	parafii	Racławiczki	 na	 tę	 chorobę	 zmarło	 ponad	22	mieszkańców:	 11	
z	Racławiczek,	9	z	Dziedzic	oraz	po	jednej	osobie	ze	Smolarni	i	Serwitutu.	Ze	Smo-
larni	na	tyfus	zmarł	8-miesięczny	Franz	Fietz	(31.08.1862	r.),	zaś	z	Serwitutu	22-letni	
Balthasar	Rybarczik	(7.03.1862	r.).

Kilka	lat	później	okoliczne	miejscowości	nawiedziła	epidemia	odry.	W	przeciągu	
5	miesięcy	(od	grudnia	1868	r.	do	kwietnia	1869	r.)	w	parafii	Racławiczki	na	tę	cho-
robę	zmarło	dwadzieścioro	dzieci	w	wieku	od	kilku	miesięcy	do	5	lat.	Ze	Smolarni	
w	1869	r.	zmarli:	Johanna	Bryła	(22	marca)150,	Anna	Koźioł	(29	marca),	Matthäus	
Janik	(5	kwietnia)	 i	Franziska	Fietz	(26	kwietnia),	zaś	z	Serwitutu	na	odrę	zmarła	
Johanna	Pietruschka	(13	stycznia).

Powyższe	przykłady	pokazują	m.in.	to,	z	jakimi	problemami	musieli	sobie	radzić	
tutejsi	mieszkańcy	w	 czasach,	 kiedy	medycyna	nie	 była	 jeszcze	 tak	 rozwinięta	 jak	
w	 latach	późniejszych	 i	kiedy	nie	były	 znane	 szczepionki	 ani	 leki	na	 tego	 rodzaju	
choroby.	Były	to	również	czasy,	kiedy	większy	odsetek	wśród	zmarłych	mieszkańców	

147 Fizylier – w XVIII i XIX w. był to żołnierz piechoty uzbrojony w lekką strzelbę. (Słownik języka polskiego, 
[w:] www.sjp.pl). 

148 W nawiasach podano zasięg czasowy występowania zachorowań na cholerę.
149 Czapliński M., 2012, s. 305-308.
150 W nawiasach podano dzień i miesiąc, w którym dana osoba zmarła.
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stanowiły	niemowlęta,	które	umierały	po	kilku	lub	też	kilkunastu	dniach	po	poro-
dzie,	oraz	dzieci	w	wieku	szkolnym,	które	często	umierały	na	dur	brzuszny,	koklusz,	
tzw.	ciepłoty,	czy	też	ospę	–	na	którą	w	przeciągu	sześciu	miesięcy	w	okresie	od	1	lipca	
do	31	grudnia	1812	r.	w	parafii	zmarło	31	dzieci.

Jednak	mimo	chorób	i	epidemii,	jakie	nękały	tutejszą	społeczność,	byli	również	
mieszkańcy,	którzy	dożywali	sędziwego,	jak	na	owe	czasy,	wieku.	Do	końca	XIX	w.	naj-
starszymi	mieszkańcami	Smolarni	byli	m.in.:	83-letnia	Marina	Okon	(5.01.1807)151,	
89-letni	Grzes	Raczek	(6.09.1807),	82-letni	Grzes	Szczepanek	(4.10.1807),	95-letni	
Valentin	 Kauczor	 (2.08.1818),	 92-letni	 Michel	 Hanak	 (19.11.1822),	 83-letnia	
Justina	Ruś	 (23.08.1832),	90-letni	Georg	Mrozek	 (21.06.1837),	80-letni	 Joannes	
Malik	 (4.04.1844),	 86-letni	 Franz	 Apostel	 (18.03.1846),	 82-letnia	 Hedvig	 Fietz	
(10.12.1848),	84-letni	Nicolaus	Grabisch	(11.12.1849),	95-letni	Anton	Philippczik	
(19.10.1851),	89-letnia	Josepha	Apostel	(15.09.1892),	84-letnia	Marianna	Daniel	
(14.01.1894),	 80-letnia	Catharina	 Philippczyk	 (12.02.1851),	 80-letnia	Marianna	
Smolarczyk	(4.03.1851),	81-letni	Franz	Magiera	(12.11.1898).	

Najstarszymi	 mieszkańcami	 Serwitutu	 w	 omawianym	 okresie	 byli:	 80-letni	
Michäel	 Walenzko	 (6.03.1837),	 88-letni	 Franz	 Metzner	 (30.11.1848),	 90-letni	
Franz	Prziklenk	(2.05.1849),	80-letnia	Mariana	Trzensimiech	(19.07.1880),	82-let-
nia	 Susanna	 Janocha	 z	 domu	 Stanula	 (20.05.1896)	 i	 87-letni	 Georg	 Kamionka	
(13.10.1899)152. 

W	1.	połowie	 lat	40.	XIX	w.	w	Smolarni	było	16	posesji	 i	161	mieszkańców	
(katolików),	 funkcjonował	 tu	 również	 szynk	 należący	 do	 chrzelickiego	 domi-
nium	oraz	 smolarnia153.	W	1855	r.	 liczba	mieszkańców	Smolarni	wzrosła	do	192.	
W	1858	r.	było	tutaj	28	zabudowań	mieszkalnych	i	20	gospodarczych,	a	liczba	lud-
ności	–	łącznie	z	Serwitutem	–	wynosiła	194.	Natomiast	w	części	Serwitutu	należą-
cej	do	majoratu	głogóweckiego	mieszkało	7	osób,	znajdował	się	tam	1	dom	miesz-
kalny	i	2	zabudowania	gospodarcze154.	Według	stanu	z	1.12.1880	r.	Smolarnia	razem	
z	Dziedzicami	 liczyła	1058	mieszkańców,	w	 tym:	1048	katolików,	5	ewangelików	
i	5	Żydów.	Znajdowały	się	tutaj	również	162	zabudowania	mieszkalne.	Miejscowości	
te	należały	do	urzędu	stanu	cywilnego	Chrzelice	II	(Schelitz II),	a	sąd	rejonowy	znaj-
dował	się	w	Korfantowie155.  

W	latach	60.	i	70.	XIX	w.	przez	Europę	przetoczył	się	szereg	konfliktów	zbroj-
nych,	w	których	udział	brało	ówczesne	Królestwo	Pruskie.	Do	armii	pruskiej	zacią-
gnięto	również	mieszkańców	Smolarni	 i	Dziedzic.	W	1866	r.	podczas	wojny	pru-
sko-austriackiej	 zginęli:	 Joseph	Magiera,	 Joseph	Rollick	 i	niejaki	Paulus.	W	latach	
1870-1871	miała	miejsce	wojna	francusko-pruska,	w	czasie	której	do	wojska	wcie-

151 W nawiasach podano datę zgonu.
152 Najstarszym odnotowanym do tej pory mieszkańcem parafii był 104-letni Martin Votka z Dziedzic, które-

go pogrzeb odbył się 31.01.1767 r. Do grona stulatków zalicza się również Barbara Hejna z Racławiczek, 
która zmarła 21.12.1887 r. w wieku 100 lat.

153 Knie J. G., 1845, s. 110.
154 Ortschafts- und Entfernungs-Tabelle …, 1860, s. 121.
155 Ibidem, 1866, s. 171.
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lonych	zostało	32	 tutejszych	mieszkańców.	30	z	nich	walczyło	na	polu	bitwy,	 a	6	
zginęło	–	jednym	z	nich	był	Josef	Smolarczyk156.

Informacje	o	tym,	że	tutejsi	mieszkańcy	brali	udział	w	wojnach	pruskich,	odna-
leźć	można	również	w	najstarszych	odnalezionych	książeczkach	wojskowych.	Mię-
dzy	 innymi	w	dokumencie	należącym	do	mieszkańca	Smolarni	–	 Johanna	Tanne-
baum	(ur.	11.01.1844	r.),	który	w	1866	r.	został	odznaczony	Krzyżem	Żelaznym,	
a	w	1871	r.	medalem	za	zasługi	dla	uczestników	wojny	z	lat	1870/71.

Fragment książeczki wojskowej Johanna Tannenbauma ze Smolarni z informacjami o udziale  
w wojnie prusko-austriackiej i francusko-pruskiej157

156 Chronik …, s. 19.
157 Zbiory prywatne autora.
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Przynależność do parafii ewangelickiej

Smolarnia	oprócz	przynależności	do	parafii	katolickiej	w	Racławiczkach,	w	pew-
nym	 okresie	 swojego	 istnienia	 należała	 również	 do	 parafii	 ewangelickiej	w	 Prósz-
kowie,	do	której	 5.02.1861	 r.	 –	 za	 czasów	urzędowania	pastora	Adolfa	Wilhelma	
Eduarda	 Methnera	 –	 oprócz	 naszej	 miejscowości	 przyłączono	 również	 Dziedzice	
i	Racławiczki158.

Kilkanaście	lat	wcześniej	–	w	1844	r.	pastor	–	Eduard	Hirsch	(1806-1859)	zaini-
cjował	wprowadzenie	czterech	nabożeństw	ewangelickich	w	roku	na	zamku	w	Chrze-
licach.	Ówczesny	dzierżawca	chrzelickiego	zamku	radca	Eduard	Heller	oddał	w	tym	
celu	do	dyspozycji	jedną	z	zamkowych	komnat.	Pierwsze	nabożeństwo	odbyło	się	tam	
20.04.1845	r.	Ostateczne	uregulowanie	stosunków	parafialnych	nastąpiło	14.10.1864	r.	
Do	ewangelickiej	parafii	Prószków	należały	wtedy	miejscowości:	Boguszyce,	Chrząsz-
czyce,	Chrzowice,	Dąbrówka	Górna,	Domecko,	Jaśkowice,	Kąty,	Ligota	Prószkowska,	
Nowa	Kuźnia,	Ochodze,	Prószków,	Przysiecz,	Pucnik,	Zimnice	Wielkie	i	Małe,	Złot-
niki	i	Źlinice.	A	z	powiatu	prudnickiego:	Chrzelice,	Dziedzice,	Łącznik,	Racławiczki	
i	Smolarnia.	Według	spisu	ludności	przeprowadzonego	na	dzień	1.12.1890	r.	parafia	
ewangelicka	liczyła	472	dusze,	w	tym	1	ze	Smolarni	i	3	z	Racławiczek159.

Gmina wiejska Smolarnia

Smolarnia	od	początku	 funkcjonowania	pruskiego	samorządu	wiejskiego	 i	 ist-
nienia	struktur	niemieckich	gmin	wiejskich	wchodziła	w	skład	gminy	wiejskiej	Dzie-
dzice	 (Gemeinde Sedschütz).	 Jednak	przez	krótki	okres	w	swej	historii	–	w	XIX	w.	
–	miejscowość	ta	stanowiła	osobną	gminę	wiejską160.

Jedną	z	nielicznych	wzmianek	mówiących	o	istnieniu	gminy	wiejskiej	Smolarnia	
(Gemeinde Pechhütte)	 jest	 zapis	 kronikarski,	 który	podaje,	 że	 od	1.04.1875	 r.	 Smo-
larnia	ponownie	została	włączona	do	Dziedzic,	a	jej	ostatnim	naczelnikiem	(Gemein-
devorsteher)	był	Franz	Rusch161.	Dzięki	tej	 informacji	wiadomo,	kiedy	zlikwidowano	
gminę	wiejską	Smolarnia,	ale	nie	wiemy,	od	którego	dokładnie	roku	nasza	miejsco-
wość	została	wyłączona	z	gminy	wiejskiej	Dziedzice.	Co	ciekawe,	według	informacji	
zawartej	w	lokalnej	kronice	w	ówczesnym	okresie	Smolarnia	posiadała	również	własną	
pieczęć	wiejską.	Pieczęcie	takie	używane	były	przez	sołtysa	do	potwierdzania	wszelkiego	
rodzaju	pism,	dokumentów	i	wydawanych	decyzji.	Z	pomocą	w	badaniu	wiejskiej	pie-
częci	przychodzą	m.in.	odnalezione	w	Archiwum	Państwowym	w	Opolu	dokumenty	
z	1855	r.,	na	których	znajduje	się	pieczęć	gminy	wiejskiej	Smolarnia	i	Dziedzice.

 

158 Heinrich E., Pawełczyk A., 2000, s. 39.
159 Hanich A. (red.), Dobranowski H. (współ.), 2012, s. 415-417.  
160 Ówczesne gminy wiejskie swoją charakterystyką były zupełnie inne niż znane obecnie pod tą nazwą 

jednostki samorządu terytorialnego. W dawnym państwie niemieckim każda większa wioska stanowiła 
oddzielną gminę wiejską.

161 Chronik …, s. 6.
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Pochodzące z lokalnej kroniki pieczęcie 
Dziedzic (po lewej) i Smolarni (po 
prawej)

Fotokopia 
pieczęci 
Dziedzic 
(na górze) 
i Smolarni 
(na dole) 
w dokumencie 
z 1855 r.

Dziedzicka	pieczęć	swoją	symboliką	nawiązuje	do	historii	Smolarni.	Przedstawia	
ona	bowiem	robotnika	stojącego	przy	kopcu	smolarskim	i	pracującego	przy	produk-
cji	smoły.	Na	omawianej	pieczęci	o	średnicy	3,1	cm	widnieje	napis:	„DZIEDZITZ:	
GEM:	SIGEL”	(Pieczęć	gminy	wiejskiej	Dziedzice)	oraz	informacja	mówiąca	o	przy-
należności	miejscowości	do	powiatu	prudnickiego:	„NEVSTÆTER	CREYS”162. 

Z	kolei	na	pieczęci	Smolarni	(średnica:	2,9	cm)	znajdują	się	atrybuty	siekiery,	
łopaty	 i	 sosny.	W	 tym	 przypadku	 symbolika	 ta	 nawiązuje	 do	miejsca,	 w	 którym	
powstała	miejscowość	–	tj.	obszaru,	który	został	po	wykarczowaniu	lasu.

Niestety	największym	problemem	związanym	z	pieczęcią	Smolarni	 jest	odczy-
tanie	 umieszczonego	na	 niej	 napisu.	 Jak	 na	 razie	 udało	 się	 odnaleźć	 trzy	wiejskie	
pieczęcie	naszej	miejscowości	i	na	żadnej	z	nich	drugi	człon	napisu	nie	jest	do	końca	
czytelny.	 Wiadome	 jest,	 że	 na	 pieczęci	 znajduje	 się	 informacja	 o	 przynależności	

162 „NEVSTÆTER CREYS” – użyte w napisie listery „V” i „Æ” zaliczane są do starej pisowni łacińskiej. W przypad-
ku litery „V” chodzi tutaj tak naprawdę o literę „U”, zaś w przypadku znaku „Æ” mamy do czynienia z literą 
„Ä”. Podobnie jak np. w łacińskim wyrazie IVLIVS, który oznacza JULIUS – pl. Juliusz. (Z listu Joachima 
Himanka z 14.01.2014 r.).
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wioski	do	powiatu	prudnickiego:	„NEUSTÆDTER	CREIS”.	Jednak	nie	do	końca	
czytelny	 jest	 drugi	 znajdujący	 się	 na	 niej	 napis,	 którego	 początkowa	 treść	 brzmi:	 
„KOPPALINER	GEMEIN…”.	Po	dłuższej	analizie	napisu	można	jedynie	przypusz-
czać,	że	cały	zwrot	mógłby	brzmieć:	„KOPPALINER	GEMEINDEN	S.”163	(pieczęć	
gminy	wiejskiej	 Kopalina).	 Jednak	 na	 omawianej	 pieczęci	 po	 słowie	 „GEMEIN”	
widoczny	jest	większy	odstęp	do	kolejnej	litery,	co	sugeruje	że	użyto	tutaj	skróconej	
wersji	słowa	Gemeinde,	tj.	„GEMEIN”,	za	którym	znajdują	się	jeszcze	cztery	nieda-
jące	się	odczytać	znaki.	

Ponadto	niejasny	i	mylący	jest	pierwszy	człon	nazwy	–	„KOPPALINER”,	który	
sugeruje	 nazewniczą	 przynależność	 tej	 pieczęci	 do	 Kopaliny	 –	 dawniej	 kolonii,	
a	obecnie	przysiółka	Ścigowa.	Można	sobie	tutaj	postawić	pytanie,	czy	możliwe	jest,	
aby	Kopalina,	Serwitut	i	Smolarnia	przez	pewien	okres	w	swojej	historii	stanowiły	
niejako	wspólną	gminę	wiejską	 i	posługiwały	 się	 tą	 samą	pieczęcią?	Na	dzień	dzi-
siejszy	pytanie	to	pozostaje	bez	odpowiedzi.	Ponadto	bez	odnalezienia	zachowanej	
w	bardzo	dobrym	stanie	pieczęci	nie	jesteśmy	w	stanie	z	całą	pewnością	stwierdzić,	
jaki	znajduje	się	na	niej	napis.

Przytoczony	wcześniej	dokument	z	1855	r.,	na	którym	znajduje	się	domniemana	
pieczęć	gminy	wiejskiej	Smolarnia	dotyczy	złożonych	przez	mieszkańców	pieniędzy	
na	opłatę	dla	miejscowego	dzwonnika	(być	może	chodzi	tutaj	o	dzwonnika	z	para-
fialnego	 kościoła	w	Racławiczkach).	Dokument	 ten	 został	 podpisany	przez	 repre-
zentantów	sądu	wiejskiego	(Ortsgericht),	którymi	w	tym	czasie	byli	Georg	Apostel	
ze	Smolarni	i	Hieronimus	Saft	z	Dziedzic.	W	ówczesnym	okresie	funkcja	sędziego	
sądu	wiejskiego	opisywana	była	nazwą	Richter	lub	też	Scholz (Schulz)	Jednak	drugie	
określenie	dotyczyło	również	funkcji	sołtysa	w	dawnej	wsi	i	taką	nazwą	funkcja	ta	
była	wzmiankowana.

I	tak	w	parafialnych	księgach	odnaleźć	można	kilka	wzmianek	o	mieszkańcach	
Smolarni	pełniących	funkcję	sołtysa	(sędziego	wiejskiego?).	Pierwsza	taka	informa-
cja	pochodzi	 z	22.03.1846	 r.,	 kiedy	 to	 zmarła	Susanna	Botta	–	 córka	 chałupnika	
i	sołtysa,	którym	w	tym	czasie	był	Joseph	Botta,	i	jego	żony	Susanny	z	domu	Rogos	
– Susanna Botta, Tochter des Hausler und Scholzen zu Smolarnia Joseph Botta und 
Susanna geb. Rogos.	Nieco	ponad	pół	roku	później	odnajdujemy	informację	o	tym,	
iż	27	października	ślub	wzięła	córka	tutejszego	sołtysa	–	Marianna	Kozioł	–	dritter 
Tochter das Häusler und Scholzen zu Smolarnia Paul Kozioł	(trzecia	córka	chałupnika	
i	 sołtysa	 ze	Smolarni	Paula	Kozioł).	Zaś	w	1862	 r.	 sołtysem	Smolarni	był	 Johann	
Bryła.	Tego	roku	6	stycznia	w	wieku	35	lat	zmarł	któryś	z	członków	rodziny	Bryła,	
a	wzmianka	o	Johannie	widnieje	w	adnotacji	dotyczącej	tego	zgonu.

Co	ciekawe,	24.10.1859	 r.	w	parafialnej	księdze	 ślubów	niejaki	 Johann	Gajer	
z	Kopaliny	wzmiankowany	jest,	jako	chałupnik	i	sołtys	–	Häusler und Scholzen Johann 
Gajer zu Kopaline.	Jest	to	 jedyna	odnaleziona	do	tej	pory	tego	rodzaju	wzmianka.	
Niewykluczone,	iż	kolonia	Ścigowa	–	Kopalina,	miała	wśród	swoich	mieszkańców	
reprezentanta,	 który	 sprawował	 funkcję	 sołtysa	 lub	 też	 sędziego	 sądu	 wiejskiego.	

163 „S.” – skrót od niemieckiego słowa Siegel – pl. pieczęć.
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Z	drugiej	zaś	strony	nie	można	wykluczyć,	 iż	sędzia	sądu	wiejskiego	czy	też	sołtys	
Ścigowa	mógł	mieszkać	w	Kopalinie.	

Przez	kolejne	lata	nie	odnajdujemy	–	przynajmniej	w	dokumentach	kościelnych	
–	żadnych	wzmianek	o	sołtysach	czy	też	sędziach	sądu	wiejskiego	ze	Smolarni	ani	
Kopaliny.	Dopiero	zapis	z	lokalnej	kroniki	–	o	czym	pisałem	już	wcześniej	–	infor-
muje	nas	o	tym,	iż	od	1.04.1875	r.	Smolarnia	ponownie	została	włączona	do	gminy	
wiejskiej	Dziedzice164.

Demografia w XIX i na początku XX wieku

W	2.	połowie	XIX	w.	systematycznie	wzrastała	liczba	urodzeń	w	parafii	Racła-
wiczki,	która	swoje	maksimum	osiągnęła	w	1870	r.,	kiedy	to	urodziło	się	tutaj	łącznie	
125	osób,	w	tym	z	poszczególnych	miejscowości:	Racławiczki	–	38	osób,	Dziedzice	
–	29,	Ścigów	–	29,	Smolarnia	–	16,	Serwitut	–	11	oraz	Kopalina	–	2.	Dla	Smo-
larni	maksymalna	liczba	urodzeń	przypadła	na	rok	1895	i	wyniosła	ona	wtedy	26.	
Natomiast	dla	Serwitutu	swoje	maksimum	osiągnęła	we	wspomnianym	już	wcześniej	
1870	r.	–	11	urodzeń,	a	także	10	lat	wcześniej	–	w	1860	r.,	kiedy	również	urodziło	
się	tutaj	11	osób.	Z	kolei	największą	liczbę	zgonów	w	parafii	zanotowano	w	1854	r.,	
kiedy	to	zmarło	tutaj	aż	110	parafian,	w	tym:	z	Racławiczek	–	39,	Dziedzic	–	31,	
Ścigowa	–	23,	Smolarni	–	12,	Serwitutu	–	4	i	Kopaliny	–	1.	Natomiast	w	samej	Smo-
larni	największa	liczba	zgonów	przypadła	na	rok	1890	–	21	mieszkańców,	a	w	Serwi-
tucie	na	rok	1885	–	8	osób.

Na	początku	lat	80.	XIX	w.	w	Smolarni	mieszkało	115	mieszkańców	i	znajdowało	
się	tutaj	25	zabudowań165.	Z	1887	r.	pochodzą	nieliczne	wzmianki	o	mieszkaujących	
w	okolicy	Żydach.	W	ówczesnej	gminie	wiejskiej	Dziedzice,	do	której	należała	Smolar-
nia	było,	ich	4.	Natomiast	kilka	lat	później	–	w	latach	1895	i	1897,	ich	liczba	wzrosła	do	
5.	Ponadto	w	1887	r.	w	tutejszej	gminie	wiejskiej	mieszkało	1046	katolików	i	2	ewange-
lików,	w	1895	r.	–	1050	katolików	i	1	ewangelik,	a	w	1897	r.	–	1063	katolików166. 

Z	końca	XIX	w.	pochodzą	jedne	z	nielicznych	informacji	opisujących	wyjazdy	
miejscowej	 ludności	 do	 prac	 sezonowych	 w	 inne	 rejony	 Niemiec.	 Pierwsza	 taka	
wzmianka	pojawia	się	w	1887	r.,	kiedy	to	tutejsi	mieszkańcy	wyjeżdżali	głównie	do	
miejscowości	Hannover	oraz	do	Saksonii,	na	tzw.	saksy167.	Kolejny	dosyć	szczegółowy	
opis	tego	zjawiska	pochodzi	z	1910	r.	W	tym	roku	do	pracy	do	fabryk	w	miejscowo-
ściach	Wilhelmsburg	i	Delmenhorst	wyjechało	16	mężczyzn.	2	mężczyzn	i	5	kobiet	
wyjechało	do	Boizenburga,	a	6	kobiet	do	pracy	na	roli	do	miejscowości	Hannover.	
Część	mieszkańców	pracowała	również	w	miejscowości	Uelzen	w	Dolnej	Saksonii168. 

164 Posiadane na dzień dzisiejszy szczątkowe informacje w poruszonej tematyce nie pozwalają w pełni 
stwierdzić, jak było naprawdę. W związku z czym tematyka związana z istnieniem gminy wiejskiej Smo-
larnia i jej ewentualnymi powiązaniami z Kopaliną nadal stawia wiele pytań, na które nie odnaleziono 
jeszcze odpowiedzi. A poszukiwanie tego typu informacji może zająć kolejnych kilka lat.

165 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego …, 1881, s. 271.
166 Schematismus …, 1887, s. 62; 1895, s. 68; 1897, s. 73.
167 Kronika parafii Racławiczki, t. I, s. 38.
168 Chronik …, s. 36.
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Emigracja	zarobkowa	w	opisane	wyżej	rejony	Niemiec	istniała	również	w	później-
szym	okresie,	szczególnie	w	latach	20.	i	30.	XX	w.

Latem	1897	r.	krótko	przed	żniwami	okoliczne	miejscowości	nawiedziło	 silne	
gradobicie.	Grad	wielkości	 orzechów	 laskowych	największe	 straty	 spowodował	 na	
polach	w	okolicy	Smolarni,	gdzie	wielu	z	tutejszych	rolników	straciło	swoje	wszystkie	
plony.	Opady	były	tak	silne,	że	zniszczone	zostały	nie	tylko	kłosy	zbóż,	ale	całe	ich	
źdźbła.	Kilka	 lat	później	w	1902	r.	okolicę	ponownie	nawiedziło	 silne	gradobicie.	
W	czasie	opadów	zalane	zostały	pola	i	łąki,	a	straty	w	uprawach	wyniosły	aż	50%169.

Przełom	XIX	i	XX	w.	stał	pod	znakiem	ustabilizowanego	przyrostu	naturalnego	
i	związanego	z	tym	wzrostu	liczby	ludności.	W	Smolarni	w	latach	1890-1910	w	ciągu	
roku	rodziło	się	od	13	do	26	dzieci,	a	w	Serwitucie	od	2	do	8.	W	tym	samym	okresie	
liczba	zgonów	w	Smolarni	wynosiła	od	3	do	21,	a	w	Serwitucie	od	0	do	7.	

W	1907	r.	gmina	wiejska	Dziedzice	liczyła	1153	mieszkańców	(1146	katolików	i	7	
ewangelików),	a	w	1912	r.	–	1111	mieszkańców	(1108	katolików	i	3	ewangelików)170.

Na	dzień	1.12.1910	r.	w	Smolarni,	Serwitucie	i	Dziedzicach	mieszkało	łącznie	
1117	mieszkańców,	w	tym	33	posługujących	się	językiem	niemieckim	oraz	8	posłu-
gujących	 się	 językami	niemieckim	 i	 polskim.	 Jeśli	 chodzi	 o	osoby	posługujące	 się	
wyłącznie	językiem	polskim	(w	przypadku	tutejszych	miejscowości	chodzi	o	gwarę),	
to	w	zależności	od	źródła	pochodzenia	informacji	każde	z	nich	podaje	inną	liczbę.	
Rozbieżności	te	przedstawiono	w	poniższej	tabeli.	

Liczba mieszkańców Ziemia Prudnicka – 
Rocznik 2007

Wypisy regionalne 
o Ziemi Prudnickiej

Posługujących	się	językiem	
niemieckim 33 33

Posługujących	się	językiem	polskim 976 1976
Osoby	dwujęzyczne 8 8

Razem 1017 2017
Tabela przedstawiająca rozbieżności w danych dotyczących liczby ludności gminy Dziedzice171 

Jak	widać,	liczba	mieszkańców	posługujących	się	językiem	polskim	określana	jest	
na	976	lub	1976.	Jednak	obydwie	z	podanych	liczb	są	nieprawidłowe.	Najprawdopo-
dobniej	poprzez	błędnie	spisane	dane	źródłowe,	gdyż	łączna	liczba	osób	niemiecko-,	
polsko-	i	dwujęzycznych	nie	zgadza	się	z	ogólną	liczbą	wszystkich	mieszkańców,	która	
określana	jest	na	1117.	W	związku	z	tym	należy	przyjąć,	że	osób	polskojęzycznych	
(posługujących	się	na	co	dzień	gwarą)	było	wtedy	1076	–	tak,	aby	wartość	ta	zgadzała	
się	 z	 łącznie	podaną	 liczbą	mieszkańców.	Nadmienić	należy,	 iż	 spośród	 tych	1117	
mieszkańców	7	z	nich	mieszkało	w	części	Serwitutu,	która	 funkcjonowała	na	pra-
wach	obszaru	dworskiego	(Gutsbezirk),	będącego	częścią	majoratu	głogóweckiego.	

169 Ibidem, s. 27 i 30.
170 Handbuch des Bistums Breslau …, 1907, s. 227; 1912, s. 111.
171 Nabzdyk K., [w:] Ziemia Prudnicka – Rocznik 2007, s. 73; Nabzdyk S., 1985, s. 42.



92

Praca przy zbiorach ziemniaków 
w miejscowości Semlow, 1934 r.  
Osoba siedząca po lewej stronie to 
mieszkanka Smolarni – Anna Rogosch172

Hedwig Josef ze Smolarni  
(druga od lewej strony) w pracy  
w miejscowości Oldendorf173

Odpoczynek po pracy na folwarku 
w Klein Sürding (Żerniki Małe)  
pod Wrocławiem, 1931 r.174

Michael Schuster w pracy  
w leśnictwie w miejscowości Malhof,  
lata 30. XX w.175

172 Zbiory prywatne: rodzina Springer, Dzie-
dzice.

173 Zbiory prywatne: K. Kasperek, Smolarnia.
174 Zbiory prywatne: K. Apostel, Smolarnia.
175 Zbiory prywatne: B. Polewka, Dziedzice.
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Według	informacji	zawartej	w	lokalnej	kronice	pod	koniec	1910	r.	gmina	wiej-
ska	Dziedzice	liczyła	1111	mieszkańców,	w	tym	m.in.:	267	dzieci	w	wieku	szkolnym,	
16	półrolników,	143	chałupników,	4	karczmarzy,	3	właścicieli	sklepów	kolonialnych,	
26	mieszkańców	pracujących	na	roli,	34	wycużników176,	4	nauczycieli,	2	pomocni-
czych	leśniczych,	1	rzeźnik,	1	stolarz,	4	służące,	1	krawcowa	i	6	ubogich.	Większość	
mieszkańców	pracowała	na	roli.	A	w	okręgu	przemysłowym	pracowało:	40	murarzy,	
6	cieśli,	1	górnik	i	15	pracowników	fizycznych177. 

Według	danych	archiwalnych	podczas	przeprowadzonego	w	1911	r.	spisu	lud-
ności	w	gminie	wiejskiej	Dziedzice	mieszkało	1111	osób:	571	w	Dziedzicach	(w	tym	
150	dzieci	w	wieku	szkolnym)	 i	540	w	Smolarni	 i	Serwitutcie	 (w	tym	127	dzieci	
w	 wieku	 szkolnym).	 W	 spisie	 tym	 nie	 uwzględniono	 mieszkańców	 leśniczówek	
w	Serwitucie	 i	Dziedzicach178.	 	Według	stanu	z	5.12.1917	r.	gmina	wiejska	Dzie-
dzice,	której	naczelnikiem	był	Paul	Denia	liczyła	1033	mieszkańców,	a	w	obszarze	
dworskim	Dziedzickiego	Lasu	Serwitutowego	(Sedschützer Servitutwald)	mieszkało	
6	osób179. 

9.02.1913	 r.	w	Dziedzicach	 pod	 nazwą	Kriegerverein Sedschütz	 powstało	 Sto-
warzyszenie	Kombatantów	Wojennych.	Członkami	 zarządu	 zostali:	 leśniczy	Franz	
Pelz	(przewodniczący),	główny	nauczyciel	dziedzickiej	szkoły	–	Karl	Pantke	(zastępca	
przewodniczącego),	 nauczyciel	 Basilius	 Barton	 (protokolant),	 dozorca	 leśny	 Max	
Schmeer	(zastępca	protokolanta),	rolnik	August	Howanietz	(skarbnik)	 i	zagrodnik	
Johann	Popiolek	(zastępca	skarbnika).	Natomiast	członkami	stowarzyszenia	zostali:	
kupiec	Franz	Tannenbaum,	karczmarz	Johann	Warkotsch	i	rolnik	August	Lubczyk.	
Swoim	 zasięgiem	 Stowarzyszenie	 obejmowało	 mieszkańców	 Dziedzic,	 Smolarni	
i	Serwitutu.	Tego	dnia	w	szeregi	Stowarzyszenia	wstąpiły	łącznie	23	osoby180.

23	lutego	odbyło	się	kolejne	zebranie,	na	którym	przedstawiono	statut	Stowarzy-
szenia,	w	którego	szeregi	wstapiło	kolejnych	19	członków.	Zgodnie	ze	stanem	z	dnia	
23.02.1913	r.	oprócz	wymienionych	wcześniej	osób	do	Stowarzyszenia	należeli	rów-
nież:	Johann	Janik,	Anton	Schnurpfeil,	Alexander	Magiera,	Johann	Schuster,	Martin	
Howanietz,	Karl	Lachotta,	Franz	Lisson,	Paul	Denia	(junior),	Josef	Latus,	Rochus	
Daniel,	Josef	Paulus,	Franz	Honisch,	Wilhelm	Smolarczyk,	Johann	Honisch,	Albert	
Sczyma,	Anton	Apostel,	Anton	Mlottek,	Martin	Spallek,	Franz	Jobczyk,	Konstantin	
Magiera,	 Franz	Rusch,	 Franz	Woehl,	 Philipp	Honisch,	August	 Pietruschka,	Mat-
thias	Lubczyk,	Johann	Smolarczyk,	Karl	Lazar,	Blasius	Honisch,	Josef	Joseph,	Anton	
Heyna,	August	Rybarczyk,	Josef	Smolarczyk	i	Paul	Denia	(senior)181.

176 Wycużnik – gospodarz „na emeryturze”, który z powodu wieku przekazał gospodarstwo w zamian za do-
żywotnie utrzymanie. Wycużnik mieszkał w domu na tzw. wycugu (śl.).

177 Chronik …, s. 35-36.
178 APO, Rej. Op. II, t. II, sygn. 3380.
179 APO, LN, sygn. 59.
180 Ibidem, sygn. 35.
181 Ibidem. W wykazie zachowano oryginalną pisownię imion i nazwisk, tak jak zostało to ujęte w dokumen-

tach archiwalnych.
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Kolej w Smolarni?

Czy	istniały	kiedykolwiek	plany	budowy	linii	kolejowej	w	Smolarni?	Choć	temat	
ten	z	pozoru	wydaje	się	abstrakcyjny,	to	istnieją	w	przekazach	ustnych	relacje,	które	
pozwalają	sądzić,	że	faktycznie	mogło	tak	być.	

W	pamięci	prawie	wszystkich	 starszych	mieszkańców	zachowała	 się	 i	 funkcjo-
nuje	do	dnia	dzisiejszego	informacja	o	tym,	iż	w	lesie	przyległym	do	Smolarni	w	oko-
licach	obecnego	wyjazdu	na	drogę	wojewódzką	nr	414	 (tzw.	Szpica)	miała	 zostać	
wybudowana	papiernia,	obok	której	miały	przebiegać	tory	kolejowe	prowadzące	na	
północny-wschód	do	Opola	i	południowy	zachód	do	Prudnika.	

Domniemana	papiernia	miała	powstać	na	tzw.	Łoblejzyłgach	przylegających	do	
Szpicy.	Jednak	warunkiem	jej	budowy	było	wykupienie	przez	ówczesne	państwo	nie-
mieckie	prywatnych	działek	położonych	w	miejscu,	w	którym	miał	powstać	zakład.	
Innym	dowodem	mogącym	świadczyć	o	planach	budowy	 linii	kolejowej	w	naszej	
miejscowości	 oraz	 ewentualnej	 stacji	 kolejowej	 jest	 jedna	 z	 funkcjonujących	nazw	
lokalnych	wschodniego	skrawka	obecnej	ul.	Opolskiej	w	Smolarni	o	nazwie	Banhołf 
–	z	języka	niemieckiego	Bahnhof	–	tj.	stacja	kolejowa.	Niektórzy	mieszkańcy	etymo-
logię	tej	nazwy	łączą	z	tym,	iż	w	tej	części	miejscowości	miała	powstać	właśnie	stacja	
kolejowa	i	tory	łączące	ją	z	papiernią	na	Łoblejzyłgach.

Jednak	jednym	z	podstawowych	problemów	związanych	z	tym	zagadnieniem	jest	
jego	datowanie	oraz	odnalezienie	przyczyny,	dlaczego	plany	budowy	papierni	i	linii	
kolejowej	nie	zostały	ostatecznie	zrealizowane.	

Najczęściej	spotykana	wersja	wydarzeń	mówi	o	tym,	iż	jeden	z	tutejszych	miesz-
kańców,	 który	 posiadał	 działkę	 na	 Łoblejzyłgach,	 nie	 zgodził	 się	 na	 jej	 sprzedaż,	
w	konsekwencji	czego	plany	budowy	nie	zostały	zrealizowane.	Niektórzy	rozmówcy	
w	swoich	relacjach	wskazywali	nawet	konkretnego	mieszkańca,	który	nie	zgodził	się	
na	sprzedaż	swojej	ziemi.	Dzięki	temu	można	pokusić	się	o	przybliżone	określenie	
czasu,	w	którym	planowano	budowę.	Mieszkaniec,	o	którym	tutaj	mowa,	miał	na	
imię	Georg	i	urodził	się	w	1897	r.,	a	w	1938	r.	został	–	po	swoim	ojcu	–	właścicielem	
kilku	działek	położonych	na	Łoblejzyłgach.	Na	tej	podstawie	i	według	tej	wersji	wyda-
rzeń	można	sądzić,	że	plany	budowy	papierni	i	linii	kolejowej	w	Smolarni	przypadały	
na	koniec	lat	30.	lub	początek	lat	40.	XX	w.

Według	 znacznie	 mniejszej	 grupy	 mieszkańców	 powodem	 niewybudowania	
tutejszej	 papierni	miał	 być	wybuch	 II	wojny	 światowej	w	1939	 r.	 i	 jej	 ostateczna	
przegrana	przez	III	Rzeszę.	Jak	się	okazuje,	niektórzy	mieszkańcy	plany	jej	budowy	
datują	właśnie	na	czasy,	kiedy	wodzem	i	kanclerzem	Rzeszy	był	Adolf	Hitler.

Ostatnia	z	przytaczanych	w	trakcie	rozmów	przyczyn,	według	której	nie	doszło	
do	wybudowania	papierni	i	kolei	w	Smolarni,	każe	nam	się	cofnąć	w	czasie	do	ostat-
niej	dekady	XIX	w.,	kiedy	to	w	roku	1896	wybudowano	linię	kolejową	nr	306	relacji	
Prudnik	–	Gogolin.

Według	informacji	przekazanej	przez	jednego	z	mieszkańców	Radostyni	w	gminie	
Biała	pierwotnie	fragment	linii	kolejowej	nr	306	na	odcinku	od	Białej	do	Strzeleczek	
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miał	przebiegać	nieco	inaczej,	niż	to	wygląda	obecnie.	Według	jego	relacji	trasa	miała	
omijać	Strzeleczki	i	gdzieś	na	wysokości	Dębiny	chciano	ją	poprowadzić	na	północ	
w	kierunku	Smolarni	i	Dziedzic182.	Jednak	ostatecznie	wariant	ten	nie	został	zreali-
zowany.	Ale	dlaczego?

W	odpowiedzi	na	 to	pytanie	może	pomóc	 relacja	 jednego	z	 tutejszych	miesz-
kańców,	który	twierdzi,	że	powodem,	dla	którego	nie	wybudowano	linii	kolejowej	
prowadzącej	do	Smolarni,	były	 starania	hrabiego	Tiele-Wincklera	 z	Mosznej	o	 to,	
aby	kolej	poprowadzona	została	przez	Moszną,	czyli	miejscowość,	w	której	znajdo-
wał	się	jego	pałac183.	Ponadto	dzięki	takiemu	usytuowaniu	trasy	hrabia	mógł	uzyskać	
dogodne	połączenie	moszeńskiego	pałacu	z	dyrekcję	jego	dóbr	w	Zielinie.	Tak	więc	
lobbing	hrabiego	Tiele-Wincklera	w	ostateczności	miał	być	bezpośrednią	przyczyną	
tego,	że	zaniechano	planów	budowy	linii	kolejowej	w	Smolarni,	a	papiernię	wybudo-
wano	w	Krapkowicach,	kilka	lat	po	uruchomieniu	linii	kolejowej	nr	306.	

Jednak	idąc	tym	tokiem	myślenia,	należy	zadać	sobie	pytanie	–	dlaczego	w	rela-
cjach	 tak	 często	 pojawia	 się	 wątek	mieszkańca	 Smolarni,	 który	 poprzez	 odmowę	
sprzedaży	swojej	ziemi	miał	przyczynić	się	do	tego,	że	ostatecznie	nie	doszło	do	wybu-
dowania	papierni	i	linii	kolejowej	w	Smolarni?	Tym	bardziej	iż	taka	wersja	wydarzeń	
przesuwa	plany	budowy	o	około	40	lat	w	przyszłość.

Skąd	 taka	 rozbieżność?	Czyżby	po	otwarciu	 linii	kolejowej	nr	306	planowano	
dobudować	bocznicę,	która	gdzieś	na	wysokości	Dębiny	miałaby	prowadzić	do	Smo-
larni?	Na	dzień	dzisiejszy	bez	odnalezienia	jakichkolwiek	dokumentów	powiązanych	
z	tym	tematem	nie	da	się	z	całą	pewnością	tego	potwierdzić	ani	zanegować.	Ponadto	
należy	założyć,	że	mieszkańcem,	o	którym	tutaj	mowa,	nie	był	wspomniany	wcześniej	
Georg,	a	 jego	ojciec	o	 imieniu	Josef.	W	takim	wypadku	cofnęlibyśmy	się	o	 jedno	
pokolenie,	 dzięki	 czemu	 lata,	 w	 których	 planowano	wybudować	 kolej	 pokrywają	
się	z	okresem,	kiedy	wybudowano	linię	kolejową	nr	306.	A	powodem,	dla	którego	
nie	 zrealizowano	planów	budowy,	mogły	być	wcześniejsze	poczynania	mieszkańca	
Smolarni	(brak	zgody	na	sprzedaż	ziemi),	a	dopiero	później	starania	hrabiego	Tiele-
Wincklera	o	zmianę	trasy	linii	kolejowej.

Ciekawą	pozycją	 książkową	w	 tym	 temacie	 jest	wydana	w	1912	 r.	 publikacja	
Ericha	Hausdorfa,	w	której	znajduje	się	kosztorys	inwestycyjny	budowy	trakcji	kolei	
elektrycznej	z	Opola	do	Prószkowa,	a	w	jednym	z	rozdziałów	opisany	jest	również	
wariant	związany	z	przedłużeniem	tej	trasy	do	Ligoty	Prószkowskiej,	dzięki	czemu	
można	by	ją	wykorzystać	do	transportu	ściętego	drewna	z	prószkowskiego	i	chrzelic-
kiego	nadleśnictwa	–	na	co	również	wskazuje	wzmiankowana	publikacja184.	Można	
tutaj	też	wysnuć	teorię	związaną	z	ewentualnym	przedłużeniem	tejże	linii	kolejowej	
w	głąb	lasu,	w	kierunku	południowo-zachodnim	(do	Smolarni),	dzięki	czemu	moż-
liwy	byłby	np.	transport	drewna	z	tutejszych	lasów.	

Analizując	wszystkie	przytoczone	wyżej	informacje,	nie	można	zanegować	planów	
budowy	linii	kolejowej	przebiegającej	przez	Smolarnię.	Jednak	na	dzień	dzisiejszy	nie	
182 Według relacji mieszkańca Radostyni z 25.08.2013 r.
183 Według relacji mieszkańca Smolarni z 11.04.2014 r.
184 Hausdorf E., 1912, s. 75.
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odnaleziono	dokumentów,	które	pomogłyby	w	ustaleniu	konkretnych	informacji	na	
ten	temat.	Mimo	to	podjąłem	się	próby	przedstawienia	tego	zagadnienia,	licząc,	iż	
znajdą	się	osoby	posiadające	szerszą	wiedzę	związaną	z	tym	ciekawym	wątkiem	naszej	
historii.

I wojna światowa, powstania śląskie, plebiscyt  
i dwudziestolecie międzywojenne

28.07.1914	r.	doszło	do	wybuchu	I	wojny	światowej.	W	działaniach	wojennych	
brali	również	udział	mężczyźni	z	tutejszej	miejscowości.	Według	ewidencji	zawartej	
w	lokalnej	kronice,	w	czasie	trwania	wojny	z	Serwitutu,	Smolarni	i	Dziedzic	do	armii	
pruskiej	 zaciągniętych	 zostało	 łącznie	 ponad	 150	mężczyzn.	Niektórzy	 z	 nich	 już	
nigdy	nie	powrócili	do	swoich	rodzinnych	domów.	I	wojna	światowa	zakończyła	się	
po	ponad	czterech	latach	podpisaniem	rozejmu	11.11.1918	r.

W	dalszej	części	rozdziału	znajduje	się	lista	mieszkanców	Smolarniu	i	Serwitutu	
poległych	w	I	wojnie	światowej.	W	przypadku	gdy	nie	odnaleziono	źródeł	mówią-
cych	o	przyczynie	śmierci,	to	przy	nazwisku	podano	jedynie	datę	śmierci	danej	osoby,	
która	widnieje	na	miejscowym	pomniku	ofiar	wojen	światowych.

• Apostel Konstantin	–	6.12.1916	r185. 
• Apostel Paul	 –	 19.03.1918	 r.,	 według	 informacji	 zawartej	 w	 lokalnej	 kro-

nice	Paul	pochowany	został	w	okolicach	miejscowości	Saint-Aventin	w	połu-
dniowej	Francji186.	Natomiast	według	informacji	posiadanych	przez	Ludowy	
Niemiecki	Związek	Opieki	nad	Grobami	Wojennymi	jego	ciało	mogło	zostać	
ekshumowane	i	przeniesione	na	cmentarz	wojskowy	w	miejscowości	Origny- 
-Sainte-Benoite	w	północnej	Francji	(blok	1,	grób	nr	139)187.

• Daniel Isidor	 –	 1.06.1916	 r.,	 pochowany	 został	 w	 okolicach	miejscowości	
Arras	w	północnej	Francji188.

• Daniel Vincent	 –	 ur.	 29.07.1877	 r189.,	 zginął	 5.03.1915	 r.	 od	 postrzału	
w	głowę.	Vincent	Daniel	był	pierwszym	mieszkańcem	Smolarni,	który	poległ	
na	froncie	I	wojnie	światowej190.

• Joseph Franz	–	ur.	3.10.1895	r.,	zginął	8.05.1918	r.	w	miejscowości	Valen-
ciennes	w	północnej	Francji	w	wyniku	odniesionych	ran	od	postrzału	w	udo191. 
Według	 informacji	 przekazanych	przez	 jednego	 z	mieszkańców	Franz	 został	

185 Data spisana z pomnika ofiar wojen światowych.
186 Chronik …, s. 55.
187 Baza danych Ludowego Niemieckiego Związku Opieki nad Grobami Wojennymi (Volksbund Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge e.V.), [w:] www.volksbund.de. 
188 Chronik …, s. 54.
189 Podane przy nazwiskach daty urodzeń i ewentualne informacje o ślubach zostały zaczerpnięte z parafial-

nych ksiąg chrztów i ślubów. 
190 Chronik …, s. 53.
191 Ibidem, s. 55.



97

ranny	w	szyję	i	zmarł	w	wyniku	zakażenia	krwi192.	Pochowany	został	na	cmen-
tarzu	wojennym	w	miejscowości	Frasnoy	(blok	2,	grób	nr	304)193.

• Kasperek Alex	–	ur.	10.07.1895	r.,	zaginiony	w	1916	r194.
• Kasperek Peter	–	ur.	3.08.1880	r.	w	Dziedzicach.	W	1905	r.	wziął	ślub	z	miesz-

kanką	Smolarni	Pauline	Lisson.	Zginął	30.06.1916	r195.
• Koziol Johann	 –	 ur.	 20.11.1893	 r.	Zginął	 1.07.1916	 r.,	 pochowany	 został	

w	miejscowości	Péronne	w	północnej	Francji196. 
• Lazar Franz	 (Serwitut)	 –	 ur.	 17.10.1882	 r.	 w	 Racławiczkach.	 W	 1910	 r.	

wziął	 ślub	 z	 mieszkanką	 Serwitutu	 Anną	 Kozioł	 i	 tutaj	 zamieszkał.	 Zginął	
21.10.1915 r197.

• Lisson Anton	 –	 ur.	 4.12.1890,	 zginął	 6.05.1918	 r.	 Pochowany	 został	 na	
cmentarzu	wojskowym	w	miejscowości	Sailly-sur-la-Lys	w	północnej	Francji	
(blok	3,	grób	nr	101)198. 

• Lisson Johann	–	ur.	24.05.1883	r.,	zginął	1.09.1917	r.	w	miejscowości	Üxküll	
na	Litwie199.

• Malcharczyk Karl	–	według	informacji	zawartej	w	lokalnej	kronice	Karl	zmarł	
8.05.1915	 r.	 w	 szpitalu	 wojskowym	 w	 Poznaniu	 na	 zapalenie	 płuc200.	 Zaś	
według	informacji	przekazanych	przez	członków	rodziny	Karl	zmarł	w	szpitalu	
w	Gdańsku	i	został	pochowany	na	cmentarzu	w	tej	miejscowości201.

• Malik Karl	–	7.06.1915	r202.
• Metzner Anton	–	zginął	31.07.1915	r.	od	postrzału	w	klatkę	piersiową203.
• Michalik Theodor	–	ur.	13.11.1885	r.,	w	maju	1914	r.	wziął	 ślub	z	miesz-

kanką	 Serwitutu	 Sophie	 Daniel.	 Zginął	 3.11.1914	 r.	 Pochowany	 został	 na	
cmentarzu	wojskowym	w	miejscowości	 Berru	w	 północnej	 Francji	 (blok	 1,	
grób	nr	560)204.

• Pietruschka Franz	–	9.11.1917	r205.
• Rogosch Thomas	–	6.04.1918	r206.

192 Według relacji mieszkańca Smolarni z 2.03.2014 r.
193 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
194 Data i informacja spisana z pomnika ofiar wojen światowych.
195 Chronik …, s. 54.
196 Ibidem.
197 Data spisana z pomnika ofiar wojen światowych.
198 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
199 Chronik …, s. 55.
200 Ibidem.
201 Według relacji wnuczki Karla z 27.01.2014 r.
202 Data spisana z pomnika ofiar wojen światowych.
203 Chronik …, s. 54.
204 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
205 Data spisana z pomnika ofiar wojen światowych.
206 Ibidem.
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• Schwarzer Karl	(Serwitut)	–	według	informacji	posiadanych	przez	Ludowy	Nie-
miecki	Związek	Opieki	nad	Grobami	Wojennymi	Karl	zginął	18.07.1918	r207. 
i	został	pochowany	na	cmentarzu	w	miejscowości	Belleau	we	Francji	(blok	2,	
grób	nr	1022)208. 

• Smolarczyk Wilhelm	–	zmarł	2.10.1916	r.	w	obozie	jenieckim209.	Pochowany	
został	na	cmentarzu	wojskowym	w	miejscowości	Briey	w	północno-wschodniej	
Francji	(blok	4,	grób	94)210.

• Wieja August	 (Serwitut)	–	według	informacji	umieszczonej	na	miejscowym	
pomniku	ofiar	wojen	 światowych	August	poległ	29.07.1916	r211.	Natomiast	
według	informacji	posiadanych	przez	Ludowy	Niemiecki	Związek	Opieki	nad	
Grobami	Wojennymi	August	zmarł	28.07.1916	r.	 i	 spoczywa	na	cmentarzu	
wojskowym	w	miejscowości	Vladslo	w	północno-zachodniej	Belgii	 (blok	3,	
grób	nr	655)212.

• Woehl Franz	–	30.08.1917	r213.

Niespełna	rok	po	zakończeniu	I	wojny	światowej	na	Górnym	Śląsku	wybuchło	
I	powstanie	śląskie,	które	trwało	od	16	do	24	sierpnia	1919	r.	Rok	później	w	nocy	
z	 19	 na	 20	 sierpnia	 wybuchło	 II	 powstanie	 śląskie,	 które	 trwało	 do	 25	 sierpnia.	
W	czasie	tych	powstań	na	terenie	naszej	miejscowości	nie	prowadzono	żadnych	dzia-
łań	zbrojnych.	Ich	linia	dochodziła	do	prawobrzeżnej	części	Odry.

W	czasie	II	powstania	śląskiego	w	pobliskim	Prószkowie	i	Mokrej	rozlokowano	
polskie	oddziały	powstańcze,	które	dowiezione	zostały	koleją	z	głębi	Śląska	do	stacji	
kolejowych	w	Strzeleczkach	 i	Dębinie.	 Jeden	z	oddziałów	wymaszerował	 ze	Strze-
leczek	i	skierował	się	na	północ,	podążając	drogami	leśnymi	przez	dzisiejszy	obszar	
Kopaliny,	Smolarni,	Ligoty	Prószkowskiej	i	Przysieczy	aż	do	Prószkowa,	w	którym	
mieściła	się	ich	baza	operacyjna214.

Nieco	ponad	pół	roku	po	zakończeniu	II	powstania	śląskiego	–	20.03.1921	r.,	
na	terenie	Górnego	Śląska	odbył	się	plebiscyt,	który	miał	zdecydować	o	sprawach	
pogranicza	polsko-niemieckiego.	Plebiscyt	był	nadzorowany	przez	Międzysojuszni-
czą	Komisję	Rządzącą	 i	Plebiscytową	na	Górnym	Śląsku	 z	 siedzibą	w	Opolu.	Do	
kampanii	plebiscytowej,	zarówno	strona	niemiecka,	jak	i	strona	polska	przygotowy-
wały	się	z	wielkim	rozmachem.	Tworzono	różnego	rodzaje	organizacje	do	osiągnięcia	
celów	politycznych,	wydawano	gazety,	drukowano	dziesiątki	 tysięcy	ulotek	propa-
gandowych,	organizowano	wiece	 i	zebrania.	Co	gorsza,	nie	cofano	się	 także	przed	
stosowaniem	przemocy	i	zastraszania.	
207 Według daty podanej na miejscowym pomniku ofiar wojen światowych Karl poległ 10.07.1918 r.
208 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 
209 Chronik …, s. 54.
210 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
211 Data spisana z pomnika ofiar wojen światowych
212 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
213 Data spisana z pomnika ofiar wojen światowych.
214 Na podstawie mapy zawartej w publikacji pt. Der Augustaufstand in Oberschlesien. Nach amtlichen Mittei-

lungen, 1920, s. 50.
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Pocztówka z I wojny światowej 
wysłana do rodziny Josef, kwiecień 

1917 r.215

Pocztówka wysłana przez Georga 
Apostla do jego siostry Susanny, 

lipiec 1915 r.216

Michael Schuster (pierwszy od lewej 
strony) na fotografii wykonanej 

w  1916 r.217

Pocztówka wysłana do rodziny 
Graba, styczeń 1918 r.218

215 Zbiory prywatne: K. Apostel, Smo-
larnia.

216 Zbiory prywatne autora.
217 Zbiory prywatne: B. Polewka, Dzie-

dzice.
218 Zbiory prywatne: K. Apostel, Smo-

larnia.
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Do	 domów	 tutejszych	 mieszkańców	 codziennie	 trafiały	 cztery	 egzemplarze	
gazet:	 „Grenzzeitung”,	 „Oberschlesische	 Post”,	 „Gazeta	 Ludowa”	 i	 „Sztandar	 Pol-
ski”.	W	Dziedzicach	pod	przewodnictwem	ówczesnego	dyrektora	szkoły	–	Johanna	
Drehslera	–	działała	w	tym	czasie	proniemiecka	organizacja	o	nazwie	Spielverein219 
Germania-Sedschütz220	 oraz	 powstała	 w	 1920	 r.	 propolska	 organizacja	 Spielverein 
Polonia.	Od	1920	 r.	w	Dziedzicach	 istniał	 również	 lokalny	okręg	organizacji	Ver-
bandes Heimattreuer Oberschlesier	(Związek	Wiernych	Ojczyźnie	Górnoślązaków),	na	
której	czele	stał	sprzedawca	Schnurpfeil.	Jego	zastępcą	był	gospodarz	August	Howa-
nietz,	sekretarzem	–	dyrektor	szkoły	Drehsler,	a	członkami:	Anton	Okon	i	Paulina	
Kasperek221.

Podczas	 plebiscytu	 powiat	 prudnicki,	 do	 którego	 należała	 wtedy	 Smolarnia,	
podzielony	został	na	9	obwodów.	Smolarnia	włączona	została	do	obwodu	IX,	któ-
rego	 kierownikiem	 był	 niejaki	 Lier	 z	 Łącznika.	W	 skład	 tego	 obwodu	wchodziły	
również:	Chrzelice,	Dziedzice,	Kujawy,	Łącznik,	Moszna,	Ogiernicze,	Pogórze,	Prze-
chód,	Racławiczki,	Rzymkowice	i	Zielina222.	Smolarnia	i	Serwitut	w	czasie	plebiscytu	
tworzyły	wspólny	okręg	wyborczy	 z	Dziedzicami.	Za	odpowiednie	przygotowanie	
i	 przeprowadzenie	 głosowania	 odpowiedzialni	 byli:	August	Howanietz	 i	Romuald	
Cebulla	–	po	stronie	niemieckiej	oraz	Konstantin	Szczepanek	i	Franz	Gonsior	–	po	
stronie	polskiej223.

W	tym	miejscu	warto	wspomnieć	również	o	tym,	iż	ówczesny	powiat	prudnicki	
został	przecięty	granicą	plebiscytową	w	 ten	 sposób,	 że	 tylko	 jego	wschodnia	 część	
weszła	w	 skład	obszaru	objętego	głosowaniem.	Granica	plebiscytowa	przechodziła	
przez	 powiat	 prudnicki	 na	 zachód	 od	Browieńca,	Olbrachcic,	 Solca,	 Ligoty	Bial-
skiej,	Górki	Prudnickiej,	Brzeźnicy,	Pogórza,	Rzymkowic	i	Przechodu224.	Taka	sytu-
acja	wywołała	starania	ludności	polskiej	zamieszkałej	w	miejscowościach	położonych	
poza	obszarem	plebiscytowym	o	przesunięcie	granicy	bardziej	na	zachód.	W	tym	celu	
pochodzący	z	Grabiny	Bernard	Augustyn	(1877-1970)	wraz	z	innymi	mieszkańcami	
wystosował	petycję	do	Komisariatu	Plebiscytowego	w	Bytomiu	o	przyłączenie	Gra-
biny,	Otok,	Prężyny,	Śmicza	i	Piechocic	do	obszaru	plebiscytowego.	Starania	te	nie	
przyniosły	jednak	oczekiwanego	efektu225. 
219 Spielverein (niem.) – pl. klub (związek) sportowy, który zajmował się działalnością sportową. W niektórych 

przypadkach, zwłaszcza w okresie międzywojennym, działalność ta mogła być rozszerzona o działalność 
polityczną. W związku z czym z jednej strony możliwe jest, iż kluby takie mogły funkcjonować pod ofi-
cjalną nazwą związaną z działalnością sportową, która miała za zadanie maskować prowadzoną wtedy 
działalność polityczną. Z drugiej zaś strony nie można ostatecznie wykluczyć faktycznie prowadzonej 
przez nie działalności sportowej. (Z listu dr Adrianny Dawid z 22.10.2013 r., Katedra Historii Śląska, Instytut 
Historii Uniwersytetu Opolskiego).

220 Organizacja ta powstała w 1910 r. pod nazwą Spielverein Sedschütz-Pechhütte. Wiosną 1920 r. zmieni-
ła nazwę na Spielverein Germania-Sedschütz, po czym 12.05.1926 r. przywrócono jej pierwotną nazwę  
Spiel verein Sedschütz-Pechhütte. W 1926 r. organizacja liczyła 43 członków (23 z Dziedzic i 20 ze Smolarni). 
Jej przewodniczącym był kierownik dziedzickiej szkoły – Johann Drehsler, a jego zastępcą nauczyciel Kurt 
Chmielorz.

221 Chronik …, s. 87-88.
222 Nabzdyk S., 1985, s. 46-47.
223 Chronik …, s. 91.
224 Ks. dr Nabzdyk Z., [w:] Ziemia Prudnicka – Rocznik 2001, s. 74.
225 Hawranek S., 1980, s. 108-109; Nabzdyk S., 1985, s. 74.
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Uczestnictwo	w	plebiscycie	przysługiwało	każdej	osobie,	która	1.01.1921	r.	miała	
ukończone	20	lat	i	urodziła	się	na	obszarze	plebiscytowym	lub	zamieszkiwała	na	nim	
przynajmniej	od	1.01.1904	r.	lub	od	dłuższego	czasu.	Głosujący	zostali	podzieleni	na	
cztery	kategorie:	A	–	mieszkańcy	miejscowi	tutaj	urodzeni	i	zamieszkali	(„mieszkańcy	
rodowici”);	B	–	tzw.	emigranci,	tj.	osoby	urodzone	na	obszarze	plebiscytowym,	ale	
tu	nie	mieszkające	(„osoby	rodowite,	ale	nie	zamieszkałe”);	C	–	osoby	nieurodzone	
na	obszarze	plebiscytowym,	ale	zamieszkałe	tutaj	bez	przerwy	od	1.01.1904	r.	 lub	
dłużej	(„mieszkańcy	nie	rodowici”);	D	–	do	tej	kategorii	zaliczano	osoby	urodzone	
na	 obszarze	 plebiscytowym,	 które	w	 dniu	 1.01.1904	 r.	miały	 tutaj	 swoje	miejsce	
zamieszkania,	 lecz	go	nie	zachowały	z	powodu	wydalenia	przez	władze	niemieckie	
(„wydaleni”)226.

Wyniki	 głosowania	 dla	Dziedzic,	 Smolarni	 i	 Serwitutu	 przyniosły	 zwycięstwo	
stronie	niemieckiej.	Na	898	mieszkańców	upoważnionych	do	głosowania	w	plebi-
scycie	udział	wzięły	863	osoby	(96,1%).	Za	Niemcami	oddano	541	głosów,	za	Polską	
321,	a	jeden	głos	był	nieważny.	

Upoważnionych do głosownia 898

W tym

kategoria A 582

kategoria B 294

kategoria C 22

kategoria D brak

Razem oddanych głosów 863 96,1%

W tym

za Niemcami 541 62,7%

za Polską 321 37,2%

głosy nieważne 1 0,1%
Wyniki głosowania z 20.03.1921 r. w okręgu dziedzickim (źródło oficjalne)227

Nieco	 inaczej	 przedstawiają	 się	 wyniki	 głosowania	 przedstawione	 w	 lokalnej	
kronice.	Według	zawartych	w	niej	informacji	uprawnione	do	głosowania	były	874	
osoby,	w	 tym	274	 tutaj	 urodzone,	 ale	mieszkające	 poza	 obszarem	plebiscytowym	
(emigranci).	Różnica	w	stosunku	do	poprzedniego	źródła	istnieje	również	w	sumie	
głosów	 oddanych	 za	Niemcami	 i	 liczbą	 głosów	 nieważnych,	 których	 kronika	 nie	
uwzględnia.	Ponadto	nie	 zgadza	 się	 tutaj	 łączna	 suma	głosów	oddanych	za	Polską	
w	poszczególnych	miejscowościach228.	Mimo	iż	zapisów	tych	nie	należy	traktować,	
jako	źródło	oficjalne,	to	stanowią	one	cenną	informację	dotyczącą	liczby	oddanych	
głosów	osobno	przez	mieszkańców	Smolarni	z	Serwitutem	i	osobno	przez	mieszkań-
ców	Dziedzic.	

226 Artykuł nr 1 i 3 regulaminu plebiscytu na Górnym Śląsku.
227 Encyklopedia powstań śląskich, 1984, s. 683.
228 Chronik …, s. 91-92.
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Upoważnionych do głosownia 874

Razem oddanych głosów 861 98,5%

Głosy oddane za Niemcami 540 62,7%

W tym
Dziedzice 290 -

Smolarnia z Serwitutem 250 -

Głosy oddane za Polską 321 37,3%

W tym
Dziedzice 178 -

Smolarnia z Serwitutem 142 -
Wyniki głosowania z 20.03.1921 r. w okręgu dziedzickim (źródło nieoficjalne)229

We	 wszystkich	 miejscowościach	 dzisiejszej	 gminy	 Strzeleczki	 przewagę	 miały	
głosy	oddane	na	korzyść	strony	niemieckiej.	Było	to	w	granicach	od	51,9%	w	Ści-
gowie	do	93,7%	w	Pisarzowicach230.	Natomiast	w	ówczesnym	powiecie	prudnickim	
spośród	miejscowości,	które	brały	udział	w	plebiscycie,	za	Niemcami	oddano	32	603	
głosy	(88%),	a	za	Polską	4	377	(11,8%),	85	głosów	(0,2%)	było	nieważnych231.  

W	 skali	 całego	 obszaru	 plebiscytowego	 wyniki	 przedstawiały	 się	 następująco:	
479	365	 (40,3%)	głosów	oddanych	 za	Polską,	 a	707	393	 (59,7%)	 za	Niemcami.	
Tak	duża	przewaga	głosów	niemieckich	spowodowana	była	m.in.	tym,	iż	w	głoso-
waniu	brało	udział	około	192	000	emigrantów,	z	których	około	182	000	głosowało	
za	Niemcami.	Klauzula	o	udziale	emigrantów	w	plebiscycie	znalazła	się	w	traktacie	
wersalskim	na	wyraźne	życzenie	 strony	polskiej.	A	 jej	autorem	był	polski	profesor	
Eugeniusz	Romer232.	Ostatecznie	w	październiku	1921	r.	państwa	zachodnie	doko-
nały	podziału	Górnego	Śląska,	w	wyniku	którego	Niemcy	uzyskały	7	794	km2	(71%)	
powierzchni	całego	terenu	plebiscytowego,	a	Polska	3	214	km2	(29%)233.

Wyniki	plebiscytu	w	lokalnych	okręgach	wyborczych	znalazły	swoje	odzwiercie-
dlenie	m.in.	na	wydawanych	w	ówczesnym	okresie	pieniądzach	 zastępczych	 (Not-
geld).	I	tak	np.	w	Przysieczy	Notgeldy	o	nominałach	25	i	50	pfennigów	na	rewer-
sie	posiadały	nadruk	 informujący	o	wynikach	przeprowadzonego	plebiscytu.	A	na	
awersie	znajdowało	się	zdjęcie	przedstawiające	zabudowania	miejscowości,	nominał	
pieniądza,	jego	datę	ważności	i	informację	gdzie	został	wyemitowany.

Ponadto	w	okresie	plebiscytu	pieniądze	zastępcze	służyły	nie	tylko,	jako	środek	
płatniczy,	ale	były	również	dobrym	sposobem	szerzenia	propagandy,	gdzie	za	pomocą	
różnych	scen	sytuacyjnych	umieszczanych	na	nadruku	próbowano	wpłynąć	na	świa-
domość	mieszkańców	i	podjęcie	przez	nich	ostatecznej	decyzji,	co	do	opowiedzenia	
się	po	polskiej	lub	też	po	niemieckiej	stronie.

229 Ibidem, s. 92.
230 Tomczyk D., Miążek R., 1999, s. 89 i 108.
231 Źródło: www.home.arcor.de/oberschlesien-ka/abstimmung/abstimmung.htm, [dostęp: 30.12.2013 r.].
232 Malec-Masnyk Bożena, 1991, s. 40, 65, 69.
233 Ibidem, s. 96.
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Pieniądz zastępczy o nominale 25 pfennigów wydany w Przysieczy po plebiscycie, na którym 
umieszczono wyniki wyborów234

Pieniądz zastępczy o nominale 75 pfennigów wydany w Przysieczy przed plebiscytem235

Niedługo	po	przeprowadzonym	plebiscycie	na	Śląsku	wybuchło	III	powstanie,	
które	rozpoczęło	się	w	nocy	z	2	na	3	maja	1921	r.	i	trwało	do	28	czerwca.	Po	stronie	
polskiej	w	 III	powstaniu	udział	brali	 również	mieszkańcy	Smolarni,	którzy	 służyli	
w	 podgrupie	 „Gonsior”,	 3.	 kompanii	 prudnickiej	 dowodzonej	 przez	 Herrmanna	
Kaballę.

Według	oficjalnego	wykazu	z	 tej	miejscowości	po	stronie	polskiej	walczyło	27	
osób:	 Franc236.	 Apostel	 (30.IX.1902)237,	 Jerzy	 Apostel	 I	 (23.IV.1895,	 podoficer),	
Jerzy	Apostel	II	(15.VII.1897,	artylerzysta),	Karol	Apostel	(31.VII.1904,	piechur),	
Vinzenty	 Apostel	 (16.VI.1876,	 piechur),	 Jan	Daniel	 (6.IX.1879,	 piechur),	Waw-
zyn	Daniel	 (11.VIII.1882,	piechur),	Maciej	Gonsior	 (20.IX.1891,	piechur),	 Józef	
Heiduk	 (20.VII.1900,	piechur),	Augustyn	 Jozef	 (14.I.1891,	piechur),	Karol	 Jozef	
(14.X.1904,	kanonier),	Franc.	Kapleta	(24.IX.1891,	kanonier),	Franciszek	Kasperek	
(28.IX.1899,	sierżant),	Wacław	Kasperek	(22.IX.1903,	artylerzysta),	Franc.	Lisson	

234 Zbiory prywatne: E. Gambka, Przysiecz.
235 Ibidem.
236 Franc. – skrót od imienia Franciszek.
237 W wykazie zachowano oryginalną formę pisowni dat oraz nazwisk i imion poszczególnych mieszkańców, 

tak jak zostało to ujęte w dokumentach. W nawiasach podano umieszczoną w dokumentach datę urodze-
nia oraz stopień wojskowy (o ile taki występuje).
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(21.I.1896,	piechur),	Antoni	Mottek	(13.XII.1893,	piechur),	Józef	Pietruschka	(12.
III.1901),	Franciszek	Rus	(10.IV.1874,	piechur),	Paweł	Rus	(29.VI.1881,	piechur),	
Michał	 Schuster	 (24.IX.1891,	 kanonier),	Wojciech	 Smolarczyk	 (16.IV.1900,	 pie-
chur),	Antoni	Sufryd	(8.II.1902),	Jan	Sufryd	I	(11.III.1867,	piechur),	Jan	Sufryd	II	
(30.IV.1899,	 kanonier),	 Augustyn	 Wehl	 (9.X.1875,	 piechur),	 Franciszek	 Wehl	
(30.I.1879,	piechur)	i	Jan	Wehl	(24.VI.1877,	piechur)238.

Z	wymienionej	listy	mieszkańców	w	czasie	III	powstania	śląskiego	zginął	Józef	
Heiduk239.	Urodzony	20.07.1900	r.,	jako	Josef	Hajduk,	syn	Josefa	i	Johanny	z	domu	
Placzek.	Ponadto	w	3.	kompanii	prudnickiej	służyli	również	mieszkańcy	z	pobliskich	
miejscowości,	m.in.:	Dziedzic,	Kujaw,	Łącznika,	Racławiczek,	Strzeleczek,	Ścigowa,	
Wawrzyńcowic	i	Zieliny.	Niestety	nie	odnaleziono	do	tej	pory	informacji	mówiących	
o	tym,	jakoby	któryś	z	tutejszych	mieszkańców	walczył	w	czasie	powstań	śląskich	po	
stronie	niemieckiej.	Brak	jest	na	ten	temat	jakichkolwiek	dokumentów.

W	 okresie	 powstań	 śląskich	 w	 pobliskim	 Łączniku	 działała	 nacjonalistyczna	
bojówka	 „Schlageters	 Schwarze	Hand”	 (Czarna	Ręka	 Schlagetera),	 przez	miejsco-
wych	 określana,	 jako	 „Schwarze	 Schaar”	 (Czarny	Oddział),	 której	 przywódcą	 był	
Albert	Leo	Schlageter	(1894-1923).	

Bojówka	ta	działała	również	w	Dziedzicach	pod	dowództwem	jednego	z	tamtej-
szych	mieszkańców,	a	której	najbardziej	aktywnym	członkiem	–	jak	wynika	z	doku-
mentów	–	był	kierownik	dziedzickiej	szkoły	Johann	Drehsler240.

18.06.1921	r.	(17	czerwca?)241	zamordowano	dwóch	młodych	mieszkańców	Smo-
larni,	którymi	byli:	20-letni	August	Apostel	(ur.	8.12.1891)	i	18-letni	Karl	Woehl	
(ur.	27.11.1902).	Obydwoje	zostali	zamordowani	za	roznoszenie	polskojęzycznych	
ulotek	propagandowych.	Tego	 samego	dnia	 zamordowany	 został	 również	59-letni	
Kasper	Pach	(ur.	3.01.1862),	który	mówił	po	polsku,	prenumerował	polskie	gazety	
i	prawdopodobnie	protestował	przeciwko	terrorowi	niemieckiemu242.

O	tym,	że	Kasper	nie	ukrywał	swojego	propolskiego	nastawienia	politycznego,	
wspomina	m.in.	jedna	z	mieszkanek	Smolarni:	Kacperkula wdycki mi rzyłdziyła […] 
siyłał ludzi tak było z Dziedzic i ze Smolarniy co byli za Polełkał. To jeszcze padali – jak 
tyn staryj Pach, jak tak szeł a tyj bijś tał przed dwōrkał steł abo co, to zamiast „Dziyń 
dobryj” to „Niech żyje” – tak grisoweł243. To tał potyn wiał prziszło, iże tyż tak je za 
Polełkał, to prziśli, tygo chopa wejźli i go zakludziyli tał do „Poryłmbki”244. Tał musieł se 
wykopać grób […] i go tał potyj zabiyli245.	Według	informacji	przekazanych	przez	roz-

238 BŚ, mikrofilm o sygnaturze 487. 
239 Długajczyk E., 2005, s. 69.
240 WUOZ, Karta ewidencyjna pomnika pamięci narodowej, nr rejestru: Ks.A t.I-199/88.
241 Dokumenty dostępne w zbiorach WUOZ oraz MCzP jako datę dokonania morderstw podają 17 czerwca. 

Zaś księga zgonów parafii Racławiczki 18 czerwca.
242 MCzP, „Zbrodnie niemieckie”, relacje świadków, nr. inw. 78 i 79.
243 Grisować (śl.) – z języka niemieckiego grüßen – pl. pozdrawiać, witać się z kimś.
244 Poryłmbka – w lokalnym nazewnictwie jest to niewielki obszar leśny położony po południowej stronie 

drogi prowadzącej ze Smolarni do Serwitutu.
245 Według relacji byłej mieszkanki Smolarni z 6.05.2010 r. Tłumaczenie: Mieszkanka o nazwisku Kasperek 

zawsze mi opowiadała […] dużo ludzi było w Dziedzicach i Smolarni po stronie polskiej. To jeszcze po-
wiedziała – jak ten stary Pach szedł, a ty byś stał na podwórku albo gdzieś, to zamiast „Dzień dobry” on 
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mówczynię	używane	przez	Kaspra	sformułowanie	„Niech	żyje”	miałoby	w	domyśle	
oznaczać	„Niech	żyje	Polska”	–	przez	co	chciał	w	ten	sposób	dać	do	zrozumienia,	po	
czyjej	stronie	się	opowiada.

Na	 wiadomość	 o	 śmierci	 Kaspra	 do	 Smolarni	 przyjechali	 jego	 dwaj	 synowie:	
32-letni	Valentin,	który	był	 architektem	we	Wrocławiu	 i	niespełna	19-letni	 Johann	
(ur.	17.12.1902).	Valentin	 rozmawiał	 z	dyrektorem	dziedzickiej	 szkoły	–	 Johannem	
Drehslerem	na	temat	zamiaru	zgłoszenia	tej	zbrodni	do	Komisji	Międzysojuszniczej	
w	Opolu.	Jednak	w	nocy	z	19	na	20	czerwca	do	domu	Pachów	przyszli	członkowie	
Selbstschützu	pod	pretekstem	wzięcia	starszego	brata	na	przesłuchanie.	Razem	z	nim	
pojechał	również	młodszy	brat	–	Johann.	Kilkanaście	dni	później	ich	ciała	znaleźli	pra-
cownicy	leśni	w	okolicach	Dobrej	w	tzw.	Dobrskim	Lesie.	Zwłoki	były	bestialsko	zma-
sakrowane,	Valentin	miał	wykłute	oczy	i	ucięty	język,	a	Johann	zmiażdżoną	czaszkę246. 
Pogrzeb	braci	odbył	się	16	lipca	na	cmentarzu	parafialnym	w	Racławiczkach.

Albert Leo Schlageter przed wykonaniem wyroku śmierci247

W	całym	tym	zdarzeniu	nie	do	końca	określona	i	jasna	jest	postawa	dyrektora	
szkoły	z	Dziedzic	–	Johanna	Drehslera.	Jedna	z	przedstawionych	przez	mieszkańców	
wersja	mówi	o	tym,	iż	opowiadał	się	on	po	stronie	braci.	Dokładniej	rzecz	mówiąc	–	
Drehsler,	jako	członek	Selbstschützu,	był	świadomy	tego,	na	co	naraża	się	Valentin,	

powiedział „Niech żyje” – tak się witał. I później wyszło na jaw, że on jest za Polską, to przyszli, wzięli go 
i zaprowadzili do „Poryłmbki”. Tam musiał wykopać sobie grób […] i tam go później zamordowali.

246 WUOZ, Karta ewidencyjna pomnika pamięci narodowej, nr rejestru: Ks.A t.I-199/88.
247 Hennig H., 1933, Bild 149.
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próbując	zgłosić	tę	sprawę	do	Komisji	Międzysojuszniczej,	i	chciał	go	uchroić	przed	
ewentualnym	zagrożeniem.	Zaproponował	mu	 spędzenie	najbliższej	nocy	u	niego	
w	domu.	Jednak	on	się	na	to	nie	zgodził	 i	wrócił	do	swojego	domu	do	Smolarni,	
gdzie	w	nocy	przyszli	po	niego	członkowie	bojówki248.	Druga	wersja	mówi	o	tym,	że	
Drehsler	obawiał	się,	iż	sprawa	zbrodni	wyjdzie	na	jaw	i	jej	rozgłos	wpłynie	nieko-
rzystnie	na	stronę	niemiecką.	W	związku	z	tym	odradził	Valentinowi	wyjazd	do	Opola	
i	zaproponował	mu,	aby	następnego	dnia	pojechali	tam	razem,	wiedząc	jednocześnie,	
że	najbliższej	nocy	z	19	na	20	czerwca	członkowie	bojówki	dokonają	zbrodni249.

10.05.1923	r.	wspomniany	wcześniej	Albert	Leo	Schlageter,	przywódca	nacjona-
listycznej	bojówki	„Schlageters	Schwarze	Hand”,	został	skazany	przez	francuski	sąd	
polowy	na	śmierć	poprzez	rozstrzelanie.	Wyroku	dokonano	kilkanaście	dni	później	
–	26	maja250.

3.09.1922	r.	na	niemieckiej	części	Górnego	Śląska	odbyło	się	referendum	doty-
czące	oddzielenia	prowincji	górnośląskiej	od	Prus	i	utworzenia	samodzielnego	kraju	
związkowego	w	Rzeszy	Niemieckiej.	W	gminie	wiejskiej	Dziedzice	uprawnione	do	
głosowania	były	532	osoby.	Frekwencja	w	referendum	wyniosła	90,4%,	a	co	za	tym	
idzie	–	oddano	łącznie	481	głosów.	Za	pozostawieniem	Górnego	Śląska	w	Prusach	
opowiedziały	się	424	osoby,	a	za	utworzeniem	osobnego	kraju	związkowego	–	52251. 
W	odniesieniu	do	całego	obszaru	objętego	referendum	za	pozostawieniem	Górnego	
Śląska	w	państwie	pruskim	opowiedziało	się	517	760	głosujących,	a	za	utworzeniem	
autonomii	50	528252.

Karta do głosowania za utworzeniem osobnego 
kraju związkowego253

Karta do głosowania za pozostawieniem 
Górnego Śląska w prowincji pruskiej254

253254

248 Według relacji mieszkanki Dziedzic z 1.10.2011 r.
249 MCzP, „Zbrodnie niemieckie”, relacje świadków, nr. inw. 79.
250 Hennig H., 1933, opis pod obrazkiem nr 149.
251 Chronik …, s. 107.
252 Reiner B., [w:] Studia Śląskie, 1972, s. 49, przypis nr 25.
253 Chronik …, s. 108.
254 Ibidem.
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Dziedzice Smolarnia i Serwitut
Liczba mieszkańców uprawnionych do 

głosowania 532

Oddanych głosów 246 235

W tym

głosy nieważne 1 4
za pozostaniem 

w Prusach 208 216

za utworzeniem 
osobnego kraju 

związkowego
37 15

Wyniki głosowania w referendum z 3.09.1922 r. w gminie wiejskiej Dziedzice255

Na	początku	lat	20.	XX	w.	w	Niemczech	postępowała	trwająca	od	kilku	już	lat	
inflacja,	która	wkrótce	przybrała	znamiona	hiperinflacji.	Ceny	niektórych	towarów	
wzrosły	 średnio	 1800-krotnie	w	 porównaniu	 z	 cenami	 sprzed	 I	wojny	 światowej.	
Najdroższe	były	artykuły	spożywcze,	nawozy	i	odzież.	Ceny	tych	produktów	wzrosły	
ponad	2000-krotnie256.

Produkt Marek/kg 
(31.12.1921 r.)

Marek/kg 
(31.12.1922 r.) Wzrost [%]

Masło 84 3087 3575%
Ser 32 1235 3759%
Żyto 6 287 4678%

Pszenica 8 309 3759%
Jęczmień 8 298 3621%
Owies 7 287 3995%
Otręby 1,5 165 10925%

Ziemniaki 2 11 451%
Słoma 1 24 2326%

Słoma	(pasza) 0,7 22 3050%
Owoce 8 154 1829%
Miód 35 1544 4310%

Wieprzowina 32 1544 4724%
Wołowina 30 882 2840%
Cielęcina 20 662 3208%

Kiełbasa	czosnkowa 96 1103 1048%
Smalec 70 2426 3365%

Przykład wzrostu cen produktów żywnościowych w latach 1921-1922 w gminie wiejskiej 
Dziedzice257

255 Ibidem, s. 107.
256 Ibidem, s. 113.
257 Na podstawie informacji zawartych w Chronik …, s. 101-102 i 112. Ceny poszczególnych produktów 

z 31.12.1922 r. podane były w markach za funt (Pfund), przy przeliczaniu cen na marki za kilogram zasto-
sowano przelicznik: 1 funt = 0,4535 kg.
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Dla	porównania	–	pod	koniec	1916	r.	niektóre	z	wymienionych	w	tabeli	pro-
duktów	kosztowały	(w	markach	za	kilogram):	masło	–	5,56	[2,52]258,	wieprzowina	
–	3,53	[1,60],	cielęcina	–	3,31	[1,50],	wołowina	–	5,51	[2,50]259. 

O	tym,	jak	wielka	była	inflacja,	świadczą	wspomnienia	z	tego	okresu,	kiedy	to	
jeden	z	klientów	restauracji	zamówił	kawę	kosztującą	5	000	marek.	Po	jej	wypiciu	
i	upływie	około	godziny	okazało	się,	że	zapłacić	za	nią	już	trzeba	było	8	000	marek,	
ponieważ	przez	 ten	 czas	 podrożała.	 Innym	przykładem	 jest	 rolnik,	 który	 sprzedał	
krowę.	Po	kilku	dniach	udał	 się	do	miasta	na	zakupy	 i	 za	zarobione	na	 sprzedaży	
pieniądze	wystarczyło	mu	jedynie	na	brzytwę260.

Przykładem	 szybko	 postępującej	 inflacji	 w	 owym	 czasie	 były	 również	 znaczki	
pocztowe.	O	ile	jeszcze	w	latach	1915-1920	nominał	typowego	znaczka	wynosił	od	
kilkudziesięciu	pfennigów	do	kilku	marek,	to	już	w	latach	późniejszych	zaczęto	dru-
kować	 znaczki	 o	nominałach	kilkunastu	 i	 kilkudziesięciu	marek,	 a	 od	 roku	1923	
–	kilku	tysięcy,	milionów,	a	nawet	miliardów	marek.	Często	bywało	tak,	że	na	pier-
wotnym	nominale	znaczka	nadrukowywano	nową,	większą	wartość.	Podobnie	 jak	
znaczki	tak	i	wydawane	w	tym	czasie	pieniądze	zastępcze	posiadały	niewyobrażalnie	
duże	nominały	sięgające	nawet	setek	miliardów	marek.	

Znaczki pocztowe z okresu inflacji, na których znajdują się pierwotne oraz nowo nadrukowane 
nominały261

8.08.1923	 r.	 wartość	 dolara	 wynosiła	 53	 000	 000,00	 marek,	 przez	 co	 była	
12	600	000	razy	wyższa	od	kursu	z	1913	r.	Dwa	miesiące	później	–	4	października	
za	dolara	płacono	441	105	600,00	marek,	a	21	listopada	już	4	210	500	000	000,00	
marek.	Podobnie	było	z	funtem	brytyjskim,	za	którego	w	październiku	1923	r.	trzeba	
było	zapłacić	2	005	750	000,00	marek,	a	10	lat	wcześniej	w	1913	r.	jedynie	20262. 
W	połowie	 listopada	1923	 r.	wprowadzono	w	Niemczech	nową	walutę	–	 renten-
markę	(Rentmark),	dzięki	której	ostatecznie	zahamowano	postępującą	przez	ostatnie	
lata	inflację.	

258 W nawiasach kwadratowych podano cenę produktu w markach za funt.
259 Chronik …,  s. 61.
260 Cisak A., 2012, s. 10.
261 Zbiory prywatne autora.
262 Chronik …, s. 116-118.
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Banknot o nominale jednego miliarda marek, 15.12.1922 r.263

5	lat	po	zakończeniu	I	wojny	światowej	w	Smolarni	postawiono	pomnik	ku	czci	pole-
głych	na	niej	mieszkańców.	Z	tej	okazji	13.05.1923	r.264	odbyło	się	jego	uroczyste	odsłonię-
cie,	którego	dokonał	ówczesny	proboszcz	parafii	–	ks.	Anton	Boeger265	(1863-1926).	

4.05.1924	r.	w	gminie	wiejskiej	Dziedzice	odbyły	się	wybory	mające	wyłonić	na	
kolejną	kadencję	tutejszego	sołtysa.	Na	606	uprawnionych	do	głosowania	mieszkań-
ców	oddano	354	głosy,	z	czego	9	było	nieważnych.	W	wyborach	głosowano	na	trzech	
kandydatów.	Najwięszką	liczbę	głosów	otrzymał	Paul	Denia	senior	–	195.	Pozostałymi	
kandydatami	byli:	Paul	Tannenbaum	(83	głosy)	i	Alexander	Magiera	(67	głosów)266.

15.03.1925	 r.	 z	 powodu	 unieważnienia	 wyników	 zeszłorocznego	 głosowania,	
w	gminie	wiejskiej	Dziedzice	przeprowadzono	ponowne	wybory	na	stanowisko	soł-
tysa	i	członków	rady	wiejskiej.	Z	Dziedzic	kandydowało	trzech	mieszkańców	(Paul	
Denia	 senior,	 Johann	 Joseph	 I	 i	 Mathias	 Pientka),	 a	 ze	 Smolarni	 dwóch	 (Franz	
Joseph	III	i	Joseph	Okon).	Członkami	nowo	wybranej	rady	zostali:	Johann	Joseph	I,	
Adolf	Scherbert,	Alexander	Magiera,	 Joseph	Okon,	Franz	Daniel,	Florian	 Joseph,	
Johann	Magiera,	Johann	Mochnik,	Joseph	Pelka,	Franz	Joseph	III,	Paul	Denia	senior	
i	Johann	Popiolek267. 

263 Zbiory prywatne: P. Różyczka, Serwitut.
264 Tego samego dnia i podczas tych samych uroczystości odsłonięto również pomnik ofiar I wojny świato-

wej w Dziedzicach, a niespełna cztery miesiące później – 9 września – w Racławiczkach.
265 Ks. Anton Boeger sprawował funkcję proboszcza parafii Racławiczki w latach 1894-1926.
266 Chronik …, s. 142.
267 Ibidem, s. 152-153.
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Dziedzice Smolarnia 
i Serwitut Suma

Liczba mieszkańców  
uprawnionych do głosowania 309 321 630

Liczba mieszkańców, którzy wzięli 
udział w głosowaniu 199 176 375

Liczba głosów ważnych 198 176 374
Liczba głosów unieważnionch 1 - 1

Frekwencja w lokalnych wyborach z 15.03.1925 r268.

Imię i nazwisko kandydata
Liczba oddanych głosów

Dziedzice Smolarnia 
i Serwitut Suma

Paul	Denia	senior 136 94 230
Johann	Joseph	I 35 - 35
Franz	Joseph	III 1 28 29
Mathias	Pentka 26 - 26

Joseph	Okon - 54 54
Liczba oddanych głosów na poszczególnych kandydatów w wyborach z 15.03.1925269

16.06.1925	r.	w	tutejszej	gminie	wiejskiej	Dziedzice	przeprowadzono	spis	ludno-
ści.	W	196	domostwach	mieszkało	1073	mieszkańców	(500	mężczyzn	i	573	kobiet).	
Wśród	mieszkańców	było	1063	katolików	i	10	ewangelików.	Liczba	rodzin	liczących	
więcej	niż	dwie	osoby	wynosiła	224270.	W	1929	r.	gmina	wiejska	Dziedzice	liczyła	
1174	mieszkańców	katolików	i	12	ewangelików271.

Mieszkańcy Smolarni w latach 30. XX wieku

7.01.1930	r.	w	gminie	wiejskiej	Dziedzice	odbyły	się	wybory	do	rady	wiejskiej	
i	 na	 stanowiska	wiejskich	 ławników	 sądowych.	Nowym	naczelnikiem	 (Gemeinde-
vorsteher)	gminy	wiejskiej	został	Johann	Magiera	z	Dziedzic,	a	ławnikami	sądowymi	
(Schöffen)	zostali:	Marzian	Malik	z	Dziedzic,	Emanuel	Apostel	ze	Smolarni	i	Rochus	
Globisch	z	Serwitutu.	Nowo	wybrany	skład	rady	wiejskiej	swoją	działalność	rozpo-
czął	6	kwietnia272.

1.12.1930	 r.	 Smolarnia	 i	 Dziedzice	 zostały	 przyłączone	 do	 łącza	 telefonicz-
nego.	Urządzenia	 telefoniczne	 zainstalowano	w	 szynku	 u	Alberta	 Szymy	w	 Smo-
larni	oraz	w	szynku	u	Koziolka	w	Dziedzicach.	1.04.1931	r.	w	Dziedzicach	w	skle-
pie	 u	 Schnurpfeila	 otwarta	 została	 agencja	 pocztowa,	 wchodząca	 w	 skład	 rejonu	

268 Ibidem, s. 152.
269 Ibidem.
270 Ibidem, s. 155.
271 Seppelt F. X., 1929, s. 170.
272 Chronik …, s. 169.
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pocztowego	Krapkowic.	Od	tej	chwili	urządzenie	telefoniczne	znajdujące	się	dotych-
czas	w	szynku	u	Koziolka	zostało	przeniesione	do	tej	właśnie	agencji273.

Według	spisu	z	10.10.1932	r.	gmina	wiejska	Dziedzice	liczyła	1127	mieszkań-
ców,	a	pod	koniec	roku	–	po	powrotach	tutejszych	mieszkańców	z	prac	sezonowych	
–	1270.	A	co	za	tym	idzie	liczba	mieszkańców	wyjeżdżających	do	prac	sezonowych	
stanowiła	11,3%	ogólnej	liczby	zaludnienia.	W	połowie	1933	r.	w	Smolarni	istniały	
92	zabudowania	mieszkalne	i	mieszkało	tutaj	463	mieszkańców	(233	mężczyzn	i	230	
kobiet),	co	stanowiło	42,6%	populacji	całej	gminy	wiejskiej	Dziedzice.	Natomiast	
w	Serwitucie	 istniało	25	zabudowań	i	mieszkało	tutaj	104	mieszkańców	(54	męż-
czyzn	i	50	kobiet)	–	9,6%.	Liczba	gospodarstw	o	powierzchni	ponad	dwóch	morgów	
(około	0,5	hektara)	w	Smolarni	wynosiła	70,	a	w	Serwitucie	21.	Według	tego	samego	
spisu	(połowa	1933	r.)	cała	gmina	wiejska	Dziedzice	liczyła	1086	mieszkańców	(553	
mężczyzn	i	533	kobiety),	zaś	w	samych	Dziedzicach	mieszkało	519	osób	–	47,8%	
(266	mężczyzn	i	253	kobiety)274.

13.03.1932	r.	w	Niemczech	odbyły	się	wybory	prezydenckie.	W	gminie	wiejskiej	
Dziedzice	uprawnionych	do	głosowania	było	299	osób,	z	których	głos	oddało	152	
mieszkańców	(50,8%).	Do	wyborów	wystartowało	pięciu	kandydatów,	na	których	
w	okręgu	dziedzickim	oddano	następującą	liczbę	głosów:	Paul	von	Hindendurg	–	62	
głosy,	Ernst	Thälmann	–	47,	Adolf	Hitler	–	38,	Theodor	Duesterberg	–	5,	Gustav	
Adolf	Winter	–	0.	W	globalnej	skali	głosowania	żaden	z	kandydatów	w	I	turze	nie	
uzyskał	bezwzględnej	większości	głosów.	Wybory	rozstrzygnięte	zostały	dopiero	w	II	
turze,	która	odbyła	się	10.04.1932	r.	Wygrał	je	dotychczasowy	prezydent	Paul	von	
Hindenburg,	zdobywając	–	w	skali	globalnej	–	nieco	ponad	53%	głosów.	W	uzu-
pełniających	wyborach	wzrosła	również	frekwencja,	która	tym	razem	w	Dziedzicach	
wyniosła	78,3%,	a	w	Smolarni	i	Serwitucie	–	70,1%275. 

24.04.1932	r.	w	Niemczech	odbyły	się	wybory	do	pruskiego	Landtagu.	W	Smo-
larni	uprawnionych	do	głosowania	było	308	osób,	a	oddano	226	głosów	(73,4%).	
Kilka	miesięcy	później	–	31	lipca	i	6	października	–	odbyły	się	wybory	do	Reich-
stagu276.	Niestety	 lokalna	kronika	podaje	 jedynie	ogólne	dane	o	udziale	tutejszych	
mieszkańców	w	wyborach.	Karty	z	wynikami	głosowania	zostały	z	niej	usunięte.

19.08.1934	r.	tutejsza	społeczność	wzięła	udział	w	ogólnokrajowym	głosowaniu,	
w	którym	miała	opowiedzieć	się	za	tym,	czy	popiera	objęte	przez	Adolfa	Hitlera	sta-
nowisko	wodza	i	kanclerza	Rzeszy.	W	Dziedzicach	oddano	łącznie	266	głosów.	Na	
„Tak”	głosowały	263	osoby,	na	„Nie”	–	3.	W	Smolarni	(razem	z	Serwitutem)	oddano	
285	głosów.	Na	„Tak”	głosowało	278	mieszkańców,	na	„Nie”	–	4,	zaś	3	głosy	były	
nieważne277. 

273 Ibidem, s. 172-173.
274 Ibidem, s. 181 i 187.
275 Ibidem, s. 176.
276 Ibidem, s. 177.
277 Ibidem, s. 190.
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Nazwa partii
Liczba oddanych głosów 

Dziedzice Smolarnia 
z Serwitutem

Sozialdemokratische	Partei	Deutschlands 5 4
Deutschnationale	Volkspartei 1 3

Zentrumspartei 85 86
Kommunistische	Partei	Deutschlands 43 10

Reichspartei	der	Deutschen	Mittelstandes
(Wirtschaftspartei) 8 2

Nationale	gemäßigte	Rechte
(Deutsches	Landvolk,	Deutsche	Volkspartei	 

und	verwandte	Gruppen)	
5 1

Deutsche	Staatspartei 0 0
Nationalsozialistische	Deutsche	Arbeiter-Partei	

(Hitler-Bewegung) 34 105

Christlich-Sozialer	Volksdienst
(Evabgelische	Bewegung) 0 0

Sozialische	Arbeiterpartei	Deutschlands 0 1
Polnisch-Katholische	Volkspartei
(Polsko-Katolicka	Partja	Ludowa) 21 14

Wyniki wyborów do pruskiego Landtagu (24.04.1932), okręg wyborczy Opole  
(Wahlkreis Oppeln)278

Nazwa partii 
Liczba oddanych głosów 

Dziedzice Smolarnia 
z Serwitutem

Nationalsozialistische	Deutsche	Arbeitspartei
(Hitler-Bewegung) 100 126

Sozialdemokratische	Partei	Deutschlands 3 6
Kommunistische	Partei	Deutschlands 27 15

Oberschlesische	Zentrumspartei
(Katholische	Volkspartei) 92 94

Schwarz-Weiß-Rot 14 4
Deutsche	Volkspartei	–	Christlich	sozialer	Volksdienst 3 1

Polenliste	(Lista	Polska) 9 5
Sozialistische	Kampfgemeinschaft 0 0

Wyniki wyborów do sejmiku prowincjonalnego (24.04.1932) w Dziedzicach i Smolarni279

Z	maja	1935	 r.	pochodzą	 informacje	dotyczące	 składu	 tutejszej	 rady	wiejskiej	
i	wiejskiego	urzędu	sądowego.	Sędzią	wiejskim	(Gemeindeschulze)	został	chałupnik	
Johann	Magiera.	 Ławnikami	 (Gemeindeschöffen)	 zostali:	 półrolnik	Marzian	Malik	
i	chałupnik	Johann	Joseph,	a	w	skład	starszyzny	wiejskiej	(Gemeindeältesten)	weszli:	

278 Ibidem, s. 177.
279 Ibidem.
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pierwszy	nauczyciel	Johann	Suchy,	piekarz	Georg	Schmidt,	leśniczy	Ewald	Parpart,	
karczmarz	Joseph	Gatzka	 i	chałupnik	Karl	Joseph.	Sędzią	wiejskiego	urzędu	sądo-
wego	 (Schiedsmann)	 został	 leśniczy	Ewald	Parpart,	 a	 jego	 zastępcą	 (Stellr. Schieds-
mann)	piekarz	Georg	Schmidt280.

W	1935	r.	w	Smolarni	wybudowano	wieżową	stację	transformatorową.	W	dru-
giej	połowie	lat	30.	XX	w.	w	Smolarni	istniało	kilka	obiektów	handlowych.	Były	nimi:	
szynk,	którego	właścicielem	był	Albert	Szyma,	sklepy	spożywcze	rodzin:	Schurpfeil,	
Janik	 i	Kusber,	piekarnia	 ze	 sklepem,	 a	 także	 zakład	 rzeźnicki,	w	którym	również	
funkcjonował	sklep.	Ponadto	mieszkali	tutaj	rzemieślnicy:	Karl	Weinkopf	(stolarz)	
i	Franz	Gonsior	(szewc)	ze	Smolarni	oraz	Franz	Daniel	(stolarz)	z	Serwitutu.

Omawiając	lokalną	społeczność	z	tego	okresu,	warto	przedstawić	książkę	adre-
sową	powiatu	prudnickiego	z	1937	r.,	w	której	znajdują	się	wypisy	dotyczące	miesz-
kańców	 poszczególnych	 miejscowości	 z	 tego	 właśnie	 powiatu.	Według	 zawartych	
w	tej	publikacji	informacji	w	1937	r.	Smolarnia	razem	z	Dziedzicami	liczyła	1092	
mieszkańców.	Zaś	w	szczegółowym	wykazie	znajduje	się	120	mieszkańców	Smolarni	
i	29	mieszkańców	Serwitutu,	gdzie	oprócz	imienia	i	nazwiska	konkretnej	osoby	wid-
nieje	wykonywany	przez	nią	zawód	lub	też	jej	status	społeczny.

Powyższa	publikacja	wymienia	następujących	mieszkańców	Smolarni281:	Apostel:	
-Alois	(robotnik),	-Emanuel	(rolnik),	-Franz	(robotnik),	-Georg	(rolnik),	-Johanna	
(wdowa),	-Josef	(robotnik),	-Marie	(wdowa),	-Pauline	(robotnica),	-Pauline	(wdowa),	
-Sophie	(robotnica),	-Vinzent	(robotnik);	Batke	August	(robotnik),	Bensch	Valentin	
(robotnik),	Botta	Johanna	(wdowa),	Brylla:	-Johann	(rolnik),	-Veronika	(robotnica);	
Bugajoff	Leo	(robotnik),	Cholewa	Franz	(robotnik),	Daniel:	-Johann	(murarz),	-Josef	
(dożywotnik)282,	-Konrad	(rolnik),	-Konstantin	(dożywotnik),	-Lorenz	(rolnik),	Vin-
zent	 (robotnik);	 Glinka	 Eduard	 (robotnik),	 Gonsior:	 -Franz	 (murarz),	 -Matthias	
(robotnik);	Goretzka:	-Josef	(rencista),	-Roman	(robotnik),	Graba	Alexander	(stróż	
wiejski),	Gutsfeld	 Stephan	 (robotnik),	 Janik:	 -Johann	 I	 (rolnik),	 -Johann	 II	 (cie-
śla),	Janocha	Hermann	(rolnik),	Jobczyk	Johann	(robotnik),	Joseph:	-Alfred	(rzeź-
nik),	 -Alois	 (robotnik),	 -Andreas	(robotnik),	 -August	(murarz),	 -Franz	I	 (murarz),	
-Franz	 II	 (rolnik),	 -Franz	 III	 (robotnik),	 -Hedwig	 (wdowa),	 -Heinrich	 (piekarz),	
-Johann	(rolnik),	 -Karl	 (rolnik),	 -Pauline	 (robotnica),	 -Susanna	 (robotnica),	 -The-
odor	I	(robotnik),	-Theodor	II	(robotnik).	

Kaplytta	Franz	 (robotnik),	Kasperek:	 -Anastasia	 (wdowa),	 -August	 (robotnik),	
-Pauline	(wdowa),	-Susanna	(dożywotniczka)283,	-Wenzeslaus	(robotnik);	Kolodziej:	
-Johann	 (rolnik),	 -Thomas	 I	 (dożywotnik),	 -Thomas	 II	 (robotnik);	 Kontny	 Josef	
(robotnik),	Koziol	Josef	(dożywotnik),	Kruppa	Josef	(nauczyciel),	Kusber	Theodor	
(robotnik),	Lisson:	-Franz	(dożywotnik),	-Franz	(rolnik),	-Franziska	(wdowa),	-Johann	
(dożywotnik),	 -Josef	 (murarz),	 -Konstantin	 (rolnik);	Lubczyk	Paul	 (stróż	wiejski),	

280 Ibidem, s. 191.
281 Einwohnerbuch der Stadt und des Kreises Neustadt O/S, 1937, s. 226-227. 
282 Dożywotnik (inaczej wycużnik) – gospodarz „na emeryturze”, który z powodu wieku przekazał gospodar-

stwo w zamian za dożywotnie utrzymanie. Osoba taka mieszkała na tzw. wycugu (śl.).
283 Żeński odpowiednik dożywotnika (wycużnika).
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Ludwig	Anton	(robotnik),	Mlottek	Anton	(robotnik),	Niedzwiedz	Johann	(rencista),	
Notzon	Paul	(rolnik),	Okon:	-Albine	(wdowa),	-Anton	I	(murarz),	-Anton	II	(rol-
nik),	-Emanuel	(rolnik),	-Karl	(cieśla),	-Rosalie	(dożywotniczka);	Otremba	Johann	
(murarz),	Pach:	-Klara	(robotnica),	-Pauline	(wdowa);	Pietruschka	Hermann	(robot-
nik),	Pluta	Alfons	(nauczyciel),	Rogosch:	-Anastasia	(wdowa),	 -August	(robotnik);	
Rospleszez	Johann	(robotnik),	Rusch:	Franz	(rolnik),	Paul	(rolnik);	Schnurpfeil	Anna	
(handlowiec),	Schön	Georg	(nauczyciel),	Schuster:	-Franz	(dożywotnik),	-Julie	(robot-
nica),	 -Michael	 (robotnik);	 Smolarczyk:	 -Felix	 (robotnik),	 -Johann	 (dożywotnik),	
-Pauline	(wdowa),	-Peter	(robotnik);	Springer	Johann	(robotnik),	Steding:	-August	
(wikliniarz),	-Johann	(robotnik);	Suchy	Paul	(robotnik),	Sufried:	-Johann	I	(rolnik),	
-Johann	II	(robotnik);	Summ	Desiderius	(robotnik),	Szyma	Albert	(karczmarz),	Tan-
nenbaum	Paul	(rolnik),	Tröger	Marie	(wdowa),	Uliczka	Franz	(robotnik),	Walczyk:	
-Florentine	(robotnica),	-Karl	(robotnik);	Weinkopf	Karl	(mistrz	stolarski),	Wittor	
Pauline	(wdowa),	Woehl:	-Albine	(dożywotniczka),	-August	(rolnik),	-Franz	(robot-
nik),	-Johann	I	(rolnik),	-Johann	II	(robotnik);	Wuttke	Karl	(robotnik).

Mieszkańcy	 Serwitutu:	 Apostel:	 -Philipp	 (rencista),	 -Roman	 (robotnik);	 Bie-
nek:	 -Josef	 (robotnik),	 -Paul	 (robotnik);	 Chowanietz:	 -Franz	 (rolnik),	 -Marianne	
(wdowa);	Daniel:	-Franz	(stolarz),	-Josef	(dożywotnik);	Globisch	Rochus	(murarz),	
Janocha:	-Johann	(rolnik),	-Konstantin	(robotnik);	Kather	August	(robotnik),	Kub-
czyk	August	(rolnik),	Lazar	Anna	(wdowa),	Lisson:	-Gustav	(rolnik),	-Paul	(stolarz);	
Parpart	Ewald	(leśniczy),	Piecha	Josef	(robotnik),	Pietruschka:	-August	(dożywotnik),	
-Johann	(dożywotnik),	-Paul	(murarz);	Popiolek	Paul	(robotnik),	Rozyczka:	-Franz	
(krawiec),	-Paul	(robotnik);	Rusch	Franziska	(wdowa),	Smolarczyk	Johann	(rolnik),	
Sczepanek	German	(robotnik),	Widlock	Anna	(wdowa),	Wieja	Johann	(robotnik).

Pozwolę	sobie	w	tym	miejscu	przytoczyć	również	nazwiska	rodzin,	które	zamiesz-
kiwały	poszczególne	domostwa	w	połowie	lat	30.	XX	w.	w	odniesieniu	do	zabudowań	
obecnie	istniejących.	I	tak	w	Smolarni	byli	to:	dzisiejsza	ul.	Leśna: 2*284,	4*,	6	–	Wut-
tke,	8	–	Heyna	i	Schmidt;	dzisiejsza	ul.	Pachów:	1	–	Kaplytta,	2	–	Janik,	3	–	Pietru-
schka,	5*,	6	–	Daniel,	7	–	Joseph,	9*,	10	–	Smolarczyk,	11	–	Apostel,	14	–	Gonsior,	
16	–	Steding,	20	–	Apostel,	24	–	Jobczyk,	26	–	Lisson,	28	–	Sufried;	dzisiejsza	ul.	
Opolska:	1*,	2*,	3*,	5	–	Joseph,	6	–	Kusber,	7	–	Ludwik,	8	–	Smolarczyk,	9	–	Tröger,	
10	–	Bugajov,	11	–	Suffried,	12	–	Kasperek,	13	–	Lisson,	14	–	Apostel,	15	–	Kasperek,	
16	–	Lubczyk,	17	–	Daniel,	18*,	19	–	Rogosch,	20	–	Glinka,	22	–	Okon,	23	–	Wittor	
i	Duda,	25	–	Apostel,	26	–	Joseph,	27**285	–	Walczyk,	29	–	Schnurpfeil,	30	–	Apo-
stel,	31	–	Apostel,	32	–	Woehl,	33	–	Janocha,	34**	–	Suchy,	35	–	Cholewa,	36	–	
Goretzka,	37	–	Notzon,	38	–	Malcharczyk	i	Apostel,	39	–	Weinkopf,	40	–	Joseph,	
41	–	Apostel,	42*,	43	–	Joseph,	44*,	45	–	Joseph,	46	–	Joseph,	48	–	Kolodziej,	49*,	
50	–	Kolodziej,	51	–	Smolarczyk,	53	–	Woehl,	55	–	Rusch,	56	–	Janik,	57	–	Woehl,	
59	–	Woehl,	61	–	Lisson,	63	–	Okon,	65	–	Okon,	68	–	Janik,	69	–	Tannenbaum,	
70	–	Joseph,	71**	–	Rusch,	73	–	Kontny,	74	–	Schuster,	75	–	Gonsior,	76	–	Daniel,	

284 Numery oznaczone jedną gwiazdką (*) dotyczą zabudowań, które w opisywanym okresie jeszcze nie ist-
niały. 

285 Numery oznaczone dwiema gwiazdkami (**) dotyczą zabudowań, które obecnie już nie istnieją.
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77*,	78	–	Gutsfeld,	79	–	Pach,	80	–	Kasperek,	81	–	Otremba,	82	–	Bensch,	83*,	86	
–	Kolodziej,	88	–	Lisson,	90	–	Szyma,	94	–	Brylla,	96*,	98	–	Rusch.

Serwitut:	1	–	Parpart,	2	–	Rozyczka,	2a*,	3	–	Chowanietz,	4	–	Bieniek,	5**	–	
Apostel,	6	–	Rozyczka,	7	–	Szczepanek,	8**	–	Popiolek,	9	–	Wieja,	10	–	Globisch,	
12	–	Pietruschka,	13	–	Pietruschka,	14	–	Widlock,	15	–	Janocha,	16	–	Kubczyk,	
17**286,	18	–	Lisson,	19	–	Janocha,	20	–	Lisson,	21	–	Daniel,	22	–	Woehl,	23	–	
Rusch,	24	–	Smolarczyk,	25	–	Kather.

W	1939	 r.	w	Smolarni	 było	109	domów	 i	 472	mieszkańców,	 a	w	Serwitucie	
28	domów	 i	105	mieszkańców287.	W	 latach	1941-1950	w	Smolarni,	 jak	 i	w	całej	
parafii,	nastąpił	znaczny	spadek	liczby	urodzeń.	W	1941	r.	w	Smolarni	urodziło	się	
ośmioro	dzieci,	tj.	o	połowę	mniej	niż	w	roku	1940,	kiedy	urodziło	się	ich	15.	Rok	
później	(1942)	urodziło	się	tutaj	o	kolejne	50%	mniej	dzieci	w	porównaniu	z	rokiem	
poprzednim	(1941).	Względna	stabilizacja	nastąpiła	w	latach	1944	i	1945.	Jednak	
już	rok	później	(1946)	w	Smolarni	urodziło	się	tylko	jedno	dziecko	(spadek	o	85%	
w	stosunku	do	roku	poprzedniego,	kiedy	to	urodziło	się	ich	siedmioro).	Taki	stan	
rzeczy	 spowodowany	 był	 tym,	 iż	 wielu	 tutejszych	 mężczyzn	 powołanych	 zostało	
w	okresie	II	wojny	światowej	do	służby	w	armii	niemieckiej,	skąd	wielu	z	nich	nie	
powróciło	już	do	swoich	rodzinnych	domów.	Efektem	tego	było	kilkuletnie	zahamo-
wanie	przyrostu	naturalnego	i	spadek	liczby	zaludnienia.	Sytuacja	ta	unormowała	się	
dopiero	na	początku	lat	50.	XX	w.

Okres II wojny światowej288

1.09.1939	 r.	 doszło	 do	wybuchu	 II	wojny	 światowej.	Do	końca	 października	
1939	 r.	 z	obszaru	parafii	Racławiczki	na	 front	wysłanych	 zostało	około	165	męż-
czyzn289.	 Sama	wojna	nie	 przyniosła	 sołectwu	większych	 zniszczeń.	Bliższe	 działa-
nia	militarne	prowadzone	były	dopiero	w	1944	r.	w	oddalonym	o	niespełna	40	km	
na	południowy-wschód	Kędzierzynie	i	Blachowni,	gdzie	od	7	lipca	do	26	grudnia	
1944	r.	lotnictwo	15.	Armii	Powietrznej	USA	(15th USAAF)	przeprowadzało	zma-
sowane	naloty	bombowe	na	znajdujące	się	tam	zakłady	produkujące	benzynę	synte-
tyczną	(Oberschlesische Hydrierwerke).	

I	choć	działania	te	były	prowadzone	w	znacznej	odległości	od	naszej	miejscowo-
ści,	to	już	22.08.1944	r.	tutejsi	mieszkańcy	na	własnej	skórze	odczuli	obecność	ame-
rykańskich	lotników.	Tego	dnia	wracające	z	nalotu	bombowce	Liberator	B-24,	chcąc	
najprawdopodobniej	pozbyć	się	zbędnego	balastu	niewykorzystanych	bomb,	zaczęły	

286 W latach 30. XX w. zabudowania te były już prawdopodobnie niezamieszkałe.
287 Alphabetisches Verzeichnis …, 1940, s. 108 i 133. W tym samym roku w Dziedzicach istniały 144 domy 

i mieszkało tutaj 579 mieszkańców. 
288 W listopadzie 2012 r. praca autorstwa Roberta Hellfeiera pt. Drugeł wojna światoweł widzianeł oczuma 

miyszkańców Smolarniy i Serwitutu nawiązująca tematyką do wydarzeń, jakie miały miejsce w tutejszych 
miejscowościach w latach 1944-1945, została wyróżniona w XIX edycji Regionalnego Konkursu Literackie-
go „Ze Śląskiem na ty” i wydrukowana w publikacji pokonkursowej pt. Ze Śląskiem na ty, wydanej w 2013 r. 
przez Łubniański Ośrodek Działalności Kulturalnej.

289 Kronika parafii Racławiczki, t. I, s. 78a.
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zrzucać	je	w	okolicy.	Jedna	z	nich	spadła	koło	domu	rodziny	Janocha	w	Smolarni,	
wskutek	 czego	na	 drodze	 powstał	 niewielki	 lej,	 a	w	 okolicznych	 domach	 z	 okien	
powypadały	 szyby.	 Ponadto	 jedna	 z	 tutejszych	 mieszkanek	 –	 Anastasia	 Lubczyk,	
przechodząc	w	tym	miejscu,	została	trafiona	i	raniona	kawałkiem	kamienia,	którym	
wyłożone	było	pobocze	drogi.	Jak	wspomina	jej	wnuk:	Jak nasza ołma szła, jak my 
łoddełwali mlyko, to ty kany steły u Jōzy Lubczyjka. I ta ołma szła po kanał […] To 
jeszcze widzał jak prziszła du dōm to całeł łod krwiy. To jak łōna była po tał kanał, to 
amerykańsky fligry jechały i ściepły bōmbał […] I to łōna dostała tyj kamiyniał”290.

Innym	zdarzeniem	związanym	z	opisywanymi	nalotami	był	upadek	amerykań-
skiego	samolotu	wracającego	z	bombardowania	zakładów	chemicznych	w	Kędzierzy-
nie.	17.12.1944	r.	wracające	z	akcji	Liberatory	niespodziewanie	napotkały	na	dwa	
niemieckie	myśliwce	Me109	 stacjonujące	na	 lotnisku	w	Wierzbiu.	Wtedy	prowa-
dzący	klucz	William	Shelton	zmienił	szyk	lotu,	wchodząc	na	wyższy	pułap.	W	tym	
czasie	 kolejna	 po	nim	maszyna,	 kierowana	 przez	 porucznika	Theodora	C.	Kinga,	
rozpoczęła	przejmowanie	pozycji	lidera.	Prawdopodobnie	w	tym	momencie	dwa	nie-
mieckie	myśliwce	wycofały	się	z	ataku	i	chwilę	później	Shelton	z	pierwszej	maszyny	
rozpoczął	nawrót	na	swoją	pierwotną	pozycję,	nie	zważając	na	położenie	drugiego	
Liberatora,	 który	 znajdował	 się	 na	 pozycji	 lidera.	 I	 tak	 poprzez	 chwilę	 nieuwagi	
doszło	do	kontaktu	obydwu	maszyn.	Około	godziny	12:45-12:55	Liberator	dowo-
dzony	przez	Theodora	C.	Kinga	runą	na	ziemię	w	okolicach	lasu	w	Rzymkowicach,	
natomiast	drugi	samolot	(uszkodzony)	doleciał	do	Jugosławii291.

Jak	wspomina	jeden	z	tutejszych	mieszkańców:	To Hubert był wtedy na urlełpie […] Jeł 
pamiyntył, jeł śni patrzył, jeł widzieł tyn fliger. Łōn był szczelōnyj i to jeszcze tak huczało na 
całyj gos. Hubert padeł – tyn slecieł na Drełbkał292. Łōn wez keło i jecheł na tał Drełbkowył. 
A wiysz dzie tyn slecieł? Przi Rzimkowicach […] My stełli tał, to jeszcze ty chałpy łod Raj-
munda nie było. To genał my tu stełli i my patrzyli na tyn fliger – jeszcze widzał jak dziś293.

Nieliczni	już	mieszkańcy	pamiętają	również	o	zrzucanych	z	amerykańskich	samo-
lotów	ulotkach	propagandowych	o	treści:	Muna du kleines Loch, wir finden dich noch 
(Muna294	ty	mała	dziuro,	jeszcze	cię	znajdziemy)	i	Heydebreck du kleines Dreck. Wenn 
wir noch einmal kommen dann bist du weck	(Kędzierzynie,	ty	mały	brudzie.	Kiedy	
przyjdziemy	jeszcze	raz,	to	zostaniesz	zniszczony)295.

290 Według relacji Karola Kasperka ze Smolarni z 23.07.2013 r. Tłumaczenie: Jak nasza babcia szła, jak żeśmy 
oddawali mleko, to te bańki na mleko stały u Józefa Lubczyka. A babcia szła po taką bańkę […] To jeszcze 
widzę jak przyszła do domu, to była cała we krwi. To jak ona była po tę bańkę, to przelatywały wtedy 
amerykańskie samoloty i zrzuciły bombę […] I ona została uderzona kamieniem.

291 Podobiński D., 2011, s. 16-18.
292 Drełbki (śl.) – obszar leśny położony na Wygōnie w Smolarni, ciągnący się wzdłuż Drełbkowy Drōgi, która daw-

niej łączyła Miler Wejg z leśniczówką w Chrzelicach położoną przy obecnej drodze wojewódzkiej nr 414.
293 Według relacji Karola Kasperka ze Smolarni z 23.07.2013 r. Tłumaczenie: Hubert był wtedy na urlopie […] 

Pamiętam. Patrzyłem z nim, widziałem ten samolot, który był postrzelony i huczał na cały głos. Hubert 
powiedział, że on spadł na „Drełbce”. On wziął rower i pojechał tam. A wiesz gdzie on spadł? Przy Rzym-
kowicach […] Myśmy tam stali, tego domu od Rajmunda jeszcze nie było. Staliśmy tu i patrzyliśmy na ten 
samolot – jeszcze widzę to jakby dziś. 

294 Tak potocznie określano wytwórnię sprzętu i magazynów zaopatrzenia wojskowego w Krapkowicach 
(Luftmunitionsanstalt Krappitz).

295 Według relacji Alojzego Różyczki z Serwitutu z 5.11.2013 r.
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Zaświadczenie o odbyciu kursu obrony przeciwlotniczej w okresie od 29 czerwca do 3 lipca 1942 r.296

9.12.1943	 r.	w	Smolarni	utworzono	brytyjskie	komando	 robocze	E-31,	które	
było	 częścią	 jednostki	 głównej	Stalagu	VIIIB/344	Lamsdorf	w	Łambinowicach297. 
Internowani	Brytyjczycy	mieszkali	w	barakach	wybudowanych	na	końcu	miejscowo-
ści	na	tzw.	Apelōnie	i	pracowali	przede	wszystkim	przy	pracach	leśnych	i	melioracyj-
nych.	Na	zabudowania	komanda	składały	się	dwa	drewniane	baraki	rozmieszczone	
na	kształt	odwróconej	litery	„L”.	W	baraku	ustawionym	prostopadle	do	drogi	znaj-
dowały	się	pomieszczenia	użytkowe	i	mieszkalne,	a	barak	ustawiony	równolegle	do	
drogi	służył	 jako	magazyn.	Według	nielicznych	zachowanych	już	relacji	mieszkań-
ców	nadzór	nad	Brytyjczykami	sprawować	mieli:	niejaki	Mandel	(Manel?)	z	Pogórza,	
Pientka	z	Dziedzic	i	niejaki	Bernard	z	Raciborza.	

Zaś	w	artykule	ks.	M.	Słabonia	poświęconym	tej	tematyce	czytamy,	że	internowa-
nych	Anglików	do	Smolarni	przywoził	robotnik	najemny	chrzelickiego	nadleśnictwa	
Piotr	Biernacki.	Według	jego	relacji	internowani	Anglicy	pracowali	w	Smolarni	pod	
strażą	żołnierza	i	kierownictwem	pracowników	leśnych	przy	wyrębie	lasu	i	meliora-
cji.	A	przy	czyszczeniu	rowów	pan	Piotr	osobiście	im	pomagał298.

W	 Smolarni	 przebywali	 m.in.	 Brytyjczycy	 o	 numerach	 obozowych:	 27258,	
13736,	22071	–	 te	 osoby	na	początku	 stycznia	1944	 r.	 z	 powodów	 zdrowotnych	
zostały	 przeniesione	 do	 obozu	w	Łambinowicach.	 Pod	 koniec	 stycznia	 –	 również	

296  Zbiory prywatne autora.
297 CMJW, mikrofilm praski (Sygn. 2-R II).
298 Ks. Słaboń M., [w:] Ziemia Prudnicka – Rocznik 2005, s. 27.
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z	 powodów	 zdrowotnych	 –	 do	 Łambinowic	 przeniesiono	 Brytyjczyka	 o	 numerze	
9947.	Z	kolei	w	lutym	do	niemieckiej	miejscowości	Moosburg	(Stalag	VIIA),	poło-
żonej	na	południu	Bawarii,	przeniesiono	Brytyjczyka	o	numerze	obozowym	91819,	
którym	był	William	Davey299.	Sami	Brytyjczycy	byli	przychylnie	nastawieni	do	tutej-
szej	 ludności.	Jak	często	opowiadają	mieszkańcy	–	Brytyjczycy	otrzymywali	paczki	
z	Czerwonego	Krzyża,	 a	 ich	 zawartością	 chętnie	 dzielili	 się	 z	 tutejszymi	 dziećmi,	
którym	rozdawali	czekolady,	cukierki	i	inne	słodkości,	w	zamian	za	chociażby	pocho-
dzące	z	tutejszych	domowych	gospodarstw	jajka.

Widoczne w tle zabudowania baraków300

24.01.1945	r.	tutejsi	mieszkańcy	mieli	okazję	zaobserwować	dosyć	ciekawe	zjawi-
sko.	Tej	nocy	na	tle	tarczy	księżyca	ukazał	się	jasno	świecący	blask,	którego	pionowa	
belka	 sięgała	 ziemi.	 Nad	 tarczą	 księżyca	 widoczny	 był	 rozświetlony	 promieniami	
i	uformowany	w	półokrąg	łuk.	Zjawisko	to	było	widoczne	do	godziny	3:00	w	nocy.	
A	zaobserwowany	na	niebie	znak	kronika	parafialna	opisuje	 jako	Krzyż	Chrystusa	
(Christuskreuz)301. 

Co	ciekawe,	zjawisku	temu	miejscowa	ludność	zaczęła	przypisywać	swego	rodzaju	
nadzwyczajną	moc,	według	której	pojawienie	się	symbolu	krzyża	miało	zwiastować	

299 CMJW, mikrofilm moskiewski (Sygn. 1-R III); mikrofilm praski (Sygn. 2-R II).
300 Zbiory prywatne: Ch. Brylla, Niemcy.
301 Aktenvermerk für die Pfarrchronik, Kronika parafii Racławiczki, t. I, s. 106a.
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rychłe	zakończenie	wojny302.	Opisane	wyżej	zjawisko	kronika	parafialna	porównuje	
z	wydarzeniem	z	1938	r.,	kiedy	to	w	nocy	z	24	na	25	stycznia	na	niebie	można	było	
zaobserwować	zorzę	polarną.	O	wydarzeniach	tych	opowiadają	mieszkanka	Smolarni	
–	Maria	Spałek	(1929-2010)	i	mieszkanka	Dziedzic:303

Maria:	Wtedy tyn Nordlicht304 – tyjś to widziała? Abo tyn krziż na niebie?
Mieszkanka	 Dziedzic	 (M.D.):	 Ja, jeł 

widziała. To taki znak na niebie był niż se wojna 
skōńczyła. Nie wiał, czy to było w styczniu?

Maria:	Neun und dreißig305 roku.
M.D.:	 To było przed wojnył. Ale to był 

Nordlicht – toch widziała. To wtedy miała 
wesely Agnys Kowalikowa306 […] To my wylejźli 
i widzieli tukej, to było cały niebo czerwōny. Ale 
niż se wojna skōńczyła – w styczniu, widziałyjście 
tyn krziż?

Maria:	Ni.
M.D.:	Ah, wyjście nie widziały. My z ciot-

kył. Ciotka wylejźli i padali: „Pōj no. Co tukej 
je?” To tak genał nad Gackowył chałpył, gdzie tał 
Rudi miyszkeł tera – tyn piekełrz. To nad tył chał-
pył tak było. Ale wielki, znacznyj krziż. I to potyn 
padali wszyscy, iże to wojna sie skōńczyj. I potyn 
Rusy prziszły w marcu.

Szkic znaku krzyża z 1945 r. wykonany najprawdopodobniej  
przez jednego ze świadków zdarzenia307

302 Z naukowego punktu widzenia zjawisko to było najprawdopodobniej efektem połączenia kilku zjawisk 
optycznych zachodzących w atmosferze, tj. pionowego słupa świetlnego (tzw. słup słoneczny), fragmen-
tu kręgu parhelicznego i fragmentu halo słoneczego. Choć w większości przypadków zjawiska te pocho-
dzą od Słońca, to zdarzają się również przypadki ich obserwacji na Księżycu – tak jak miało to miejsce 
w 1945 r.

303 Według relacji Marii Spałek ze Smolarni i mieszkanki Dziedzic z 28.09.2009 r. Tłumaczenie: 
 Maria: Wtedy tę zorzę polarną – widziałaś to? Albo ten krzyż na niebie?
 Mieszkanka Dziedzic (M.D.): Tak widziałam. To był taki znak na niebie zanim zakończyła się wojna. Nie 

wiem, czy to było w styczniu?
 Maria: W trzydziestym dziewiątym roku.
 M.D.: To było przed wojną. Ale to była zorza polarna – to widziałam. Wtedy wesele miała Agnieszka Kowa-

lik […] Myśmy wtedy wyszli i widzieliśmy, to całe niebo było czerwone. Ale zanim się wojna zakończyła 
–  w styczniu, widziałyście ten krzyż?

 Maria : Nie.
 M.D.: Aha, nie widziałyście tego. My z ciotką. Ciotka wyszła i powiedziała „Chodź tylko. Co to jest?” To nad 

domem od Gacki, tam gdzie teraz Rudolf mieszka – piekarz. Nad tym domem to był wielki, znaczny krzyż. 
I to później mówili wszyscy, że wojna się skończy. A później w marcu przyszli sowieci.

304 Nordlicht (niem.) – pl. zorza polarna.
305 Neun und dreißig (niem.) – pl. trzydzieści dziewięć. W znaczeniu, iż wydarzenie to miało miejsce w 1939 r.
306 Chodzi tutaj o mieszkankę Racławiczek – Agnes Grzimek, która 25 stycznia wzięła ślub z pochodzącym 

z Racławiczek Franzem Kowollik..
307 Opr. Robert Hellfeier. Na podstawie szkicu zawartego w Aktenvermerk für die Pfarrchronik, Kronika parafii 

Racławiczki, t. I, s. 106b.
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Jak	 widać	 w	 przedstawionej	 relacji,	 związek	 zjawiska	 zorzy	 polarnej	 i	 jego	
domniemane	powiązanie	z	wybuchem	II	wojny	światowej	utkwiło	w	pamięci	roz-
mówczyni	tak	bardzo,	że	jego	wystąpienie	datuje	ona	na	rok	1939,	choć	faktycznie	
miało	ono	miejsce	rok	wcześniej.	Co	ciekawe,	większość	rozmówców	posiadających	
wiedzę	 o	 tym	wydarzeniu	 zapytana	 o	 jego	 datę,	 również	 twierdzi,	 że	 zjawisko	 to	
miało	miejsce	w	1939	r.	Zaś	 rozmówcy,	którzy	pamiętają	 lub	 też	 słyszeli	 zarówno	
o	zorzy	polarnej	jak	i	o	słupie	świetlnym	–	twierdzą,	iż	zjawiska	te	były	swego	rodzaju	
znakami	świadczącymi	o	rozpoczęciu	II	wojny	światowej	(zorza	polarna	z	1938	r.)	
i	jej	zakończeniu	(słup	świetlny	z	1945	r.).

Armia Czerwona coraz bliżej

Pierwsze	 obawy	wśród	mieszkańców	 dotyczące	możliwości	 prowadzenia	 dzia-
łań	zbrojnych	na	terenie	Smolarni	pojawiły	się	w	styczniu	1945	r.,	kiedy	to	wojska	
sowieckie	opanowały	prawobrzeżną	część	Odry	i	parły	dalej	na	zachód.	25	stycznia	
opanowały	oddaloną	o	11	km	na	wschód	od	naszej	miejscowości	Dobrą,	skąd	zostały	
wyparte	27	stycznia308.

Sytuacja	 na	 froncie	 stała	 się	 bardziej	 napięta	 na	 przełomie	 lutego	 i	 marca.	
Domy	 tutejszej	 ludności	 stały	 się	 tymczasowymi	magazynami	 z	 ekwipunkiem	dla	
niemieckich	 żołnierzy.	Na	dzisiejszej	 ulicy	 leśnej	w	domu	 rodziny	Heyna	powstał	
magazyn	z	umundurowaniem	dla	żołnierzy	niemieckich,	u	rodziny	Wuttke	–	z	bro-
nią,	a	u	rodziny	Gonsior	–	z	żywnością309.	Podobne	magazyny	powstały	w	szynku	
u	 Alberta	 Siemensa	 (żywność)	 oraz	 w	 okolicznych	 zabudowaniach	 rodzin:	Okon	
(zużyte	mundury,	buty),	Lisson	(alkohol),	Kolodziej	(nowe	mundury,	koce)	i	Gon-
sior	(chleb)310.	W	budynku	miejscowej	szkoły	podstawowej	(nieczynnej	od	stycznia)	
utworzono	szpital	polowy	(lazaret)	dla	rannych	żołnierzy.

Na	kilka	dni	przed	wejściem	wojsk	radzieckich	do	wioski	wojska	saperskie	wysa-
dziły	w	kilku	miejscach	drogę	na	odcinku	od	Smolarni	do	Ligoty	Prószkowskiej	oraz	
wybudowały	tam	zapory	przeciwpancerne.	Droga	została	wysadzona	na	wysokości	
Szpicy,	Bōdzky Drōgi i Krapkowiczōnki.	Działania	te	miały	na	celu	utrudnić	i	opóźnić	
wejście	wojsk	radzieckich	do	wioski	od	strony	północnej.	Jednym	z	żołnierzy,	który	
brał	w	 tym	udział	był	m.in.	mieszkaniec	Smolarni,	który	oprócz	opisanych	wyżej	
działań	wraz	z	innymi	żołnierzami	zakładał	również	ładunki	wybuchowe	pod	dwoma	
mostami	znajdującymi	się	pomiędzy	Racławiczkami	a	Kujawami,	które	ostatecznie	
też	zostały	wysadzone.	

Jak	wspomina	11-letni	wówczas	mieszkaniec	Racławiczek:	Eh steł z mamył tukej 
przi kałużyj, bo to tu kałuża311 była […] I jedyn niemiecki wojełk tyż tał był, taki Flie-

308 Tomczyk D., Miążek R., 1999, s. 36-37.
309 Według relacji pochodzącego ze Smolarni mieszkańca Racławiczek z 2009 r.
310 Według relacji pochodzącego ze Smolarni mieszkańca Niemiec z 23.07.2012 r.
311 Kałuża – chodzi tutaj o plac koło kościoła parafialnego w Racławiczkach, w miejscu, gdzie dawniej istniał 

niewielki staw.
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geroffizier312 w mundurze lotnika. I to mama z ni tał rzyłdziyła. No to łōn tumaczył, że 
łōn był w lotnictwie, ale lotnictwa już niy ma i to go wejźli tak do wojska. To łōn tu był, 
choć już wojska nie było. I jeł powiedzieł: „Je, kuck mal313 mama!” – taki kurz szeł do 
gōry. To jeszcze tyn wojełk powiedzieł: „Ah, da gehen die Brücken hoch” To wysadziyli ty 
mosty […] Wszysky ty czi mosty wysadziyli314.

18.03.1945	r.	do	domu	rodziny	Rozyczka	(pl.	Różyczka)	w	Serwitucie	przybyli	
niemieccy	żołnierze	oraz	dwie	kobiety,	które	chciały	spędzić	tam	najbliższą	noc.	Jed-
nak	wczesnym	wieczorem	kobiety	gdzieś	wyszły	i	po	powrocie	oznajmiły,	iż:	Die Lage 
hat sich verbesert, wir Fahren wieder nach Proskau zurück	 (Sytuacja	 się	polepszyła,	
jedziemy	z	powrotem	do	Prószkowa).	I	tak	jeszcze	tego	samego	wieczora	niemieccy	
żołnierze	 i	kobiety	odjechały315.	Podobnie	sytuacja	wyglądała	w	Smolarni,	z	której	
również	większość	niemieckich	żołnierzy	odjechała	w	nocy	z	18	na	19	marca,	a	na	
miejscu	pozostało	jedynie	kilku	bądź	też	kilkunastu	z	nich.	

Ostatecznie	wojska	 sowieckie	 do	 Smolarni	 i	 Serwitutu	 dotarły	 19	marca.	Do	
miejscowości	 weszły	 pododdziały	 80.	 Dywizji	 Piechoty	 pułkownika	 Dmitrija	
Kuzmija	z	43.	Korpusu	Piechoty	generała	majora	Anatolija	Andriejewa.	Miejscowość	
i	okolice	zostały	zdobyte	w	toku	operacji	opolskiej,	przez	 lewe	skrzydło	1.	Frontu	
Ukraińskiego,	którego	dowódcą	był	marszałek	Iwan	Koniew316. 

Na	kilka	godzin	przed	wkroczeniem	wojsk	Armii	Czerwonej	do	miejscowości	
pod	 tutejszy	 szynk	 na	 rowerze	 podjechał	 starszy	 mężczyzna,	 który	 miał	 na	 sobie	
cywilne	ubrania	i	pytał	napotkanych	ludzi,	czy	są	tutaj	jeszcze	niemieccy	żołnierze.	
Na	co	mieszkańcy	odpowiadali,	że	nikogo	już	nie	ma,	gdyż	wszyscy	opuścili	miej-
scowość	poprzedniej	nocy.	Usłyszawszy	to	–	starszy	mężczyzna	odjechał	z	powrotem	
w	kierunku	Prószkowa.	Krótko	po	tym	zdarzeniu	do	szynku,	w	którym	znajdował	
się	wojskowy	magazyn,	na	śniadanie	przyszło	pięciu	niemieckich	żołnierzy,	czwórka	
z	nich	weszła	do	środka,	a	piąty	pilnował	wejścia.	Po	jakimś	czasie	do	wioski	weszli	
pierwsi	 sowieccy	 żołnierze.	Widząc	 to,	 trzymający	 przed	 szynkiem	wartę	 żołnierz	
krzyknął:	Die Russen kommen!	 (Sowieci	 nadchodzą!)	 –	wtedy	 niemieccy	 żołnierze	
zaczęli	uciekać.	Jeden	z	nich	poddał	się,	licząc	na	to,	że	dzięki	temu	przeżyje.	Jednak	
kiedy	wpadł	w	ręce	sowietów,	został	zabity	kilkoma	uderzeniami	kolbą	broni.	Drugi	
żołnierz	próbował	zbiec	przez	pola	znajdujące	się	pomiędzy	zabudowaniami	rodzin	
Bensch	i	Kolodziej.	Ucieczka	ta	jednak	się	nie	powiodła	i	żołnierz	został	zastrzelony.	
Pozostała	trójka	zdążyła	ukryć	się	gdzieś	w	pobliskim	lesie	skąd	–	według	relacji	roz-
mówcy	–	przedostała	się	później	do	sąsiednich	Dziedzic317.

312 Fliegeroffizier (niem.) – pl. oficer lotnictwa.
313 Kuck mal (niem.) – pl. popatrz, spójrz.
314 Według relacji mieszkańca Racławiczek z 2.04.2013 r. Tłumaczenie: Stałem z mamą obok Kałuży, bo tu 

była Kałuża […] Był tam też jeden niemiecki żołnierz, oficer lotnictwa w mundurze lotnika. Mama z nim 
rozmawiała. On jej tłumaczył, że był w lotnictwie, ale teraz już lotnictwa nie ma i wzięli go do sił lądowych. 
Także on tutaj był, mimo tego iż wojska jako tako nie było. Ja wtedy powiedziałem: „Mamo popatrz!” – to 
było widać kurz unoszący się w górę. Wtedy ten żołnierz powiedział: „Wysadzili mosty”. To wysadzili te 
mosty […] wszystkie trzy mosty wysadzili.

315 Według relacji Alojzego Różyczki z Serwitutu z 7.07.2012 r.
316 Tomczyk D., Miążek R., 1999, s. 42.
317 Według relacji byłego mieszkańca Smolarni z 9.11.2009 r. i 20.02.2010 r. 
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Powyższa	relacja	jest	jednak	nieco	sprzeczna	z	informacjami	przekazanymi	przez	
innego	mieszkańca	Smolarni,	który	twierdzi,	że	tego	dnia,	mając	13	lat,	obserwował	
całe	zajście	zza	pobliskich	zabudowań.	Według	niego,	znajdujący	się	w	szynku	maga-
zyn	pilnowany	był	przez	kilku	niemieckich	żandarmów	polowych318.	Około	godziny	
12:00	 konno	 pod	 szynk	 przybyło	 pięciu	 niemieckich	 żołnierzy,	 którzy	 chcieli	 się	
zaopatrzyć	 tutaj	 w	 żywność.	 Jednak	 sprawujący	 przed	 drzwiami	 wartę	 żandarm	
odmówił	 im	pomocy,	mówiąc,	że	według	rozkazu	nie	ma	pozwolenia	na	wydawa-
nie	komukolwiek	 żywności.	Po	kilkuminutowej	wymianie	 słownej	pomiędzy	 żan-
darmami	 a	przybyłymi	 żołnierzami	doszło	do	 sprzeczki.	Ostatecznie	 żołnierze	 siłą	
weszli	 do	magazynu	 i	 zdobyli	 pożywienie,	 po	 czym	wyruszyli	 dalej	 konno	w	kie-
runku	Prószkowa.

Około	 godziny	 13:00	 do	 Smolarni	 dotarli	 pierwsi	 sowieccy	 żołnierze,	 którzy	
natknęli	 się	na	pilnujących	magazynu	żandarmów.	W	tym	momencie	osoba	 spra-
wująca	wartę	chciała	ukryć	się	na	strychu	zabudowań	mieszkalnych	rodziny	Siemens	
(Szyma),	jednak	znajdująca	się	przed	drzwiami	Hildegard	–	jedna	z	córek	właściciela	
szynku	–	zdążyła	zamknąć	drzwi,	uniemożliwiając	tym	samym	żołnierzowi	wejście	
do	 środka.	Żołnierz	 ten	 został	 złapany	przez	 sowietów,	uderzony	kilka	 razy	kolbą	
broni,	po	czym	o	własnych	siłach	dotarł	pod	zabudowania	rodziny	Brylla	gdzie	się	
przewrócił	i	ostatecznie	zmarł.	

Jak	dalej	relacjonował	rozmówca	–	pozostała	dwójka	żandarmów	została	zastrze-
lona	podczas	próby	ucieczki.	Jeden	z	nich	pomiędzy	zabudowaniami	rodzin	Kolodziej	
i	Bensch,	a	drugi	na	polu	w	pobliżu	stodoły	rodziny	Kolodziej.	Czwarty	żandarm	
uciekł	do	Dziedzic,	gdzie	najprawdopodobniej	w	późniejszym	czasie	został	schwy-
tany	i	zastrzelony.	Ostatni	piąty	żandarm	ukrył	się	w	zabudowaniach	gospodarczych	
rodziny	 Bensch,	 gdzie	 po	 kilku	 dniach	 został	 odnaleziony	 i	 osadzony	 w	 areszcie	
mieszczącym	się	w	domu	rodziny	Franza	Lisson.	Żołnierz	ten	uszedł	jednak	z	życiem	
i	krótko	po	wojnie	wrócił	do	Smolarni	do	domu,	w	którym	był	przetrzymywany,	
i	 pod	 podłogą	 zabitą	 deskami	 odnalazł	 kieszonkowy	 zegarek	 ukryty	 przez	 niego	
w	tym	miejscu	w	marcu	1945	r319.

Co	ciekawe,	informacji	o	tym,	jakoby	żandarm	ukrywający	się	w	zabudowaniach	
gospodarczych	rodziny	Bensch	został	schwytany	i	osadzony	w	areszcie,	nie	potwier-
dza	20-letnia	wówczas	mieszkanka	tego	domu.	Według	przekazanych	przez	nią	infor-
macji	w	domu	tym	faktycznie	chciał	się	ukryć	jakis	niemiecki	żołnierz,	jednak	został	
schwytany	przez	sowietów	i	zastrzelony320.

Jak	widać,	w	powyższym	zdarzeniu	nie	wszystkie	 informacje	 są	 spójne.	Mimo	
tego	relacje	te	są	bezcenne	i	stanowią	ciekawy	obraz	wydarzeń	z	pierwszych	kilkudzie-
sięciu	minut	po	wejściu	do	miejscowości	wojsk	Armii	Czerwonej.	

318 Żandarmi polowi przez miejscową ludność określani byli jako Kettenhunde (niem.) – pl. „psy łańcucho-
we”.

319 Drugą wersję wydarzeń opracowano na podstawie rozmów przeprowadzonych 23.07.2012 r. i 6.08.2013 r. 
z pochodzącym ze Smolarni mieszkańcem Niemiec.

320 Według relacji byłej mieszkanki Smolarni z 29.09.2013 r.
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Istniejąca do dnia dzisiejszego konstrukcja więźby dachowej z widocznymi śladami po pożarze

Krótko	przed	południem	nad	miejscowością	zaczęły	przelatywać	pierwsze	radziec-
kie	 samoloty,	 które	 ostrzeliwały	 i	 zrzucały	 bomby	 na	 tutejsze	 zabudowania.	 Pod	
domem	rodziny	Schuster	stał	niemiecki	wojskowy	samochód,	który	został	ostrzelany	
z	broni	pokładowej.	Od	tego	ostrzału	zajęło	się	również	poddasze	tego	domu.	Relacja	
14-letniej	wówczas	mieszkanki:	My wygorali tygo dziewiytnastygo marca sztyrdziestyj 
piyłtyj roku […] To ło jedynełstyj nył takył bortwafył321 szczelył nad tył kuchniył […] 
i to my tał gajsiyli. Ale ło jednyj już Rus wlełz na i to potyj my już tał nie gajsiyli […] 
Ło piyłntyj na wieczōr nełs wygnali aże na Smolnik tał za Ligotał, ale to dali gorało. 
Robert czy wierzyjsz czy ni. Najsi mieli taki zwyczaj na tyjch balkach przi tyjch schodach 
powiejsiyli tyn chlyb świynty Jagatki. To był taki pas łobgoranyj, tak choćbyjś utnył. To 
było wszysko, ta ściana bryłneł, łopełlōneł. A tu już były ty schody i dali nie zgorało nic. 
My przijechali za czi dni du dōm z ty Ligoty […] To muter322 padali – na ja, to już nie 
bamy mieć ani izbōw, bo to wszysko zgorało. Rusy – ci tał nie gajsiyli. I to potyj kożdyj 
chto toty widzieł, padali – to mełcie cudownył rzecz, bo taky cojś było niemożliwie. Że 
ta czynść nad tył kuchniył, nad tyj chlywał zgorało […] A ta ściana tygo siana steła323. 

321 Bortwafa (śl.) – z języka niemieckiego Bordtwaffen – pl. broń pokładowa.
322 Muter (śl.) – z języka niemieckiego Mutter – pl. matka.
323 Według relacji Johanny Apostel z Dziedzic z 3.10.2012 r. Tłumaczenie: U nas paliło się 19 marca 1945 r. […] 

O godzinie 11:00 dom został ostrzelany z samolotu z broni pokładowej, tutaj nad kuchnią […] Gasiliśmy 
pożar, ale o 13:00 weszli sowieci i później żeśmy już nie gasili. O 17:00 wieczorem wygnali nas na Smolnik 
za Ligotę, a strych dalej się palił. Robert czy wierzysz, czy nie. Nasi rodzice mieli zwyczaj na belkach przy 
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Ostatecznie	ogień	strawił	tylko	część	strychu	znajdującą	się	nad	kuchnią	oraz	chle-
wem	i	nie	przeniósł	się	na	pozostałe	części	budynku.	

W	 ten	 sam	 sposób	 kilka	 dni	 wcześniej	 ostrzelany	 został	 dom	 rodziny	 Janik,	
czego	efektem	było	spalenie	się	części	poddasza	znajdującego	się	nad	zabudowaniami	
gospodarczymi.	Natomiast	na	 stodołę	 znajdującą	 się	u	drugiej	 rodziny	 Janik	–	 tej	
mieszkającej	koło	dzwonnicy	–	spadła	bomba,	która	raniła	znajdujące	się	w	środku	
konie	należące	do	niemieckiego	wojska324.	W	Smolarni	spalona	została	również	tutej-
sza	szkoła	podstawowa,	którą	podpalili	sowieccy	żołnierze.

W	godzinach	popołudniowych	16-letnia	wówczas	mieszkanka	Smolarni	–	Maria,	
razem	ze	swoim	ojcem	zjawiła	się	w	miejscowej	szkole,	w	której	znajdował	się	szpital	
polowy	(lazaret).	Będąc	pod	budynkiem,	obydwoje	usłyszeli	dochodzące	z	wnętrza	
budynku	odgłosy.	Gdy	weszli	do	środka,	zastali	tam	kilku	rannych	niemieckich	żoł-
nierzy.	Po	krótkiej	chwili	dziewczyna	zauważyła	zbliżających	się	w	kierunku	szkoły	
sowietów,	 zawołała	wtedy	ojca,	 z	 którym	w	ostatnim	momencie	 zdążyła	uciec	do	
domu.

O	 wydarzeniach	 tych	 wspomina	 m.in.	 była	 mieszkanka	 Smolarni:	 Wian, że 
tan byli i ich powywojziyli, ale piōntka ich łostało, takich ciynżko rannyjch. Joł ich nie 
widziała, bo my tan dzieci nie lecieli. Ale to wian, że ci byli potyn pobici tan. Bodejź 
piyńć tyjch wojełkōw. Bo to tile wianm jak rzōndziōła ta, co była jako dziywka325 u tyjch 
rechtorōw. I to łōna z tyj łojcał szła potyn tał. Padała: „foter326, pōjcie jeszcze idziymy 
łoberzdżeć” […] A jak sie tał dostali, to ci wojełcy płakali i wrzeszczeli z tyj klajsie327.

Ostatecznie	czwórka	z	piątki	znajdujących	się	w	szkole	żołnierzy	w	obawie	przed	
sowietami	ukryła	się	w	zabudowaniach	gospodarczych	mieszczących	się	obok	szkoły.	
Tam	 jednak	 zostali	 oni	 odnalezieni	 i	 zabici.	Ciała	 żołnierzy	w	późniejszym	 czasie	
zakopano	w	 znajdujących	 się	 na	 boisku	 okopach.	 Późnym	 latem	 lub	 też	wczesną	
jesienią	ekshumowano	je	i	przeniesiono	do	zbiorowej	mogiły	na	cmentarz	parafialny	
w	Racławiczkach.	Według	relacji	jednego	z	mieszkańców,	który	pomagał	przy	grze-
baniu	 zwłok	 –	 nieśmiertelniki,	 które	 żołnierze	mieli	 przy	 sobie,	 zabrał	 do	 domu	

schodach wieszać chleb św. Agaty. To tam był spalony taki pas, jakbyś uciął. To było wszystko, ta ściana 
brązowa, nadpalona. A tutaj były schody i dalej już się nic nie spaliło. Z Ligoty wróciliśmy do domu po 
trzech dniach […] To mama powiedziała – no tak, to my już nie będziemy mieć pokoi, bo to wszystko się 
spaliło. Sowieci – oni nie gasili. I później każdy, kto to widział, to mówił, że to jest cudowna rzecz, gdyż 
takie coś było niemożliwe, że ta część na kuchnią i chlewem się spaliła […] A ta ściana tego siana została.

324 Według relacji pochodzącej ze Smolarni mieszkanki Niemiec z 16.09.2013 r.
325 W lokalnej gwarze słowo dziywka w ogólnym pojęciu oznacza służącą – Dienstmädchen (niem.). Nato-

miast w przytoczonym fragmencie wypowiedzi określenie to tyczy się mieszkanki Smolarni, która od 
1944 r. do marca 1945 r. wykonywała tzw. Pflichtjahr (niem.) – tj. obowiązkową służbę (w tym przypadku 
u ówczesnego kierownika szkoły podstawowej w Smolarni – Georga Schöna), podczas której wykonywa-
ło się podstawowe prace i czynności domowe. Trwający rok Pflichtjahr mógł być wykonywany również 
u sołtysa, na gospodarstwie czy też w domu.

326 Foter (śl.) – z języka niemieckiego Vatter – pl. ojciec.
327 Według relacji byłej mieszkanki Smolarni z 1.09.2010 r. Tłumaczenie: Wiem, że tam byli i ich wywieźli, ale 

piątka z nich została, tych ciężko rannych. Ja ich nie widziałam, bo my jako dzieci żeśmy tam nie chodzili.  
Ale wiem, że oni byli później tam zabici. Ponoć pięcioro ich było. Tyle wiem z tego, co opowiadała mi ta, 
która była w szkole za służącą u ówczesnego kierownika. I to ona z ojcem później tam poszła. Powiedziała: 
„Tato, chodźmy tam jeszcze obejrzeć” […] A jak tam dotarli, to żołnierze, którzy byli w tej klasie, płakali 
i krzyczeli.
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ówczesny	właściciel	karczmy	w	Smolarni	–	Albert	Siemens,	który	miał	zamiar	wysłać	
je	 do	 instytucji	 zajmującej	 się	 identyfikacją	 żołnierzy	poległych	w	 czasie	 II	wojny	
światowej.	Czy	to	ostatecznie	uczynił?	Tego	nie	wiadomo328.

O	miejscu,	w	którym	zabito	 żołnierzy,	wspomina	m.in.	Stanisław	Zamarlik	–	
kierownik	smolarskiej	szkoły	w	latach	1949-1950,	któremu	o	tamtych	wydarzeniach	
opowiadała	jedna	z	mieszkanek	Smolarni:	To ta sprzątaczka, ta Woehl to mi mówiła: 
„Wie pan co? Ja się tam nawet boję wchodzić. Bo tam jak żeśmy przyszli, jak to się skoń-
czyło, to wszystko tam było krwią zbroczone” – tak mi powiedziała. Te ściany. Że tam 
jakąś rzeź Ruski zrobili […] Ona mi mówiła, że tam było wszystko krwią zbroczone. 
Tak mówiła – nie wiem, czy przesadzała, że na podwórku szkolnym to palce znaleźli 
z rąk329.

Gdzieś	pomiędzy	godziną	13:30	a	14:00	sowieci	dotarli	do	zabudowań	Serwi-
tutu	znajdujących	się	od	strony	Smolarni,	a	do	godziny	14:30	dotarli	do	ostatnich	
zabudowań,	 mieszących	 się	 przy	 granicy	 z	 Racławiczkami.	 Jak	 wspomina	 jeden	
z	tamtejszych	mieszkańców:	To było zorganizowany wojsko. Ōni przez dwa tygodniy tu 
byli, dwa czołgi tu mieli. I była zapora, tu jedna, a tał na drugi strōnie drugeł. Jak ktojś 
obcyj był, choć z Rusków – to go zarełz legitymowali […] Tu była takeł stareł chałpa, to 
były dwie izby. To moja ołma i siostra łod matki była w jednyj izbie, a ty Rusy tał. To byli 
sami jacyś wyższył rangył. To był tyn sztab całyj. I to tał siedzieli330. 

Ten	sam	rozmówca	opowiada	również	o	sposobie	porozumiewania	się	radziec-
kich	żołnierzy	z	tutejszą	ludnością:	No bo ōni byli zaskoczōni, bo tu byli niby Niymcy, 
a my po polsku rzyłndziyli – no po ślyłsku, takył gwarył. I to my sie porozumieli. Ale ci 
piyrsi Rujsi umieli wszyscy po niemiecku […] ci co tyn frōnt szeł łod Prószkowa. To łōni 
umieli wszyscy po niemiecku perfekt. Ale z nami mōgli rzyłdzić po niemiecku i po polsku. 
Łōni godali po rusku, a my po polsku i łōni rozumieli. Wiysz – niektōryjch rzeczyj sie nie 
rozumiało […] ale dogadać sie szło331.

Niestety	w	związku	z	małą	 liczbą	żyjących	 już	mieszkańców	Serwitutu,	którzy	
mogliby	szerzej	opisać	wydarzenia	z	marca	1945	r.,	nie	udało	uzyskać	się	jakiejś	więk-
szej	ilości	relacji	z	tego	okresu.	Co	ciekawe,	jeden	z	rozmówców	twierdzi,	że	od	czasu	
wkroczenia	wojsk	 radzieckich,	 przez	 kolejne	 dwa	 tygodnie	w	 Serwitucie	 nie	 było	
stałego	wojska.	Zdarzały	się	tylko	sytuacje,	kiedy	przyjeżdżało	kilku	żołnierzy,	kradli	
gospodarzom	gęsi,	kury	i	odjeżdżali	dalej.	A	dopiero	1	kwietnia	–	w	Wielkanoc	–	
w	wiosce	zakwaterowani	zostali	na	stałe	radzieccy	żołnierze.	Wtedy	też	miało	się	tutaj	
328 Według relacji pochodzącego ze Smolarni mieszkańca Niemiec z 24.07.2012 r.
329 Według relacji Stanisława Zamarlika z Zabrza z 6.05.2013 r.
330 Według relacji Alojzego Różyczki z Serwitutu z 26.06.2013 r. Tłumaczenie: To było zorganizowane wojsko. 

Oni byli tutaj przez dwa tygodnie i mieli tu również dwa czołgi. Była tutaj też zapora, jedna na jednym 
końcu, a druga na drugim. Jak był tu ktoś obcy, nawet z Sowietów –  to go od razu legitymowali […] Tu był 
taki stary dom, w którym były dwa pokoje. Moja babcia i mamy siostra były w jednym pokoju, a Sowieci 
tam. Oni byli wyższej rangi. To był sztab. I tam siedzieli.

331 Według relacji Alojzego Różyczki z Serwitutu z 26.06.2013 r. Tłumaczenie: Oni byli zaskoczeni, bo tutaj byli 
niby Niemcy, a myśmy rozmawiali po polsku – to znaczy po śląsku, taką gwarą. I to myśmy się porozumieli. 
Ale Sowieci, którzy przyszli tutaj razem z frontem od strony Prószkowa, to wszyscy umieli doskonale po 
niemiecku. Ale z nami mogli rozmawiać i po niemiecku i po polsku. Oni rozmawiali po rosyjsku, a my po 
polsku i oni nas rozumieli […] Wiesz – niektórych rzeczy się nie rozumiało […] ale mogliśmy się doga-
dać.
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odbyć,	 jak	 to	 określił	 rozmówca,	 swego	 rodzaju	 zebranie,	 które	 prowadziła	 osoba	
mówiąca	w	języku	polskim.	Poinformowała	ona	mieszkańców,	iż	ci	nie	muszą	opusz-
czać	swoich	domów	i	nic	im	się	nie	stanie.	Powinni	być	jednak	spokojni	i	w	miarę	
możliwości	 pomagać	 żołnierzom332.	 Jednak	 większość	 pochodzących	 z	 Serwitutu	
rozmówców	podaje	przedstawioną	pierwszą	wersję	wydarzeń,	według	której	Sowieci	
zakwaterowani	zostali	tutaj	już	pierwszego	dnia.	

Jeszcze	 tego	 samego	 dnia	 (19	 marca)	 w	 godzinach	 popołudniowych	 pierwsi	
mieszkańcy	Smolarni	zaczęli	opuszczać	swoje	domostwa	–	mówiąc	w	lokalnej	gwarze	
– flichtowali333.	Spora	część	z	nich	wyruszyła	na	północ,	gdzie	znalazła	schronienie	
w	Ligocie	Prószkowskiej,	Smolniku	i	Dzikowie.	Niektórzy	z	mieszkańców	podążali	
zaś	na	południowy	wschód	do	sąsiednich	Dziedzic.	W	swoich	domach	pozostali	jedy-
nie	mieszkańcy	Serwitutu	oraz	dzisiejszej	ul.	Pachów	w	Smolarni.	Wśród	tutejszych	
mieszkańców	była	również	dosyć	liczna	grupa	osób,	które	opuściły	miejscowość	na	
dzień	przed	nadejściem	frontu,	i	mieszkańcy	ci	razem	z	niemieckim	wojskiem	podą-
żali	na	południe	w	kierunku	Czech.	

Rodziny,	które	opuściły	swoje	domostwa,	wróciły	do	nich	po	kilku	lub	też	kil-
kunastu	dniach.	Podczas	ich	nieobecności	radzieccy	żołnierze	szabrowali	i	zabierali	
z	domów,	co	tylko	się	dało:	zapasy	żywności,	konie,	krowy	itp.	Jednak	jak	się	okazuje,	
nie	tyko	oni	dokonywali	takich	czynów,	ale	również	miejscowa	ludność,	korzystając	
na	przykład	z	nieobecności	sąsiadów	dopuszczała	się	tego	typu	kradzieży.

Pod	koniec	marca	lub	też	na	początku	kwietnia	kobiety	i	starsze	dzieci	zaciągnięte	
zostały	do	kopania	okopów	w	Prężynie	pod	Białą.	Jak	wspomina	mieszkanka	Smolarni	
–	Maria	Spałek,	która	w	wieku	16	lat	została	wysłana	do	Prężyny:	To jeszcze było bez 
wojnał, bo jeszcze pon szczylali. To było jeszcze bez frōntał, toch była aże do końca wojny. 
Na nojntyn334 maj potyj tał wypōjściyli – ale to jeł już uciekła […] Jeł a Lejna Kasperkowa 
– to my razał uciykały […] Na kōniach potyn rajtowali335, a nełs gōniyli […] Tał było 
kopano durch, rełz przi rajzie. A to my tyż tak tał leżały jak świniy, my były zawszōny cały. 
Do jedzynia my miały prawie ty sztamfkartełfly na wieczór, a mlyko do tygo. Obiadu my 
nie miały nic […] Nełs pobrali wszysky ty jargangi336, a tyn mōj nełbarzyj. A mie ani nie 
chcieli wejś, bo jeł była takeł chudeł. To tyn Rus, jak mie widzieł, to padeł iżech je za małeł 
[…	płacz	rozmówczyni	…]. Ale nasza sōmsiadka – to jeja cera musiała iś. I to szła powie-
dzieć, iże jeł sał tyż je z tyjch co umiał iś. To potyn pō mie zajś tyż prziśli337.

332 Według relacji pochodzącego z Serwitutu mieszkańca Niemiec z 31.05.2013 r.
333 Flichtować (śl.) – z języka niemieckiego flüchten – uciekać; np. „my flichtowali” – myśmy uciekali.
334 Nojntyn (śl.) – z języka niemieckiego neunte – pl. dziewiąty.
335 Rajtować (śl.) – z języka niemieckiego Reiten – pl. jeździć konno.
336 Jargang (śl.) – z języka niemieckiego Jahrgang – pl. roczniki.
337 Według relacji Marii Spałek ze Smolarni z 28.09.2009 r. Tłumaczenie: To było jeszcze podczas wojny, bo 

później jeszcze strzelali. To było w czasie frontu, byłam tam aż do końca wojny. 9 maja nas potem wypu-
ścili – ale ja już uciekłam […] Ja i Helena Kasperek – razem żeśmy uciekały […] Później nas gonili konno 
[…] Tam było kopane raz przy razie. Myśmy tam leżały jak świnie, byłyśmy całe zawszone. Do jedzenia 
miałyśmy tylko wieczorem ziemniaki i do tego mleko. Obiadu nie miałyśmy […] Od nas pobrali wszystkie 
te roczniki, a mój najbardziej. Mnie nawet wziąć nie chcieli, bo ja byłam taka chuda. To jak mnie ten so-
wiecki żołnierz widział, to powiedział, że jestem za mała. Ale nasza sąsiadka – to jej córka musiała iść. I ona 
powiedziała, że ja też jestem z tych, co mogą iść. To później po mnie wrócili.
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Poza	 opisanymi	wyżej	 pracami	miejscowa	 ludność	 była	 zaciągana	 również	 do	
pędzenia	bydła	na	wschód:	To była przeprowadzka krōw do Rusyjy. Z Dziedzic ejh 
musiała iś z tymi krowōma […] W Kujawach my byli na noc, piyrszył noc. To wejźli 
chopōw tyż. Mōj Schwiegervater338 był tedy tyż wejźniōnyj. Ōni śli za swojy cery. To 
ty cōrki miały iś, a to łōni sie stawiyli, iże ōni pudył. Ale tyjch potyn z Kujełw chopōw 
posłali du dōm […]	Tał na tyj placu w tyjch chlywach były wszysky krowy i tałstyłnd my 
potyn ruszyli na drōgi dziyń przez Krapkowicy, aż do Szczelec. My byli za Szczelcōma 
tał, w taki majyłtku. Na i potyn przed piyrszyj majał to ta jedna kobiyta powiedziała: 
„Dziełchy, jak umiycie to ucieczcie”. I to my potyn w nocyj uciykały […] Nełgorzyj było 
bez tał Łodrał, w taki łōdce, a to nełs było dojś siyłał. Toch sie nełbarzyj beła339. 

Osobą,	która	zasugerowała	dziewczynom,	aby	tej	nocy	uciekły	do	domu,	była	
kobieta	mieszkająca	w	sąsiedztwie	domu,	w	którym	przebywały	dziewczyny,	której	
córka	 jakiś	 czas	wcześniej	 również	 została	wysłana	 do	 pędzenia	 bydła	 na	wschód.	
Kobieta,	 będąc	 świadoma	 tego,	 co	 czeka	 dziewczyny,	 zasugerowała	 im	 ucieczkę.	
Wcześniej	 jednak	przygotowała	im	jedzenie	i	picie	na	drogę	i	wskazała,	w	którym	
kierunku	powinny	iść.	Mimo	tego	dziewczyny	przez	dosyć	długi	czas	błądziły	i	krą-
żyły	w	jednym	miejscu.	Zdesperowane,	nie	mając	innego	wyjścia,	zdecydowały	się	
zapukać	do	drzwi	obcego	domu,	który	napotkały	po	drodze.	W	domu	tym	mieszkała	
starsza	kobieta,	która	wszystkich	nakarmiła,	napoiła,	przygotowała	dodatkowe	jedze-
nie	na	dalszą	drogę	i	wskazała	prawidłowy	kierunek,	w	którym	dziewczyny	powinny	
uciekać.	Nad	ranem	cała	grupa	wyruszyła	w	dalszą	drogą.	Ostatnią	przeszkodą,	jaką	
musiały	pokonać	było	przedostanie	się	na	drugi	brzeg	Odry	w	rejonie	Krapkowic.	
Traf	chciał,	że	po	drugiej	stornie	rzeki	dziewczyny	spotkały	pochodzącego	z	Otmętu	
chłopaka,	którego	poznały	kilka	dni	wcześniej	w	Kujawach.	Ten	przetransportował	
je	łódką	na	drugą	stronę	rzeki.	Ostatecznie	wszystkie	osoby,	które	zdecydowały	się	na	
ucieczkę,	szczęśliwie	powróciły	do	domu340.

Wkraczających	do	tutejszych	miejscowości	radzieckich	żołnierzy	–	jak	i	wszyst-
kich	innych	ludzi	–	można	podzielić	na	dwie	kategorie.	Pierwsi	z	nich	byli	osobami	
mało	kulturalnymi	i	nieuprzejmymi	w	stosunku	do	miejscowej	ludności.	Zdarzały	
się	również	próby,	a	także	dochodziło	do	gwałtów	na	dziewczynach	i	młodych	kobie-
tach:	Jak fronta była, to były gwałty. Gdzie mody kobiyty były, to gwałciyli. Jeł ejh mieł ty 
dziejsiyńć, jedynełście lełt, ale jeł już wiedzieł. Jak Rusy prziszły i ty dziełchy tam brały, 
tam beczały, to jeł wiedzieł, że łōni bierył toty na gwałt341. 
338 Schwiegervater (niem.) – pl. teść.
339 Według relacji byłej mieszkanki Dziedzic z 28.09.2009 i 31.08.2012 r. Tłumaczenie: To była przeprowadzka 

krów do Rosji. Z Dziedzic musiałam iść z tymi krowami […] Pierwszą noc byliśmy w Kujawach. Mężczyzn 
też wzięli. Tam był również mój teść. Oni wstawili się za swoimi córkami i szli zamiast nich. Ale później 
wszystkich mężczyzn w Kujawach odesłali do domu […] Wszystkie krowy znajdowały się na podwórzu 
w chlewach i stamtąd drugiego dnia ruszyliśmy przez Krapkowice aż do Strzelec Opolskich. Byliśmy za 
Strzelcami w majątku. Później przed pierwszym maja pewna kobieta powiedziała nam: „Dziewczyny, jak 
możecie, to uciekajcie”. I w nocy żeśmy uciekały […] Najgorzej było przedostać się przez Odrę, w takiej 
łódce, a było nas dosyć dużo. Tego bałam się najbardziej.

340 Według relacji mieszkanki Dziedzic z 28.09.2009 r., 31.08.2012 r. i 14.01.2014 r.
341 Według relacji mieszkańca Racławiczek z 2.04.2013 r. Tłumaczenie: Jak przyszedł front, to i gwałty były. 

Tam, gdzie były młode kobiety, to gwałcili. Ja miałem wtedy te 10-11 lat, ale już wiedziałem. Jak Sowieci 
przyszli i brali tam te dziewczyny, a one płakały, to wiedziałem, że je gwałcą.
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W	związku	z	takimi	sytuacjami	młode	dziewczyny	przebierały	się	w	stare	ubra-
nia,	aby	wyglądały	na	starsze,	niż	faktycznie	były.	Ukrywały	się	również	na	strychach,	
w	piwnicach	i	stodołach.	Gdziekolwiek	tylko	mogły.	Jednak	zdarzali	się	również	żoł-
nierze,	którzy	chronili	tutejsze	dziewczyny	przed	tego	typu	incydentami.	Jak	wspo-
mina	 jedna	z	mieszkanek	Smolarni:	Przed frontał prziszły ty flichtlingi342 ze Ołder-
talu343. A to ich bardzo siyłał tu było. A my mieli piwnicał pod chałpył, to ty dziełchy 
to wszysko w tyj piwnicyj tał siedziały […] A potyj to wojsko prziszło, to do chałpōw 
prziszli, bo to była fronta. I to ty dziełchy musiały uciykać, bo łōni chcieli zgwałcić ty 
dziełchy […]	To w tyj piwnicyj siedziały. A u nełs – nie wiał wiela tał tyjch wojełkōw 
było. Jyno jedyn był bardzo taki dobryj wojełk. I skludziył ty dziełchy z tygo Ołdertalu 
tukej do siana. Tu nad nami jes świśla344 i to tał jy skludziył, co ci drōdzy nie wiedzieli. 
I tał chodziył i jełdło ji dełweł […] A ty matki łod tyjch dziełchōw – ale to już tak muter 
rzyłdziyli – i to padali, iże ty matki se pyjtały tyjch Rusów, dzie tyż to jejy dziełchy sył? 
A tyn jedyn padeł – do lasa my jy zaniyjśli, tał my nogi rozerwali i tał leżył. I to zajś ty 
matki beczały, a beczały. A tyn Rus nie powiedzieł nic […] A potyj jak już było po tyj 
froncie […] Niż łodjyżdżali, to tyn wojełk padeł: „Matko, córki sył tał do gōry”. I żełdnyj 
dziełsze nic nie zrobiył345. 

I	to	była	właśnie	ta	druga	„kategoria”	żołnierzy	radzieckich.	Mieszkańcy	w	swoich	
relacjach	często	wspominają	również,	że	spokój	i	porządek	podczas	przejścia	frontu	
w	dużej	mierze	zależał	od	rangi	żołnierza,	który	przebywał	 i	 tymczasowo	mieszkał	
u	danej	rodziny.		

Jak	 widać,	 nie	 wszystkich	 żołnierzy	 sowieckich	 można	 porównywać	 i	 opisy-
wać	jednakowo.	To	samo	tyczy	się	nie	tylko	ich,	ale	również	żołnierzy	niemieckich,	
w	późniejszym	czasie	polskich	 czy	 też	powojennych	przesiedleńców	 i	wszystkie	 te	
osoby,	które	w	tym	trudnym	dla	miejscowej	ludności	czasie	przewinęły	się	przez	te	
tereny.	Bo	jak	wspomina	jedna	z	mieszkanek	Łącznika:	Niymcy byli dobrzi, Ruscy byli 
dobrzi i Polełcy byli dobrzi. Ale tyż Niymcy były świniy, Ruscy świniy i Polełcy świniy. Bo 
byli i lepsi, i gorsi, każdyj był innyj. Wszysko zależało, na kogo sie trefiyło346.

342 Flichtling (śl.) – z języka niemieckiego Flüchtling – pl. uchodźca.
343 Ołdertal (śl.) – z języka niemieckiego Odertal – chodzi tutaj o miejscowość Przywory, której nazwę w maju 

1936 r. zmieniono na Odertal, a po kilku miesiącach – 10.08.1936  r. przemianowano ją na Oderfest.
344 Świśla (śl.) – okno na poddaszu nad oborą, przez które podawano słomę lub siano. (Myszyńska A., 2010, s. 

289).
345 Według relacji mieszkanki Smolarni z 7.11.2013 r. Tłumaczenie: Przed nadejściem frontu przyszli do nas 

uchodźcy z miejscowości Przywory. Było ich tutaj bardzo dużo. Myśmy mieli piwnicę pod domem, to te 
dziewczyny, które tutaj przyszły to wszystkie siedziały w piwnicy […] A później jak był front, to wojsko 
przyszło do domów. I te dziewczyny musiały uciekać, bo inaczej zostałyby zgwałcone. I to siedziały w piw-
nicy. A u nas – nie wiem, ilu tych żołnierzy było. Tylko jeden z nich był bardzo dobry. I ukrył te dziewczyny 
w sianie. Nad nami jest okno na poddaszu nad oborą i to tam je ukrył, tak żeby inni żołnierze o tym nie 
wiedzieli. On tam chodził i je karmił. Matki tych dziewczyn – to już mi moja matka opowiadała – pytały się 
Sowietów, gdzie są ich córki? Jeden z nich powiedział, że zaprowadzili je do lasu, tam im nogi pourywali 
i tam też leżą. I te matki płakały, a płakały. A tamten żołnierz nie powiedział nic. Później, gdy już front szedł 
dalej […], to zanim wszyscy odjechali, to ten żołnierz powiedział: „Matko, córki są u góry”. I żadnej dziew-
czynie nic nie zrobił.

346 Według relacji mieszkanki Łącznika z 28.11.2009 r. Tłumaczenie: Niemcy byli dobrzy, Rosjanie byli dobrzy 
i Polacy byli dobrzy. Ale też Niemcy byli świnie, Rosjanie świnie i Polacy świnie. Bo byli i lepsi, i gorsi, każdy 
był inny. Wszystko zależało od tego, na kogo się trafiło.
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Ofiary II wojny światowej

W	dalszej	części	rozdziału	przedstawieni	zostaną	mieszkańcy	Smolarni	i	Serwi-
tutu,	którzy	stracili	swoje	życie	na	frontach	II	wojny	światowej.	Przy	każdej	osobie,	
o	ile	udało	się	pozyskać	dodatkowe	dane,	podano	datę	jej	urodzenia,	miejsce,	przy-
czynę	i	datę	śmierci	lub	też	zaginięcia.	W	przypadku	gdy	nie	odnaleziono	tego	typu	
informacji,	to	przy	nazwisku	podano	jedynie	spisany	z	miejscowego	pomnika	ofiar	
wojen	światowych	wiek	danego	mieszkańca.

Mieszkańcy Smolarni

• Apostel Franz*347	–	ur.	2.04.1926	r348.,	zaginiony	od	19.07.1944	r.	Ostatni	raz	
widziany	w	okolicach	miejscowości	Złoczów	 (Zloczow)	na	 terenie	dzisiejszej	
Ukrainy349.

• Apostel Hubert	–	ur.	18.06.1925	r.,	uważany	za	zaginionego	od	22.08.1944	r.	
w	okolicach	Sandomierza	nad	Wisłą350.	W	późniejszym	czasie	trafił	do	niewoli.	
Zmarł	8.09.1945	r.	w	obozie	jenieckim	Breslau-Hundsfeld	w	obecnej	dzielnicy	
Wrocławia	Psie	Pole.	Pochowany	został	na	wojskowym	cmentarzu	w	Nadoli-
cach	Wielkich	pod	Wrocławiem	(blok	4,	rząd	22,	grób	nr	1059-1350)351.

• Bensch Heinrich	–	ur.	12.05.1920	r.,	zmarł	w	1945	r.	w	niewoli	 rosyjskiej	
na	 biegunkę.	 Pełnił	 funkcję	 radiotelegrafisty.	 Brał	 m.in.	 udział	 w	 walkach	
w	powstaniu	warszawskim	w	1944	r352.

• Brylla Robert	–	ur.	26.09.1921	r.,	raniony	odłamkami	granatu	w	płuca.	Zmarł	
3.03.1943	r.	w	lazarecie	w	Branicach,	pochowany	został	na	cmentarzu	parafial-
nym	w	Racławiczkach353.

• Cholewa Franz	–	ur.	27.04.1890	r.,	pracował	w	wytwórni	sprzętu	i	magazy-
nów	zaopatrzenia	wojskowego	„Muna”	w	Krapkowicach	(Luftmunitionsanstalt 
Krappitz).	Według	jednej	z	pozyskanych	relacji	Franz	w	styczniu	1945	r.	został	
zaciągnięty	do	Volkssturmu	 i	 ślad	po	nim	zaginął354.	Zaś	według	 informacji	
przekazanej	przez	jego	wnuczkę	Franz	zginął	w	maju	1945	r.	w	Berlinie355.

347 Nazwiska oznaczone gwiazdką (*) dotyczą osób, które nie widnieją na miejscowym pomniku ofiar wojen 
światowych, ale są np. zewidencjonowane w kronice parafialnej lub też innych źródłach. Są to przede 
wszystkim osoby urodzone w Smolarni, które w chwili śmierci były już zameldowane i mieszkały w innych 
miejscowościach bądź też z nieznanych przyczyn ich nazwiska nie zostały umieszczone na pomniku.

348 Podane przy nazwiskach daty urodzeń i ewentualne informacje o ślubach zostały zaczerpnięte z parafial-
nych ksiąg chrztów i ślubów.

349 Kronika parafii Racławiczki, t. I, s. 102.
350 Ibidem.
351 Baza danych Ludowego Niemieckiego Związku Opieki nad Grobami Wojennymi (Volksbund Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge e.V.), [w:] www.volksbund.de.
352 Według relacji siostry Heinricha z 6.05.2010 r.
353 Kronika parafii Racławiczki, t. I, s. 94.
354 Według relacji byłej mieszkanki Smolarni z 16.07.2013 r.
355 Z listu wnuczki Franza z kwietnia 2014 r.
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Informacja o śmierci 
mieszkańca Smolarni 

Johanna Okonia356

• Cholewa Ludwig	–	ur.	25.08.1924	r.,	zginął	31.01.1944	r.	w	czasie	ostrzału	
artyleryjskiego	30	km	na	zachód	od	miejscowości	Zaporoże	na	terenie	dzisiej-
szej	Ukrainy357.

• Daniel Heinrich	–	ur.	26.08.1913	r.,	poległ	w	1945	r.	wieku	32	lat358.
• Daniel Roman* –	 kapral,	 ur.	 4.08.1913	 r.,	 po	 ślubie	 przeprowadził	 się	 do	

Łącznika.	Poległ	25.05.1940	r.	w	miejscowości	Bouchain	w	północnej	Francji,	
pochowany	został	na	cmentarzu	wojskowym	w	Bourdon	(blok	3,	rząd	9,	grób	
nr	344)359.

• Daniel Vinzent	–	ur.	24.10.1904	r.,	zaginiony	od	24.06.1944	r.	w	okolicach	
Bobrujska	na	terenie	dzisiejszej	Białorusi360.

• Glinka Eduard	–	ur.	3.10.1910	r.	w	Łączniku,	w	1935	r.	wziął	ślub	z	miesz-
kanką	Smolarni	 i	 tutaj	 zamieszkał.	Zaginął	23.12.1942	 r.	w	okolicach	 rzeki	
Don	położonej	na	zachód	od	Wołgogradu361.

• Hellfeier Alois	–	ur.	15.09.1912	r.	w	Pogórzu,	w	1939	r.	wziął	ślub	z	miesz-
kanką	 Smolarni	 i	 tutaj	 zamieszkał.	 Zmarł	 17.11.1942	 r.	 na	 chorobę	 płuc	
w	miejscowości	Wassiljewschina	nad	jeziorem	Ilmień	w	północno-zachodniej	
Rosji.	 Pierwotnie	 pochowany	 został	 gdzieś	 na	 północny	wschód	od	miejsca	
śmierci362.	W	późniejszym	czasie	został	przeniesiony	na	wojskowy	cmentarz	do	
miejscowości	Korpowo	(blok	nr	30).	Spoczywa	jako	żołnierz	nieznany363. 

356 Zbiory prywatne autora.
357 Kronika parafii Racławiczki, t. I, s. 99.
358 Wiek mieszkańca spisano z pomnika ofiar wojen światowych.
359 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
360 Kronika parafii Racławiczki, t. I, s. 102.
361 Ibidem, s. 92.
362 Ibidem, s. 89.
363 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
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Kartki z informacją 
o poległych na froncie 
żołnierzach364

• Heyna Johann	–	ur.	14.05.1910	r.	w	Dziedzicach,	w	1938	r.	poślubił	miesz-
kankę	Smolarni	i	tutaj	zamieszkał.	Według	pozyskanych	informacji	Johann	na	
początku	1945	r.	wrócił	z	działań	wojennych	do	swojego	domu	w	Smolarni.	
Jednak	w	końcowym	etapie	wojny	ponownie	został	wysłany	na	front.	Ostat-
nią	informacją,	jaka	dotarła	do	członków	jego	rodziny,	był	telegram	wysłany	
z	Moskwy	mówiący	o	tym,	że	Johann	leży	ranny	w	jednym	z	tamtejszych	szpi-
tali.	Nie	wiadomo,	jakie	były	jego	dalsze	losy365.

• Janik Karl	–	poległ	2.11.1942	r.	w	miejscowości	Prochorowka	na	wschodzie	
Rosji,	60	km	na	północ	od	Biełgorodu.	Również	w	tej	miejscowości	znajduje	
się	jego	grób366. 

• Joseph Edmund	–	ur.	16.11.1923	r.	Został	trafiony	pociskiem	artyleryjskim	
5.12.1943	r.	na	Półwyspie	Kerczeńskim	nad	Morzem	Azowskim	i	zmarł	wsku-
tek	odniesionych	ran367.	Według	informacji	posiadanych	przez	Ludowy	Nie-
miecki	Związek	Opieki	nad	Grobami	Wojennymi	pochowano	go	na	cmenta-
rzu	wojskowym	w	miejscowości	Sewastopol-Gontscharnoje	(blok	3,	rząd	43,	
grób	nr	2974).

• Joseph Gerhard –	 ur.	 25.08.1921	 r.,	 zginął	 23.05.1940	 r.	 w	miejscowości	
Douchy	we	Francji368.  

• Joseph Heinrich	–	ur.	7.07.1911	r.,	uważany	za	zaginionego	od	19.02.1944	r.	
Heinrich	był	miejscowym	piekarzem369.

364 Zbiory prywatne: K. Kasperek, Smolarnia (po lewej); zbiory prywatne autora (po prawej).
365 Według relacji syna Johanna z 4.12.2013 r.
366 Kronika parafii Racławiczki, t. I, s. 87.
367 Ibidem, s. 95.
368 Ibidem, s. 81. 
369 Ibidem, s. 101.



132

370371

• Joseph Johann	–	ur.	9.10.1923	r.,	poległ	29.08.1942	r.	w	okolicy	miejscowo-
ści	Michajewo	w	zachodniej	Rosji.	Został	trafiony	odłamkami	granatu	w	głowę	
i	klatkę	piersiową	i	zmarł	wskutek	odniesionych	ran.	Według	informacji	zawar-
tych	w	kronice	parafialnej	 Johann	pochowany	 został	 na	 cmentarzu	w	miej-
scowości	 Abramkovo372.	 A	 według	 informacji	 posiadanych	 przez	 Ludowy	
Niemiecki	Związek	Opieki	nad	Grobami	Wojennymi	prawdopodobnie	spo-
czywa	jako	żołnierz	nieznany	na	cmentarzu	wojskowym	w	miejscowości	Rżew	
(Rzhev).

• Joseph Paul – ur.	25.09.1917	r.	Według	informacji	zamieszczonej	na	pomniku	
ofiar	wojen	 światowych	Paul	 zmarł	w	wieku	29	 lat,	 czyli	 byłoby	 to	w	 roku	
1946.	Z	kolei	według	informacji	posiadanych	przez	Ludowy	Niemiecki	Zwią-
zek	Opieki	nad	Grobami	Wojennymi	Paul	 zaginął	w	grudniu	1944	r.,	 czyli	
w	wieku	27	lat,	a	jego	dane	zostały	odnalezione	w	księdze	pamiątkowej	cmen-
tarza	w	Kaliningradzie.

370 Zbiory prywatne: K. Kasperek, Smolarnia.
371 Zbiory prywatne: A. Lindner, Zawada-But.
372 Kronika parafii Racławiczki, t. I, s. 88.

Edmund Joseph370 Johann Lindner371
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373374

• Joseph Theodor*	–	ur.	14.10.1908	r.,	zmarł	12.09.1944	r.,	pochowany	został	
na	cmentarzu	wojskowym	w	miejscowości	Lommel	w	Belgii375.

• Joseph Robert	–	ur.	3.06.1918	r.,	data	śmierci	lub	też	zaginięcia	nieznana.
• Joseph Wenzeslaus –	ur.	12.09.1910	r.,	24	lata376.
• Kagon Johann	–	24	lata377.
• Kasperek Johann	–	ur.	19.05.1909	r.,	poległ	21.12.1942	r.	w	okolicach	rzeki	

Don	położonej	na	zachód	od	Wołgogradu.	Pochowany	na	cmentarzu	wojsko-
wym	w	Sowhose	79378.

• Kolodziej Johann	 –	ur.	7.03.1924	 r.,	poległ	17.07.1943	 r.	w	miejscowości	
Juschny	położonej	na	północny	wschód	od	Kaliningradu379.

373 Zbiory prywatne: J. Hellfeier, Pogórze.
374 Zbiory prywatne: M. Biskup, Niemcy.
375 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
376 Wiek mieszkańca spisano z pomnika ofiar wojen światowych.
377 Ibidem.
378 Kronika parafii Racławiczki, t. I, s. 89.
379 Ibidem.

Alois Hellfeier373 Heinrich Bensch374
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Karl Okon (po lewej) i jego 
syn – Johann380

• Kolodziej Thomas	–	ur.	20.03.1900	r.	W	czerwca	1945	r.	został	schwytany	
przez	Sowietów	w	okolicach	kotła	Racibórz-Turza	Śląska,	zmarł	w	okolicach	
Oświęcimia	w	czasie	transportu	do	Rosji381. 

• Lindner Johann	–	ur.	22.12.1907	r.	w	Brzeźnicy,	w	2.	połowie	lat	30.	XX	w.	
wziął	 ślub	 z	 mieszkanką	 Smolarni	 i	 tutaj	 zamieszkał.	 24.09.1944	 r.	 został	
postrzelony	w	głowę	przez	bojówkę	partyzantów	w	miejscowości	Zadar	nad	
Morzem	Adriatyckim	na	terenie	dzisiejszej	Chorwacji,	zmarł	dwa	dni	później	
–	 26	września382.	Według	 informacji	 posiadanych	 przez	 Ludowy	Niemiecki	
Związek	 Opieki	 nad	 Grobami	 Wojennymi	 Johann	 zginął	 w	 miejscowości	
Poljica	–	również	na	terenie	dzisiejszej	Chorwacji.

• Lisson Paul	–	ur.	13.01.1925	r.,	zmarł	w	1945	r.	Na	front	został	wysłany	w	wieku	
17	 lat,	pod	sam	koniec	wojny	przebywał	w	 lazarecie	w	Mosznej,	z	którego	po	
wyleczeniu	został	ponownie	wysłany	do	działań	wojennych.	Według	informacji	
przekazanych	rodzinie	przez	jednego	z	mieszkańców	Dziedzic	Paul	w	późniejszym	
czasie	trafił	do	niewoli	sowieckiej,	gdzie	prawdopodobnie	zmarł	na	tyfus383.

• Lisson Theophiel	–	ur.	27.04.1921	r.,	poległ	w	styczniu	1945	r.	w	miejsco-
wości	Nennig	położonej	w	Niemczech,	tuż	przy	obecnej	granicy	z	Luksembur-
giem.	Pochowany	został	na	cmentarzu	wojskowym	w	miejscowości	Sandweiler	
w	Luksemburgu	(miejsce	E,	rząd	8,	grób	nr	187)384.

• Ludwig Anton –	 ur.	 22.04.1906	 r.	 w	 Dziedzicach,	 w	 1931	 r.	 wziął	 ślub	
z	mieszkanką	Smolarni	i	tutaj	zamieszkał.	Zmarł	11.05.1942	r.	 i	prawdopo-
dobnie	spoczywa	w	zbiorowej	mogile	na	cmentarzu	wojskowym	w	miejscowo-
ści	Korpowo	w	Rosji385.

380 Zbiory prywatne autora.
381 Według relacji syna Thomasa z 23.07.2012 r.
382 Kronika parafii Racławiczki, t. I, s. 100.
383 Według relacji siostry Paula z 7.11.2013 r.
384 Kronika parafii Racławiczki, t. I, s. 104.
385 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
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Eduard Malcharczyk 
(stoi pierwszy od 
lewej)386

• Malcharczyk Eduard	–	marynarz,	zginął	11.06.1942	r.	w	wieku	38	lat	na	okrę-
cie	podwodnym,	który	natknął	się	na	minę	morską387.

• Notzon Paul* –	ur.	15.06.1895	r.	w	Ligocie	Prószkowskiej,	w	1926	r.	wziął	
ślub	z	mieszkanką	Smolarni	i	tutaj	zamieszkał.	Przyczyna	jego	śmierci	nie	jest	
do	końca	 jasna.	Według	 jednej	 z	 relacji	Paul	najprawdopodobniej	w	marcu	
1945	r.	został	wywieziony	przez	Sowietów	na	Syberię	i	tam	zmarł388.

• Ofiera August	–	ur.	31.08.1903	r.	w	Nowej	Prudnickiej,	poległ	22.01.1945	r.	
w	Poznaniu389.

• Okon Franz*	–	ur.	7.10.1906	r.	w	Smolarni.	Zaginął	podczas	walk	o	miejscowość	
Ostróg	na	terenie	dzisiejszej	Ukrainy.	Ostatni	raz	widziany	21.01.1943	r390.

• Okon Johann	 –	 ur.	 24.07.1925	 r.,	 zginął	 9.12.1944	 r.	 w	 walce	 pancernej	
w	 okolicy	miejscowości	 Rohrbach	 w	 północno-wschodniej	 Francji.	 Spłonął	
w	czołgu,	który	został	trafiony	przez	pocisk391. 

• Okon Karl	–	ur.	7.08.1901	r.,	zaginął	23.01.1943	r.	w	okolicach	miejscowości	
Woroneż	we	wschodniej	Rosji392.

• Otremba Paul	–	ur.	15.08.1925	r.,	zaginiony	od	26.08.1944	r.	w	okolicach	
miejscowości	Stopnica	pod	Kielcami393.

• Pach Johann –	ur.	18.04.1925	r.	Zginął	w	wieku	20	lat394.

386 Zbiory prywatne autora.
387 Kronika parafii Racławiczki, t. I, s. 88.
388 Według relacji byłej mieszkanki Smolarni z 25.09.2013 r.
389 Kronika parafii Racławiczki, t. I, s. 104.
390 Ibidem, s. 93.
391 Ibidem, s. 100.
392 Ibidem, s. 92.
393 Ibidem, s. 102.
394 Wiek mieszkańca spisano z pomnika ofiar wojen światowych.
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• Rogosch Reinhold* –	ur.	10.10.1915	r.	w	Wilhelmsburgu,	po	kilku	 latach	
jego	rodzice	przeprowadzili	się	do	Smolarni.	Poległ	23.03.1942	r.	w	miejsco-
wości	Kurakino	pod	Moskwą395. 

• Schmidt Hermann	–	ur.	10.03.1907	r.,	zaginął	na	początku	czerwca	1944	r.	
w	okolicach	miejscowości	Orsza	na	terenie	dzisiejszej	Białorusi396.

• Schuster Bruno* –	ur.	14.02.1913	r.	w	Smolarni,	w	1938	r.	wziął	ślub	z	miesz-
kanką	 Serwitutu,	 po	 czym	 obydwoje	 przeprowadzili	 się	 do	 Opola.	 Poległ	
3.08.1943	r.	w	miejscowości	Słowiańsk	na	Ukrainie.	Spoczywa	prawdopodob-
nie,	jako	żołnierz	nieznany	na	cmentarzu	w	Charkowie	na	Ukrainie397.

• Schuster Michael	–	ur.	24.09.1891	r.,	pracował	w	wytwórni	sprzętu	i	magazy-
nów	zaopatrzenia	wojskowego	„Muna”	w	Krapkowicach	(Luftmunitionsanstalt 
Krappitz).	W	styczniu	1945	r.	został	zaciągnięty	do	Volkssturmu.	Ślad	po	nim	
zaginął398.

• Smolarczyk Johann	–	ur.	26.03.1923	r.,	zmarł	10.11.1942	r.	w	szpitalu	woj-
skowym	w	Głogowie	(Reservelazarett Glogau II).	16.12.1942	r.	został	pocho-
wany	na	cmentarzu	w	Racławiczkach399.

• Smolarczyk Karl –	 ur.	 8.09.1927	 r.,	 zginął	 30.01.1945	 r.	 w	 wieku	 18	 lat	
w	 katastrofie	morskiej	 niemieckiego	 statku	 pasażerskiego	Wilhelm	Gustloff	
w	czasie	ewakuacji	Prus	Wschodnich400.

• Smolarczyk Stanislaus	 –	 ur.	 28.09.1905	 r.,	 zmarł	 10.01.1945	 r.	 w	 obo-
zie	 jenieckim	 w	 miejscowości	 Uglicz	 położonej	 na	 północny	 wschód	 od	
Moskwy401.

• Stetting Johann	–	ur.	30.05.1902	r.,	poległ	20.03.1945	r.	w	Chodubie	–	przy-
siółku	Nowych	Kotkowic	pod	Głogówkiem402. 

• Suchan Joseph	–	 zginął	7.10.1942	 r.	w	Stalingradzie.	Pochowany	został	na	
cmentarzu	 wojskowym	 w	 miejscowości	 Rossoschka	 położonej	 na	 północny	
zachód	od	Wołgogradu	w	Rosji403. 

• Suchy Paul –	ur.	16.04.1908	r.	w	Chrzelicach,	w	1928	r.	wziął	ślub	z	miesz-
kanką	Smolarni	 i	 tutaj	zamieszkał.	Ostatnim	znanym	miejscem	jego	pobytu	
były	 koszary	 wojskowe	 w	 Szczepanowicach	 w	Opolu,	 z	 których	 w	 1945	 r.	
wyruszył	w	kierunku	Częstochowy.	Ślad	po	nim	zaginął404.

395 Kronika parafii Racławiczki, t. I, s. 87.
396 Ibidem, s. 101.
397 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
398 Według relacji córki Michaela z 16.07.2013 r.
399 Kronika parafii Racławiczki, t. I, s. 89.
400 Według relacji mieszkanki Smolarni z 15.05.2013 r. Informację tę potwierdziła także pochodząca ze Smo-

larni mieszkanka Ścigowa (rozmowa z 20.08.2013 r.).
401 Kronika parafii Racławiczki, t. I, s. 104.
402 Ibidem.
403 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Według informacji posiadanych przez Ludowy Niemiecki 

Związek Opieki nad Grobami Wojennymi Joseph Suchan urodził się 15.02.1912 r. w Głogówku. W związku 
z tym nie wiadomo do końca, czy chodzi tutaj o tego samego Josepha, który widnieje na miejscowym 
pomniku ofiar wojen światowych, czy jest to jedynie zbieżność imienia i nazwiska.

404 Według relacji syna Paula z 24.09.2013 r.
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• Tannenbaum Johann	 –	 ur.	 18.08.1919	 r.,	 zaginął	 30.12.1943	 r.	w	 trakcie	
walk	o	Białą	Cerkiew	(Bila Tserkva)	na	terenie	dzisiejszej	Ukrainy405.

• Woehl Karl –	45	lat406. 
• Woehl Otto	–	ur.	1.02.1928	r.,	zginął	30.01.1945	r.	w	wieku	17	lat	w	kata-

strofie	morskiej	niemieckiego	statku	pasażerskiego	Wilhelm	Gustloff	w	czasie	
ewakuacji	Prus	Wschodnich407.

• Woehl Paul	–	ur.	11.10.1924	r.,	zaginiony	od	6.02.1943	r.	w	okolicach	miej-
scowości	Ługańsk	(Voroshilovgrad)	na	terenie	dzisiejszej	Ukrainy408. 

• Wuttke Karl	–	ur.	11.01.1900	r.	w	Kujawach,	w	1924	r.	wziął	ślub	z	miesz-
kanką	Smolarni	i	tutaj	zamieszkał.	Poległ	23.01.1945	r.	w	osadzie	Savski	Marof	
w	okolicach miejscowości	Brdovec	w	Jugosławii	(obecnie	jest	to	obszar	Chorwa-
cji)	i	spoczywa	na	cmentarzu	wojskowym	w	miejscowości	Celje	w	Słowenii409. 
Według	 informacji	 zawartej	w	kronice	parafialnej	Karl	poległ	11.01.1945	 r.	
i	 pochowany	 został	 w	 miejscowości	 Brežice	 w	 Słowenii,	 a	 świadkiem	 jego	
śmierci	był	Piotr	Kolek	z	Chrzelic410.

Serwitut

• Apostel Roman –	 ur.	 5.08.1912	 r.,	 według	 informacji	 zawartej	 w	 kronice	
Roman	zmarł	18.06.1940	r.	w	klinice	(Hedwigsklinik)	w	miejscowości	Mün-
ster	na	zachodzie	Niemiec	wskutek	ran	odniesionych	w	działaniach	wojennych	
we	Francji411.	Natomiast	według	informacji	posiadanych	przez	Ludowy	Nie-
miecki	Związek	Opieki	nad	Grobami	Wojennymi	Roman	zmarł	21.06.1940	r.	
i	pochowany	został	na	cmentarzu	we	wspomnianej	wyżej	miejscowości	Mün-
ster	(grób	nr	50).	

• Bieniek Georg	–	ur.	w	1925	r.	w	Siołkowicach	Starych,	w	późniejszym	czasie	
jego	rodzina	przeprowadziła	się	do	Serwitutu,	skąd	tak	naprawdę	pochodziła.	
Georg	zaginął	w	wieku	21	lat	na	Krymie412. 

• Daniel Paul*	–	marynarz,	zginął	9.03.1943	r.	w	łodzi	podwodnej	na	północ-
nym	Atlantyku413.

• Globisch Otto	–	ur.	16.05.1921	r.,	zginął	31.10.1941	r.	Został	przypadkowo	
postrzelony	 przez	 swojego	 kompana	 poprzez	 samowolny	 wystrzał	 broni414. 

405 Kronika parafii Racławiczki, t. I, s. 93.
406 Wiek mieszkańca spisano z pomnika ofiar wojen światowych.
407 Według relacji mieszkanki Smolarni z 15.05.2013 r. Informację tę potwierdziła także pochodząca ze Smo-

larni mieszkanka Ścigowa (rozmowa z 20.08.2013 r.).
408 Kronika parafii Racławiczki, t. I, s. 92.
409 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
410 Kronika parafii Racławiczki, t. I, s. 104.
411 Ibidem, s. 81.
412 Według relacji brata Georga z 4.03.2014 r.
413 Kronika parafii Racławiczki, t. I, s. 94.
414 Według relacji kuzynki Otta z 1.09.2010 r.
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Zmarł	w	lazarecie	w	miejscowości	Pochowany	obok	budynku	domu	dziecka	
w	miejscowości	Czudowo	(Tschudowo)	w	Rosji415.

• Kater Robert	–	18	lat416.
• Lisson Hubert	–	ur.	14.07.1925	r.,	zginął	w	wieku	19	lat417.
• Lisson Paul –	ur.	22.06.1909	r.,	poległ	27.02.1942	r.	w	wieku	33	lat	w	Rosji	

raniony	 odłamkami	 miny.	 Pochowany	 został	 3.03.1942	 r.	 w	 miejscowości	
Gagarin	(Gzhatsk)	w	Rosji418.

• Lisson Richard	–	ur.	2.04.1914	r.	Według	informacji	umieszczonej	na	miej-
scowym	pomniku	ofiar	wojen	światowych	Richard	zginął	w	wieku	32	lat,	czyli	
w	1946	r.	Natomiast	według	informacji	posiadanych	przez	Ludowy	Niemiecki	
Związek	 Opieki	 nad	 Grobami	 Wojennymi	 Richard	 zginął	 25.01.1945	 r.	
w	miejscowości	Przyszowice	położonej	w	dzisiejszym	powiecie	gliwickim.

• Malisch Hubert	–	ur.	10.09.1920	r.,	zginął	w	wieku	24	lat419.
• Pietruschka Alois	–	24	lata420.

Powyższa	lista	przedstawia	jedynie	osoby,	które	zginęły	w	czasie	walk	na	frontach	
II	wojny	światowej.	Jednak	wojna	pociągnęła	za	sobą	również	ofiary	wśród	ludno-
ści	cywilnej,	która	nie	brała	udziału	w	bezpośrednich	walkach.	Chodzi	tu	zarówno	
o	 mieszkańców	 sołectwa,	 okolicznych	 miejscowości	 oraz	 bezimiennych	 żołnierzy,	
którzy	zginęli	z	rąk	Sowietów.	Oprócz	osób	opisanych	we	wcześniejszych	fragmen-
tach	tekstu	w	Smolarni	i	Serwitucie	zginęły	lub	zmarły,	takie	osoby	jak:

• Janocha Emilie –	 ur.	 4.01.1926	 r.,	 zmarła	 4.11.1945	 r.	 w	 szpitalu	w	 Bia-
łej	Prudnickiej	na	 tyfusa	plamistego.	Według	 informacji	przekazanych	przez	
mieszkańców	 w	 tutejszej	 okolicy	 tyfus	 pojawił	 się	 po	 tym,	 jak	 do	 domu	
z	sowieckiej	niewoli	wrócił	jeden	z	mieszkańców	Dziedzic,	który	zmarł	na	tę	
chorobę	w	sierpniu	1945	r.421

• Joseph Johann –	ur.	25.12.1885	r.	w	Smolarni,	w	1910	r.	wziął	ślub	z	miesz-
kanką	Chrzelic	 i	 tam	później	 zamieszkał.	Został	 zastrzelony	przez	Sowietów	
21	marca422	w	Smolarni.	16	maja	został	pochowany	na	cmentarzu	parafialnym	
w	 Łączniku423.	 Według	 informacji	 przekazanych	 przez	 jedną	 z	 mieszkanek	
Smolarni	 Johann	przyszedł	 do	 Smolarni	 do	 swojego	 brata,	 aby	 zorientować	
się,	jak	wygląda	sytuacja	w	tutejszej	miejscowości	po	wkroczeniu	wojsk	Armii	
Czerwonej,	 i	został	zastrzelony,	kiedy	widząc	Sowietów,	zaczął	uciekać	przez	
pola	w	kierunku	Wygyłnku424.

415 Kronika parafii Racławiczki, t. I, s. 85.
416 Wiek mieszkańca spisano z pomnika ofiar wojen światowych.
417 Ibidem.
418 Kronika parafii Racławiczki, t. I, s. 87.
419 Wiek mieszkańca spisano z pomnika ofiar wojen światowych.
420 Ibidem.
421 Księga zgonów parafii Racławiczki, 1917-1948, s. 265; według relacji członków rodziny Janocha.
422 Niektórzy z mieszkańców twierdzą, iż Johann został zastrzelony 19 marca.
423 Księga zgonów parafii Łącznik, 1910-1945, s. 290.
424 Według relacji byłej mieszkanki Smolarni z 12.04.2010 r.
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• Kolodziej Hedwig	–	ur.	13.03.1927	r.	w	Smolarni.	9.02.1945	r.	Hedwig	poje-
chała	do	Łącznika.	Przejeżdżając	przez	Chrzelice,	natrafiła	na	przeprowadzany	
przez	 sowieckie	 lotnictwo	 nalot	 bombowy,	 podczas	 którego	 została	 raniona	
w	brzuch	odłamkami	zrzuconej	bomby.	W	wyniku	odniesionych	raz	zmarła	
następnego	dnia	w	lazarecie	na	zamku	w	Chrzelicach425. 

• Schara Max	–	właściciel	młyna	 i	 tartaku	w	Chrzelicach.	Został	wywieziony	
przez	 Sowietów	do	 lasu	w	Smolarni,	 gdzie	 go	 rozstrzelano426.	Według	 jedy-
nej	pozyskanej	relacji	Max	miał	zostać	zastrzelony	w	opuszczonych	barakach	
internowanych	 Anglików,	 które	 znajdowały	 się	 na	 końcu	 wioski427.	 Jednak	
informacja	 ta	 do	 dnia	 dzisiejszego	 nie	 została	 potwierdzona	 przez	 innych	
mieszkańców.

• Woehl Johann	 –	 ur.	 24.06.1877	 r.,	 pracownik	 leśny.	 Został	 zastrzelony	
19.03.1945	r.,	kiedy	do	jego	domu	przyszli	sowieccy	żołnierze,	którzy	chcieli	
napić	się	wódki,	i	nakazali	Johannowi,	aby	ten	im	jej	przyniósł.	Kiedy	mężczy-
zna	powiedział,	że	nie	ma	w	domu	alkoholu,	ci	wyprowadzili	go	do	znajdującej	
obok	domu	szopy	i	zastrzelili	strzałem	w	tył	głowy428.

• Ukrainiec zastrzelony	 na	 polu	 pomiędzy	 zabudowaniami	 rodziny	 Bensch	
i	Kolodziej	podczas	próby	ucieczki	przed	sowietami.	Pochowano	go	w	miej-
scu,	w	którym	zginął.	Po	kilku	miesiącach	zwłoki	przeniesione	zostały	w	rejon	
Witkowy Ścieżki,	 a	w	miejscu	nowego	pochówku	 zrobiono	 grób.	Gdzieś	 na	
początku	lat	60.	XX	w.	ciało	mężczyzny	zostało	ekshumowane	i	przeniesione	
na	zbiorowy	cmentarz	do	bliżej	nieokreślonej	miejscowości429.

• Mongoł	 zastrzelony	 obok	 zabudowań	 rodziny	 Lisson	 w	 Smolarni.	Według	
pozyskanej	relacji	Mongoł	ten	został	zastrzelony	przez	Sowietów	już	po	przej-
ściu	 frontu,	 kiedy	 oni	 sami	 wyjeżdżali	 z	 miejscowości.	 Po	 tym	 zdarzeniu	
sowieccy	żołnierze	załadowali	ciało	mężczyzny	na	wóz	i	zabrali	je	ze	sobą430.

Wśród	tutejszych	mieszkańców	zdarzały	się	również	przypadki,	kiedy	odnotowy-
wano	ofiary,	a	dopiero	po	kilku	latach	okazywało	się,	że	osoby	wcześniej	uważane	za	
zmarłe	bądź	zaginione	nadal	żyją.	Z	taką	sytuacją	spotkała	się	m.in.	rodzina	Franza	
Janochy	z	Serwitutu,	który	od	8.12.1941	r.	uważany	był	za	zaginionego	i	dopiero	
25.09.1946	 r.	do	 rodziny	dotarła	własnoręcznie	napisana	przez	niego	wiadomość,	
w	której	poinformował	swoją	rodzinę,	że	żyje431.

425 Kronika parafii Racławiczki, t. I, s. 105; według relacji brata Hedwigi z 24.07.2012 r. 
426 Murlowski E., 2006, s. 62.
427 Według relacji byłej mieszkanki Smolarni z 29.09.2013 r.
428 Według relacji wnuczki Johanna z 16.02.2011 r.
429 Według relacji mieszkańca Smolarni z 16.01.2014 r.
430 Według relacji mieszkanki Smolarni z 7.11.2013 r.
431 Kronika parafii Racławiczki, t. I, s. 87, 104c; według relacji bratanka Franza z 27.01.2014 r.
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Lata powojenne

Po	 zakończeniu	 działań	 wojennych	 wojskowe	 władze	 Armii	 Czerwonej	 usta-
nawiały	na	przejętych	obszarach	swoje	organy	zarządzania	w	postaci	komendantur		
wojennych,	 których	 zadaniem	 było	 przede	 wszystkim	 zapewnienie	 odpowiednich	
warunków	 na	 zapleczu	 walczących	 oddziałów	 Armii	 Czerwonej,	 ochrona	 mienia	
poniemieckiego	 traktowanego	 jako	 powojenną	 zdobycz	 oraz	 sprawowanie	 funkcji	
władz	cywilnych	na	podległym	komendanturom	terenie432.	W	całokształcie	zagad-
nień	 związanych	 z	pracami	przygotowawczymi	do	przejęcia	 Śląska	Opolskiego	na	
czoło	 wysunęła	 się	 konieczność	 organizowania	 grup	 operacyjnych	 administracji	
państwowej433.

Prace	nad	organizowaniem	administracyjnych	grup	operacyjnych	na	lewobrzeż-
nej	części	Śląska	Opolskiego	rozpoczęto	w	pierwszych	dniach	kwietnia	1945	r.	Osta-
tecznie	przekazanie	tej	części	Śląska	Opolskiego	polskiej	administracji	przez	radziec-
kie	władze	wojskowe	nastąpiło	w	pierwszych	dniach	maja	1945	r.	Na	powołanych	
pierwszych	 starostów	 i	 wicestarostów	 spadł	 głównie	 obowiązek	 skompletowania	
administracyjnych	grup	operacyjnych.	Do	powiatu	prudnickiego,	do	którego	należała	
wtedy	Smolarnia,	administracyjna	grupa	operacyjna	przybyła	11	maja,	również	tego	
samego	dnia	nastąpiło	przejęcie	władzy	od	radzieckiej	komendantury	wojennej434. 

22.03.1945	r.	wojewoda	śląski	skierował	do	starostów	i	prezydentów	miast	zarzą-
dzenie	 dotyczące	 wydawania	 tymczasowych	 dowodów	 dla	 Polaków	 Śląska	 Opol-
skiego.	Mocą	tego	zarządzenia	starostowie	i	prezydenci	zostali	upoważnieni	do	wyda-
wania	„tymczasowych	zaświadczeń”	tym	osobom	spośród	ludności	autochtonicznej,	
których	przynależność	do	narodowości	polskiej	nie	budziła	zastrzeżeń435.	Początkowo	
rozporządzenie	to	obowiązywało	na	prawobrzeżnej	części	Śląska	Opolskiego,	która	
przez	 wojska	 sowieckie	 została	 zdobyta	 wcześniej	 niż	 część	 lewobrzeżna.	Dopiero	
w	 późniejszym	 czasie	 przepisy	 te	 rozszerzono	 także	 o	 tę	 część,	 do	 której	 należały	
Smolarnia	i	Serwitut.

Główny	ciężar	akcji	weryfikacyjnej	spoczywał	na	komisjach	weryfikacyjnych,	które	
to	rozstrzygały	o	tym,	komu	przyznać	obywatelstwo	polskie,	a	władze	administra-
cyjne	sprawowały	funkcje	kontrolne	i	starały	się	zapewnić	właściwe	warunki	organi-
zacyjno-techniczne.	Starosta	lub	prezydent	natomiast	decydował	ostatecznie	o	wyda-
niu	 tymczasowego	zaświadczenia.	2-3	miesiące	po	przejęciu	władzy	od	 radzieckiej	
komendantury,	przystąpiono	do	tworzenia	gminnych	komisji	weryfikacyjnych436.

Dla	miejscowej	ludności	nastały	niełatwe	czasy	związane	ze	zmianą	przynależności	
państwowej,	która	wiązała	się	z	wieloma	problemami.	Ludność	ta	została	skonfron-

432 Prudnicką komendanturą wojenną – w której zasięg wchodziła Smolarnia – kierował mjr Pychtariow 
(w niektórych źródłach: Pychtariew). (Dereń A., [w:] „Tygodnik Prudnicki”, Nr 19 (754), 11.05.2005, s. 8).

433 Kowalski Z., 1988, s. 22-23, 52.
434 Ibidem, s. 58, 60, 64, 89.
435 Ibidem, s. 296.
436 Ibidem, s. 303-304.
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towana	z	nowym	porządkiem,	z	nowymi	przepisami	prawnymi	i	nową	organizacją	
administracyjną.	

Problemy	związane	z	przynależnością	państwową	zrodziły	także	problem	tożsa-
mości	narodowej	i	stosunku	do	narodowości	czy	też	państwa.	

Według	A.	Dziuroka	nie	można	powiedzieć,	 że	byli	Polacy,	Niemcy	 i	Ślązacy.	
Byli	Ślązacy,	którzy	czuli	 się	przede	wszystkim	Ślązakami,	byli	Ślązacy	polscy,	nie-
mieccy	i	byli	Niemcy.	Byli	też	Polacy,	którzy	czuli	się	Ślązakami,	i	byli	Polacy,	niema-
jący	żadnych	związków	ze	Śląskiem,	i	wreszcie	byli	również	Niemcy,	którzy	nie	czuli	
się	związani	ze	Śląskiem437. 

I	taką	samą	postawę	można	zaobserwować	podczas	rozmów	z	tutejszymi	miesz-
kańcami,	 którzy	urodzili	 się	 i	 swoje	dzieciństwo	przeżyli	w	państwie	niemieckim,	
a	po	kilku	lub	kilkunastu	latach	przyszło	im	żyć	w	powojennej	Polsce.	Wśród	takich	
osób	znajdują	się	zarówno	ci,	którzy	mówią	o	sobie,	 iż	są	Ślązakami	z	dziada	pra-
dziada,	jak	i	ci,	którzy	czują	się	w	mniejszym	lub	większym	stopniu	Niemcami.	Żyją	
tutaj	również	osoby,	które	na	co	dzień	posługiwały	się	gwarą,	wychowały	się	w	pań-
stwie	niemieckim,	a	o	samych	sobie	mówią,	iż	są	Niemcami	tylko	z	tego	powodu,	
że	urodzili	się	w	czasach,	kiedy	Smolarnia	należała	do	Niemiec.	Tak	zawiła	specyfika	
i	historia	tutejszego	regionu	sprawia,	że	niektórzy	mieszkańcy	do	dnia	dzisiejszego	
mają	problem	z	identyfikacją	własnej	osoby	w	kontekście	przynależności	do	którejś	
z	narodowości.

Decydującym	rozstrzygnięciem	dla	społeczności	lokalnej	była	decyzja	o	pozosta-
niu	w	kraju	lub	też	wyjeździe,	co	wiązało	się	z	przyjęciem	lub	odrzuceniem	polskiego	
obywatelstwa.	Jego	ewentualne	odrzucenie	mogło	(ale	nie	musiało)	wiązać	się	z	tym,	
iż	w	późniejszym	czasie	osoby	takie	czy	też	całe	rodziny	otrzymałyby	nakaz	wyjazdu	
z	Polski.	

Jak	wspomina	w	swoich	relacjach	była	mieszkanka	Smolarni: Bo jak by my nie 
przyjęli obywatelstwa polskiego, to by nas zmusili do wyjazdu do Niemiec […] Jak zakoń-
czenie wojny było, to wtedy była selekcja ludzi. Musieli się zdecydować, kto podpisuje. 
To, co pamiętam jak mama moja mówiła, to później po wsi chodzili ludzie i naradzali 
się – co robimy? […] A ludzie też, dużo nie chciało opuszczać swoich rodzinnych stron, 
swoich domów i mogło co innego czuć, a w obawie żeby to wszystko zostawić to podpisali. 
Żeby tylko mogli siedzieć tu […] Bo pamiętam – od mojej ciotki chłop mówi do mojej 
mamy: „Ty nie jedź z tymi dziećmi. Tu jest rodzina, swoi ludzie, tu wiesz, co masz”. I tak 
ludzie ze strachu podpisywali, a mogli w sercu co innego czuć. I tak mało kto by był żeby 
wyjechał438.

Podstawowym	warunkiem	repolonizacji	i	zagospodarowania	Śląska	Opolskiego	
było	rozwiązanie	niezwykle	trudnego	problemu	pozostałej	tu	ludności	niemieckiej.

W	połowie	1946	r.,	kiedy	–	jak	sądzono	–	zakończona	zostanie	weryfikacja	pol-
skiej	ludności	rodzimej,	zdecydowano	się	rozpocząć	akcję	wysiedleńczą439. 

437 Dziurok A., [w:] „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, Nr 6-7, czerwiec-lipiec 2004, s. 7.
438 Według relacji Edyty Kantor z Prudnika z 16.02.2011 r. i 30.08.2013 r.
439 Kowalski Z., 1988, s. 234.
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Fragment mapy z 1961 r. z widoczną nazwą Skarszów440

5.07.1946	r.	 z	obszaru	parafii	Racławiczki	wysiedlono	osoby,	które	dobrowol-
nie	chciały	wyjechać	do	Niemiec.	Z	trzech	miejscowości	dobrowolnie	wyjechało	11	
rodzin	w	 łącznej	 liczbie	53	osób,	w	 tym	z	Racławiczek	–	28	osób,	Dziedzic	–	20	
i	z	Serwitutu	–	5.	Brak	jest	wzmianki	o	tym	jakoby	któryś	z	mieszkańców	Smolarni	
został	w	tym	czasie	wysiedlony441.

W	okresie	 powojennym	 kolejnym	 działaniem	 polonizującym,	 które	wynikało	
z	 prowadzonej	 przez	władze	 Polski	 akcji	 odniemczania,	 była	 przymusowa	 zmiana	
pisowni	niemiecko	brzmiących	imion	i	nazwisk	na	pisownię	polską.	Od	teraz	Edel-
traud	była	Edytą,	Georg	–	Jerzym,	Erich	–	Erykiem,	nazwisko	Rogosch	zostało	zmie-
nione	na	Rogosz,	Joseph	na	Józef,	Woehl	na	Wolny	itd.	Niektóre	osoby	zmieniały	
nazwiska	na	nazwiska	swoich	przodków,	czy	też	tak	jak	w	przypadku	kobiet	–	na	nazwi-
ska	panieńskie.	W	tej	kwestii	przykładów	można	by	mnożyć	w	nieskończoność.	

Akcja	 odniemczania	 dotyczyła	nie	 tylko	 zmiany	pisowni	 imion	 i	 nazwisk,	 ale	
także	zmiany	nazw	miejscowości.	Niemiecką	nazwę	Pechhütte	zmieniono	na	jej	pol-
skojęzyczny	odpowiednik	–	Smolarnia,	zaś	Servitut	zmieniono	na	Serwitut.	Co	cie-
kawe	w	latach	60.	i	70.	XX	w.	można	odnaleźć	nieliczne	i	jednocześnie	ciekawe	infor-
macje	związane	z	Serwitutem	–	o	których	opowiadają	również	mieszkańcy	–	jakoby	
ówczesna	władza	 chciała	 zmienić	 nazwę	 przysiółka	 na	 Skarszów	 lub	 też	Karczów,	
co	miałoby	sugerować,	iż	nazwa	ta	wywodzi	się	od	karczowania	lasu,	który	dawniej	
porastał	ten	obszar.	Z	tak	zmienioną	pisownią	można	spotkać	się	m.in.	w	dokumen-
tach	z	lat	60.	XX	w.,	np.	w	wykazach	miejscowości	ujętych	w	Dziennikach	Urzędo-
wych	Wojewódzkiej	Rady	Narodowej	w	Opolu	(m.in.	z	1962	i	1964	r.)442	oraz	na	
mapach	z	lat	60.	i	70.,	na	których	Serwitut	widnieje	pod	nazwą	Skarszów443. 

440 Zbiory WUOZ. Mapa powiatu Niemodlin, egz. nr 199.
441 Kronika parafii Racławiczki, t. I, s. 117.
442 Dz. Urz. WRN Opole: 1962, nr 5, poz. 57, s. 7; 1964 r., nr 9, poz. 64, s. 7.
443 Z nazwą Skarszów można się spotkać przede wszystkim w dokumentach urzędowych. Zaś w opinii 

mieszkańców nazwę Serwitut chciano zmienić na Karczów.
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Decyzja o nieprzyznaniu zezwolenia na wyjazd do Niemiec, pismo z 22.09.1964 r.444

Z	pewnością	największy	problem	w	odnalezieniu	się	w	nowej	rzeczywistości	poli-
tycznej	i	państwowej	miały	osoby,	które	na	co	dzień	nie	posługiwały	się	gwarą,	a	jedy-
nie	językiem	niemieckim.	Niektórzy	z	rozmówców	przekazali	informacje	o	tym,	iż	
wśród	tutejszej	ludności	byli	mieszkańcy,	którzy	zostali	zesłani	do	funkcjonującego	
po	II	wojnie	światowej	Obozu	Pracy	w	Łambinowicach	(tak	brzmiała	jego	oficjalna	
nazwa)445.	W	2.	połowie	lat	40.	do	swoich	rodzinnych	domów	zaczęli	powracać	byli	
żołnierze	armii	niemieckiej	zwolnieni	z	radzieckiej	niewoli,	a	przynajmniej	ci,	któ-
rym	udało	się	ją	przeżyć.	

Sytuację,	jaka	panowała	w	tutejszych	miejscowościach	po	zakończeniu	II	wojny	
światowej,	opisuje	jeden	z	mieszkańców	Kopaliny:	Po wyjściu wojsk rosyjskich powstało 
państwo polskie. Ówczesne władze rozpoczęły panowanie od wysiedlenia ludności nie-
mieckiej. Na jej miejsce przyjeżdżała ludność polska z terenów wschodnich, które to tereny 
zajął Związek Radziecki. Na terenie województwa opolskiego wiele ludzi mówiło po pol-
sku, a raczej gwarą śląską. Ta ludność przyjmowała obywatelstwo polskie. Moi rodzice 
również przyjęli obywatelstwo polskie. Nazwiska i imiona zostały im spolszczone, robiono 
kursy języka polskiego, żeby ludność nauczyła się poprawnie mówić po polsku. W czasie 
wojny rodzice mieli uskładane pieniądze w banku, ale jak przyszła nowa władza to one 
przepadły i nigdy ich nie odzyskaliśmy446.

O	sytuacji	panującej	w	latach	50.,	zarówno	w	skupiskach	o	jednolitej	strukturze	
ludności	miejscowej,	jak	i	w	skupiskach	mieszanych,	pisze	m.in.	Stanisław	Makuch,	
który	w	latach	1953-1954	był	nauczycielem	w	Dziedzicach:	W miejscowościach o jed-
norodnej strukturze demograficznej a taką była Smolarnia i Dziedzice, istniały zgoda 
i wzajemny szacunek. Nie znam przypadku sąsiedzkich swarów. To były trudne czasy 
dla Śląska. Nie było rodziny, która nie poniosłaby uszczerbku w wyniku wojny. Nikt nie 

444 Zbiory prywatne autora.
445 Polecam tutaj m.in. wydaną w 2002 r. publikację E. Nowaka pt. Obozy na Śląsku Opolskim  w systemie po-

wojennych obozów w Polsce (1945-1950). Historia i implikacje, która szczegółowo opisuje ten temat.
446 Na podstawie kserokopii życiorysu mieszkańca Kopaliny.
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obnosił się ze swym bólem po stracie najbliższych, wszystko działo się w czterech ścianach. 
Ludzie byli raczej zamknięci w sobie. Nauczeni doświadczeniami w czasie nazistow-
skiego terroru, a także w okresie terroru powojennego reżimu UB nie wyjawiali swych 
poglądów. Stosowany był, jak w całej Polsce, bierny opór, przed narzuconą kolektywiza-
cją i obowiązkowymi dostawami. Obustronna niechęć objawiała się dopiero tam, gdzie 
była mieszana społeczność. Częste spisy ludności, w których domagano się potwierdzenia 
przynależności państwowej, wymuszanie zmiany pisowni nazwisk itp. były zarzewiem 
nie najlepszych stosunków między Ślązakami a nową władzą. Te powojenne zmiany 
nie mogły przejść bezboleśnie. Każda z nacji miała inną mentalność, przeżyła gehennę 
okropności wojny i wpajaną non stop propagandę nienawiści, to nie mogło pozostać bez 
wpływu na relacje447.

Początek	 lat	 60.	 były	 okresem,	 kiedy	 wśród	 tutejszej	 społeczności	 rodziły	 się	
różnego	rodzaju	inicjatywy	społeczne.	12.02.1962	r.	z	 inicjatywy	Józefa	Kontnego	
(1934-1983)	w	Smolarni	powstała	Ochotnicza	Straż	Pożarna.	W	latach	60.	w	szkole	
działał	m.in.	klub	wiejski	oraz	koło	gospodyń	wiejskich.	W	maju	i	czerwcu	1962	r.	
zaasfaltowana	została	droga	na	odcinku	od	Racławiczek	do	Smolarni,	aż	do	szosy	–	
tzw.	Szpica.	Obecnie	jest	to	fragment	drogi	powiatowej	nr	1207	O.

W	1965	r.	z	inicjatywy	powiatowego	oddziału	Związku	Bojowników	o	Wolność	
i	Demokrację	w	Krapkowicach	na	parafialnym	cmentarzu	w	Racławiczkach	posta-
wiono	pomnik	upamiętniający	ofiary	morderstw	dokonanych	w	1921	r.	na	mieszkań-
cach	Smolarni.	Nagrobek	złożony	jest	z	trzech	prostokątnych	płyt.	Płyta	środkowa	
zwieńczona	jest	załamanym	trójkątem,	na	którym	widnieje	inskrypcja:	Tu spoczywają 
powstańcy śląscy z roku 1921448.	Na	bocznych	płytach	znajduje	się	wykaz	zamordo-
wanych	osób,	a	na	płycie	środkowej	wykonanej	z	czarnego	marmuru	widnieje	napis	
o	treści: Ludu śląski patrz, tu leżą twe syny, którzy walczyli o wolność tej pięknej krainy 
i którzy swą krew oddali w ofierze dla Polski, którą kochali szczerze449.	Obecnie	jedna	ze	
znajdujących	się	w	Smolarni	ulic,	na	cześć	zamordowanych	członków	rodziny	Pach,	
nosi	nazwę	ulicy	Pachów.	

Przytoczona	wcześniej	 problematyka	 przymusowej	 zmiany	 pisowni	 niemiecko	
brzmiących	imion	i	nazwisk	po	1945	r.	nękała	tutejszą	ludność	również	w	później-
szym	okresie.	Taka	sytuacja	spotkała	m.in.	 jedną	z	mieszkanek	Smolarni,	która	na	
początku	lat	60.,	chcąc	wyrobić	sobie	nowy	dowód	osobisty,	napotkała	na	trudności	
ze	strony	Powiatowej	Komendy	Milicji	Obywatelskiej	w	Krapkowicach.	Jej	dotych-
czasowe	imię	Rita	chciano	zmienić	na	Ryta.	Sprawę	rozwiązano	dopiero	w	Urzędzie	
Stanu	Cywilnego	w	Zielinie,	gdzie	mieszkance	wystawiono	odpowiedni	dokument	
potwierdzający	jej	rodowe	imię	Rita,	na	podstawie	którego	ostatecznie	wydano	nowy	
dowód	osobisty	z	takim	właśnie	imieniem450.

447 Z listu Stanisława Makucha z 13.05.2013 r.
448 Szerszy opis morderstw dokonanych w 1921 r. na mieszkańcach Smolarni (którzy w rzeczywistości nie 

byli powstańcami śląskimi) znajduje się w części książki poświęconej historii z lat 20. XX w.
449 WUOZ, Karta ewidencyjna pomnika pamięci narodowej, nr rejestru: Ks.A t.I-199/88.
450 Według relacji Rity Michalik ze Smolarni z 18.03.2013 r.
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Mogiła zamordowanych 
w 1921 r. mieszkańców 
Smolarni. Po lewej 
stronie – stan z lat 80. 
XX w.451, poniżej – stan 
z listopada 2013 r.

451 Zbiory WUOZ, Karta ewidencji pomnika pamięci narodowej, nr rejestru: Ks.A-t.I-199/88.
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O	sytuacji	społeczno-politycznej	panującej	w	Polsce	w	latach	70.	w	swoich	zapi-
skach	wspomina	m.in.	ówczesny	ks.	Józef	Kurda452	(1924-2010):	Po kilku latach znów 
sytuacja gospodarcza coraz gorsza. Nadchodzi Grudzień 1970 rok. Gomułka zostaje zde-
tronizowany, a na jego miejsce przychodzi Edward Gierek. Woła: Pomożecie!? A lud mówi: 
Pomożemy. Ale znów tylko na krótko. Od połowy lat siedemdziesiątych sytuacja gospodarcza 
znów coraz gorsza […] Jest Sierpień 1980 r. – w Gdańsku zaczyna się strajk w stoczni. 
Dołączają inne zakłady. Pary453 dni później Śląsk ze swoimi kopalniami. Powstają nowy454 
Związki Zawodowe: NSZZ Solidarność. Na czele staje Lech Wałęsa. Długie pertraktacje 
z przedstawicielami Rządu. Wywalczono: 1. Msza św. w radio dla chorych – niedziela 
o 9.00; 2. Zezwolenie na budowę nowych Kościołów, 3. Wolne związki zawodowe. I wiele 
innych rzeczy. Religia do szkół nie wraca. Gierek odchodzi – na jego miejsce przychodzi 
Generał Wojciech Jaruzelski. Co będzie dalej? Zobaczymy455. 

13.12.1981	r.	ten	sam	ks.	proboszcz	w	kronice	parafialnej	zapisał:	13. XII. Ogłoszono 
stan wojenny. Ogromny szok. Tysiące ludzi, szczególnie z Solidarności zaaresztowanych. Od 
22.00 do 6.00 zakaz wyjścia na ulice. Bez zezwolenia nie wolno pojechać nawet do następ-
nej wioski. Trzeba mieć na wszystko zezwolenie. Wszędzie patrole wojskowe i milicyjne456.

Po	wyborach	parlamentarnych	z	4.06.1989	r.	doszło	do	upadku	systemu	komu-
nistycznego	w	Polsce,	który	umożliwił	oficjalne	uznanie	istnienia	oraz	praw	żyjącej	
w	Polsce	mniejszości	niemieckiej.	Przedstawiciele	tej	społeczności	zaczęli	się	organi-
zować457.	Tak	oto	17.11.1990	r.	w	Smolarni	powołano	do	życia	lokalne	koło	Mniej-
szości	Niemieckiej,	którego	przewodniczącym	został	Joachim	Joseph.	

W	1.	połowie	lat	90.	XX	w.	rozbudowano	znajdujący	się	w	miejscowości	pomnik	
ofiar	wojen	światowych,	do	którego	zamontowano	dwie	tablice	z	wykazem	miesz-
kańców	poległych	na	frontach	II	wojny	światowej.	

Folklor i działalność ludowa

W	 latach	 powojennych	w	 Smolarni	 funkcjonował	 zespół	 folklorystyczny	 pod	
nazwą	„Marzanna	i	Goik”.	Dokładny	rok	jego	powstania	nie	jest	znany,	najprawdo-
podobniej	było	to	pod	koniec	lat	50.	lub	też	w	latach	60.	XX	w.	Założycielką	zespołu	
była	jedna	z	mieszkanek	Smolarni	–	Anna	Uliczka.	W	skład	zespołu	oprócz	miesz-
kańców	Smolarni	wchodziły	również	osoby	pochodzące	z	okolicznych	miejscowości.	
Zespół	występował	na	 różnego	 rodzaju	 festynach	 i	 dożynkach,	 zdobywał	nagrody	
i	wysokie	miejsca	na	konkursach	folklorystycznych	na	szczeblu	powiatowym	i	woje-
wódzkim,	a	jego	piosenek	można	było	wysłuchać	w	audycjach	radiowych	poświęco-
nych	folklorowi.	Próby	śpiewu	i	gry	na	instrumentach	odbywały	się	w	domu	rodziny	
Uliczka,	w	świetlicy	miejscowej	remizy,	a	także	w	szkole	podstawowej.

452 Ks. Józef Kurda sprawował funkcję proboszcza parafii Racławiczki w latach 1968-1986.
453 Powinno być: „Parę”.
454 Powinno być: „nowe”.
455 Kronika parafii Racławiczki, t. II, s. 104.
456 Ibidem, s. 107.
457 Niemcy w województwie opolskim w 2010 roku …, Berlińska D. (red.), 2011, s. 3.
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Zespół podczas próby, 1976 r.458

Członkinie zespołu z widocznym w tle goikiem459

458 Zbiory prywatne: I. M. Springer, Dziedzice.
459 Ibidem.
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Występ zespołu, lipiec 1975 r.460

Jedną	 z	 członkiń	 tego	 zespołu	 była	 pocho-
dząca	 ze	 Smolarni	 Maria	 Rogosz	 (1923-2011),	
która	poza	działalnością	w	zespole	brała	również	
czynny	 udział	 w	 licznych	 konkursach	 kroszon-
karskich	na	 szczeblu	gminnym	 i	wojewódzkim,	
gdzie	zdobywała	wysokie	miejsca	oraz	wyróżnie-
nia.	Aktywnie	działała	w	zakresie	upowszechnia-
nia	 sztuki	 ludowej	 i	 folkloru	na	Opolszczyźnie,	
brała	 udział	 w	 konkursach	 recytatorskich	 (np.	
w	 eliminacjach	 rejonowych	do	konkursu	 gawę-
dziarzy	i	pieśniarzy	z	okazji	60.	rocznicy	powstań	
śląskich	 w	 1979	 r.)	 oraz	 przeglądach	 śpiewu	
(np.	I	Międzywojewódzki	Przegląd	Przyśpiewek	
i	Oracji	Weselnych	„Kultura	Życia	Rodzinnego”	
w	 1980	 r.).	W	 czerwcu	 1961	 r.	 Maria	 Rogosz	
została	 kierowniczką	 uroczystości	 kościelnych	
organizowanych	w	parafii	Racławiczki.

Maria Rogosz na gminnym  
konkursie kroszonkarskim, 2009 r.461

460 Zbiory prywatne: I. M. Springer, Dziedzice.
461 Archiwum Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.
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Od góry kolejno:  
kroszonki Rity Michalik,   

Marii Ernst oraz pochodzącej  
z Serwitutu Iwony Pissarczyk

Informacje	 o	 niej	 można	 odnaleźć	
m.in.	 w	 broszurze	 pt.	 Opolscy Twórcy 
Ludowi,	 w	 której	 pisze	 się:	 Przez wiele 
lat była członkiem zespołu pieśni i tańca 
„Marzanka i goik”. Występowała na impre-
zach organizowanych przez Muzeum Wsi 
Opolskiej i Muzeum Śląska Opolskiego, 
także w Dniach Ludowej Twórczości 
Opolszczyzny (1963 r.). Współpracowała 
z opolską rozgłośnią Polskiego Radia. Czło-
nek STL-u	462.	W	tej	samej	broszurze	znaj-
dują	się	również	informacje	o	Franciszku	
Uliczce	ze	Smolarni,	który	przez	wiele	lat	
był	 muzykantem	 w	 zespole	 prowadzo-
nym	przez	 jego	 żonę	Annę.	Ponadto	był	
on	 członkiem	 Stowarzyszenia	 Twórców	
Ludowych,	a	także	wykonywał	rekwizyty	
obrzędowe	–	marzanę	i	goik	–	na	potrzeby	
zespołu463.

Oprócz	wspomnianej	wcześniej	Marii	
Rogosz	w	konkursach	kroszonkarskich	na	
szczeblu	gminnym	i	wojewódzkim	od	lat	
80.	brała	również	udział	Rita	Michalik	ze	
Smolarni,	która	do	dnia	dzisiejszego	kul-
tywuje	 tradycje	 związane	 ze	 skrobaniem	
kroszonek.	W	 latach	2001-2011	w	kon-
kursach	 kroszonkarskich	 brała	 udział	
pochodząca	 z	 Serwitutu	 Maria	 Ernst	
(Różyczka).	 A	 od	 1999	 r.	 czynny	 udział	
w	 konkursach	 kroszonkarskich	 bierze	
udział	 jej	 córka	 –	 zamieszkała	 obecnie	
w	 Ligocie	 Bialskiej	 –	 Iwona	 Pissarczyk,	
która	 prowadzi	 także	 warsztaty	 zwią-
zane	 z	 folklorem,	 a	 od	 czerwca	 2011	 r.	
jest	 członkiem	 Stowarzyszenia	 Twórców	
Ludowych.
462 Mazur I., 1998, s. 66.
463 Ibidem, s. 79.
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Prymicje ks. Ryszarda Michalika464

18.06.1991	 r.	w	miejscowym	kościele	 parafialnym	w	Racławiczkach	 odbyły	 się	
prymicje	pochodzącego	ze	Smolarni	ks.	Ryszarda	Michalika,	który	15	czerwca	razem	
z	30	innymi	diakonami	przyjął	święcenia	kapłańskie	w	katedrze	w	Opolu.	Święceń	tych	
udzielił	im	ówczesny	ordynariusz	opolski	–	biskup	Alfons	Nossol.	Prymicjant	przywi-
tany	został	przez	tutejszych	mieszkańców	w	swojej	rodzinnej	miejscowości	w	sobotę	
–	15	czerwca.	We	wtorek	(w	dniu	prymicji)	odbyła	się	procesja,	która	wyruszywszy	
ze	Smolarni	dotarła	do	Racławiczek,	gdzie	w	tamtejszym	kościele	parafialnym	odpra-
wiona	została	tzw.	prymicja	–	tj.	pierwsza	msza	nowo	wyświęconego	ks.	Ryszarda.

Przywitanie ks. Ryszarda przed jego domem rodzinnym465

Ks.	Ryszard	Michalik	urodził	się	19.10.1963	r.	Jest	synem	Jerzego	i	Rity	z	domu	
Krassek.	Wychował	się	wraz	z	siostrami	Karioną	i	Małgorzatą.	W	maju	1972	r.	przy-
stąpił	do	sakramentu	I	komunii	świętej	 i	w	tym	samym	roku	został	ministrantem	
w	kościele	parafialnym	pw.	Najświętszej	Marii	Panny	w	Racławiczkach.	W	1979	r.	
ukończył	 szkołę	zawodową	w	Krapkowicach	w	zawodzie	 ślusarz-spawacz.	Po	 roku	
przerwy	rozpoczął	naukę	w	Technikum	Mechanicznym,	które	ukończył	zdobyciem	
tytułu	technika	ze	specjalizacją	–	budowa	maszyn.	W	1985	r.	po	zdaniu	matury	wstą-
pił	do	Wyższego	Seminarium	Duchownego	w	Nysie,	które	ukończył	po	6	latach.

Po	 przyjęciu	 prymicji	 ks.	 Ryszard	 przez	 12	 lat	 sprawował	 funkcje	 wikarego	
w	 czterech	 parafiach:	 parafii	 Świętej	 Rodziny	w	Zawadzkiem	 (1991-1994),	 para-
fii	Najświętszego	Serca	Pana	Jezusa	w	Raciborzu	(1994-1996),	parafii	św.	Piusa	IX	
w	 Kędzierzynie-Koźlu	 (1996-1998)	 oraz	 parafii	 Nawiedzenia	 Najświętszej	 Marii	
Panny	w	Łączniku	(1998-2003).	

464 Opracowano na podstawie rozmów przeprowadzonych z ks. Ryszardem Michalikiem i jego rodzicami.
465 Zbiory prywatne: R. J. Michalik, Smolarnia. Na zdjęciu od lewej strony: Hildegarda Kontny (1938-2002), 

Alfons Cziomer, Rita Michalik, ks. Ryszard Michalik.
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Procesja wyruszająca ze Smolarni466

Od	2003	r.	już,	jako	samodzielny	proboszcz	kieruje	parafią	pod	wezwaniem	św.	
Klemensa	Rzymskiego	w	Rusocinie	pod	Nysą.	Pod	swoją	opieką	ma	również	dwa	
kościoły:	św.	Jadwigi	Śląskiej	w	Piątkowicach	i	św.	Franciszka	z	Asyżu	w	Lasocicach	
oraz	kaplicę	św.	Antoniego	z	Padwy	w	Piątkowicach	Małych.

Rozwój ludności w latach 1945-2013

W	okresie	od	końca	II	wojny	światowej	do	końca	XX	w.	zmniejszył	się	o	nieco	
ponad	8%	stan	zaludnienia	Smolarni	i	Serwitutu.	W	1950	r.	wynosił	on	502	osoby,	
w	1960	r.	spadł	do	416,	a	w	1966	r.	wzrósł	do	437467.	Według	danych	meldunko-
wych	w	1970	r.	liczba	mieszkańców	zmniejszyła	się	do	461	osób468.	Nieco	inaczej	zaś	
przedstawiała	się	struktura	ludności	według	danych	sporządzonych	na	przełomie	lat	
1968/69	przez	ówczesnego	proboszcza	parafii	Racławiczki	–	ks.	Józefa	Kurdę	(1924-
2010).

Smolarnia Serwitut Razem
Liczba rodzin 89 23 112

Osoby dorosłe 230 58 288
Młodzież 18 9 27

Dzieci szkolne 44 13 57
Dzieci przedszkolne 49 18 67

Razem liczba ludności 341 98 439
Dane demograficzne sporządzone na przełomie lat 1968/69 przez ks. Józefa Kurdę469

466 Zbiory prywatne: R. J. Michalik, Smolarnia.
467 Tomczyk D., Miążek R., 1999, s. 104.
468 Ibidem.
469 Kronika parafii Racławiczki, t. II, s. 64.
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Smolarnia z lotu ptaka470

Różnica	między	liczbą	osób	tutaj	zameldowanych	a	rzeczywiście	zamieszkujących	
wynikała	 z	 rodzącej	 się	 na	 przełomie	 lat	 60.	 i	 70.	 emigracji	 tutejszych	mieszkań-
ców	do	Niemiec.	Emigracji,	która	nasiliła	się	na	przestrzeni	kolejnych	kilkunastu	lat,	
czego	efektem	było	dalsze	wyludnianie	się	miejscowości.	

Według	Narodowego	Spisu	Powszechnego	liczba	mieszkańców	Smolarni	i	Ser-
witutu	w	kolejnych	latach	wynosiła:	1970	r.	–	449	mieszkańców471,	1978	r.	–	412	
i	w	1988	r.	–	421472.	Jak	widać,	na	przestrzeni	lat	1950-1988	liczba	ludności	zmniej-
szyła	się	o	około	16%.	

W	1995	r.	liczba	mieszkańców	Smolarni	wynosiła	400	osób,	a	w	maju	1998	r.	–	
420.	Tym	samym	w	latach	1970-1998	nastąpił	spadek	liczby	mieszkańców	sołectwa	
na	 poziomie	 około	 6,54%.	 Podobnie	 sytuacja	wyglądała	 na	 obszarze	 całej	 gminy	
Strzeleczki,	gdzie	w	analogicznym	okresie	stan	zaludnienia	zmalał	z	9	314	mieszkań-
ców	do	8	483	–	spadek	o	8,92%473.	W	połowie	1996	r.	w	Smolarni	według	danych	
gminnych	sporządzonych	na	podstawie	meldunków	mieszkały	404	osoby.	Liczba	ta	
nie	pokrywa	się	jednak	z	danymi	kościelnymi,	według	których	w	tym	roku	w	Smo-
larni	mieszkało	254	mieszkańców,	a	w	Serwitucie	–	61474. 

W	latach	90.	nadal	postępowała	emigracja	(przede	wszystkim	zarobkowa)	miej-
scowej	ludności,	szczególnie	osób	młodych,	do	Niemiec.	Zahamowanie	tego	procesu	
nastąpiło	dopiero	na	przełomie	XX	i	XXI	w.	Mimo	iż	młodzi	ludzie	nadal	wyjeżdżali	
na	Zachód,	to	już	znikoma	część	z	nich	pozostała	tam	na	stałe.	Ponadto	od	połowy	
pierwszej	dekady	obecnego	stulecia	zauważalne	jest	zjawisko	migracji	mieszkańców	
z	miast	do	małych	miejscowości,	w	tym	również	do	Smolarni	i	Serwitutu.	

470 Archiwum Gminy Strzeleczki.
471 W publikacji Nasza mała ojczyzna, Strzeleczki – dzieje gminy autorzy podają, że w 1970 r. liczba ludności 

wynosiła 461 mieszkańców. (Tomczyk D., Miążek R., 1999, s. 104).
472 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzeleczki, s. 51.
473 Ibidem.
474 Tomczyk D., Miążek R., 1999, s. 104.
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Serwitut z lotu ptaka475

Według	 stanu	 na	 dzień	 31.12.2013	 r476.	 w	 Smolarni	 mieszkało	 nieco	 ponad	
170	osób,	natomiast	w	Serwitucie	około	55,	co	łącznie	daje	liczbę	około	225-230	
mieszkańców.	Spośród	 tej	 liczby	47%	 stanu	 zaludnienia	 stanowią	 kobiety,	 a	 53%	
mężczyźni.	Około	48%	mieszkańców	to	autochtoni,	tj.	osoby,	które	mieszkają	tutaj	
od	 urodzenia,	 a	 pozostałe	 52%	 to	 osoby,	 które	wprowadziły	 się	 do	 Smolarni	 lub	
Serwitutu,	na	przestrzeni	ostatniego	półwiecza.	Wśród	mieszkańców	w	wieku	od	5	
lat	76%	z	nich	na	co	dzień	posługuje	się	gwarą	śląską.	Pozostałe	24%	to	osoby,	które	
posługują	się	językiem	polskim	i	w	znacznej	części	są	to	mieszkańcy,	którzy	przepro-
wadzili	się	do	Smolarni	lub	Serwitutu	w	okresie	ostatnich	kilkunastu	lat.	

Wśród	 autochtonów	 najstarszy	 mieszkaniec	 Smolarni	 (według	 stanu	
z	31.12.2013	r.)	miał	84	lata	(kobieta),	a	Serwitutu	–	76	lat	(mężczyzna).	Z	kolei	
z	grona	nieautochtonów	najstarszy	mieszkaniec	Smolarni	miał	87	lat	(kobieta),	a	Ser-
witutu	–	84	lata	(mężczyzna).	Średnia	wieku	wszystkich	mieszkańców	wynosiła	nieco	
ponad	40	lat477. 

W	ciągu	ostatnich	kilku	lat	w	Smolarni	i	Serwitucie	występował	ujemny	lub	też	
zerowy	przyrost	naturalny.	Wynosił	on	od	-5	do	0	w	Smolarni	i	od	-2	do	0	w	Ser-
witucie.	Jednak	postępująca	w	ostatnich	latach	migracja	ludności	z	miast	na	tereny	
wiejskie	sprawia,	że	wskaźnik	przyrostu	rzeczywistego	nie	jest	tak	niski,	jak	mógłby	
być	w	przypadku	niewystępowania	tego	typu	ruchów	migracyjnych.

475 Archiwum Gminy Strzeleczki.
476 Przedstawione w dalszej części aktualne dane demograficzne i statystyczne opracowane zostały na pod-

stawie notatek własnych autora i ukazują stan z 31.12.2013 r.
477 Najstarszym znanym współcześnie nieżyjącym już mieszkańcem Smolarni była kobieta – Klara Lisson 

(z domu Malcharczyk), która zmarła w Niemczech w styczniu 2011 r. w wieku 96 lat i 5 miesięcy.
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Rok
Liczba chrztów Liczba zgonów

Smolarnia Serwitut Smolarnia Serwitut
2005 0 0 5 0
2006 1 0 2 1
2007 1 1 5 1
2008 1 1 4 2
2009 1 0 3 2
2010 0 0 2 0
2011 1 0 1 0
2012 0 0 1 0
2013 1 1 3 1

Liczba chrztów i zgonów mieszkańców Smolarni i Serwitutu na przestrzeni ostatnich kilku lat478

Stan zaludnienia na 
dzień Smolarnia Serwitut Liczba ludności 

gminy Strzeleczki
31.12.2010 241 66 7	538
31.12.2011 243 73 7	493
31.12.2012 240 64 7	417
31.12.2013 245 65 7	388

Stan zaludnienia Smolarni i Serwitutu w latach 2010-2013 według gminnej ewidencji ludności479

W	lipcu	2007	r.	dzięki	 rozbudowie	sieci	 radiowej	 i	umieszczeniu	na	budynku	
szkoły	podstawowej	w	Dziedzicach	nadajnika	udało	 się	 podłączyć	niewielką	 część	
zabudowań	 Smolarni	 do	 łącza	 internetowego.	Do	 dnia	 dzisiejszego	 liczba	 gospo-
darstw	domowych	posiadających	dostęp	do	Internetu	za	pośrednictwem	tej	techno-
logii	wzrosła	ponad	czterokrotnie.	Obecnie	stały	dostęp	do	szerokopasmowego	Inter-
netu	posiada	nieco	ponad	40	gospodarstw	domowych,	co	stanowi	57%	wszystkich	
zamieszkałych	w	Smolarni	i	Serwitucie	zabudowań.

W	 Smolarni	 i	 Serwitucie	 znajduje	 się	 obecnie	 114	 budynków	 mieszkalnych,	
wśród	nich	zamieszkałych	na	stałe	 jest	75,	zamieszkałych	sezonowo	–	11,	pustych	
–	26,	 zaś	2	budynki	 są	w	 stanie	 ruiny.	Ponadto	w	miejscowościach	 tych	 znajdują	
się	 również,	 nieujęte	w	 powyższym	wykazie:	 remiza	Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej,	
budynek	dawnej	szkoły	podstawowej	i	przedszkola,	sklep	Gminnej	Spółdzielni	oraz	
budynek	restauracji	„Omega”.

Obecnie	Smolarnia	i	Serwitut	przynależą	do	parafialnego	kościoła	w	Racławicz-
kach.	Proboszczem	tutejszej	parafii	od	27.08.1986	r.	jest	ks.	Jan	Drewniok.	W	Smo-
larni	funkcjonuje	Kiosk	Gminnej	Spółdzielni	„Samopomoc	Chłopska”.	Swoją	dzia-
łalność	prowadzą	tutaj	również	firmy:	„Omega”,	„Eco-las”,	„Ray-Trans”	i	„Erkon”,	
a	w	Serwitucie	„Instalpud”.	W	przysiółku	Smolarni	–	Serwitucie,	mieści	się	ponadto	
siedziba	tutejszego	leśnictwa.	

478 Na podstawie informacji zawartych na: www.parafia-raclawiczki.pl, [dostęp: 30.12.2013 r.].
479 Na podstawie informacji uzyskanych w ewidencji ludności Urzędu Gminy w Strzeleczkach.
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W	kolejnym	 rozdziale	 przedstawionych	 zostanie	 kilkadziesiąt	 nazw	 lokalnych	
określających	 poszczególne	 obszary	 miejscowości,	 okolicznych	 lasów,	 pól	

i	łąk.	Tutejsi	mieszkańcy	od	dawnych	czasów	stosowali	różnego	rodzaju	nazwy	w	celu	
określenia	poszczególnych	części	wioski,	pól,	łąk	i	lasów.	Chodzi	tutaj	o	nazwy,	któ-
rych	w	znacznej	większości	nie	spotkamy	w	oficjalnych	źródłach	ani	 innych	opra-
cowaniach,	a	ich	przetrwanie	umożliwiły	jedynie	istniejące	od	dziesiątków,	a	może	
i	setek	lat	przekazy	ustne.

Najstarsze	z	opisanych	tutaj	nazw	mają	po	kilkaset	lat,	zaś	najmłodsze	powstały	
dopiero	 kilkadziesiąt,	 a	 nawet	 kilkanaście	 lat	 temu.	 Oprócz	 nazw	 występujących	
na	 terenie	 administracyjnym	Smolarni	postanowiłem	opisać	 także	niektóre	nazwy	
występujące	poza	granicami	 sołectwa.	Uczyniłem	tak	ze	względu	na	 ich	położenie	
i	związki	tutejszych	mieszkańców	–	poprzez	rolnictwo	i	leśnictwo	–	z	tymi	miejscami,	
dzięki	 czemu	 obszary	 te	 bardzo	 dobrze	 znane	 są	 również	mieszkańcom	 Smolarni	
i	Serwitutu.

Wszystkie	 opisane	 tutaj	 nazwy	 zostały	 podzielone	 na	 nazwy	 terenowe	 i	miej-
scowe.	Pierwsze	z	nich	–	terenowe	–	swoim	zasięgiem	obejmują	obszar,	na	którym	
człowiek	przebywa	od	lat,	gospodaruje	na	nim,	ale	nie	jest	on	stale	zamieszkały.	Cho-
dzi	tutaj	przede	wszystkim	o	pola,	łąki,	lasy,	rowy,	drogi	itp.	Natomiast	nazwy	miej-
scowe,	najogólniej	rzecz	mówiąc,	opisują	miejsca	stale	zamieszkane	przez	ludzi,	np.	
zabudowania	należące	do	danej	rodziny	bądź	też	większe	części	miejscowości1. 

Lokalne nazwy terenowe 

1. Bocikowyj Dył	 –	 niewielkie	 zagłębienie	 w	 terenie	 położone	 na	 południowo-
wschodnim	krańcu	Poryłmbki.	Właścicielem	ziemi,	na	której	znajdował	się	dół,	
był	mieszkaniec	Serwitutu	o	nazwisku	Botta,	na	którego	zdrobniale	mówiono	
„Bocik”	–	stąd	pochodzenie	nazwy.	Bocikowyj Dył  służył	do	wypalania	cegieł	do	
celów	budowlanych.

2. Budzkeł Drōga	–	odcinek	drogi	leśnej	nr	5	prowadzący	do	położonej	o	5	km	na	
północ	od	Smolarni	osady	Bud	–	stąd	pochodzenie	nazwy.	Inne	określenie	tej	
drogi	to	Smolełrzōnka,	która	na	niemieckich	mapach	Messtischblatt	występuje,	
jako	Pechhütter Weg	–	ta	nazwa	z	kolei	wskazuje	odwrotny	kierunek	jazdy,	tj.	od	
osady	Bud	w	kierunku	południowym	do	Smolarni.	

3. Do Kamiynioleczy	–	tą	nazwą	określa	się	miejsce	w	lesie	położone	około	0,5	km	
na	północny	wschód	od	Szpicy,	po	wschodniej	 stronie	drogi	wojewódzkiej	nr	
414	 (DW	414)2.	Nazwa	pochodzi	 od	 znajdującego	 się	 kiedyś	w	 tym	miejscu	
kamienia.

1 Z listu Gerarda Kosmali z lipca 2012 r.
2 W dalszej części rozdziału droga wojewódzka nr 414 opisywana będzie skrótem „DW 414”.
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4.	 Dambina3 –	niewielki	skrawek	lasu	położony	tuż	przy	samych	Wrotach	na	gra-
nicy	Smolarni	i	Racławiczek	w	miejscu,	gdzie	dawniej	rosły	wielkie	dęby	–	stąd	
pochodzenie	nazwy.	

5. Krzełki	–	obszar	leśny	rozciągający	się	wzdłuż	wschodniej	strony	DW	414,	od	
Wygōnu	 w	 Smolarni	 do	 Szpicy,	 i	 sięgający	 po	 zabudowania	 rodziny	Otremba	
położone	w	północnej	części	miejscowości.	Nazwa	pochodzi	od	rosnących	tam	
w	latach	40.	i	50.	XX	w.	krzewów	i	zarośli.

6.	 Drełbki –	obszar	 leśny	położony	na	Wygōnie	w	Smolarni,	 ciągnący	 się	wzdłuż	
Drełbkowy Drōgi.	Pochodzenie	nazwy	nieznane.

7.	 Drełbkoweł Drōga –	droga	leśna	o	długości	około	1,3	km	położona	na	Wygōnie 
w	Smolarni,	która	dawniej	łączyła	Miler Wejg	z	leśniczówką	w	Chrzelicach	poło-
żoną	przy	DW	414.	Droga	ta	znajduje	się	na	Drełbkach	–	stąd	nazwa.

8.	 Drōga Niemodlinskeł	–	obecnie	droga	leśna	nr	6	biorąca	swój	początek	na	Szpicyj 
w	Smolarni,	która	prowadzi	w	kierunku	północno-zachodnim	do	Niemodlina	
–	stąd	jej	nazwa.	Według	niektórych	mieszkańców	droga	ta	dawniej	brała	swój	
początek	nieco	wcześniej,	 tj.	 na	wysokości	 krzyża	 stojącego	w	polu	pomiędzy	
Smolarnią	a	Serwitutem,	przy	nieistniejącym	już	obecnie	rozwidleniu	dróg.	Inna	
znana	nazwa	 tej	drogi	 to	Kujawiōnka	 (niem.	Kujauer Weg)	–	 ta	nazwa	z	kolei	
wskazuje	 odwrotny	kierunek	 jazdy,	 tj.	 od	Niemodlina	do	Kujaw.	Co	 ciekawe	
na	mapie	z	1734	r.	przedstawiającej	niemodlińskie	i	tułowickie	dobra	pańskie4 
odnaleźć	można	drogę	o	nazwie	Koyauer Strasse (ulica	Kujawska),	a	w	okolicach	
Szydłowa	Falkenberger Strasse nach Koyau und Klein Glogau	(ulica	Niemodlińska	
w	kierunku	Kujaw	i	Głogówka).	Nie	udało	się	jednak	ustalić	czy	nazwy	tych	dróg	
z	całą	pewnością	dotyczą	obecnie	znanej	Drōgi Niemodlinsky.	Inna	znana	nazwa	
tej	drogi	to	Telegrafka.

9. Gōrka	–	niewielkie	wzniesienie	 znajdujące	 się	pomiędzy	Smolarnią	 a	Dziedzi-
cami,	przy	drodze	polnej	prowadzącej	z	Uszków	w	Smolarni	na	Stełwek	w	Dzie-
dzicach.	Szczyt	tego	wzniesienia	znajduje	się	na	wysokość	186,3	m	n.p.m.	

10. Gōrki	–	niewielki	obszar	 leśny	położony	na	Poryłmbce	po	prawej	stronie	drogi	
prowadzącej	ze	Smolarni	do	Serwitutu.	Nazwa	pochodzi	od	charakterystycznego	
ukształtowania	terenu	będącego	efektem	eksploatacji	piasku,	która	doprowadziła	
do	 powstania	 na	 tym	 terenie	 niewielkich	 zagłębień	 i	 pagórków.	Nazwa	Gōrki 
znana	 jest	 bardziej	młodszym	mieszkańcom,	którzy	w	 latach	80.	 i	 90.	XX	w.	
wykorzystywali	to	miejsce	do	przejażdżek	rowerowych.

11. Gōrneł Drōga	–	4,5-kilometrowy	odcinek	drogi	leśnej	nr	31	prowadzący	z	Kopa-
liny	na	północny	wschód	w	kierunku	Przysieczy.	Nazwa	pochodzi	prawdopo-
dobnie	 od	 tego,	 iż	 fragment	 tej	 drogi	 na	 początkowym	 jej	 odcinku	prowadzi	
pod	górkę.	Różnica	wysokości	w	terenie	na	odcinku	2,4	km	(od	Kopaliny	do	
najwyżej	położonego	punktu	tej	drogi)	wynosi	ponad	7,5	metra.

3 W zależności od rozmówców nazwa ta wymawiana jest również jako: Dał(m)bina.
4 Na kartuszu tej mapy zachowano oryginalny napis w języku niemieckim, który w tłumaczeniu na język 

polski brzmi: „Kompendium oraz zwięzłe odwzorowanie niemodlińskich i tułowickich dóbr pańskich, tak 
samych wiosek, jak i pól, stawów i lasów na ich gruntach leżących, sporządzone przez Christopha Glaubi-
tza w roku 1734”. (Woźniak M., Woźniak E, 2010, s. 29).



158

12. Graniczneł	–	patrz:	Szrejgōwa.
13. Grełfski Las	–	praktycznie	nieużywane	już	dzisiaj	potoczne	określenie	pierwot-

nego	Głogóweckiego	Lasu	Serwitutowego	znajdującego	się	na	północ	od	Serwi-
tutu.	Nazwa	ta	znana	jest	w	większości	jedynie	najstarszym	mieszkańcom,	którzy	
pamiętają	 jeszcze	 czasy,	 kiedy	 las	 ten	 należał	 do	 hrabiowskiej	 rodziny	 Tiele- 
Win	ckler	z	Mosznej	i	nosił	nazwę	Dziedzicki	Las	Serwitutowy.	Nazwa	ta	wzięła	
się	od	grafa	–	tj.	tytułu	szlacheckiego	funkcjonującego	w	dawnych	Niemczech.	
Tytuł	taki	posiadała	rodzina	Oppersdorfów	z	Głogówka	(dawni	właściciele	tego	
lasu)	i	rodzina	Tiele-Wincklerów	z	Mosznej	będąca	właścicielem	lasu	od	1920	r.

14.	Jałtloweł Drōga	–	droga	leśna	nr	10	znajdująca	się	na	Łoblejzyłgach,	która	pro-
wadzi	od	Szpicy	na	Jałtlowył Gōrkał.	Działka	przylegająca	do	tej	drogi	należała	
kiedyś	 do	 jednego	 z	 tutejszych	 mieszkańców	 o	 imieniu	 Anton.	 Starsi	 miesz-
kańcy	w	lokalnej	gwarze	śląskiej	imię	to	wymawiają	często	jako	Jałntōn.	W	tym	
przypadku	polsko	brzmiący	człon	nazwy	Antoniowa	(czyli	należąca	do	Antona)	
został	przekształcony	na	Jałntōnioweł,	a	w	późniejszym	czasie	na	Jałntloweł	–	stąd	
pochodzenie	nazwy.

15. Jałtloweł Gōrka	–	niewielkie	wzniesienie	znajdujące	się	na	północny	zachód	od	
Szpicy	przy	drodze	leśnej	nr	10.	Nazwa	pochodzi	od	miejsca,	w	którym	znajduje	
się	to	wzniesienie,	tj.	na	Jałtlowyj Drōdze.

16.	Jamoweł Drōga	–	odcinek	drogi	leśnej,	która	bierze	swój	początek	na	Szpicyj	i	pro-
wadzi	na	południowy	wschód	w	kierunku	Poryłmbki i	dalej	w	kierunku	drew-
nianego	krzyża	położonego	w	polu	pomiędzy	Smolarnią	i	Serwitutem.	Droga	ta	
prowadzi	na	obszar	nieużytków	rolnych	(dawniej	pól	i	łąk)	znanych	pod	nazwą	
Jamy	–	stąd	pochodzenie	nazwy.	Obecnie	ponad	200-metrowy	fragment	tej	drogi	
(od	strony	południowej)	już	nie	istnieje	i	porośnięty	jest	młodnikiem.

17.	Jamy –	wśród	młodszych	mieszkańców	określeniem	tym	nazywany	jest	niewielki	
obszar	leśny	położony	na	wschód	od	Gōrek,	po	prawej	stronie	drogi	prowadzą-
cej	ze	Smolarni	do	Serwitutu.	Nazwa	pochodzi	od	powstałych	w	tym	miejscu	
na	skutek	eksploatacji	gliny	zagłębień	w	terenie	zwanych	jamami,	o	głębokości	
dochodzących	do	nieco	ponad	dwóch	metrów.	Wśród	 starszych	mieszkańców	
miejsce	to	dzieli	się	na	Wielki i Małyj Berg5.	Pierwsza	nazwa	dotyczy	znajdującego	
się	na	Jamach	większego	zagłębienia	w	ziemi	tworzącego	wyższą	górkę	(Wielki 
Berg)	–	w	odróżnieniu	do	znajdującej	się	nieopodal	niższej	górki	(Małyj Berg).	
Ponadto	starsi	mieszkańcy	poprzez	nazwę	Jamy	rozumieją	opisany	tutaj	obszar	
leśny,	 ale	 również	 obszar	 dawnych	 pól	 i	 łąk	 przylegających	 do	 nieistniejącego	
fragmentu	Jamowy Drōgi	ciągnący	się	aż	do	krzyża	położonego	w	polu	pomiędzy	
Smolarnią	i	Serwitutem.	

18.	Jōzoweł Drōga	 –	 droga	 równoległa	 do	 Jałtlowy Drōgi	 znajdująca	 się	 w	 środku	
obszaru	leśnego	położonego	na	Łoblejzyłgach.	Nazwa	pochodzi	najprawdopodob-
niej	od	imienia	jednego	z	właścicieli	gruntów	położonych	przy	tej	drodze	–	Józefa.	
Imienia,	które	w	lokalnej	gwarze	śląskiej	wymawiane	jest	jako	Jōza	–	pl.	Józef.

5 Berg (niem.) – pl. góra, wzniesienie.



159

19. Kaczy Deły	 –	 niewielki	 obszar	 leśny	 znajdujący	 się	 przy	 drodze	 leśnej	 nr	 11	
w	leśnictwie	Smolarnia,	gdzie	dawniej	znajdował	się	mały	staw,	w	rejonie	którego	
swoje	siedliska	miały	dzikie	kaczki	–	stąd	pochodzenie	nazwy.	

20. Kałużoweł Krzipopa	–	rów	w	lesie,	mieszczący	się	na	północ	od	położonej	przy	
DW	414	leśniczówki	w	Chrzelicach.	Oficjalna	niemiecka	nazwa,	z	którą	można	
się	spotkać	na	mapach,	to	Kalucze Graben.	Pochodzenie	nazwy	nieznane.

21. Kocury –	duży	obszar	lasu,	pól	i	łąk	przeplatany	zaroślami	znajdujący	się	pomię-
dzy	Dziedzicami,	 Smolarnią	 a	 dawnym	Czarnym	 Stawem	w	Chrzelicach.	Na	
mapie	dóbr	chrzelickich	z	1758	r.	obszar	ten	określany	jest	jako	Koczurow (pola),	
Kotzurow6	(łąki)	oraz	Koczurower Waldt	(las).	Pochodzenie	nazwy	jest	nieznane.

22. Kole Kamiynia (kole Wielkygo Kamiynia) –	 fragment	 oddziału	 leśnego	 nr	 112	
położonego	w	leśnictwie	Chrzelice,	gdzie	do	dnia	dzisiejszego	umiejscowiony	jest	
pochodzący	najprawdopodobniej	z	okresu	zlodowacenia	środkowopolskiego	głaz	
narzutowy	(kamień)	–	stąd	pochodzenie	nazwy.	Nieopodal	Kamiynia	przepływa	
również	Kałużoweł Krzipopa.

23. Kole Wojełka	–	określenie	grobu	nieznanego	żołnierza	znajdującego	się	przy	dro-
dze	leśnej	nr	11	w	oddziale	leśnym	nr	185	leśnictwa	Smolarnia.	Droga	prowa-
dząca	w	kierunku	grobu	w	nazewnictwie	miejscowych	 leśników	określana	 jest	
nazwą	Grobkowa.

24.	Ko(j)ścielneł Ścieżka	 –	 droga,	 którą	 dawniej	można	 było	 dojść	 z	 Kopaliny	 do	
kościała	w	Racławiczkach	–	stąd	nazwa.	Na	niemieckich	mapach	droga	ta	wystę-
puje	pod	nazwą	Kirch-Weg	(Droga	Kościelna).

25. Kujawiōnka	–	patrz:	Drōga Niemodlinskeł.
26.	Majgerzōnka	 –	 jadąc	 od	 Serwitutu	w	 kierunku	 Smolarni,	 jest	 to	 droga	 polna	

skręcająca	w	lewo,	przed	lasem	określanym	jako	Poryłmbka.	Prowadzi	ona	w	kie-
runku	 zabudowań	 znajdujących	 się	 na	 obecnej	 ul.	 Głównej	 w	 Dziedzicach.	
Pochodzenie	 nazwy	 jest	 nieznane.	 Przez	 nielicznych	 mieszkańców	 Serwitutu	
droga	ta	określana	jest	również	z	języka	niemieckiego	nazwą	Sedschützer Straße 
(pl.	ulica	Dziedzicka).

27.	Miler Wejg	–	obecnie	droga	leśna	nr	9,	która	swój	początek	bierze	na	Wygōnie 
w	 Smolarni.	 Nazwa	 pochodzi	 od	 nazwiska	 dawnego	 nadleśniczego	 –	 Mül-
lera.	 Oficjalna	 nazwa	 występująca	 na	 niemieckich	 mapach	 Messtischblatt	 to	 
Forst meister Müller Weg	(droga	nadleśniczego	Müllera).

28.	Łoblejzyłgi7 –	obszar	leśny	o	powierzchni	nieco	ponad	5	ha	położony	przy	DW	
414,	 rozciągający	 się	 od	 Szpicy	 w	 kierunku	 południowo-zachodnim.	 Nazwa	
pochodzi	najprawdopodobniej	od	niemieckiego	słowa	ablösen	(pl.	zwolnić),	co	
mogło	oznaczać	obszar	zwolniony	od	obciążeń	dzierżawnych	lub	pieniężnych8. 
Sama	nazwa	mogła	powstać	 gdzieś	w	2.	połowie	XIX	w.,	 kiedy	 to	obszar	 ten	

6 Nazwa Kotzurow występuje również w Katastrze Karolińskim z 1723 r., opisującym miejscowość Chrzeli-
ce.

7 W zależności od rozmówców nazwa ta wymawiana jest również jako: Oblejzyłgi, Łoblejzōngi i Oblejzōngi.
8 Kosmala G., Racławiczki – nazwy lokalne, [w:] www.parafia-raclawiczki.pl, [dostęp: 12.07.2013 r.].
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został	 oddzielony	 od	 ówczesnego	 nadleśnictwa	 w	 Chrzelicach,	 a	 wydzielone	
z	niego	działki	stały	się	prywatną	własnością	kilkunastu	tutejszych	rodzin.

29. Piekło	–	rozległy	obszar	leśny	rozciągający	się	od	Wygōnu w	Smolarni	w	kierunku	
północno-zachodnim	aż	w	okolice	drogi	leśnej	nr	7	prowadzącej	z	leśniczówki	
Jeleni	Dwór	w	Chrzelicach	do	leśniczówki	Śródlesie	położonej	w	tej	samej	miej-
scowości.	Co	ciekawe,	pod	koniec	XIX	w.	na	mapach	Messtischblatt	występują	
interesujące	nazwy	obiektów	geograficznych	związanych	z	Piekłem. Są	nimi:	Höl-
len Graben (Piekielny	Rów) i Höllen Allee (Piekielna	Aleja).	Ponadto	w	1825	r.	
można	 się	 również	 spotkać	 z	 nazwą	 Teufels Graben	 (Diabelski	 Rów).	 Samo	
pochodzenie	nazwy	związane	jest	najprawdopodobniej	z	podmokłym	i	grząskim	
terenem,	jaki	kiedyś	występował	na	opisywanym	obszarze.

30. Plamy	–	łąki	położone	na	wschód	od	leśniczówki	w	Chrzelicach	przy	DW	414,	
rozciągające	 się	 od	 Kocurów	 w	 kierunku	 Chrzelic,	 aż	 do	 Pulkowy Krzipopy. 
Według	niektórych	mieszkańców	Plamy	swoim	zasięgiem	w	części	pokrywają	się	
również	z	Kocurōma.	Nazwa	wywodzi	się	najprawdopodobniej	z	języka	czeskiego	
i	oznacza	bagienny	i	podmokły	teren	–	tzw.	błonia.	

31. Poryłmbka9	–	niewielki	obszar	leśny	znajdujący	się	po	prawej	stronie	drogi	pro-
wadzącej	 ze	 Smolarni	 do	 Serwitutu.	 Nazwa	 pochodzi	 od	 zdrobniałego	 słowa	
poręba,	tj.	terenu	powstałego	po	wycięciu	drzew.

32. Prószkowskeł	–	jadąc	od	Serwitutu	w	kierunku	Smolarni,	jest	to	droga	leśna	skrę-
cająca	w	prawo,	przed	lasem	określanym,	jako	Poryłmbka.	Prowadzi	ona	na	pół-
noc	w	kierunku	skrzyżowania	sześciu	dróg	leśnych	(tzw.	Szejściodrōg),	następnie	
po	około	850	m	łączy	się	z	DW	414.	Nazwa	pochodzi	od	kierunku,	w	którym	
droga	ta	prowadzi	–	tj.	do	Prószkowa.

33. Pulki	–	pola	i	łąki	położone	na	wschód	od	leśniczówki	w	Chrzelicach	przy	DW	
414	rozciągające	się	na	odcinku	od	Pulkowy Krzipopy	aż	do Rzymkowickygo Rowu. 
Na	mapie	z	1758	r.	obszar	ten	nosi	nawę	Polcko10.	Sama	nazwa	wywodzi	się	praw-
dopodobnie	od	słowa	poletko,	oznaczającego	po	prostu	małe	pole.

34.	Pulkoweł Krzipopa	–	pierwszy	rów	za	leśniczówką	w	Chrzelicach	przy	DW	414	
(jadąc	w	kierunku	Chrzelic).	Rów	ten	znajduje	się	na	Pulkach	–	stąd	pochodzenie	
nazwy.	Co	ciekawe,	jest	to	rów,	który	posiada	również	szereg	innych	nazw,	takich	
jak:	Stareł Rzyka	–	w	nazewnictwie	 lokalnym,	Teufels Graben	 (Diabelski	Rów)	
na	mapie	z	1825	r.	i	Höllen Graben	(Piekielny	Rów)	na	mapie	z	lat	80.	XIX	w.	
–	w	oficjalnym	nazewnictwie	niemieckim	czy	też	Czarny	Potok	–	w	oficjalnym	
nazewnictwie	polskim.

35. Racławski Las	–	obszar	leśny	położony	na	wschód	od	Grełwskiygo Lasa.	Na	mapach	
można	spotkać	się	również	z	oficjalnie	funkcjonującymi	nazwami:	Rasselwitzer 
Forst	(1883	r.,	1930	r.),	Herrschaftlich Rasselwitzer Forst	(1896	r.,	1904	r.)	czy	też	
Roßtaler Wald	 (1940	r.).	Do	dnia	dzisiejszego	używane	są	także	nazwy	kierun-
kowe	opisujące	ten	las:	kole Racławsk(i)ygo Lasa,	przi Racławski Lejsie.

9 W zależności od rozmówców nazwa ta wymawiana jest również jako: Porōmbka.
10 Nazwa Polcko występuje również w Katastrze Karolińskim z 1723 r., opisującym miejscowość Chrzelice. 
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36.	Riter Aleja (niem.	Ritter Allee)	–	droga	leśna	znajdująca	się	za	leśniczówką	w	Ser-
witucie,	w	kierunku	Kopaliny	(pierwszy	zakręt	w	prawo).	Nazwa	pochodzi	praw-
dopodobnie	od	urzędującego	na	początku	XX	w.	leśniczego,	którym	był	Franz	
Ritter.	Inna	nazwa	tej	drogi,	z	którą	można	spotkać	się	na	oficjalnych	mapach,	to	
Pollack-gestell.	Ta	nazwa	z	kolei	pochodzi	najprawdopodobniej	od	nazwiska	jed-
nego	z	byłych	leśniczych.	W	Serwitucie	w	XIX	w.	było	dwóch	leśniczych	o	takim	
nazwisku:	jednym	z	nich	był	Joseph	Pollak	(1814-1892),	który	pełnił	tę	funkcję	
m.in.	w	1849	 r.,	 a	 drugim	był	 Johann	Pollak	–	wzmiankowany	 jako	 leśniczy	
w	roku	1896.

37.	Rzymkowicki (Rzymkowski) Rōw –	 jest	 to	 drugi	 rów	 położony	 za	 leśniczówką	
w	Chrzelicach	przy	DW	414	(jadąc	w	kierunku	Chrzelic).	Swój	początek	bierze	
w	okolicach	Rzymkowic	–	stąd	pochodzenie	nazwy.	

38.	Smolełrzōnka	–	patrz:	Bōdzkeł Drōga.
39. Stareł Rzyka	–	patrz:	Pulkoweł Krzpipopa.
40.	Staryj Przistanek	–	potoczne	określenie	istniejącego	jeszcze	w	latach	60.	XX	w.	

przystanku	autobusowego	na	Szpicyj.	Przystanek	ten	istniał	wcześniej	(był	star-
szy)	niż	znajdujący	się	obecnie	przystanek	na	Wygyłnku	w	Smolarni	–	stąd	pocho-
dzenie	nazwy.

41.	Stawy –	pola	i	łąki	położone	na	południowy	zachód	od	leśniczówki	mieszczącej	
się	przy	DW	414	w	Chrzelicach.	Dawniej	w	miejscu	tym	istniał	Czarny	Staw	
(der schwarze Teich)	–	stąd	pochodzenie	nazwy.

42.	Suteł Drōga	–	droga	 leśna	nr	35	znajdująca	 się	w	 leśnictwie	Chrzelice.	Nazwa	
pochodzi	od	metody	zastosowanego	do	jej	budowy	podłoża	–	tj.	sypano	na	nią	
piasek.	W	lokalnej	gwarze	śląskiej	słowo	suć	oznacza	sypać.	Obecnie	określeniem	
tym	nazywane	są	również	inne	leśne	drogi,	których	podłoże	było	budowane	tą	
metodą.

43.	Szczeleczōnka	 –	 odcinek	 drogi	 leśnej	 nr	 5	 biorący	 swój	 początek	 od	 miejsca,	
w	którym	Smolełrzōnka	łączy	się	z	DW	414.	Dalej	droga	ta	prowadzi	przez	Kopa-
linę	aż	do	Strzeleczek	–	stąd	nazwa.	

44.	Szejściodrōg	–	skrzyżowanie	dróg	leśnych	położone	750	m	na	północny	wschód	
od	remizy	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Smolarni,	na	granicy	oddziałów	leśnych	
nr	161	i	162	leśnictwa	Smolarnia.	W	miejscu	tym	schodzą	się	drogi	z	sześciu	kie-
runków:	północy	i	południa,	północnego	wschodu	i	południowego	zachodu	oraz	
północnego	zachodu	i	południowego	wschodu	–	stąd	pochodzenie	nazwy.

45.	Szicen (Szisen?) linia –	fragment	alei	dębów	czerwonych	rosnących	na	wschód	od	
leśniczówki	w	Serwitucie,	w	miejscu,	gdzie	jeszcze	w	latach	90.	XX	w.	funkcjo-
nowała	szkółka	leśna.	Informator,	od	którego	pozyskano	informacje	o	tej	nazwie,	
nie	był	do	końca	pewny,	czy	powinna	ona	brzmieć	Szicen Linia czy	też	Szisen 
Linia.	W	pierwszym	przypadku	 człon	nazwy	Szicen pochodziłby	 od	niemiec-
kiego	słowa	schützen	(pl.	chronić),	a	rosnące	tam	drzewa	miały	niejako	stanowić	
ochronę	dla	znajdujących	się	w	szkółce	leśnej	sadzonek.	W	drugim	przypadku	
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człon	nazwy	Szisen	pochodzi	od	niemieckiego	słowa	schießen	–	co	miałoby	ozna-
czać,	iż	znajdujące	się	tam	drzewa	rosną	w	linii	prostej	jak	strzała11.

46.	Szosa (Szoseja)	 –	 potoczne	 określenie	DW	 414.	Nazwa	 wywodzi	 się	 z	 języka	
francuskiego	od	słowa	chaussée	(pl.	szosa).	Inna	znana	nazwa	to	Tersztrasa,	która	
swoim	nazewnictwem	nawiązuje	do	okresu,	w	którym	droga	ta	była	asfaltowana.	
W	języku	niemieckim	Teer	to	smoła	(teeren	–	smołować),	co	oznacza,	że	droga	ta	
była	smołowana,	tj.	asfaltowana.

47.	Szpica	–	wyjazd	z	wioski	z	drogi	powiatowej	nr	1207	O	na	DW	414	w	kierunku	
Drōgi Niemodlinsky.	Skrzyżowanie	tych	dwóch	dróg	tworzy	kształt	wierzchołka	
(niem.	Spitze)	–	stąd	pochodzenie	nazwy.	

48.	Szrejgōwa	 –	 3,5-kilometrowy	 odcinek	 drogi	 leśnej	 znajdującej	 się	 1,5	 km	 na	
północny	wschód	 od	 leśniczówki	 w	 Serwitucie.	Na	mapach	 droga	 ta	 biegnie	
pod	skosem	(niem.	schräg)	–	stąd	pochodzenie	nazwy.	W	terminologii	miejsco-
wych	leśników	droga	ta	znana	jest	również	pod	polską	nazwą	„Skośna”.	Dawniej	
Szrejgōwa wyznaczała	 granicę	 pomiędzy	 Głogóweckim	 Lasem	 Serwitutowym	
(Grełfski Lasał)	wchodzącym	w	skład	dóbr	głogóweckich	a	lasami	położonymi	po	
wschodniej	stronie	tej	drogi	należącymi	do	ówczesnego	Nadleśnictwa	Chrzelice.	
Stąd	też	wywodzi	się	inna	nazwa	tej	drogi	–	Graniczneł i Graniczōwka.

49.	Telegrafka –	patrz:	Drōga Niemodlinskeł.
50. Tersztrasa	–	patrz:	Szosa.
51. Uszki	–	spory	obszar	pól	znajdujący	się	na	południe	i	południowy	zachód	od	Ser-

witutu.	Z	nazwą	tą	można	się	już	spotkać	w	dokumentach	z	1722	r.	gdzie	obszar	
ten	wzmiankowany	jest	jako	auf Luschkowo	(na	Uszkach)	oraz	w	dokumentach	
z	1758	r.	–	Luschkÿ.	Pochodzenie	nazwy	nie	jest	do	końca	znane.	Prawdopodobnie	
słowo	to	wywodzi	się	z	języka	staropolskiego	lub	czeskiego	i	oznacza	las	łęgowy	
(czes.	Lužný les)	czy	też	łęg	(czes.	luh)	–	tj.	bagienny	i	podmokły	teren	występu-
jący	w	 zasięgu	wód	powodziowych.	Na	przestrzeni	 setek	 lat	 pierwotna	nazwa	
Luschkÿ	została	najprawdopodobniej	zniekształcona	poprzez	zanik	w	wymowie	
spółgłoski	 „L”,	 co	w	ostateczności	doprowadziło	do	powstania	 funkcjonującej	
do	dnia	dzisiejszego	nazwy	Uszki.	Co	ciekawe,	poza	zmianą	pisowni	tej	nazwy	
nastąpiło	również	swego	rodzaju	przesunięcie	terytorialne	związane	z	umiejsco-
wieniem	Uszkōw.	Obecnie	nazwą	tą	określane	są	również	zabudowania	znajdu-
jące	się	na	wschodniej	odnodze	ul.	Opolskiej	o	numerach:	42,	44,	46,	48	i	50,	
które	oddalone	są	od	pierwotnie	rozumianych	Uszkōw	(opisanego	wyżej	obszaru	
pól)	o	niecałe	0,5	km	na	zachód.

52. Wajmucki (przi Wajmuckach) –	określenie	 fragmentu	oddziału	 leśnego	nr	170	
w	 leśnictwie	 Smolarnia	 i	 przecinającej	 go	 drogi	 o	 nazwie	 Szrejgōwa.	 Nazwa	
pochodzi	 od	 znajdującego	 się	w	 tej	 części	 lasu	drzewostanu	nasiennego	 sosny	
wejmutki.	

11 Podczas jednej z rozmów mieszkaniec, od którego pozyskano relację dotyczącą tej nazwy lokalnej, stwier-
dził, iż funkcjonowała ona już w latach 30. i 40. XX w. Na tej podstawie należy przypuszczać, że nazwa ta 
swoją etymologią nie może nawiązywać do szkółki leśnej, gdyż w tamtym czasie szkółka ta jeszcze nie 
funkcjonowała. 
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53. Wildaker	 –	 obszar	 leśny	 znajdujący	 się	 przy	 Racławski Lejsie ciągnący	 się	 od	
Wrotōw	w	kierunku	północnym	do	Serwitutu.	W	miejscu	 tym	znajdowały	 się	
kiedyś	pola	należące	do	miejscowych	gospodarzy	lub	też	–	zdaniem	innych	–	do	
ludzi,	którzy	pracowali	w	lesie.	W	wolnym	tłumaczeniu	z	języka	niemieckiego	
Wildaker	oznacza	dzikie	pole	–	stąd	pochodzenie	nazwy.

54.	Witkoweł Ścieżka	 –	 ścieżka	 leśna	 położona	 na	 północny	wschód	 od	 ostatnich	
zabudowań	(wysuniętych	najbardziej	na	wschód)	znajdujących	się	na	dzisiejszej	
ul.	Pachów.	Nazwa	pochodzi	najprawdopodobniej	od	imienia	Vincent	–	tj.	jed-
nego	z	mieszkańców	tamtejszych	zabudowań.

55. Wrota	–	brama	do	Racławsk(i)ygo Lasa	zlokalizowana	przy	drodze	prowadzącej	
z	Racławiczek	do	Serwitutu.	Nazwa	pochodzi	od	znajdującej	się	kiedyś	w	tym	
miejscu	bramy	(wrót),	przez	którą	można	było	wjechać	do	lasu12.

56.	Wygōn	–	obecnie	obszar	leśny	położony	po	zachodniej	stronie	DW	414	przyle-
gający	do	Milej Wejgu.	Dawniej	w	miejscu	tym	pośród	drzew	rosła	trawa	i	znaj-
dowały	się	niewielkie	pastwiska,	na	których	wypasano	bydło.	Nazwa	pochodzi	
z	języka	niemieckiego	i	oznacza	Weg zur Viehweide	(droga	na	pastwisko).

57.	Zielōneł Drōga	–	droga	leśna	w	Racławski Lejsie	prowadząca	w	kierunku	znajdu-
jącego	się	tam	domku	myśliwskiego.	Nazwa	pochodzi	najprawdopodobniej	od	
wyglądu	drogi,	porośniętej	trawą,	prowadzącej	fragmentami	wśród	rosnących	tuż	
przy	drodze	drzew,	których	korony	tworzyły	coś	na	kształt	tunelu13.	Na	niemiec-
kich	mapach	Messtischblatt	droga	ta	występuje	pod	nazwą	Kleine Allee	(pl.	Mała	
Aleja).

58.	Zula	–	niewielki	zbiornik	wodny	znajdujący	się	na	południowym	krańcu	Szicen 
Liniy.	Pochodzenie	nazwy	jest	nieznane.

Krzełki (las po prawej stronie drogi) oraz droga prowadząca na Wygōn

12 Kosmala G., Racławiczki – nazwy lokalne, [w:] www.parafia-raclawiczki.pl, [dostęp: 12.07.2013 r.].
13 Ibidem.
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Widok na Jamy z drogi Smolarnia – Serwitut

Domy znajdujące się na Wygyłnku

Widoczna po prawej stronie Drōga Niemodlinskeł, po lewej stronie wjazd na Jałtloweł Drōga
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Miejsce, w którym swój początek bierze Piekielny Rów (Höllen Graben)

Skrzyżowanie Suty Drōgi (droga leśna nr 35) i Milej Wejgu

Widoczne po prawej stronie Pulki, po lewej most nad Pulkowył Krzipopył, dalej Plamy i w tle 
Kocury
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Widoczne w tle zabudowania 
Motkowniy14

Mojzlownia (Mojzlōwka)

14 Zbiory prywatne: K. Apostel, Smolarnia.

Widok na Szoseja w Smolarni, po lewej 
stronie znajduje się wjazd na Wygyłnek, 

a po prawej – Drełbki i Wygōn

Dambina i Wrota na granicy Smolarni i Racławiczek

Widoczna po prawej stronie Szpica w Smolarni, po lewej 
stronie wjazd na Drōga Niemodlinskeł

Gōrka, widok od strony drogi Smolarnia–Dziedzice
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Mapa ukazująca położenie nazw lokalnych*

* Opr. Robert Hellfeier. Wykorzystano mapy Messtisch-
blatt: Waldfurt, arkusz 3196 [5472] z 1937 r. oraz Schelitz, 
arkusz 3251 [5572] z 1930 r., źródło: AMZP.
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Lokalne nazwy miejscowe

1. Apelōna	–	obecnie	niezamieszkały,	ostatni	dom	w	Smolarni	po	prawej	stronie,	
jadąc	w	kierunku	Szpicy.	Nazwa	pochodzi	od	imienia	byłej	mieszkanki	tej	pose-
sji	–	pochodzącej	 z	Kopaliny	Apolonii	Ruś,	która	urodziła	 się	w	1844	 r.	 jako	
córka	Franza	Gońśior	i	Rosalii	z	domu	Suchy.	Apolonia	była	jedną	z	najstarszych	
mieszkanek	Smolarni	–	zmarła	w	styczniu	1935	r.	w	wieku	91	lat.	Przez	niektó-
rych	mieszkańców	nazwą	tą	określany	jest	również	znajdujący	się	za	opisanymi	
zabudowaniami	niewielki	obszar	leśny,	ciągnący	się	wzdłuż	prawej	strony	drogi	
powiatowej	(nr	1207	O)	prowadzącej	w	kierunku	Szpicy.

2. Banhołf	–	najbardziej	wysunięty	na	wschód	zamieszkały	obszar	Uszkōw.	Nazwa	
pochodzi	od	niemieckiego	słowa	Bahnhof	oznaczającego	stację	kolejową.	Według	
relacji	mieszkańców	w	 tym	właśnie	miejscu	miała	 kiedyś	 zostać	wybudowana	
wspomniana	wyżej	stacja	i	prowadzące	do	niej	tory	kolejowe.	

3. U Bocika	–	jedne	z	zabudowań	mieszkalnych	położone	w	zachodniej	części	Ser-
witutu.	Nazwa	pochodzi	od	przezwiska	„Bocik”,	które	nosił	dawniej	mieszkaniec	
tego	domu	–	Franz	Daniel	(1889-1980).	Źródłosłów	nazwy	pochodzi	od	zdrob-
niałego	panieńskiego	nazwiska	Botta,	 które	nosiła	matka	Franza	–	Apolonia15 
(1860-1948)	lub	też	od	pochodzącego	ze	Smolarni	Josepha	Daniel	(1834-1892)	
–	dziadka	Franza.

4.	 Do Wsi (na Smolarniał)	 –	 potoczne	 określenie	 używane	 przez	 mieszkańców	
Kolōniji	 (ul.	 Pachów)	dotyczące	 zabudowań	 znajdujących	 się	 na	ul.	Opolskiej	
w	Smolarni.

5. Kole Fesztra (Fesztrownia)	–	zabudowania	leśniczówki	w	Serwitucie.	W	lokalnej	
gwarze	śląskiej	słowo	feszter	(niem.	Förster)	oznacza	leśniczego	–	stąd	pochodze-
nie	nazwy.

6.	 Na Gōrce	 –	 część	 zabudowań	 położonych	 w	 północnej	 części	 miejscowości,	
w	okolicach	restauracji	„Omega”.	Nazwa	pochodzi	od	miejsca	ich	usytuowania,	
tj.	na	niewielkim	wzniesieniu.	

7.	 U Grabisza	–	nazwą	tą	określa	się	obecnie	zabudowania	funkcjonującej	w	Smo-
larni	w	latach	30.	XX	w.	masarni,	należącej	do	rodziny	Joseph,	oraz	ostatni	dom	
znajdujący	się	po	lewej	stronie	na	tzw.	Uszkach16,	w	którym	również	mieszkała	
kiedyś	rodzina	o	takim	samym	nazwisku.	Można	tutaj	przypuszczać,	 iż	któryś	
z	członków	tej	rodziny	posiadający	przezwisko	Grabisz	pochodził	z	domu	poło-
żonego	na	Uszkach,	a	w	późniejszym	czasie	zmienił	swoje	miejsce	zamieszkania	
lub	też	przezwisko	takie	posiadali	dwaj	bracia,	z	których	jeden	z	nich	w	później-
szym	czasie	przeprowadził	się.	Pochodzenie	nazwy	nie	jest	do	końca	znane.	Jedna	
z	mieszkanek	Smolarni	twierdzi,	że	nazwa	Grabisz	mogła	wziąć	się	od	tego,	 iż	
któryś	z	członków	rodziny	Joseph	wykonywał	po	prostu	grabie,	a	jego	przezwisko	

15 Wzmianka o imieniu Apolonia widnieje jedynie w parafialnej księdze chrztów i ślubów, których zapisy do-
tyczą tej mieszkanki. Natomiast w latach późniejszych Apolonia jako żona Josefa Daniel wzmiankowana 
jest imieniem Paulina z domu Botta.

16 Zabudowania te określa się także mianem do Grabisza Banhołf. 
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mogło	powstać	poprzez	przekształcenie	takich	słów	jak	grabie	czy	też	grabić,	co	
w	konsekwencji	dało	 słowo	Grabisz17.	 Informacje	o	 tym,	 że	 jeden	z	 członków	
rodziny	Joseph	trudnił	się	wyrobem	grabi	potwierdził	również	wnuk	mieszkańca,	
który	miał	te	grabie	wykonywać	–	jednak	nie	był	on	do	końca	pewien,	czy	było	
to	powodem	powstania	 tej	nazwy18.	Co	ciekawe,	w	dokumentach	kościelnych	
odnaleźć	można	nieliczne	informacje	o	mieszkańcach	Smolarni	o	nazwisku	Gra-
bisch:	w	1811	r.	niejaka	Marina	Grabisch,	której	ojciec	pochodził	z	Czartowic,	
urodziła	 córkę;	 11.12.1849	 r.	 w	 Smolarni	 zmarł	 84-letni	 Nicolaus	 Grabisch;	
a	6.01.1887	r.	w	Smolarni	urodził	się	Wilhelm	Joseph,	którego	ojciec	wzmian-
kowany	 jest	 jako	 Joseph	Grabisch,	przy	 czym	nazwisko	 to	 zostało	w	księgach	
kościelnych	przekreślone	i	poprawione	na	Josef.

8.	 U Halera	–	te	same	zabudowania,	które	określane	są	mianem Apelōna.	Przezwi-
sko	„Haler”	miał	nosić	jeden	z	mieszkańców	tego	domu	–	urodzony	w	1881	r.	
–	Paul	Ruś,	który	według	 jedynej	pozyskanej	zachowanej	do	dnia	dzisiejszego	
relacji	miał	służyć	w	polskiej	ochotniczej	formacji	wojskowej	zwanej	Armią	Hal-
lera	–	stąd	pochodzenie	nazwy.		

9. Hulica –	około	200-metrowej	długości	fragment	drogi	bitumicznej	w	Serwitu-
cie,	prowadzącej	od	zabudowań	znajdujących	się	pod	numerem	13	w	kierunku	
leśniczówki.

10. Kolōnija (Kolōnijeł)	–	dzisiejsza	ulica	Pachów	w	Smolarni.	Pochodzenie	nazwy	
nie	jest	znane.	Możliwe,	że	związana	jest	ona	z	późniejszym	zasiedleniem	tej	czę-
ści	miejscowości	w	stosunku	do	najstarszych	zabudowań	znajdujących	się	w	cen-
tralnej	części	wioski.

11. U Kajetanka (u Kajetana)	–	niezamieszkałe	obecnie	zabudowania	w	Serwitucie,	
w	których	w	1.	połowie	XIX	w.	mieszkał	Cajetan	Janocha.	Nazwa	pochodzi	od	
zdrobniałej	formy	jego	imienia.

12. Mojzlownia (Mojzlōwka)	–	leśniczówka	w	Chrzelicach	położona	przy	DW	414,	
nazwa	 pochodzi	 najprawdopodobniej	 od	 nazwiska	 tamtejszego	 byłego	 leśni-
czego.	Z	kolei	pola	znajdujące	się	za	tą	 leśniczówką,	w	głąb	 lasu,	nazywane	są	
kierunkową	nazwą	–	na Mojzlowy.

13. Motkownia	–	nieistniejące	obecnie	zabudowania	położone	na	Uszkach, należące	
dawniej	do	rodziny	o	nazwisku	Mottek	–	stąd	nazwa.

14.	U Pyndzlika	–	nieistniejące	obecnie	zabudowania	należące	dawniej	do	rodziny	
Walczyk.	Nazwa	pochodzi	najprawdopodobniej	od	przezwiska	jednego	z	człon-
ków	tej	rodziny.	

15. Na Rożku	–	określenie	to	dotyczy	niezamieszkałych	obecnie	zabudowań	na	ul.	
Opolskiej	70,	które	usytuowane	są	na	rogu	(skrzyżowaniu)	ul.	Pachów	z	ul.	Opol-
ską	w	Smolarni	–	stąd	nazwa.	Według	niektórych	mieszkańców	nazwą	tą	określa	
się	również	okoliczne	zabudowania	znajdujące	się	przy	tym	skrzyżowaniu.

17 Według relacji mieszkanki Smolarni z 15.05.2013 r.
18 Według relacji mieszkańca Smolarni z 12.04.2014 r.
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16.	U Ufurga –	dom,	w	którym	mieszkał	kiedyś	August	Kasperek	(ur.	1912)	o	prze-
zwisku	Ufurg	–	stąd	nazwa.	Samo	przezwisko	wzięło	się	z	dosyć	zabawnej	sytuacji.	
Mianowicie	pewnego	dnia	Augustowi,	który	bawił	się	z	dziećmi	na	podwórku,	
na	ręce	usiadł	ptak,	który	po	jakimś	czasie	odfrunął	i	wtedy	August	miał	krzyk-
nąć	do	znajdującej	się	niedaleko	matki:	Mamiczko! Tyn ptełk ufurg	(Mamo!	Ten	
ptak	odfrunął)19. 

17.	Winiarnia	 –	 pod	 taką	 nazwą	 w	 latach	 1963-1975	 w	 Smolarni	 funkcjonował	
zakład	gastronomiczny,	który	mieścił	 się	w	budynku	dawnego	sklepu	spożyw-
czego	rodziny	Schnurpfeil.	Z	odnalezionych	dokumentów	wynika,	iż	Winiarnia 
była	nazwą	oficjalną.	Jednak	na	przestrzeni	kolejnych	lat	(również	po	likwidacji	
zakładu)	nazwa	ta	utrwaliła	się	w	pamięci	mieszkańców	jako	jedna	z	lokalnych	
nazw	miejscowych	opisujących	konkretne	zabudowania	 i	 jest	ona	używana	do	
dnia	dzisiejszego.

18.	Wygyłnek	–	obecnie	ulica	Leśna	w	Smolarni.	Dawniej	drogą	tą	miejscowi	chłopi	
wyganiali	bydło	na	pastwiska	znajdujące	się	na	Wygōnie w	Smolarni. Wygyłnek 
jest	 powierzchniowo	mniejszy	 od	Wygōnu	 –	 stąd	 też	 pochodzenie	 zdrobniałej	
nazwy	tej	części	miejscowości.

Oprócz	przedstawionych	wyżej	nazw	miejscowych	w	Smolarni	występuje	rów-
nież	niezliczona	liczba	innych	określeń	opisujących	konkretne	zabudowania.	Nazwy	
takie	pochodzą	od	imienia	lub	nazwiska	mieszkańca	danej	posesji:	u Albinki,	u Aloj-
zyjy,	u Duduly,	u Lojzika,	u Tejdlika,	u Tobiczka,	u Torbanki,	u Tōmlika,	u Zufrida 
(Zufridownia)	itd.;	od	przezwiska:	u Krōla,	u Szumana;	od	charakterystycznej	cechy	
wyglądu:	u Wyłsiełka;	czy	też	od	zawodu	albo	fachu,	jakiego	imał	się	któryś	z	miesz-
kańców:	u Smolełrza. 

19 Nieco inna wersja wydarzeń mówi, że August pojechał ze swoją matką na pole. Gdy ta wykonywała swoje 
prace, August zauważył chodzącego na polu ptaka, który po jakimś czasie odfrunął, i wtedy chłopak po-
wiedział swojej matce wspomniane wcześniej zdanie: Mamiczko! Tyn ptełk ufurg.
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Początki	powstania	leśnictwa	w	Serwitucie	nie	są	dokładnie	znane.	Okoliczne	lasy,	
które	obecnie	są	częścią	obszaru	Borów	Niemodlińskich,	w	latach	80.	XVIII	w.	

wchodziły	w	skład	królewskiego	rewiru	leśnego	Chrzelic	(Königliche Chrzelitzer For-
strevier).	W	1796	r.	wydzielono	z	niego	obszar	o	powierzchni	2701	morgów	(około	
675	ha),	który	nazwano	Głogóweckim	Lasem	Serwitutowym	i	który	stał	 się	włas-
nością	hrabiego	Oppersdorfa	 z	Głogówka.	Najprawdopodobniej	od	 tego	 też	 roku	
możemy	mówić	o	początkach	formowania	się	leśnictwa	w	Serwitucie.	Tym	bardziej	
iż	właśnie	z	końca	XVIII	w.	pochodzą	pierwsze	wzmianki	o	tutejszych	mieszkańcach	
pełniących	funkcje	dozorców	leśnych1	czy	też	osobach	sprawujących	nad	nimi	kon-
trolę	w	tym	właśnie	lesie.

Wcześniejsze	 informacje	 wzmiankują	 jedynie	 o	 dozorcach	 leśnych	 mieszkają-
cych	w	Dziedzicach.	Najstarsza	odnaleziona	do	 tej	pory	 taka	wzmianka	pochodzi	
z	1663	r.,	kiedy	to	dozorcą	leśnym	w	dziedzickim	rewirze	leśnym	był	niejaki	George	
Pimkawen.	Kolejne	informacje	pochodzą	dopiero	z	okresu	od	lat	60.	XVIII	w.,	kiedy	
to	 funkcje	dozorców	 leśnych	w	dziedzickim	 rewirze	 leśnym	pełnili	m.in.:	George	
Rogosch2	(lata	1767,	1768	i	1770)3,	Victorin	Kunitzky4	(1768,	1770	i	1772),	Ge	orge	
Lazar	 (1774),	Frantz	Nerlich	(1811),	a	 także	podleśniczy	Christian	Abend	(1811,	
zmarł	 24.11.1811	 r.	w	wieku	52	 lat).	W	ówczesnym	okresie	 znajdujemy	 również	
informacje	o	dozorcach	 leśnych	mieszkających	w	Smolarni,	którymi	byli:	Michael	
Hannak	(1783,	zmarł	19.11.1822	r.	w	wieku	92	lat),	Jacob	Lision	(1817),	którego	
ojcem	był	Kasimir	Lision	wzmiankowany,	jako	Königlicher Waldlaufers5,	Adam	Bryła	
(1840),	Jacob	Bryła	(1841)	i	Robert	Pfeiler	(1851).

Niestety	na	dzień	dzisiejszy	nie	wiadomo	dokładnie,	jak	wyglądało	rozmieszcze-
nie	i	jak	kształtowały	się	granice	tutejszych	rewirów	leśnych	w	XVIII	w.	Najprawdo-
podobniej	były	one	zbliżone	do	stanu	z	lat	80.	XIX	w.,	tj.	z	okresu,	z	którego	dostępne	
są	już	mapy	ukazujące	podział	tutejszego	obszaru	leśnego	na	poszczególne	leśnictwa	
i	oddziały	leśne6.	Jednak	zakładając,	że	leśnictwo	w	Serwitucie	powstało	dopiero	pod	

1 W rozdziale tym (do połowy XIX w.) używane będzie ogólne określenie funkcji leśniczego jako dozorcy 
leś nego. Posunięcie takie podyktowane było mnogością występujących staroniemieckich nazw opisu-
jących leśne funkcje czy też stanowiska: Heeger (Heger, Haeger, Jäger) – tj. Hüter (pl. stróż); Aufseher (pl. 
dozorca); Waldbereuter – tj. Waldkontrolleurs, Waldwärter (pl. inspektor leśny, strażnik, dozorca, gajowy) 
itp.

2 Pisownia nazwiska w poszczególnych latach: Rogoß (1767), Rogosch (1768), Rogosz (1770).
3 W nawiasach podano lata, w których dana osoba wzmiankowana została w dokumentach kościelnych.
4 Pisownia imienia i nazwiska w poszczególnych latach: Victorii Kuniczky (1768), Victorin Kunitzy (1770), 

Victorinus Kuniczky (1772).
5 Waldlaufer – był to człowiek, który doskonale znał teren (w tym wypadku las), znał na pamięć leśne drogi 

i ścieżki, każde drzewo i kamień. Była to osoba bardzo cenna na przykład w czasie polowań. Waldlaufer 
był odpowiedzialny za zorganizowanie nagonki i kierowanie pędzeń (doskonale wiedział, w której części 
boru można spodziewać się zwierzyny). Podczas prac leśnych organizował pod swoją komendą ekipę ro-
botników leśnych, którymi kierował w trakcie wykonywania wskazanych przez leśniczego zadań. (Z listu 
Mirosława Leśniewskiego z 10.07.2013 r.).

6 Oddział leśny (potocznie: „kwadrat leśny”; w języku łowieckim: „miot”) – obszar lasu o określonej po-
wierzchni, ograniczony liniami i alejami (drogami) oddziałowymi. Obecnie w Borach Niemodlińskich 
przeciętny oddział leśny posiada kształt prostokąta o średniej powierzchni około 25 ha. W XVIII w. pierw-
sze á lá odziały leśne (z niemieckiej gwary łowieckiej: Jagen = miot), posiadały kształt nieregularny o po-
wierzchni około 50-60 ha, będąc ograniczonymi istniejącymi duktami. (Leśniewski M., [w:] 28’ Historia 
Borów Niemodlińskich, 2013, s. 135). 



173

koniec	XVIII	w.,	w	czasie	kiedy	utworzono	Głogówecki	Las	Serwitutowy,	to	należy	
zadać	sobie	pytanie	–	co	było	tutaj	wcześniej?	Czy	położony	na	północny	wschód	od	
Smolarni	 las	wchodził	w	obręb	dziedzickiego	rewiru	 leśnego?	A	może	stanowił	on	
osobny	obszar?	

Skoro	 smolarnia	 (miejsce	pozyskiwania	 smoły)	powstała	w	połowie	XVII	w.	na	
obszarze	 leśnym	Dziedzic,	 to	można	 założyć,	 że	 taki	 stan	 rzeczy	utrzymywał	 się	do	
1796	 r.,	 kiedy	 to	 obszar	 powstałego	Głogóweckiego	 Lasu	 Serwitutowego	 przeszedł	
w	ręce	hrabiego	Oppersdorfa	z	Głogówka.	Za	tą	tezą	przemawia	również	fakt,	iż	jeszcze	
w	1758	r.	majorat	głogówecki	miał	przywilej	na	pozyskiwanie	drewna	z	chrzelickiego	
i	dziedzickiego	rewiru	leśnego	(Chrzelitzer und Dziedzietzer Revieren).	Jednak	jak	na	
razie	nie	udało	się	odszukać	bardziej	szczegółowych	dokumentów	na	ten	temat	i	wszel-
kie	próby	jego	rozwiązania	zostają	oparte	jedynie	na	powyższych	przypuszczeniach.

Wiadome	jest,	że	pod	koniec	XVIII	w.	powstał	idealnie	prosty	kilkunastokilome-
trowy	odcinek	drogi	z	Chrzelic	do	Przysieczy.	Jej	wytyczenia	dokonał	królewski	nad-
leśniczy	Wilhelm	Heinrich	Heller	(1754-1818)7.	Była	to	pierwsza	linia	podziałowa,	
według	usytuowania	której	dokonano	dalszego	podziału	lasów	chrzelickich	i	prósz-
kowskich	na	 regularne	oddziały8.	 Jednak	na	mapie	 z	 1825	 r.	 i	 2.	 połowy	XIX	w.	
widoczny	jest	dosyć	ciekawy	szczegół.	Mianowicie	obszar	Głogóweckiego	Lasu	Ser-
witutowego	–	w	przeciwieństwie	do	graniczących	z	nim	lasów	chrzelickich	i	prósz-
kowskich	–	nie	posiada	podziału	na	oddziały	leśne.

Tak	jak	już	wspomniano,	w	1796	r.	powstał	Głogówecki	Las	Serwitutowy,	który	
stał	się	własnością	hrabiego	Oppersdorfa	z	Głogówka.	A	już	po	kilku	latach	w	doku-
mentach	kościelnych	odnajdujemy	zapiski	świadczące	o	mieszkających	w	tamtejszej	
leśniczówce	osobach	sprawujących	kontrolę	nad	tym	obszarem	leśnym.	

Pierwsza	taka	informacja	pochodzi	z	parafialnej	księgi	zgonów,	w	której	odnaj-
dujemy	informację	o	tym,	że	w	październiku	1797	r.	w	wieku	64	lat	zmarł	miesz-
kający	w	Racławiczkach	Carolus	Weinacht,	który	wzmiankowany	jest	jako	dozorca	
leśny	na	Głogóweckim	Lesie	Serwitutowym	(Revier Jäger9 auf den Glogauer Servitut 
Forsten)10.	W	kolejnych	latach	funkcję	dozorcy	sprawował	tutaj	Allexander	Siebner:	
1799	(Revier Jägers),	1801	(Jägers).	18.08.1801	r.	w	wieku	36	lat	zmarła	jego	żona	
–	Apollonia	z	domu	Wycik	(Jägerin aus dem Glogauer Servitut)	–	dozorczyni	z	głogó-
weckiego	Serwitutu	lub	też	po	prostu	żona	dozorcy	leśnego.

W	 1818	 r.	 w	 rejencji	 opolskiej	 przeprowadzono	 reorganizację	 administracji	
leśnej,	w	wyniku	której	w	Prószkowie	utworzono	 Inspekcję	Leśną	 (Forstinspektion 
Proskau).	Na	jej	czele	stał	nadleśniczy	wraz	z	podległymi	mu	pracownikami	admini-
stracji	i	służby	leśnej.	W	tym	czasie	w	najbliższej	Serwitutowi	okolicy	funkcjonowali

7 Murlowski E., 2006, s. 13.
8 Leśniewski M., [w:] 28’ Historia Borów Niemodlińskich, 2013, s. 136. 
9 Słowo Jäger (Jeger) oznacza również strzelca. W XIX i XX w. nazywano tak zarówno myśliwych, jak i straż 

leśną, a nawet wojsko („kompanie jegrów” w wojskach pruskim i rosyjskim). Jednak w wypadku opisów 
związanych z tutejszym leśnictwem chodzi najprawdopodobniej o strażników lub też dozorców leśnych. 
(Z listu Romana Sękowskiego z 27.06.2013 r.)

10 W nawiasach podano oryginalną pisownię stanowiska sprawowanego przez daną osobę w opisywanym 
okresie, tak jak widnieje to w księgach kościelnych.
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Mapy z oddziałami leśnymi w chrzelickich i prószkowskich lasach i widoczny brak takowego 
podziału w Głogóweckim Lesie Serwitutowym11

m.in.:	 nadleśniczy	 Bretschneider	 w	 Prószkowie,	 leśniczy	 baron	 von	 Tschammer	
z	tytułem	nadleśniczego	w	Prószkowie,	nadleśniczy	von	Gossin	w	Chrzelicach,	pod-
leśniczowie:	 Schmidt	w	Wybłyszczowie,	 Patrzek	w	Dzikowie,	 Keidel	 w	 Strzelecz-
kach,	 Schönaup	w	Dziedzicach,	Nowak	w	 Śródlesiu	 i	 Reichert	 w	 Pogórzu12.	 Jak	
widać	w	powyższym	wykazie,	nie	ma	wzmianki	o	 leśniczym	czy	też	podleśniczym	
z	Serwitutu,	co	świadczy	o	tym,	iż	obszar	Głogóweckiego	Lasu	Serwitutowego	nie	
wchodził	w	skład	ówczesnej	Inspekcji	Leśnej,	a	stanowił	osobny	obszar	leśny	będący	
częścią	majoratu	głogóweckiego.	

Kolejne	informacje	o	tutejszych	dozorcach	leśnych	pochodzą	z	drugiej	dekady	
XIX	w.	W	1816	r.	funkcję	taką	pełnił	tutaj	Alexius13	Amenda	(Servitut Waldhegers).	
W	latach	1817	i	1820	ta	sama	osoba	wymieniana	jest	jako	dozorca	leśny	na	głogó-
weckim	Serwitucie	(Waldwärter auf dem OberGlogauer Servitut),	a	w	1823	r.,	 jako	
dozorca	w	Serwitucie	(Heeger in Serwitut).	Alexander	zmarł	18.01.1834	r.	w	wieku	
77	lat.

11 Opr. Robert Hellfeier. Wykorzystano mapy: Urmesstischblätter von Preussen, arkusz nr 3251, 1830 r., 
(Staatsbibliothek zu Berlin, mapa udostępniona przez Daniela Podobińskiego); Reymann’s Special-Karte, 
1832-1870, arkusz 171 Neisse, ([w:] www.mapywig.org, dostęp 7.02.2014 r.).

12 Hanich A. (red.), Dobranowski H. (współ.), 2012, s. 298.
13 W latach 1817, 1820 i 1823 forma pisowni imienia – Alex, a w roku 1834 – Alexander.
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Również	w	1823	r.	odnaleźć	można	informacje	o	tym,	iż	niejaki	Johann	Schus-
ter	z	Serwitutu	wzmiankowany	jest,	jako	dozorca	dominialny	(Herrschaft14. Heger).	
W	 latach	 kolejnych	w	 nazewnictwie	 dotyczącym	 funkcji	 Johanna	 pojawia	 się	 już	
człon	nazwy	 związany	 z	Serwitutem:	1826	 i	1828	 (Waldhegers Johann Schuster zu 
Servitut)	 –	 dozorca	 leśny	 Johann	 Schuster	 w	 Serwitucie,	 a	 w	 1830	 r.	 (Gräfl: von 
Oppersdorfschen Waldbereuters Johann Schuster in Servitut)	–	dozorca	leśny	hrabiego	
Oppersdorfa	Johann	Schuster	w	Serwitucie.	W	roku	1827	Johann	wzmiankowany	
jest	jako	Waldlaufern in Serwitut Walde (Waldlaufern w	Lesie	Serwitutowym).	

Z	1825	r.	pochodzi	jedna	z	najstarszych	odna-
lezionych	jak	dotąd	map	ukazująca	pierwsze	zabu-
dowania	 Serwitutu.	 Na	 arkuszu	 nr	 3251	 mapy	
Urmesstischblätter	von	Preussen	widoczne	są	dwie	
zagrody	z	zabudowaniami,	w	których	najprawdo-
podobniej	mieszkała	 rodzina	ówczesnego	dozorcy	
leśnego.

Zabudowania Serwitutu  
na mapie z 1825 r15.

Widoczna na zabudowaniach gospodarczych data budowy 
obecnej leśniczówki w Serwitucie

W	 1838	 r.	 jako	 dozorca	 leśny	 (Waldhägers)	
wzmiankowany	jest	niejaki	Franz	Melzer.	W	kolej-
nych	 latach	 dokumenty	 ukazują	 znaną	 obecnie	
funkcję	 leśniczego	 (Förster)	 i	 jego	 pomocnika,	
którego	 stanowisko	 odpowiada	 dzisiejszemu	pod-
leśniczemu.	 W	 latach	 kolejnych	 odnajdujemy	
dosyć	 liczne	 informacje	 o	 leśniczym,	 którym	 był	
Franz	 Kowalski,	 wzmiankowany	 w	 latach:	 1838	
(Förster);	1839	(H. gräfl16. Försters Herrn Franz Kowalsky)	–	leśniczy	hrabiego,	pan	
Franz	Kowalsky;	1840	(achtbaren Herrn Franz Kowalsky gräfl. Försters vom Servitut)	
–	czcigodny	pan	Franz	Kowalsky,	hrabiowski	 leśniczy	na	Serwitucie;	1841	(Hoch-
gräflichen Herrn Försters Franz Kowalski vom Servitut)	–	leśniczy	hrabiego,	pan	Franz	
Kowalsky	z	Serwitutu;	1842	(Herrn Franciscus Kowalski von Hochgräflichen Oppers-
dorf wohlgeborene Herrn Försters)	–	pan	Franciscus	Kowalski,	 leśniczy	szlachetnego	
pana,	hrabiego	Oppersdorfa oraz	w	1843	(Gräfliche Oppersdorfschen Försters zu Servi-

14 Herrschaft. = herrschaftlichen – czyli należący do jakiegoś dominium. W tym przypadku chodzi najpraw-
dopodobniej o przynależność tego lasu do majoratu głogóweckiego.

15 Fragment arkusza nr 3251 mapy Urmesstischblätter von Preussen z 1830 r. (Staatsbibliothek zu Berlin, 
mapa udostępniona przez Daniela Podobińskiego).

16 H. gräfl. Försters = Hochgräflichen Försters (niem.) – pl. leśniczy hrabiego, hrabiowski leśniczy.
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tut)	–	leśniczy	hrabiego	Oppersdorfa	na	Serwitucie.	W	kwietniu	1843	r.	w	wieku	73	
lat	zmarła	żona	leśniczego	–	Johana	Kowalski	(Königiche Försterin)	z	domu	Schiega.

W	1844	r.	jako	leśniczy	wzmiankowany	jest	Johann	Fr17.	Zapp	(Försters Johann 
Fr. Zapp Herrn von Oppersdorf aus Ort Glogau)	–	leśniczy	pana	Oppersdorfa	z	Gło-
gówka.	 A	w	 latach	 kolejnych	 niejaki	 Joseph	 Polak	 (pisany	 również,	 jako	 Pollak):	
1846	(Jäger zu Servitut),	1849	(Förster),	1850	r.	(Försters aus Servitut)	i	1852	(Förster).	
Joseph	Pollak	zmarł	w	grudniu	1892	r.	w	wieku	78	 lat.	W	dniu	pogrzebu	Joseph	
wzmiankowany	 był	 jako	 leśniczy	 hrabiego	Oppersdorfa	 (Gräfl. v. Oppersdorfschen 
Förster).	Jego	żona	(Försterfrau)	–	Josefa	z	domu	Pollak,	zmarła	we	wrześniu	1895	r.	
w	wieku	77	lat.	W	dniu	śmierci	mieszkała	w	Racławiczkach.

10.07.1851	 r.	 28-letni	 Eduard	 Bannholzer	 –	 pomocniczy	 leśniczy	 z	 Serwitutu	
(Hälfsjäger in Servitut)	wziął	ślub	z	36-letnią	Anną	Olbrich,	która	pochodziła	z	miejsco-
wości	Fulnek	(obecnie	miasto	w	Czechach,	w	kraju	morawsko-śląskim).	Trzy	miesiące	
później,	w	październiku	1851	r.,	ta	sama	Anna	została	matką	chrzestną	Caroliny	Kula	
i	wzmiankowana	jest	jako	żona	leśniczego	z	Serwitutu	(Jägerfrau aus Servitut).	

Kolejne	informacje	o	leśniczych	z	Serwitutu	pochodzą	dopiero	z	końca	XIX	w.	
W	lutym	1896	r.	urodził	się	tutaj	Friedrich	Wilhelm	Pollak,	syn	leśniczego	(Försters)	
Johanna	Pollak	i	Caroliny	z	domu	Porada.	Świadkami	chrztu	byli:	leśniczy	Philipp	
Seydel	z	obecnej	miejscowości	Wyry	pod	Pszczyną	i	Anna	Habel	z	Izbicka.	

Połowa	XIX	w.	to	okres,	w	którym	zauważalna	jest	utrata	w	nazwie	tutejszego	
lasu	 członu,	 który	 informował	 o	 jego	przynależności	 do	majoratu	 głogóweckiego.	
W	ostatnich	dekadach	XIX	w.	spotyka	się	nową	nazwę	dotychczasowego	Głogówec-
kiego	Lasu	Serwitutowego,	pisaną	jako:	Las	Dziedzicki	(Sedschützer Wald,	1871	r.),	
Dziedzicki	Las	Serwitutowy	(Sedschützer Servitutwald,	1883	r.)	czy	też	po	prostu	Las	
Serwitutowy	(Servitut Forst,	1885	r.	lub	Servitutwald,	lata	30.	XX	w.).

W	maju	1903	r.	w	Serwitucie	urodził	się	Franz	Stanislaus	Maria,	syn	królewskiego	
podleśniczego	 (Königl. Hilfsförster)	 Frantza	 Janetzko	 i	 jego	 żony	Augusty	 z	 domu	
Wermund.	Również	od	1903	r.	odnajdujemy	informacje	o	miejscowym	leśniczym,	
którym	był	Franz	Ritter,	od	którego	nazwiska	wzięła	się	funkcjonująca	do	dnia	dzi-
siejszego	wśród	pamięci	starszych	mieszkańców	nazwa	jednej	z	leśnych	dróg	–	Riter 
Aleja	(niem.	Ritter Allee).	Przez	kolejne	lata	Franz	i	jego	żona	Martha	z	domu	Niegel	
doczekali	się	kilkorga	dzieci,	którymi	byli:	Reinhold	(ur.	1903),	Franz	(1905-1906),	
Hubert	(ur.	1908),	Franz	(ur.	1910)	i	Huberta	(1913-1919).	W	1913	r.	Franz	Ritter	
wzmiankowany	jest,	jako	hrabiowski	leśniczy	(Gräflicher Förster)	i	najprawdopodob-
niej	to	on	był	ostatnim	leśniczym,	który	pełnił	tę	funkcję	do	końca	okresu,	w	którym	
tutejszy	las	wchodził	w	skład	dóbr	głogóweckich.	

W	okresie	tym	Las	Serwitutowy	i	przynależne	do	niego	zabudowania	nadal	funk-
cjonowały	na	prawach	obszaru	dworskiego,	na	którym	–	według	stanu	z	5.12.1917	r.	
–	mieszkało	6	osób18.	Sytuacja	ta	zmieniła	się	dopiero	1.10.1928	r.,	kiedy	to	obszar	
ten	przyłączono	do	gminy	wiejskiej	Dziedzice19. 
17 Fr. = Franz (niem.) – pl. Franciszek.
18 APO, LN, sygn. 59.
19 Chronik …, s. 164.
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Skręcająca w lewo droga leśna (Graniczneł, Szrejgōwa) stanowiąca dawniej granicę pomiędzy 
Lasem Serwitutowym a lasami należącymi do państwa niemieckiego

Granicę	pomiędzy	Lasem	Serwitutowym	a	lasem	należącym	do	państwa	niemiec-
kiego	stanowiła	droga	leśna,	która	w	lokalnym	nazewnictwie	określana	jest	mianem	
– Graniczneł,	Graniczōwka	lub	też	Szrejgōwa20.	Wzdłuż	drogi	(po	jednej	ze	stron)21 
znajdowały	się	usypane	z	ziemi	kopce	z	osadzonym	na	nich	kamieniem,	które	wyzna-
czały	granicę	pomiędzy	tym,	co	państwowe,	a	tym,	co	prywatne.

Z	ksiąg	adresowych	 śląskich	majątków,	wydanych	w	pierwszej	połowie	XX	w.	
pochodzą	dosyć	dokładne	dane	opisujące	powierzchnię	tutejszego	Lasu	Serwituto-
wego.	W	1917	r.	obszar	dworski	Lasu	Serwitutowego	(Gutsbezirk Servitutwald)	miał	
powierzchnię	778	ha,	na	którą	składały	się:	pola	(52	ha),	łąki	(72	ha),	lasy	(627	ha)	
i	obszar	zabudowany	(28	ha)22.	Takie	 same	dane	dotyczące	powierzchni	pochodzą	
z	lat	1905	i	1912.	W	latach	tych	las	ten	przynależny	był	jako	obszar	dworski	do	dóbr	
głogóweckich,	których	właścicielem	był	hrabia	Hans	Georg	von	Oppersdorf23. 

W	1921	r.	podaje	się,	że	Las	Serwitutowy	miał	powierzchnię	617,4	ha,	na	którą	skła-
dały	się:	pola	(1,1	ha),	drogi	(7,9	ha)	i	obszar	zalesiony	(608,3	ha).	W	publikacji	nie	podano	
powierzchni	terenów	zabudowanych.	W	tym	roku	Las	Serwitutowy	wchodził	już	w	skład	
dóbr	 ziemskich	Mosznej,	 które	 były	w	 posiadaniu	 hrabiego	 Franza	Huberta	 von	Tiele- 
Win	ckler24	(10.03.1857-14.12.1922).	W	1930	r.	całkowita	powierzchnia	omawianego	tutaj	
lasu	wynosiła	618,9	ha.	Na	obszar	ten	składały	się:	pola	(1,12	ha),	ogród	użytkowy	(0,1	ha),	
łąki	(1,46	ha),	lasy	(608,82	ha),	tereny	wodne	(7,30	ha)	i	zabudowania	(0,1	ha)25.

20 Ostatnia z nazw wywodzi się od tego, iż droga ta biegnie pod skosem (niem. schräg). W terminologii miej-
scowych leśników używana jest również polska nazwa tej drogi – „Skośna”.

21 Jedni z mieszkańców Serwitutu mówią, iż kamienie te znajdowały się po lewej stronie drogi, a inni – że po prawej.
22 Schlesisches Güter-Adressbuch …, 1917, s. 547-548.
23 W jednej z publikacji z 1892 r. podano, iż Dziedzicki Las Serwitutowy pod koniec XIX w. był własnością 

królewskiego fiskusa leśnego. (Stegemann R., 1892, s. 277).
24 Schlesisches Güter-Adressbuch …, 1921, s. 577-578.
25 Amtliches Güter-Adressbuch für die Provinz Oberschlesien, 1930, s. 216.
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Pracownicy leśnictwa,  
połowa lat 30. XX w.26 

Pracownicy leśnictwa, połowa lat 30. XX w.27

Mieszkanki Smolarni podczas sadzenia drzew 
w lesie, lata powojenne28

W	 1921	 r.	 odnajdujemy	 informacje	
o	tym,	iż	leśniczym	w	Serwitucie	był	Johann	
Widlok.	W	tym	roku	ślub	wziął	 jego	syn	–	
28-letni	 Franz,	 który	 ożenił	 się	 z	 23-letnią	
Ottilią	 Janocha	 z	 Serwitutu.	 Jego	 rodzina	
pochodziła	 z	 obecnej	 miejscowości	 Kryry	
(Krier)	 w	 województwie	 śląskim.	 Johann	
Widlok	zmarł	23.07.1926	r.	w	wieku	63	lat.

26 Zbiory prywatne: K. Białek, Smolarnia.
27 Zbiory prywatne: K. Apostel, Smolarnia.
28 Zbiory prywatne: I. M. Springer, Dziedzice.
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Dokumenty związane z funkcjonowaniem leśnictwa, odnalezione w opuszczonych domach

Wiadome	jest,	że	w	2.	połowie	lat	20.,	a	później	w	latach	30.	XX	w.	leśniczym	
w	Serwitucie	był	Ewald	Parpart.	W	listopadzie	1929	r.	leśniczy	ten	był	ponadto	człon-
kiem	organu	sprawującego	nadzór	nad	szkołą	w	Dziedzicach	i	Smolarni,	a	w	kwiet-
niu	1934	r.	został	wybrany	zastępcą	naczelnika	urzędu	stanu	cywilnego	Chrzelice	II	
(Schelitz II),	do	którego	należały:	Serwitut,	Smolarnia	 i	Dziedzice.	Najprawdopo-
dobniej	w	końcowym	okresie	lat	30.	nowym	leśniczym	został	Hubertus	Pelz,	który	
pełnił	tę	funkcję	do	marca	1945	r.	Jeśli	chodzi	o	okres	powojenny,	to	wiadomo,	iż	
w	latach	1948-1953	leśniczym	był	tutaj	Alfons	Bartha.	

W	latach	następnych	leśniczymi	byli	kolejno:	Józef	Stasiak	(1954-1971)29,	Rygo-
bert	Piegrzyk	(1971-1989),	Czesław	Kaim	(od	lipca	do	września	1989	r.),	Włodzi-
mierz	Wolny	(od	października	do	grudnia	1989	r.),	Jan	Stysiak	(1990-1992),	Piotr	
Murański	 (1993-2012)	 i	 Łukasz	 Adamczyk	 (od	 października	 2012	 do	 czerwca	
2013)30. 

Jesienią	 1982	 r.	 w	 jednych	 ze	 znajdujących	 się	 w	 Serwitucie	 zabudowaniach	
utworzono	siedzibę	leśnictwa	Śródlesie,	którego	leśniczym	był	pochodzący	z	Serwi-
tutu	–	Jerzy	Różyczka.	Siedziba	ta	funkcjonowała	do	roku	2000.

29 W nawiasach podano okres sprawowania funkcji leśniczego.
30 Na podstawie pisma z 5.02.2014 r. z Nadleśnictwa Prószków.
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Oddział leśny po wycince drzew, przygotowany pod 
uprawę sadzonek

Według	 stanu	 z	 1.01.2005	 r.	 spośród	
1	 516,31	 ha	 powierzchni	 leśnictwa	 zalesione	
były	nieco	ponad	1	462	ha,	co	stanowiło	około	
96,4%	powierzchni	całego	obszaru.	Największy	
odsetek	wśród	tutejszych	drzew	stanowiła	wtedy	
sosna	zwyczajna	–	95,5%	całej	powierzchni	zale-
sienia.	 Kolejno	 plasowały	 się:	 sosna	 wejmutka	
(1,79%),	brzoza	(0,98%),	dąb	rodzimy	(0,75%),	
świerk	 (0,5%),	 modrzew	 europejski	 (0,27%),	
buk	(0,11%)	i	dąb	czerwony	(0,04%)31.

Siedziba leśnictwa Śródlesie  
w Serwitucie, lata 90. XX w.32

Obecnie	leśnictwo	Smolarnia	z	siedzibą	w	Ser-
witucie	wchodzi	w	skład	obrębu	leśnego	Chrzelic	
o	całkowitej	powierzchni	5	910,42	ha.	Obręb	ten	
stanowi	 nieco	 ponad	 33%	 powierzchni	 Nadle-
śnictwa	Prószków.	W	jego	skład	wchodzą	również	
leśnictwa:	Rzymkowice,	Jeleni	Dwór	i	Chrzelice.	
Granica	leśnictwa	w	częściach	północnej	i	wschod-
niej	pokrywa	się	z	granicą	administracyjną	sołec-
twa,	a	w	części	 zachodniej	 sięga	o	 jeden	oddział	
leśny	dalej	w	głąb	 lasu,	w	kierunku	 zachodnim.	
Od	czerwca	2013	r.	funkcję	leśniczego	w	Serwitu-
cie	sprawuje	Łukasz	Adamczyk,	a	tutejszym	pod-
leśniczym	jest	Sławomir	Kwiatkowski.

Zabudowania leśniczówki w Serwitucie

31 Na podstawie mapy gospodarczo-przeglądowej leśnictwa Smolarnia.
32 Archiwum naukowe MWO, fot. E. Wijas-Grocholska.
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Historia	szkolnictwa	w	Smolarni	ma	dosyć	krótką	historię,	której	początki	się-
gają	dopiero	2.	połowy	lat	20.	XX	w.	Na	początku	warto	jednak	cofnąć	się	do	

połowy	XIX	w.,	tj.	do	czasów,	kiedy	dzieci	ze	Smolarni	i	Serwitutu	uczęszczały	do	
istniejącej	w	tym	czasie	szkoły	podstawowej	w	Dziedzicach.	

Dziedzicka	szkoła	wybudowana	została	w	1843	r.	na	ziemi,	której	właścicielami	
byli	gospodarze	Mathes	Malik	i	Mathes	Okon.	Ich	grunty	wykupione	zostały	za	140	
talarów,	a	koszt	budowy	samej	szkoły	–	którą	nadzorował	stolarz	Ruja	z	Krapkowic	
–	wyniósł	1400	talarów.	Do	nowo	wybudowanej	szkoły	uczęszczały	dzieci	z	Dzie-
dzic,	Smolarni	i	Serwitutu.	Pierwszym	jej	kierownikiem	został	Seraphin	Lorek,	który	
zarządzał	nią	do	roku	1883.	W	1899	r.	rozpoczęto	rozbudowę	budynku.	Nadzorcą	
prac	był	przedsiębiorca	budowlany	Friedrich	Kutsche	z	miejscowości	Jegielnica	poło-
żonej	pod	Ścinawą	Nyską.	Po	rozbudowie	dziedzicka	szkoła	posiadała	3	izby	lekcyjne	
i	pokój	nauczycielski,	który	w	razie	potrzeby	mógł	służyć	również,	jako	izba	lekcyjna.	
Koszt	wszystkich	prac	wyniósł	16	000	marek,	a	uroczyste	otwarcie	nowego	budynku	
nastąpiło	27.11.1900	r1.

	 Od	 początku	 powstania	 szkoły	 w	 Dziedzicach	 systematycznie	 rosła	 liczba	
uczęszczających	do	niej	uczniów.	W	wybranych	latach	wynosiła	ona:	1863	r.	–	148	
uczniów,	1865	r.	–	170,	1883	r.	–	200,	1897	r.	–	219	(w	tym	1	Żyd),	1907	r.	–	2842. 
Dopiero	w	drugim	dziesięcioleciu	XX	w.	liczba	uczniów	zaczęła	się	nieco	zmniejszać	
i	wynosiła:	w	1911	r.	–	278	uczniów,	1912	r.	–	269,	1925	r.	–	2133.

Szkoła w Smolarni

Pierwsze	 starania	 o	 wybudowanie	 szkoły	 w	 Smolarni	 podjęte	 zostały	 przez	
tutejszych	mieszkańców	w	1912	r.	9	kwietnia	skierowali	oni	do	Rejencji	Opolskiej	
(Wydział	Kościołów	i	Szkolnictwa)	pismo,	w	którym	argumentowali	potrzebę	utwo-
rzenia	szkoły	podstawowej	w	Smolarni.	W	znacznej	mierze	chodziło	tutaj	o	aspekt	
zdrowotny	dzieci	w	wieku	szkolnym	ze	Smolarni	i	Serwitutu	związany	z	ich	codzien-
nym	uczęszczaniem	do	dziedzickiej	szkoły.	Dzieci	te	musiały	wychodzić	ze	swoich	
domów	wczesnym	rankiem,	aby	na	czas	zdążyć	na	lekcje,	ponadto	niektóre	z	nich	
uczęszczały	na	zajęcia	przygotowawcze	do	I	komunii	świętej,	co	wiązało	się	z	tym,	
iż	jeszcze	później	wracały	one	do	domu.	Dalej	czytamy	o	tym,	iż	poprzedniej	zimy	
tutejsze	dzieci	często	wracały	do	domu	przemoknięte	i	przemarznięte,	wskutek	czego	
niektóre	z	nich	poważnie	zachorowały4.

W	piśmie	tym	wypisano	również	rodziny	wraz	z	podaniem	liczby	dzieci,	które	
wskutek	 ostatniej	 zimy	 doznały	 poważniejszych	 problemów	 zdrowotnych.	Doku-

1 Chronik …, s. 16-15, 28-29.
2 Schematismus des Bisthums Breslau …, 1863, s. 64; 1865, s. 68; 1897, s. 73. Heukeshoven J., Schul- Schema-

tismus des Bistums Breslau, 1883, s. 146. Handbuch des Bistums Breslau …, 1907, s. 227.
3 Herold C., Schematismus der öffentlichen katholischen …, 1911, s. 225. Handbuch des Bistums Breslau …, 

1912, s. 111. Schematismus umfassend die katholischen und simultanen …, 1925, s. 256.
4 APO, Rej. Opo. II, t. II, sygn. 3380, s. 1-9.
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ment	wymienia	następujące	rodziny:	Wilhelm	Josef	(2	dzieci)5,	Joseph	Daniel	(1),	
Karoline	Jobczÿk	(1),	Johann	Lisson	(1)	Rochus	Daniel	(1),	Vienzent	Apostel	(2),	
Ernst	Pieschek	(2),	Johann	Smolarczyk	(2),	August	Pietruschka	(2),	August	Wieja	
(2),	Franz	Woehl	(2),	Johann	Walczyk	(4),	Mathias	Josef	(1),	Anton	Okon	(1),	Karl	
Pietruschka	 (1)	 i	 Pauline	 Sufryd	 (1).	Według	 przeprowadzonego	w	 1911	 r.	 spisu	
ludności	w	Smolarni	i	Serwitucie	mieszkało	540	osób,	z	czego	127	stanowiły	dzieci	
w	wieku	szkolnym	(23,5%),	zaś	w	Dziedzicach	na	571	mieszkańców	dzieci	w	wieku	
szkolnym	było	150	(26,3%).	Jak	widać	procentowy	udział	liczby	dzieci	w	stosunku	
do	ogólnej	 liczby	mieszkańców	w	obydwu	miejscowościach	był	do	siebie	zbliżony.	
Kilkustronicowe	pismo	datowane	na	9.04.1912	r.	zostało	podpisane	przez	96	miesz-
kańców	Smolarni	i	Serwitutu6.

Dalsza	 dokumentacja	 związana	 z	 korespondencją	 dotyczącą	 budowy	 szkoły	
w	Smolarni	pochodzi	dopiero	z	marca	1919	r.	W	tym	czasie	do	dziedzickiej	szkoły	
uczęszczało	89	dzieci	ze	Smolarni	i	27	z	Serwitutu.	Dwa	miesiące	później	–	w	maju	
–	oszacowano	koszt	budowy	szkoły	na	kwotę	od	96	a	100	tysięcy	marek.	Ostateczną	
decyzję	 o	 budowie	 szkoły	 podjęto	 23.09.1924	 r.	 na	 spotkaniu,	 w	 którym	 udział	
wzięli	przedstawiciele	Rejencji	Opolskiej,	Landratury	w	Prudniku,	miejscowej	rady	
szkolnej	 i	 gminy	 wiejskiej.	Teren	 pod	 budowę	 szkoły	 o	 powierzchni	 10	morgów	
(2,5	ha)	został	wykupiony	od	hrabiego	Tiele-Wincklera	z	Mosznej	za	kwotę	3000	
marek.	Sama	budowa	rozpoczęła	się	27.07.1925	r.,	a	jej	kierownikiem	był	budowni-
czy	Richard	Englisch	z	Białej7.

Ostatecznie	 szkoła	w	Smolarni	 swoją	działalność	 rozpoczęła	 13.04.1926	 r.	 Jej	
nauczycielami	zostali:	Franz	Scherner	–	kierownik	szkoły	i	Kurt	Chmielorz	–	drugi	
nauczyciel.	Obydwoje	wcześniej	nauczali	w	Dziedzicach8.	Budynek	szkoły	był	dwu-
piętrowy,	zwieńczony	dachem	mansardowym	i	kryty	dachówką.	Na	parterze	znaj-
dowały	się	dwie	izby	lekcyjne	oraz	pomieszczenia	mieszkalne	dla	nauczyciela,	a	na	
piętrze	pomieszczenia	mieszkalne	dla	kierownika	szkoły.	Obok	szkoły	wybudowano	
–	 istniejące	do	dnia	dzisiejszego	–	budynki	gospodarcze.	W	1927	r.	nauczycielem	
pomocniczym	w	tutejszej	szkole	został	Josef	Kruppa.	W	1929	r.	szkoła	nadal	składała	
się	z	dwóch	izb	lekcyjnych,	a	liczba	uczniów	wynosiła	1119.

W	latach	1927-1930	w	ówczesnym	powiecie	prudnickim	na	remonty	i	wypo-
sażenie	szkół	przeznaczono	kwotę	trzech	milionów	funtów.	Część	z	tych	pieniędzy	
została	przeznaczona	na	doposażenie	szkoły	w	Smolarni.	Gdzieś	pod	koniec	lat	30.	
do	 szkoły	 zakupione	 zostały	 nowe	 dwuosobowe	 ławki,	 które	 zastąpiły	 stare,	 duże	
ławki	czteroosobowe,	do	których	–	jak	wspomina	jedna	z	mieszkanek	–	mieściło	się	
nawet	sześcioro	dzieci.

5 W nawiasach podano liczbę dzieci w danej rodzinie, które borykały się z poważniejszymi problemami 
zdrowotnymi.

6 APO, Rej. Opo. II, t. II, sygn. 3380, s. 1-9.
7 Ibidem, s. 125-127, 199-200, 206, 234.
8 Chronik …, s. 73, 155 i 156. 
9 Seppelt F. X., 1929, s. 170.
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Budynek szkoły 
w Smolarni w latach 
30. XX w.10

Uczniowie szkoły 
ze Smolarni oraz 
nauczyciel Georg 
Schön, 1936 r.11

Uczniowie szkoły  
ze Smolarni,  
lata 30. XX w.12.

10 Zbiory prywatne:  
E. Kantor, Prudnik.

11 Zbiory prywatne:  
L. Kusiek, Smolarnia.

12 Ibidem.
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Uczniowie szkoły ze 
Smolarni oraz nauczyciel 
Franz Scherner, 1933 r.13

Maria Rogosch  
(1923-2011) przed 
budynkiem szkoły,  
lata 3014.

Maria Okon  
(1929-2010) w ławie 

szkolnej, lata 3015.

19.04.1933	 r.	 w	 przeddzień	 44.	 urodzin	 ówczesnego	 kanclerza	 III	 Rzeszy	 –	
Adolfa	Hitlera	 –	przy	 szkole	 zasadzono	 tzw.	dąb	Hitlera.	Tego	 samego	dnia	 takie	
drzewa	 zasadzono	 również	w	Racławiczkach	 i	Dziedzicach.	Z	 tej	 okazji	w	 parafii	
odbyły	się	uroczystości	zorganizowane	przez	lokalne	Stowarzyszenie	Kombatantów	
Wojennych.	Przemarsz	uczestników	uroczystości	rozpoczął	się	o	godzinie	17:00	spod	

13 Zbiory prywatne: I. M. Springer, Dziedzice.
14 Ibidem.
15 Zbiory prywatne autora.
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pomnika	ofiar	I	wojny	światowej	w	Racławiczkach,	następnie	skierował	się	do	Smo-
larni	i	Dziedzic,	gdzie	w	każdej	z	tych	miejscowości	zasadzono	dęby16.

Do	dnia	dzisiejszego	żyje	jedynie	garstka	osób,	które	pamiętają	tamto	wydarze-
nie.	Jedną	z	nich	jest	8-letnia	wówczas	uczennica	tutejszej	szkoły,	która	wspomina: 
Tał Hitler ajchał17 to jeł pamiyntył. To jeł tał przi tyj steła. Mōj brat mieł takeł: „Frei und 
unerschütterlich wachsen unsere Eichen […]“18. To jak tał Hitler ajchał ajnwajowali19 
toh tał była przi tyj. To tyn brat mieł taki Gedicht20 […] To jyno przijechali tacy z ty 
partajy […] Fajnie było, wszyscy my byli ze szkeły, potyn tyż tak śpiywali21.

W	połowie	lat	30.	XX	w.	nowym	kierownikiem	smolarskiej	szkoły	został	Georg	
Schön,	 a	 dotychczasowy	 kierownik	 –	Franz	 Scherner,	 przeprowadził	 się	 do	 Strze-
leczek,	gdzie	pełnił	 tę	 samą	 funkcję	w	 tamtejszej	 szkole	podstawowej.	Do	1945	r.	
w	 tutejszej	 szkole	 nauczali	m.in.:	 Franz	 Scherner	 (ur.	 13.05.1890),	 Kurt	Chmie-
lorz	 (ur.	 4.04.1896),	Georg	 Schön	 (1899-1988),	 Alfons	 Pluta,	 Josef	Kruppa	 (ur.	
18.02.1901),	 Karl	 Tinschert	 (ur.	 8.09.1903)	 i	 Otto	 Masur	 (ur.	 15.04.1906)22. 
A	ponadto	niejaki	Georg	(?)	Apostel,	Czaja	oraz	nauczycielka	o	nazwisku	Richter.	

1.04.1931	 r.	 do	 smolarskiej	 szkoły	 uczęszczało	 128	 uczniów,	 a	w	 roku	 szkol-
nym	1932/33	–	136.	Według	prognoz	opracowanych	w	marcu	1932	r.	przez	pierw-
szego	 nauczyciela	 –	 Franza	 Schernera,	 liczba	 dzieci	 szkolnych	w	 kolejnych	 latach	
miała	wynosić:	1933/34	–	144,	1934/35	–	150,	1935/36	–	153	i	w	roku	szkolnym	
1936/37	–	15023.

Większość	dzieci	uczęszczających	do	szkoły	posługiwała	się	na	co	dzień	gwarą.	
Mieszkańcy	Smolarni,	którzy	uczęszczali	do	 tutejszej	 szkoły	w	drugiej	połowie	 lat	
30.	XX	w.,	wspominają	o	sytuacjach,	w	których	ówczesny	kierownik	szkoły	–	Georg	
Schön	–	słysząc	dzieci	mówiące	gwarą,	zarówno	w	szkole,	jak	i	na	podwórku,	naka-
zywał	im	za	karę	pisać	w	zeszytach:	Ich soll auf der Strasse deutsch sprechen24	czy	też	Ich 
soll in der Schule deutsch sprechen25.

16 Chronik …, s. 185.
17 Ajcha (śl.) – z języka niemieckiego Eiche – pl. dąb.
18 Wspomniany przez rozmówczynię brat wygłosił tego dnia wiersz o treści: 1. Frei und unerschütterlich wach-Frei und unerschütterlich wach-

sen unsere Eichen, mit dem Schmuck der grünen Blätter stehn sie fest in Sturm und Wetter, wanken nicht noch 
weichen. 2. Wie die Eichen himmelan trotz den Stürmen streben, wollen wir auch ihnen gleichen, frei und fest 
wie deutsche Eichen unser Haupt erheben. 3. Darum sei der Eichenkranz unser Bundeszeichen, daß in Taten 
und Gedanken wir nicht schwanken oder wanken, niemals mutlos weichen. ([w:] www.volksliederarchiv.de, 
[dostęp 12.11.2013 r.]).

19 Rozmówczyni miała tutaj na myśli słowo Einweihung (niem.) oznaczające inaugurację lub też uroczyste 
otwarcie. W kontekście opisanego wydarzenia oznacza ono po prostu uroczystość, która miała miejsce 
tego dnia. 

20 Gedicht (niem.) – pl. wiersz.
21 Według relacji byłej mieszkanki Smolarni z 29.09.2013 r. Tłumaczenie: Ten dąb Hitlera to ja pamiętam. 

Stałam tam przy tym. Mój brat miał taki [wiersz]: „Wolny i niezłomny rośnie nasz dąb […]”. Jak była uroczy-
stość związana z sadzeniem dębu, to ja przy tym byłam. Mój brat mówił wtedy wiersz […] To przyjechali 
członkowie partyjni […] Fajnie było, my wszyscy byliśmy ze szkoły, później również śpiewali.

22 APO, Rej. Opo. II, t. II, sygn. 3381. 
23 Ibidem. 
24 Według relacji Marii Spałek ze Smolarni z 28.09.2009 r. Tłumaczenie: „Na ulicy będę rozmawiała po nie-

miecku”.
25 Według relacji Marii Rogosz z Dziedzic z marca 2009 r. Tłumaczenie: „W szkole będę rozmawiała po nie-

miecku”.
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Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w Smolarni, Anna Rogosch, 1932 r.26

26 Zbiory prywatne autora.
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Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w Smolarni, Anna Graba, 1937 r.27

27 Ibidem.
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Tego	typu	pisemną	karę	można	było	otrzymać	również	za	coś	innego.	Chociażby	
za	 unikanie	witania	 się	 z	Georgiem	Schönem	obowiązującym	w	 czasach	nazizmu	
zwrotem	„Heil	Hitler!”.	Jak	wspomina	jeden	z	mieszkańców	Serwitutu:	Rołz jechoł 
tyn rechtor – tyn Schön. Jecheł łod Smolarniy na Serwitut. A jeł eh szeł łod Serwitutu 
piechty do Smolarniy. A jak eh go widzioł, eh szoł przez las i nie chcieł eh go pozdrowić. 
Ale łōn mie widzioł. I na drōgi dziyń jak eh prziszoł do szkoły, eh musioł zarołzki pisać 
do hefta28: „Ich werde grüßen Heil Hitler!” – to eh musieł sto razy napisać29.

Mimo	 przytoczonych	 powyżej	 fragmentów	 sugerujących	 surowość	 i	 swego	
rodzaju	niechęć	ówczesnego	kierownika	smolarskiej	szkoły	do	tutejszych	dzieci	oraz	
do	mowy,	 jaką	 się	 posługiwały,	 to	 wielu	mieszkańców	mających	 z	 nim	 styczność	
w	czasach	szkolnych	wspomina	go	jako	osobę	odnosząca	się	z	sympatią	do	tutejszej	
społeczności	i	osobistym	przywiązaniem	do	miejscowości,	w	której	nauczał.	Ponadto	
Georg	 Schön	 wraz	 ze	 swoją	 żoną	 w	 latach	 powojennych	 utrzymywał	 kontakty	
listowne	z	niektórymi	z	mieszkańców	Smolarni,	a	po	jego	śmierci	w	1988	r.	kontakty	
takie	utrzymywali	również	synowie	Georga:	Dieter	i	Ginter.	

Naukę	w	 ówczesnej	 niemieckiej	 szkole	 rozpoczynało	 się	w	wieku	 6	 lub	 7	 lat	
w	zależności	od	tego,	w	której	połowie	roku	dana	osoba	się	urodziła.	Osoby	urodzone	
do	 30	 czerwca	 (erste halbjahr)	 danego	 roku	 kalendarzowego,	 rozpoczynały	 naukę	
wcześniej	w	porównaniu	z	osobami	urodzonymi	po	30	czerwca	(zweite halbjahr)	tego	
samego	roku.	Dla	przykładu:	osoby	urodzone	w	lutym	1935	r.	rozpoczynały	naukę	
w	roku	1941	w	wieku	6	lat	i	uczęszczały	do	tej	samej	klasy	z	osobami	urodzonymi	
np.	w	październiku	1934	r.	–	początek	nauki	również	w	1941	r.,	jednak	w	wieku	7	
lat.	W	szkole	występował	również	podział	roczników	na	3	grupy.	Były	to:	klasa	1	i	2	
(Unterklasse)	oraz	3	i	4	(Mittelklasse),	które	swoją	salę	lekcyjną	miały	na	parterze	od	
strony	zachodniej	 (tj.	od	strony	zabudowań	należących	dzisiaj	do	rodziny	Suchy).	
Ostatnią	grupę	stanowiły	klasy	od	5	do	8	(Oberklasse),	których	izba	lekcyjna	znajdo-
wała	się	od	strony	północnej,	tj.	od	strony	drogi	głównej	prowadzącej	na	Serwitut.	
Oberklasse	dodatkowo	dzieliła	się	na	niższy	i	wyższy	poziom	(Unterabteilung i Ober-
abteilung).	Pierwszy	z	nich	obejmował	klasy	5-6,	a	drugi	7-8.

W	 styczniu	 1945	 r.	 szkołę	 zamknięto	 i	 utworzono	w	 niej	 polowy	 szpital	 dla	
rannych	żołnierzy,	tzw.	lazaret.	W	marcu	1945	r.	zastrzelono	lub	też	zabito	znajdują-
cych	się	w	nim	kilku	niemieckich	żołnierzy.	Ich	ciała	zostały	zakopane	obok	szkoły,	
po	wojnie	 je	ekshumowano	i	przeniesiono	do	zbiorowej	mogiły	znajdującej	się	na	
parafialnym	cmentarzu	w	Racławiczkach.	Również	w	marcu	spalona	została	tutejsza	
szkoła,	 a	 co	 za	 tym	 idzie,	 bezpowrotnie	 przepadły	 znajdujące	 się	 tam	 ewentualne	
dokumenty	związane	z	jej	historią	i	działalnością.	

28 Heft (niem.) – pl. zeszyt.
29 Według relacji pochodzącego z Serwitutu Franza Janochy z 23.10.2013 r. Tłumaczenie: Pewnego razu je-

chał ten kierownik – Schön. Jechał od Smolarni w kierunku Serwitutu. A ja szedłem z Serwitutu pieszo do 
Smolarni. Gdy go widziałem, szedłem przez las i nie chciałem go pozdrowić. Ale on mnie widział. I drugie-
go dnia, jak przyszedłem do szkoły, to od razu musiałem pisać w zeszycie: „Będę pozdrawiał słowami Heil 
Hitler!” – to musiałem pisać sto razy. 
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Powojenne losy szkoły

W	związku	z	wydarzeniami,	jakie	miały	miejsce	w	Smolarni	w	marcu	1945	r.,	miej-
scowe	dzieci	na	kilka	 lat	 zostały	pozbawione	możliwości	pobierania	nauki	w	 tutejszej	
szkole.	W	tym	czasie	przez	niedługi	okres	niektóre	z	nich	uczyły	się	w	domu	rodziny	Kus-
ber	w	Smolarni	(budynek	dawnej	piekarni),	gdzie	na	pomieszczenie	klasowe	zaadapto-
wano	pokój	na	poddaszu	budynku	o	powierzchni	25	m2.	Po	tym	czasie	–	aż	do	momentu	
przystosowania	do	nauki	dziedzickiej	szkoły	–	dzieci	uczyły	się	u	„Koziołka”	w	Dziedzi-
cach	(obecnie	jest	to	niezamieszkały	budynek	na	ul.	Głównej	13).

Nadmienić	należy,	iż	nauka	w	domu	rodziny	Kusber	w	Smolarni	nie	była	obo-
wiązkowa	i	nie	wszystkie	dzieci	z	niej	korzystały.	Ponadto	osoby,	które	uczęszczały	do	
„tymczasowej”	szkoły,	musiały	rozpoczynać	poszczególne	klasy	od	nowa	w	Dziedzi-
cach.	Dopiero	po	odbudowaniu	szkoły	w	Smolarni	–	w	styczniu	1949	r.	–	ucznio-
wie	kontynuowali	naukę	tu	na	miejscu,	a	ostatnią	siódmą	klasę	kończyli	ponownie	
w	Dziedzicach.	W	tym	czasie	w	naszej	parafii	tylko	dziedzicka	szkoła	posiadała	7	klas,	
dlatego	też	oprócz	uczniów	ze	Smolarni	i	Serwitutu	naukę	w	Dziedzicach	kończyli	
uczniowie	z	Racławiczek.

O	 zawiłościach	 związanych	 ze	 szkolnictwem	 w	 latach	 powojennych	 świadczy	
chociażby	relacja	jednego	z	tutejszych	mieszkańców,	który	jako	6-letni	wówczas	chło-
piec	naukę	w	smolarskiej	szkole	rozpoczął	jeszcze	za	czasów	niemieckich	w	kwietniu	
1943	 r.	Kolejno	w	 kwietniu	 1944	 r.	 rozpoczął	 drugą	 klasę,	 której	 ze	względu	 na	
zamknięcie	szkoły	(styczeń	1945	r.)	nie	ukończył.	Przez	następny	rok	nie	uczęszczał	
w	ogóle	do	szkoły.	Klasę	drugą	musiał	rozpoczynać	od	nowa	w	1947	r.	u	„Koziołka”	
w	Dziedzicach	(przez	około	2-3	miesiące),	gdzie	nauczał	Aleksander	Wakuła	i	Kazi-
mierz	Strzałkowski.	Kolejno	klasę	trzecią	i	połowę	klasy	czwartej	uczęszczał	do	szkoły	
w	Dziedzicach,	a	od	stycznia	1949	r.	kontynuował	ją	w	nowo	wybudowanej	szkole	
w	Smolarni.	Tutaj	uczył	się	 jeszcze	do	końca	klasy	szóstej,	a	ostatnią	siódmą	klasę	
ukończył	w	Dziedzicach30.

Odbudowana	po	II	wojnie	światowej	szkoła	w	Smolarni	wzniesiona	została	na	
tych	samych	fundamentach,	na	których	stał	stary	budynek.	Pod	względem	konstruk-
cyjnym	różniła	się	m.in.	tym,	że	nie	wybudowano	ostatniej	kondygnacji	z	dachem	
mansardowym,	 który	 w	 wyniku	 pożaru	 –	 podobnie	 jak	 większość	 konstrukcji	
budynku	–	zawalił	się.	W	nowym	budynku	znajdowały	się	3	izby	lekcyjne:	dwie	na	
parterze	i	jedna	na	piętrze.	Ponadto	na	piętrze	znajdowały	się	również	pomieszczenia	
mieszkalne	i	kuchnia,	a	w	późniejszym	czasie	także	szkolny	sklepik.

Pierwszym	kierownikiem	w	powojennej	historii	szkoły	został	pochodzący	z	Kato-
wic	Stanisław	Zamarlik,	który	wcześniej	przez	pół	roku	nauczał	w	Racławiczkach.	
W	tym	czasie	do	szkoły	do	sześciu	klas	uczęszczało	 łącznie	około	85	uczniów.	Jak	
sam	wspomina:	Od września byłem w Racławiczkach. No i miałem taką kontrolę nad 
– powiedzmy – wykończeniem tej szkoły w Smolarni. No i czekałem do 15 stycznia, po 
półroczu. I 15 stycznia już było wykończone, to ja się przeprowadziłem z Racławiczek od 

30 Według relacji Alojzego Różyczki z Serwitutu z 26.06.2013 r.
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Wojtusiów tam na tą Smolarnię31.	Od	września	1949	r.	Stanisław	Zamarlik	uczył	tutaj	
już	 razem	ze	 swoją	narzeczoną	Elżbietą	Dyszka	 (1929-1969).	W	styczniu	1950	 r.	
obydwoje	wzięli	ślub	i	po	zakończeniu	roku	szkolnego	–	w	sierpniu	1950	r.	–	wypro-
wadzili	się	do	Zabrza.	

Zdjęcie budynku szkoły w Smolarni z lat 50. XX w.32

Warte	przytoczenia	są	również	słowa	pierwszego	powojennego	kierownika	smo-
larskiej	 szkoły,	który	o	 tutejszych	uczniach	 i	 atmosferze	panującej	w	miejscowości	
mówi	 tak:	Dzieci dobrze mówiły po polsku. Tak bym powiedział, takim trochę języ-
kiem Rejowskim z XVI wieku33, ale ładnie mówiły po polsku […] Nie było żadnego kło-
potu z nimi […] Bardzo serdecznie tam było. Jak wspominam, to z wielkim uczuciem. 
Powiedzmy sobie – z szacunkiem dla tej ludności […] Smolarnia to jest dla mnie jakiś 
taki punkt, o którym często myślę. Bardzo miło spędziłem tam po wojnie czas, bardzo miło 
z tymi ludźmi się tam – powiedzmy – zaprzyjaźniłem. Oni mi zaufali, ja im zaufałem. 
Oni się zorientowali o moich poglądach, o mojej religii, o moim – powiedzmy sobie – 
myśleniu. I oni mnie rozumieli i ja ich rozumiałem34.	O	stosunku	miejscowej	ludności	
na	początku	lat	50.	XX	w.	do	przybyłych	tutaj	nowych	nauczycieli	wspomina	także	

31 Według relacji Stanisława Zamarlika z Zabrza z 29.04.2013 r. 
32 Zbiory prywatne: A. Lindner, Zawada-But.
33 Użyte w wypowiedzi określenie „język Rejowski” oznacza język staropolski. Wielu językoznawców, m.in. 

Aleksander Brückner, polszczyznę Śląska określało mianem „mowy Rejów i Kochanowskich”. Należy tutaj 
nadmienić, iż gwary śląskie to najbardziej archaiczne, staropolskie gwary naszego języka. (Z listu prof. 
Jana Miodka z 12.01.2014 r.).

34 Według relacji Stanisława Zamarlika z Zabrza z 29.04.2013 r. i 6.11.2013 r.
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nauczyciel	z	Racławiczek:	Raczej był taki pozytywny stosunek. Były jeszcze takie pewne 
zaszłości, bo to wojna, to było przecież 5-6 lat po wojnie. Były różne takie historyjki, ale 
incydentów jako takich nie odczuwaliśmy35.

W	 1950	 r.	 nowym	 kierownikiem	 smolarskiej	 szkoły	 został	 prawdopodobnie	
Jan	Szczepański.	Rok	później	–	we	wrześniu	1951	r.	razem	z	nim	w	szkole	nauczał	
również	Stanisław	Cebula	(1932-2012),	który	w	kolejnym	roku	szkolnym	(wrzesień	
1952	r.)	został	przeniesiony	do	Dziedzic.	W	tym	samym	czasie	wspomniany	wcześ-
niej	Jan	Szczepański	został	przeniesiony	do	nowo	wybudowanej	szkoły	w	Rudziczce	
i	wtedy	nowym	kierownikiem	 tutejszej	 szkoły	 został	 26-letni	Alojzy	Zizius,	 który	
wcześniej	uczył	w	Dziedzicach36.	Mniej	więcej	w	tym	samym	czasie	na	miejsce	Sta-
nisława	Cebuli	przyszła	nowa	nauczycielka	–	19-letnia	Zofia	Pitra.	W	1953	r.	Alojzy	
i	Zofia	wzięli	ślub	i	najprawdopodobniej	obydwoje	nauczali	w	Smolarni	jeszcze	do	
końca	roku	szkolnego	1953/54.

Brak	 jest	konkretnych	 informacji	o	 tym,	kto	uczył	w	Smolarni	w	 roku	 szkol-
nym	1954/55.	Według	relacji	mieszkańców	w	tym	czasie	do	szkoły	przyszedł	młody	
nauczyciel,	jednak	mało	osób	pamięta,	kto	nim	dokładnie	był.	W	relacjach	jednego	
z	tutejszych	mieszkańców	pojawia	się	niejaki	Zbigniew	oraz	nazwisko	Bartyla.	Praw-
dopodobne	jest	również	to,	że	do	września	1955	r.	w	Smolarni	nadal	nauczali	wspo-
mniani	wcześniej	Alojzy	i	Zofia.

Ciekawym	zdarzeniem	z	tego	okresu	jest	m.in.	historia	nauczycielki	z	Dziedzic,	
która	pewnego	dnia	przyszła	odwiedzić	do	Smolarni	swoją	koleżankę	i	tak	opisuje	
zdarzenie,	które	ją	spotkało:	Wie pan, co? Powiem panu – chciałam się uczyć niemiec-
kiego, więc chciałam zdobyć książkę. I nikt we wsi nie miał. Nie było we wsi książki do 
niemieckiego. Ludzie się po prostu bali, bo nie wiedzieli, kim jesteśmy. To były przeżycia 
straszne, wojna była okropna […] Ale powiem panu też jedną rzecz. W Smolarni, gdzieś 
taki czas jak teraz, bo już były śliwki – to nie zapomnę tego nigdy. Idę do Zosi i stoi starsza 
osoba, na tej drodze od szosy do szkoły, tak gdzieś w połowie. Nie mam pojęcia, kto tam 
mieszkał ani jak się ta kobieta nazywała. Była taka starsza osoba już, mnie się wydawała 
wtedy staruszka. Pozdrowiłam ją, bo przechodzę, to po prostu „Dzień dobry” powiedzia-
łam, a ona się mnie pyta: „A gdzie ty dziołszko idziesz?”37. Ja mówię, że do szkoły. Ona 
na to: „To ty jesteś ta nowa nauczycielka?”. Ja mówię, że nie, że ja uczę w Dziedzicach. 
A ona mi mówi tak: „Dzięki Bogu, że joch doczekała polskiej nauczycielki tutej”38. Nie 
zapomnę tego nigdy, to się nie da zapomnieć. Ta staruszka dziękowała Bogu, że ona się 
doczekała, że tutaj jest Polska nauczycielka39.

1.09.1955	r.	nowym	kierownikiem	szkoły	został	Stanisław	Piecha	(1907-1977),	
który	wcześniej	pracował	w	szkole	w	Pogórzu	(1945-1947),	Chrzelicach	(1947-1952)	
i	Rozkochowie	(1952-1955).	

35 Według relacji byłego nauczyciela szkoły z Racławiczek z 29.09.2012 r. 
36 Nieliczni mieszkańcy pamiętają, jakoby przed Alojzym Zyziusem przez bardzo krótki okres czasu w Smo-

larni nauczała również jakaś nauczycielka, najprawdopodobniej o imieniu Anna.
37 Tłumaczenie: A gdzie ty dziewczynko idziesz?
38 Tłumaczenie: Dzięki Bogu, że ja doczekałam się tutaj polskiej nauczycielki.
39 Według relacji byłej nauczycielki szkoły z Dziedzic z 29.09.2012 r.
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Uczniowie szkoły w Smolarni 
w izbie lekcyjnej, nauczyciel 
Stanisław Piecha, 1969 r.40

Uczniowie I klasy 
w Smolarni, nauczyciel 

Marian Skrzypecki, wrzesień 
1972 r.41

Bal przebierańców,  
nauczyciel Jerzy Szczurek, 

styczeń 1972 r.42

40 Zbiory prywatne: A. Lindner, 
Zawada-But.

41 Zbiory prywatne: M. Lisoń, 
Smolarnia.

42 Zbiory prywatne: I. E. Brod-
korb, Smolarnia.



194

Od	 stycznia	 1957	 r.	 zgodnie	 z	 zarządzeniem	Ministerstwa	Oświaty	 do	 szkoły	
powróciła	nauka	religii,	która	została	wprowadzona	jako	przedmiot	nadobowiązkowy.	
W	Smolarni	religii	uczyła	świecka	katechetka	Maria	Cebula	z	Racławiczek,	w	szkole	
w	Racławiczkach	–	ks.	proboszcz	Augustyn	Borek43,	a	w	Ścigowie	i	Dziedzicach	–	
siostra	zakonna	Bernadeta.	Zajęcia	te	odbywały	się	przez	2	godziny	w	tygodniu44. 

We	wrześniu	1957	r.	nauczanie	religii	w	parafii	zostało	nieco	zreorganizowane.	Za	
zgodą	 kurii	 Powiatowego	Wydziału	 Oświaty	 w	 Krapkowicach	 i	 komitetu	 rodziciel-
skiego	dla	nauczania	religii	urządzono	dwa	punkty	zbiorcze:	pierwszy	w	Dziedzicach	dla	
uczniów	ze	Smolarni	i	Dziedzic,	gdzie	nauczała	siostra	Bernadeta,	a	drugi	punkt	w	Racła-
wiczkach	dla	uczniów	z	Racławiczek	i	Ścigowa,	gdzie	nauczał	miejscowy	proboszcz	–	ks.	
Augustyn	Borek	(w	klasach	od	I	do	III)	i	siostra	Bernadeta	(w	klasach	od	IV	do	VII).	
Wspomniana	wcześniej	Maria	Cebula	nauki	religii	udzielała	dzieciom	przedszkolnym	
w	wieku	5	i	6	lat,	które	na	nauczanie	przychodziły	z	matkami	lub	opiekunami45.

Od	września	1960	 r.	 nauczanie	 religii	w	 szkole	 zostało	ponownie	 zawieszone.	
Spowodowane	 to	 było	 brakiem	 podpisanej	 umowy	 z	 inspektoratem	 szkolnym	na	
przeprowadzanie	tego	przedmiotu.	Tym	sposobem	w	roku	szkolnym	1960/61	lek-
cje	religii	odbywały	się	w	kościele	lub	też	w	salce	znajdującej	się	za	zabudowaniami	
plebanii.	Dzieci	ze	Smolarni	naukę	religii	pobierały	u	katechetki	–	siostry	zakonnej	
Bernadety	–	w	łącznej	liczbie	dwóch	godzin	tygodniowo.	Klasy:	I,	II	i	IV	–	w	ponie-
działki	i	czwartki,	klasa	III	–	we	wtorki	i	piątki.	Natomiast	klasy:	V	–		we	wtorki,	
VI	–	w	środy	i	VII	–	w	piątki.	Ksiądz	proboszcz	prowadził	naukę	religii	dla	uczniów	
klas	I,	II	i	III	z	Racławiczek	i	Ścigowa	–	we	wtorki	i	piątki.	Dzieci	ze	Ścigowa	z	klas	
V-VII	pobierały	naukę	religii	w	Strzeleczkach46.

W	latach	60	i	70.	w	zabudowaniach	nauczyciela	Stanisława	Piechy	mieszczących	się	
na	ul.	Opolskiej	w	Smolarni	znajdował	się	tzw.	dzieciniec	–	tj.	miejsce,	w	którym	rodzice	
na	czas	wykonywania	prac	na	roli	mogli	pozostawić	swoje	dzieci	pod	czyjąś	opieką.	

Od	 stycznia	 do	 czerwca	 1972	 r.	 Stanisława	Piechę	 na	 stanowisku	nauczyciela	
zastępował	Jerzy	Szczurek,	który	został	tutaj	przeniesiony	z	Racławiczek.	1.09.1972	r.	
nowym	kierownikiem	szkoły	został	Marian	Skrzypecki.	W	tym	czasie	tutejsza	szkoła	
miała	3	klasy.

Przedszkole w Smolarni, likwidacja szkoły podstawowej

Gdzieś	na	początku	lat	70.	na	pierwszym	piętrze	szkolnego	budynku	utworzono	
przedszkole47.	Pierwszą	przedszkolanką	została	najprawdopodobniej	Weronika	Sowa.	
Kilka	 lat	 później	 –	w	 1978	 r.	 –	 zlikwidowano	 tutejszą	 szkołę,	 która	 była	 punktem	

43 Ks. Augustyn Borek sprawował funkcję proboszcza parafii Racławiczki w latach 1931-1962.
44 Kronika parafii Racławiczki, t. I, s. 164.
45 Ibidem, s. 170.
46 Ibidem, t. II, s. 26-27.
47 Wśród starszych mieszkańców istnieje również pogląd, że pierwsze próby wybudowania w Smolarni 

przedszkola pojawiły się już na początku lat 40. XX w. Wtedy do istniejącego budynku szkoły planowano 
dobudować pomieszczenia na przedszkole. Jednak przebieg wojny oraz związane z nią następstwa spo-
wodowały, iż realizacja tych planów nie doszła do skutku.
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filialnym	szkoły	podstawowej	w	Racławiczkach.	Jak	podaje	kronika:	Likwidacji ulega 
punkt filialny w Smolarni, uczniowie kl. I-IV z Dziedzic i Smolarni uczyć się będą w Punk-
cie Filialnym w Dziedzicach. W Dziedzicach pracować będzie dwóch nauczycieli: Micha-
lina Smolarczyk i Marian Skrzypecki. Uczniowie byłego punktu filialnego ze Ścigowa uczyć 
się będą w Szkole Podstawowej w Racławiczkach. W Racławiczkach jak poprzednio uczyć 
się będą uczniowie kl. V-VIII ze Smolarni i Dziedzic i wszystkie dzieci z Racławiczek48. 
I	tak	dobiegła	końca	52-letnia	historia	tutejszej	szkoły	podstawowej.	Od	tego	też	roku	
miejscowe	dzieci	swoją	naukę	rozpoczynały	w	szkole	w	Dziedzicach49.

Po	 likwidacji	 szkoły	 podstawowej	 w	 budynku	 nadal	mieściło	 się	 przedszkole.	
W	tym	czasie	przedszkolanką	była	tutaj	Anna	Piecha.	Od	1.04.1982	r.	zastąpiła	ją	
Grażyna	Dzieża,	która	obejmując	stanowisko	przedszkolanki	miała	pod	swoją	opieką	
32	dzieci.	

W	 2.	 połowie	 lat	 80.	 rozpoczęto	 gruntowny	 remont	 budynku	 przedszkola.	
Pierwsze	 piętro	 w	 całości	 zostało	 zaadaptowane	 na	 pomieszczenia	mieszkalne	 dla	
rodzin	nauczycielskich,	przebudowano	nieco	wnętrze	budynku	(zamurowano	m.in.	
bezpośrednie	przejście	z	mieszkań	nauczycieli	do	przedszkola),	w	szkole	wymienione	
zostały	okna,	a	w	piwnicy	wybudowano	kotłownię	z	piecem	centralnego	ogrzewania.	
Na	parterze	urządzono	kuchnię,	toalety,	szatnię,	salę	zabaw	dla	dzieci,	jadalnię	oraz	
kancelarię.	W	czasie	remontu	dzieci	przedszkolne	uczęszczały	do	świetlicy	w	remizie	
Ochotniczej	Straży	Pożarnej.

Wiosną	1991	r.	na	jednej	ze	ścian	sali	zabaw	powstało	malowidło,	którego	auto-
rem	 jest	Artur	Klose50	 ze	 Strzeleczek.	 Powstało	 ono	w	 ramach	pracy	 dyplomowej	
pisanej	na	 zakończenie	nauki	w	ówczesnym	Państwowym	Liceum	Sztuk	Plastycz-
nych	im.	Jana	Cybisa	w	Opolu.	Tematem	pracy	było	malowidło	ścienne	przedstawia-
jące	postacie	z	różnych	baśni.	Na	malowidle	tym	znajdują	się	m.in.	postacie	z	takich	
bajek	jak:	Czerwony Kapturek,	Królewna Śnieżka,	Jaś i Małgosia	czy	też	Kot w butach. 
W	tworzeniu	 dzieła	 razem	 z	 autorem	 czynnie	 uczestniczyły	 również	 przedszkolne	
dzieci.	

Sam	autor	malowidła	o	jego	tworzeniu	i	współpracy	z	dziećmi	pisze	tak:	Tematem 
mojej pracy było malowidło ścienne przedstawiające postacie z różnych baśni. Chodziło 
mi o nowe niekonwencjonalne podejście do sprawy. A mianowicie w ten sposób, że posta-
cie z różnych baśni spotykają się razem na jednej płaszczyźnie […] Mój pomysł okazał 
się naprawdę dobry, bo dzieciaki dyskutowały na ten temat, czy ten zamek to jest z tej 
baśni, czy z innej i czy ta postać to jest z tej lub tamtej. Takie podejście do tematu baśni 
pobudzało fantazje dzieci, ponieważ dzięki temu tworzyły one nowe historie baśniowe. 
Tłumaczyli na przykład, dlaczego wilk – który tak naprawdę jest psem – nie pogoni kota. 
I każde z dzieci miało swoje zdanie na ten temat, tworzyło nową historię […]51.

48 Kronika szkoły podstawowej w Racławiczkach, s. 103.
49 W 2009 r. zamknięto również szkołę w Dziedzicach. Obecnie (grudzień 2013 r.) dzieci ze Smolarni i Dzie-

dzic rozpoczynają trwającą 6 lat naukę w szkole podstawowej w Racławiczkach, do której uczęszczają 
również dzieci z Racławiczek i Ścigowa. Po jej ukończeniu dalszą obowiązkową edukację kontynuują 
w 3-letnim gimnazjum w Strzeleczkach.

50 W 1991 r. nazwisko pisane było jako Kosa.
51 Z listu Artura Klose z lutego 2012 r.
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Malowidło wykonane przez Artura Klose52

Budynek dawnej szkoły i przedszkola, styczeń 2009 r.

W	2000	r.	liczba	dzieci	uczęszczających	do	przedszkola	spadła	do	14.	W	tym	też	
roku	przedszkole	zostało	zlikwidowane	i	od	tego	roku	tutejsze	dzieci	uczęszczały	–	
i	uczęszczają	nadal	–	do	przedszkola	w	Dziedzicach.	

Przez	 kolejne	 lata	 budynek	 byłej	 szkoły	 i	 przedszkola	 był	 nieużytkowany.	
16.02.2007	r.	w	drodze	przetargu	gmina	sprzedała	działkę,	na	której	mieści	się	budy-
nek,	oraz	dwie	przyległe	do	niego,	mniejsze	działki	prywatnemu	właścicielowi.	Do	
dnia	dzisiejszego	budynek	po	dawnej	szkole	i	przedszkolu	jest	nieużytkowany.

52 Zbiory prywatne: G. Dzieża, Strzeleczki.
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Historia	 pożarnictwa	 –	 podobnie	 jak	 szkolnictwa	 –	 jest	 jednym	 z	 kolejnych	
zagadnień,	którego	opisywanie	należy	rozpocząć	jeszcze	w	czasach,	kiedy	Smo-

larnia	wchodziła	w	 skład	 gminy	wiejskiej	Dziedzice	 i	 kiedy	 to	 straż	 istniała	w	 tej	
właśnie	miejscowości.	

Najstarsze	odnalezione	do	tej	pory	wzmianki	o	pożarach,	jakie	miały	miejsce	w	oko-
licznych	miejscowościach,	pochodzą	z	końca	XVIII	i	początku	XIX	w.	W	parafialnych	
dokumentach	odnotowano	informacje	o	pożarach,	jakie	miały	miejsce	w	Dziedzicach	
w	latach	1793	i	1799,	w	Racławiczkach	w	latach	1794,	1795	i	1798	oraz	w	Ścigowie	
w	roku	18101.	Największy	odnotowany	do	tej	pory	pożar,	jaki	miał	miejsce	w	ówcze-
snej	gminie	wiejskiej	Dziedzice,	wydarzył	się	w	1811	r.,	kiedy	to	w	Dziedzicach	doszło	
do	 ogromnego	pożaru,	w	 którym	 spaleniu	 uległo	 29	drewnianych	domów	krytych	
strzechą,	położonych	w	zachodniej	 części	wioski.	Kilkanaście	 lat	później,	w	1830	 r.	
doszło	z	kolei	do	pożaru,	w	którym	spaliły	się	2	domy	i	11	stodół2. 

W	grudniu	1822	r.	władze	Rejencji	Opolskiej	wydały	rozporządzenie	w	językach	
polskim	i	niemieckim	o	zabezpieczeniu	przeciwpożarowym	na	wsiach,	pod	nazwą:	
„Nowo	rewidowany	Regulament	względem	oddalenia	wszelkiego	niebezpieczeństwa	
ogniowego	we	wsiach”	(Neu revidirter und vervollständigtes Reglement zur Vermutung 
und Löschung der Feuerschaden auf dem Platte Lande).	Rozporządzenie	to	opisywało	
obowiązki	właściciela	majątku,	zarządu	gminnego	czy	magistratu	w	celu	zabezpie-
czenia	dobytku	przed	pożarem,	a	także	odpowiedzialność	biorących	udział	w	akcjach	
ratowniczych,	kierowanie	akcjami	oraz	surowe	kary	za	nieprzestrzeganie	przepisów	
porządkowych.	Na	mocy	przepisów	zawartych	w	rozporządzeniu	nakazano	również	
powołanie	w	każdej	wsi	 czy	 osadzie	 tzw.	Gemeindewache,	 czyli	 Straży	Gminnych,	
których	zadaniem	było	pilnowanie	porządku	i	powoływanie	w	czasie	nocnym	ludzi	
do	gaszenia	pożarów3.

Na	dzień	dzisiejszy	nie	udało	się	dotrzeć	do	bardziej	szczegółowych	informacji	
traktujących	o	historii	tutejszego	pożarnictwa	w	całym	XIX	w.		Dopiero	na	początku	
XX	w.	 odnajdujemy	 informację	 o	 tym,	 że	w	marcu	1906	 r.	 gmina	wiejska	Dzie-
dzice	za	kwotę	1	365	marek	zakupiła	sikawkę	ręczną	firmy	„Kieslich”	z	Paczkowa.	
Sprzęt	 ten	przez	 rok	 znajdował	 się	w	 stodole	położonej	 przy	 szkole	podstawowej,	
a	w	czerwcu	1907	r.	wybudowano	osobny	garaż,	w	którym	umieszczono	sikawkę4.

14.10.1919	 r.	w	Dziedzicach	 o	 godzinie	 20:00	 z	 nieznanych	przyczyn	doszło	
do	pożaru	stodoły	w	gospodarstwie	Konstantina	Szczepanka.	Chwilę	później	pożar	
strawił	również	stodoły	gospodarzy:	Konstantina	Honischa	i	Konstantina	Magiery5. 
W	latach	30.	XX	w.	w	szynku	u	Alberta	Szymy	w	Smolarni	znajdowało	się	miejsce	
o	nazwie	Feuermeldestelle,	w	którym	mieszkańcy	mogli	 informować	o	 zaistniałych	
w	miejscowości	pożarach.	Były	 to	 już	 czasy,	kiedy	 znajdowało	 się	 tutaj	 również	–	
zainstalowane	w	grudniu	1930	r.	–	urządzenie	telefoniczne.

1 Księga zgonów parafii Racławiczki, 1765-1814, s. 193.
2 Chronik …, s. 9-10.
3 Kalinowski P., Górnośląskie straże pożarne …, [w:] www.historycy.pl, [dostęp: 12.05.2013 r.].
4 Chronik …, s. 33.
5 Ibidem, s. 82.
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Umieszczona przy drzwiach wejściowych  
do szynku tabliczka „Feuermeldestelle”6

W	okresie	międzywojennym	większość	
jednostek	 ówczesnych	 Straży	 Ogniowych	
(Feuerlöschwesen)	 działała	 jako	 lokalne	 Sto-
warzyszenia	 Pożarnicze	 (Feuerwehrverein).	
Stowarzyszenie	 takie	 działało	 również	w	Dziedzicach.	O	 jego	 istnieniu	 informuje	
nas	m.in.	lokalna	kronika,	która	podaje,	że	w	1933	r.	jego	członkowie	brali	udział	
w	obchodach	z	okazji	urodzin	kanclerza	III	Rzeszy	–	Adolfa	Hitlera	(19	kwietnia),	
a	kilkanaście	dni	później	–	1	maja,	w	obchodach	państwowego	święta	pracy7.

Ciekawe	wzmianki	dotyczące	lokalnej	straży	pożarnej	można	odnaleźć	w	gaze-
tach	o	 tematyce	pożarniczej	 pt.	 „Schlesische	Feuerwehr-Zeitung”	 z	 lat	 30.	XX	w.	
Znajdują	się	tam	m.in.	informacje	o	wyjazdach	miejscowych	strażaków	do	pożarów,	
jakie	miały	miejsce	w	tamtym	okresie.	I	tak	ówczesna	straż	w	Dziedzicach	w	latach	
1935-1938	uczestniczyła	w	następujących	zdarzeniach:	22.04.1935	r.	–	pożar	stodoły	
w	Dziedzicach	(Racławiczki,	Chrzelice,	Zielina,	Łącznik)8,	1.05.1935	r.	–	pożar	sto-
doły	w	Zielinie	(Kujawy-Zielina,	Racławiczki),	6.05.1935	r.	–	pożar	dwóch	stodół	i	3	
szop	w	Kujawach	(Kujawy-Zielina,	Racławiczki,	Strzeleczki,	Ogiernicze,	Łowkowice,	
Łącznik),	1.03.1937	r.	–	średni	pożar	w	Dziedzicach	(Racławiczki,	Chrzelice)9.

Wspomniana	 wcześniej	 sikawka	 konna	 zakupiona	 dla	 straży	 w	 Dziedzicach	
w	1906	r.	służyła	tamtejszym	strażakom	jeszcze	w	pierwszej	połowie	lat	70.	XX	w.	
W	połowie	lat	70.	otrzymali	oni	motopompę	PO-5	oraz	dwukołowy	wózek	do	jej	
transportu.	W	późniejszym	czasie	do	transportu	motopompy	używano	również	czte-
rokołowej	przyczepy	z	wydzielonym	miejscem	na	sprzęt.	Ochotnicza	Straż	Pożarna	
w	Dziedzicach	ostatecznie	została	rozwiązana	gdzieś	na	początku	lat	80.	XX	w.10 

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolarni11

Ochotnicza	Straż	Pożarna	(OSP)	w	Smolarni	założona	została	12.02.1962	r.	z	ini-
cjatywy	Józefa	Kontnego	(1934-1983).	Ponadto	założycielami	jednostki	byli	druhowie:	
Stanisław	Piecha	 (1907-1977),	 Paweł	Apostel	 (1921-1990),	 Jan	 Janik	 (1936-2010)	
i	Rudolf	Bieniek	(1941-1999).	

6 Zbiory prywatne: L. Kusiek, Smolarnia.
7 Chronik …, s. 186.
8 W nawiasach wypisano Straże Ogniowe z innych miejscowości, które brały udział w danym zdarzeniu.
9 „Schlesische Feuerwehr-Zeitung“, Jg. 1 Nr 3, s. 15; Jg. 1 Nr 5, s. 11; Jg. 3 Nr 8, s. 15.
10 Według relacji mieszkańca Racławiczek z 19.10.2012 r., który był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Dziedzicach.
11 Dalszą część rozdziału opracowano na podstawie informacji zawartych w kronice Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Smolarni. Niektóre zapisy uzupełniono o informacje pozyskane z książek naczelnika, książek 
pracy i książek zajęć dostępnych w zbiorach OSP, a także o informacje uzyskane od byłych i obecnych jej 
członków.
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Przedstawicielem	Komendy	Rejonowej	był	starszy	ogniomistrz	Walter	Simoni-
des	 (1931-1989),	 który	pełnił	w	 tym	 czasie	 obowiązki	 powiatowego	komendanta	
Straży	Pożarnej	w	Krapkowicach.	Pierwszym	prezesem	tutejszej	OSP	został	Stanisław	
Piecha.	Oprócz	wspomnianych	już	założycieli	 jednostki	do	końca	1962	r.	w	skład	
członków	OSP	weszli	m.in.:	 Alojzy	Apostel	 (1926-2013),	Herbert	 Białek,	 Albert	
Daniel	 (1938-2002),	 Konrad	 Daniel	 (1929-1996),	 Ryszard	 Daniel	 (1938-1984),	
Karol	Kasperek,	Alfred	Kontny	 (1932-2001),	Gerard	Lindner,	 Józef	Lisoń	(1934-
1993),	Józef	Lubczyk	(1930-2008)	i	Brunon	Otremba	(1931-2012).

Pierwszą	siedzibą	OSP	było	pomieszczenie	wydzielone	w	budynku	gospodarczym	
szkoły	podstawowej.	Posiadanym	wówczas	sprzętem	była	motopompa	i	podstawowe	
węże	gaśnicze,	które	w	późniejszym	czasie	zostały	przeniesione	do	stodoły	nieużytko-
wej.	W	1967	r.	OSP	otrzymała	pierwszy	wóz	strażacki	marki	Dogda,	który	dwa	lata	
później	został	wycofany	z	użycia	z	powodu	wyeksploatowania.	W	1969	r.	 jednostka	
otrzymała	wóz	strażacki	marki	Robur.	W	1971	r.	rozpoczęto	budowę	remizy	z	jednym	
boksem	garażowym,	świetlicą	i	pomieszczeniem	gospodarczym.	Ostatecznie	w	1973	r.	
członkowie	OSP	mogli	cieszyć	się	z	nowo	wybudowanej	siedziby	jednostki.

W	 tym	 samym	 roku	wybrano	 nowego	 prezesa	 jednostki,	 którym	 został	 druh	
Brunon	Otremba.	We	wrześniu	1973	r.	jednostka	została	wyposażona	w	nowy	wóz	
strażacki	marki	Żuk	 z	 przyczepą	na	węże.	W	 latach	60.	 o	pożarze	 lub	 też	 innym	
zdarzeniu	 strażaków	 alarmowano	 syreną	 ręczną.	 Dopiero	 w	 późniejszym	 okresie	
uruchomiono	 syrenę	 elektryczną,	 która	 znajdowała	 się	 na	 dachu	 budynku	miesz-
kalnego	druha	Pawła	Apostla.	W	roku	1989	syrenę	przeniesiono	za	pomocą	specjal-
nego	dźwigu	hydraulicznego	na	dach	remizy	strażackiej,	gdzie	znajduje	się	do	dnia	
dzisiejszego.	W	1992	r.	przebudowano	zaplecze	remizy	na	osobny	magazyn	paliw,	
a	w	oknach	pomieszczeń	gospodarczych	zamontowano	kraty	antywłamaniowe.

W	 latach	 80.	 druhowie	OSP	 czynnie	 uczestniczyli	w	pracach	 społecznych	na	
rzecz	sołectwa.	W	1985	r.	pomagali	m.in.	przy	budowie	chodnika	w	Smolarni	i	przy	
miejscowej	szkole	podstawowej,	w	1986	r.	przy	budowie	przystanku	autobusowego,	
a	w	latach	kolejnych	w	wielu	innych	pracach	na	rzecz	lokalnej	społeczności.	

1.07.1992	r.	w	miejsce	Komendy	Rejonowej	Straży	Pożarnej	w	Krapkowicach	
powołano	Jednostkę	Ratowniczo-Gaśniczą.	Od	tego	czasu	aż	do	końca	1998	r.	nasza	
jednostka	–	podobnie	jak	inne	jednostki	gminy	Strzeleczki	–	weszła	w	skład	Komendy	
Rejonowej	w	Prudniku.	W	styczniu	1999	r.	powołana	została	Komenda	Powiatowa	
Państwowej	Straży	Pożarnej	w	Krapkowicach	i	wtedy	też	nasza	jednostka	ponownie	
znalazła	się	w	zasięgu	rejonu	krapkowickiego12.

W	maju	1995	r.	na	miejscowym	boisku	odbyły	się	wojewódzkie	manewry	prze-
ciwpożarowe	z	udziałem	eskadry	lotniczej.	Około	godziny	8:00	na	boisko	otaczające	
remizę	zajechały	wozy	zawodowych	i	Ochotniczych	Straży	Pożarnych	z	całego	woje-
wództwa.	Po	wykładach	teoretycznych	zademonstrowano	pokaz	gaszenia	symulowa-
nego	pożaru	przez	dromadery	z	eskadry	przeciwpożarowej.	Następnie	wszystkie	wozy	
strażackie	wyruszyły	do	pobliskiego	lasu	na	ćwiczenia	praktyczne.	

12 Jarosz J., Historia Komendy …, s. 22 i 24.
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Jedna z pierwszych młodzieżowych drużyn gaśniczych, lata 70.13

Pamiątkowe zdjęcie z uroczystości otwarcia remizy, 1973 r.14

13 Archiwum OSP w Smolarni.
14 Ibidem.
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Drużyna pożarnicza seniorów, lata 70. XX w.15

Budynek remizy OSP, lata 70. XX w.16

15 Ibidem.
16 Ibidem.
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Budynek remizy OSP w Smolarni, kwiecień 2012 r.

W	1996	r.	nowym	prezesem	jednostki	został	druh	Andrzej	Magiera.	W	2000	r.	
członkowie	OSP	przystąpili	do	renowacji	boiska	otaczającego	remizę:	usunięto	starą	
murawę,	wyrównano	płytę	boiska	i	zasiano	nową	trawę.	W	kwietniu	2001	r.	odno-
wiono	parkiet	w	świetlicy,	ustawiono	nowe	ogrodzenie	wokół	strażnicy,	odnowiono	
elewację	budynku	oraz	 zbudowano	postument	 z	 gablotą,	w	której	w	późniejszym	
czasie	 umieszczono	figurę	 św.	 Floriana.	 Figura	 ta	 została	 poświęcona	na	 początku	
maja	2001	r.	w	kościele	parafialnym	w	Racławiczkach	przez	ks.	Jana	Drewnioka17 
podczas	mszy	świętej	odprawionej	w	intencji	strażaków.	

W	2002	r.	jednostka	OSP	obchodziła	40-lecie	swojej	działalności.	Z	tej	okazji	
19	maja	na	miejscowym	boisku	odbyły	się	uroczystości	rocznicowe,	a	później	gminne	
zawody	sportowo-pożarnicze.	Wszystko	rozpoczęło	się	rano	w	kościele	parafialnym	
w	Racławiczkach,	gdzie	odprawiono	mszę	w	intencji	strażaków	i	poświęcono	nowy	
sztandar	miejscowej	jednostki.	Po	mszy	wszyscy	uczestnicy	przemaszerowali	w	koro-
wodzie	przez	miejscowość	na	pobliskie	boisko,	na	którym	rozpoczęły	 się	oficjalne	
uroczystości:	przywitanie	gości,	wręczenie	sztandaru,	pamiątkowe	wpisy	do	kroniki	
oraz	otwarcie	zawodów	strażackich.	

W	czerwcu	2003	r.	członkowie	OSP	przystąpili	do	renowacji	wjazdu	do	garażu.	
Stary,	betonowy	wjazd	został	usunięty,	a	na	jego	miejscu	ułożono	kostkę	brukową.	
W	maju	2008	r.	jednostka	otrzymała	wóz	strażacki	marki	Star	660M	ze	zbiornikiem	
na	wodę	o	pojemności	2500	litrów,	który	do	tej	pory	użytkowany	był	przez	jednostkę	

17 Ks. Jan Drewniok sprawuje funkcję proboszcza parafii Racławiczki od sierpnia 1986 r. 



204

OSP	z	Racławiczek,	a	jeszcze	wcześniej	ze	Strzeleczek	oraz	Komendę	Powiatową	Pań-
stwowej	Straży	Pożarnej	z	Krapkowic.	

Pod	koniec	2008	r.	przystąpiono	do	gruntownego	remontu	remizy.	W	świetlicy	
wstawiono	nowe	okna	i	drzwi,	wybudowane	zostało	zaplecze	sanitarne	oraz	kuchenne,	
a	 także	 zainstalowano	 ogrzewanie	 elektryczne.	Rok	 2009	 nadal	 stał	 pod	 znakiem	
remontów.	Poszerzona	została	brama	wjazdowa	do	garażu,	w	którym	zamontowano	
automatycznie	 otwierane	 drzwi,	 a	 budynek	 remizy	 został	 ocieplony,	 otynkowany	
i	pomalowany.	Ostatecznie	remont	remizy	zakończył	się	pod	koniec	2009	r.	

W	grudniu	2009	r.	 jednostka	otrzymała	ciężki	 samochód	ratowniczo-gaśniczy	
Jelcz	004	ze	zbiornikiem	na	wodę	o	pojemności	6000	litrów,	który	został	przekazany	
naszej	jednostce	z	OSP	Odrowąż.

Na	dzień	31.12.2013	r.	jednostka	OSP	w	Smolarni	liczyła	45	członków,	w	tym:	
37	 zwyczajnych,	 3	 honorowych,	 1	 wspierającego	 oraz	 4	 członków	 Młodzieżowej	
Drużyny	Pożarniczej.

Znajdująca się przed remizą 
gablota z figurą św. Floriana

Sztandar jednostki nadany w czterdziestą rocznicę  
istnienia OSP 
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Dawna	wiejska	 zagroda	 była	 niepowtarzalną	 wizytówką	 rodziny.	 Informowała	
o	zamożności	gospodarza,	często	też	o	liczbie	członków	rodziny,	statusie	rodzin-

nym,	przynależności	do	grupy	etnicznej	i	wyznaniowej.	Ludzie	znający	niuanse	wiej-
skiej	 kultury	 dostrzegali	 w	 architekturze	 i	 wystroju	 budynków	 liczne	 informacje	
o	ich	mieszkańcach,	o	przebytych	kataklizmach	czy	tragediach.	Rolę	informacyjną	
pełniło	zwłaszcza	zewnętrzne	zdobnictwo	zabudowań.	Najbardziej	ozdobny	z	reguły	
był	gibel,	 czyli	 szczyt	domu.	Na	nim	umieszczano	różne	ozdoby,	które	miały	cha-
rakter	informacyjny	i	wierzeniowy.	Na	szczytach	stodół	umieszczano	czasami	różne	
formy	wentylacji,	 które	 tworzyły	wzory	 kwadratów,	 rombów	 czy	 też	 innych	figur	
geometrycznych,	ale	dosyć	często	były	ułożone	w	różnej	formie	krzyża	łacińskiego1. 

W	2.	połowie	XIX	w.	i	na	początku	wieku	XX	typowy	wiejski	murowany	dom	
mieszkalno-gospodarczy	ustawiony	był	w	narożu	parceli,	szczytem	do	drogi,	z	wej-
ściem	od	podwórza	i	pokryty	był	dwuspadowym	dachem.	Prostopadle	do	budynku	
mieszkalno-gospodarczego	stała,	zamykająca	zagrodę	od	strony	pól,	stodoła.	Typowa	
zagroda	 z	 tego	 okresu	 była	 zagrodą	 zamkniętą	w	 regularnych	 kształtach	wąskiego	
i	znacznie	wydłużonego	prostokąta2. 

W	Smolarni	i	Serwitucie	typowy	dom	mieszkalno-gospodarczy	składał	się	z	sieni	
umieszczonej	pośrodku	oraz	części	mieszkalnej	umiejscowionej	od	strony	drogi,	a	cza-
sami	również	po	przeciwnej	stronie	sieni.	Dalej	występowały	czasami	inne	pomieszcze-
nia	gospodarcze,	do	których	wejście	znajdowało	się	od	strony	podwórza.	W	niektórych	
przypadkach	pomieszczenia	mieszkalne	występowały	tylko	od	strony	drogi,	a	po	prze-
ciwnej	stronie	sieni	znajdowała	się	część	gospodarcza,	do	której	wejście	znajdowało	się	
od	strony	podwórza,	ale	czasami	także	od	strony	zabudowań	mieszkalnych.	W	takim	
przypadku	 pomiędzy	 jednymi	 i	 drugimi	 pomieszczeniami	 znajdowała	 się	 (choć	 nie	
zawsze)	niewielka	sień,	która	oddzielała	poszczególne	części	budynku.	

W	 niektórych	 budynkach	 część	mieszkalna	 była	 oddzielona	 od	 części	 gospo-
darczej	murem	ogniowym,	wystającym	ponad	pokrycie	dachu.	W	środkowej	części	
zabudowań	(w	sieni)	znajdowało	się	najczęściej	wejście	na	strych,	a	także	do	piwnicy	
–	o	ile	takowa	mieściła	się	pod	budynkiem.	

Domy	 mieszkalno-gospodarcze,	 w	 zależności	 od	 statusu	 majątkowego	 miesz-
kańca,	miały	tutaj	od	kilkunastu	do	około	30	metrów	długości.	Ze	względu	na	swój	
charakterystyczny	wąski	i	długi	wygląd	domy	te	współcześnie	zostały	nazwane	przez	
dziennikarzy	 „opolskimi	 jamnikami”.	 Domy	 takie	 najczęściej	 były	 parterowe,	 ale	
u	zamożniejszych	mieszkańców	zdarzały	się	również	konstrukcje	piętrowe.	W	latach	
30.	XX	w.	w	Smolarni	jedynym	domem	o	konstrukcji	piętrowej	były	zabudowania	
należące	do	rodziny	Schnurpfeil	–	właścicieli	miejscowego	sklepu.	

Poza	 domami	 mieszkalno-gospodarczymi	 występowały	 tutaj	 również	 domy	
mające	jedynie	funkcję	mieszkalną.	Budynki	takie	były	znacznie	krótsze	od	domów	
mieszkalno-gospodarczych,	gdyż	posiadały	jedynie	pomieszczenia	(izby)	służące	do	
celów	mieszkalnych,	bez	części	gospodarczej.

1 Wijas-Grocholska E., 2004, s. 2.
2 Wijas-Grocholska E., Jasińska M., 2011, s. 25. 
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Zabudowa ukazująca szczytowe umiejscowienie domów na ul. Opolskiej w Smolarni3

W	Smolarni	 i	Serwitucie	prawie	wszystkie	domy	(za	wyjątkiem	kilku	zabudo-
wań)	umieszczone	były	szczytem	w	kierunku	drogi.	W	ścianie	szczytowej	na	parterze	
znajdowało	się	jedno	lub	też	dwa	prostokątne	okna.	Nad	nimi	mieścił	się	tynkowany	
lub	murowany	gzyms,	który	w	przypadku	większości	zabudowań	otaczał	również	cały	
budynek.	Nad	gzymsem	–	w	zależności	od	budynku	–	znajdowały	się	3	lub	4	pro-
stokątne	okna	(1	duże	pośrodku	i	2	mniejsze	po	bokach	lub	też	2	większe	pośrodku	
i	2	mniejsze	po	bokach).	Czasami	miejsce	małych	bocznych	okienek	zastępowano	
niewielkimi	wnękami.	

Charakterystycznym	 elementem	 ściany	 szczytowej	 budynku	 była	 również	
umieszczana	na	samej	górze	wnęka	(czasami	dwie	i	więcej),	która	służyła	nie	tylko	
jako	element	ozdobny.	Obecnie	w	Smolarni	przy	ul.	Opolskiej	88	we	wnęce	nadal	
znajduje	się	figurka	Chrystusa,	a	na	ul.	Opolskiej	74	–	św.	Antoniego.

Dosyć	często	nad	gzymsem	umieszczano	elementy	ozdobne	wykonane	z	tynku,	
najczęściej	z	motywami	roślinnymi.	W	miejscu	tym	znajdowały	się	często,	również	
wykonane	z	tynku,	inicjały	właściciela	domu	wraz	z	datą	jego	budowy,	same	inicjały	
lub	też	sama	data.	Często	stosowaną	praktyką	było	także	umieszczenie	dat	i	inicjałów	
wyrytych	w	tynku	w	szczytach	stodół,	w	szczytach	domów	od	strony	wewnętrznej	
(na	strychu),	na	kominach	czy	też	więźbie	dachowej.

3 Archiwum Gminy Strzeleczki.
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Wyryta na więźbie dachowej data budowy jednego z domów w Smolarni

Fragment belki więźby dachowej z nieistniejącego już domu w Serwitucie

Wybrane istniejące do dnia dzisiejszego podłużne zabudowania w Smolarni, 2010 r.
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Przykłady istniejących do dnia dzisiejszego inicjałów i dat budowy na budynkach  
w Smolarni i Serwitucie

Przykładowe daty budowy i opisy wewnątrz budynków
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Poza	szczytowym	umieszczeniem	domu	znajdowało	się	tutaj	również	kilka	zabu-
dowań	 o	 położeniu	 kalenicowym,	 tj.	 równolegle	 do	 drogi.	W	 przypadku	 niektó-
rych	takich	zabudowań,	istniejących	do	dnia	dzisiejszego,	zauważalne	jest	ich	pier-
wotne	szczytowe	położenie,	które	zostało	zmienione	poprzez	dobudowanie	do	części	
mieszkalnej	umiejscowionej	od	strony	drogi	nowych	pomieszczeń	o	całkiem	innym	
rozkładzie.	

Na	dzień	dzisiejszy	wśród	zachowanych	w	Smolarni	zabudowań	o	położeniu	kale-
nicowym	znajdują	się	zarówno	konstrukcje	posiadające	pierwotne	cechy	domu	parte-
rowego	jak	i	domy,	które	w	późniejszym	czasie	zostały	rozbudowane	o	jedno	piętro,	
domy,	 w	 których	 strych	 został	 zaadaptowany	 na	 pomieszczenia	 mieszkalne,	 domy,	
które	dodatkowo	zostały	poszerzone,	a	także	domy,	w	których	część	mieszkalna	została	
całkowicie	przebudowana,	ale	zachowano	w	nich	pierwotną	część	gospodarczą.

Obiekty ceglane 

Do	 chwili	 obecnej	w	 Smolarni	 i	 Serwitucie	 zachowało	 się	 niewiele	 obiektów,	
które	z	zewnątrz	nie	zostały	otynkowane	i	mogłyby	ukazać	pierwotne	cechy	i	piękno	
budowli	wykonanych	z	czerwonej	cegły,	wypalanej	metodą	zarówno	polową	(przez	
samych	 mieszkańców),	 jak	 i	 przemysłową.	 Do	 zachowanych	 tego	 typu	 obiektów	
można	zaliczyć	m.in.:	wybudowaną	w	1919	r.	dzwonnicę,	parterowy	dom	mieszkalny	
na	ul.	Opolskiej	w	Smolarni4,	czy	też	stodołę	znajdującą	się	naprzeciw	skrzyżowania	
ul.	Opolskiej	z	ul.	Pachów.	Zaś	w	Serwitucie	jedynym	takim	obiektem	jest	wybudo-
wana	w	1898	r.	leśniczówka	wraz	z	przyległymi	do	niej	zabudowaniami	gospodar-
czymi.	W	Smolarni	znajduje	się	ponadto	kilka	zabudowań,	w	których	jedna	ze	ścian	
pozostała	 nieotynkowana,	 dzięki	 czemu	widoczny	 jest	 rodzaj	 użytych	 do	 budowy	
cegieł.	Są	to	m.in.:	dom	mieszkalny	na	ul.	Opolskiej	oraz	stodoła	mieszcząca	się	przy	
zabudowaniach	dawnej	karczmy	w	Smolarni.

Ceglane	 elementy	 architektoniczne	 do	 dnia	 dzisiejszego	można	 spotkać	m.in.	
w	obramowaniach	okien	i	drzwi	części	gospodarczych	budowli.	Podobne	elementy	
spotyka	się	w	części	mieszkalnej	zabudowań,	jednak	w	tym	przypadku	nie	w	postaci	
pełnego	 obramowania	 otworu	 okiennego,	 a	 jedynie	 w	 formie	 półokrągłego	 jego	
zwieńczenia,	 w	 kształcie	 łuku.	W	 przypadku	 zabudowań	 tynkowanych	 zdobnicze	
elementy	 ceglane	 w	 szczytach	 domów	 są	 obecnie	 pomalowane	 farbą,	 w	 związku	
z	czym	nie	da	się	z	całą	pewnością	stwierdzić,	jak	wyglądały	pierwotnie.

Obiekty drewniane 

Brak	jest	konkretnych	informacji	związanych	z	tutejszą	architekturą	drewnianą.	
Z	relacji	pozyskanych	od	starszych	mieszkańców	wiadomo,	że	jeszcze	po	II	wojnie	
światowej	w	Smolarni	 istniało	kilka	drewnianych	obiektów.	Dwa	budynki	 istniały	
na	dzisiejszej	 ul.	Pachów.	Była	 to	drewniana	 chałupa	kryta	 strzechą,	 która	 została	

4 Cegły, z których został wybudowany ten dom, posiadają sygnaturę „12-5-P”.
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Stodoła o konstrukcji ceglano-drewnianej

Zabudowania na ul. Pachów z widoczną w oddali drewnianą stodołą
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rozebrana	na	przełomie	lat	50.	i	60.	lub	też	na	początku	lat	60.,	oraz	drewniany	dom,	
do	którego	przylegała	część	gospodarcza	(chlew)	wybudowana	z	cegły,	a	całość	przy-
kryta	była	dachówką.	Przy	ul.	Opolskiej	w	nieistniejących	obecnie	zabudowaniach,	
które	 należały	 kiedyś	 do	 rodziny	Walczyk,	 istniał	murowany	 dom	kryty	 strzechą,	
który	na	przełomie	lat	40.	i	50.	pokryto	dachówką.	Mniej	więcej	tym	samym	okresie	
rozebrano	drewniany	dom	kryty	strzechą,	który	znajdował	się	na	początku	zabudo-
wań	Smolarni,	pod	lasem.

Z	zabudowań	gospodarczych	do	chwili	obecnej	w	Smolarni	zachowała	się	tylko	
jedna	 drewniana	 stodoła,	 która	mieści	 się	 przy	 ul.	 Pachów.	W	 przypadku	 stodół	
istnieje	 jeszcze	 kilka	 obiektów	 o	 konstrukcji	 mieszanej,	 gdzie	 nośne	 filary	 wyko-
nano	z	cegły,	czasami	otynkowanej,	a	wolne	przestrzenie	wypełnione	są	elementami	
drewnianymi.

Dachy

Charakterystyczną	 cechą	 zabudowań	 śląskich	były	dwuspadowe	dachy,	pokry-
wające	 budynki	 zarówno	 mieszkalno-gospodarcze,	 mieszkalne,	 jak	 i	 gospodarcze.	
W	 Smolarni	 i	 Serwitucie	 w	 zdecydowanej	 większości	 przypadków	 zabudowania	
mieszkalne	i	przyległa	do	nich	część	gospodarcza	pokryte	są	wspólnym	dwuspado-
wych	dachem,	aczkolwiek	nie	zawsze	tym	samym	rodzajem	dachówki.	W	niektórych	
budynkach	część	mieszkalna	jest	oddzielona	od	części	gospodarczej	murem	ognio-
wym,	wystającym	ponad	pokrycie	dachu.

Tutejsze	dachy	kryte	były	pierwotnie	strzechą	słomianą,	dachówką	karpiówką,	
zakładkową	 dachówką	 glazurowaną,	 tzw.	 bunclówką,	 zakładkową	 ciągnioną,	
dachówką	 cementową	 oraz	 eternitem.	 Obecnie	 w	 Smolarni	 i	 Serwitucie	 można	
spotkać,	oprócz	słomianej	strzechy,	każdy	z	wymienionych	wyżej	rodzajów	pokryć	
dachowych.	Występują	tutaj	również	dachy	kryte	współczesną	dachówką	ceramiczną,	
cementową,	blachą	czy	też	papą.	W	Serwitucie	jedno	z	zabudowań	mieszkalno-go-
spodarczych	posiada	dwa	rodzaje	pokryć	dachowych.	Dach	od	strony	północno-za-
chodniej	pokryty	jest	karpiówką,	a	od	strony	południowo-wschodniej	–	w	większości	
zakładkową	bunclówką.	Podobna	sytuacja	występuje	również	na	niektórych	stodo-
łach,	np.	dach	stodoły	mieszczącej	się	przy	zabudowaniach	dawnej	karczmy	w	Smo-
larni	 z	 jednej	 strony	pokryty	 jest	karpiówką,	 a	 z	drugiej	–	dachówką	cementową.	
W	październiku	 2012	 r.	 we	wsi	 zlikwidowano	 jeden	 z	 ostatnich	 dachów	 krytych	
eternitem.

Do	marca	 1945	 r.	 na	 budynku	miejscowej	 szkoły	 podstawowej	 znajdował	 się	
dach	mansardowy	kryty	najprawdopodobniej	karpiówką.	W	Smolarni	i	Serwitucie	
nie	 występują	 obecnie	 dachy	 z	 wzorami	 na	 połaciach,	 tj.	 kolorowymi	 dekoracyj-
nymi	elementami	w	kształcie	krzyża	czy	też	z	inicjałami	właściciela	budowli	lub	datą	
budowy.	Z	tego	rodzaju	zdobnictwem	możemy	spotkać	się	m.in.	w	Racławiczkach	
i	Ścigowie.
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Budownictwo czasów 
najnowszych56

W	 Smolarni	 –	 szczególnie	
w	latach	60.	i	70.	XX	w.	–	w	przy-
padku	 nowo	 budowanych	 budyn-
ków	 zauważalny	 jest	 panujący	
ówczesny	 styl	 architektoniczny.	
Większość	 domów	 z	 tego	 okresu	
zbudowana	jest	na	planie	kwadratu	
lub	 prostokąta,	 jako	 budynki	 pię-
trowe	 z	 dachami	 płaskimi,	 dwu-	
i	 czterospadowymi.	 W	 Smolarni	
istnieją	również	budynki	przebudo-
wane	w	latach	60.	i	70.,	w	których	
pozostawiono	pierwotne	zabudowa-
nia	 gospodarcze	 (chlewy)	 poprzez	
dobudowanie	 jedynie	 do	 części	
mieszkalnej	 dodatkowych	 więk-
szych	pomieszczeń,	zmieniając	 tym	
samym	bryłę	takiej	budowli.	

Obecnie	najmłodszą	–	jeśli	cho-
dzi	o	budownictwo	–	częścią	Smo-
larni	 jest	 jej	 strona	południowa	 (ta	
od	strony	Dziedzic),	w	której	znaj-
duje	 się	 kilka	 budynków	mieszkal-
nych	wybudowanych	w	 okresie	 od	
początku	 lat	 70.	 do	 końca	 lat	 80.	
XX	 w.	 oraz	 wschodnia	 odnoga	 ul.	
Opolskiej	 (tzw.	 Uszki),	 gdzie	 spo-
śród	 pięciu	 znajdujących	 się	 tam	
domów,	 dwa	 z	 nich	 wybudowane	
zostały	w	1.	połowie	 lat	70.	XX	w.	
Nieco	starsze	są	jedynie	zabudowa-
nia	przy	ul.	Leśnej,	gdzie	z	istnieją-
cych	 tam	 czterech	 budynków	 dwa	
zostały	wybudowane	w	okresie	od	2.	
połowy	lat	30.	do	początku	lat	40.	
XX	 w.7,	 jeden	 dom	 wybudowano	
5 Zbiory prywatne: A. Cziomer, Serwitut.
6 Zbiory prywatne: H. Wiesner, Strzeleczki.
7 Znajdująca się na działce jednego z bu-

dynków stodoła wybudowana została 

Przykład typowego wiejskiego domu z lat 30. XX w.6  
(u góry), do którego w 1. połowie lat 50. zostało 
dobudowane jedno piętro (na dole).

Prace rozbiórkowe związane z rozbudową domu  
w Serwitucie, 1970 r.5



214

w	roku	1975,	zaś	data	budowy	czwartego	nie	jest	znana.	Wiadomo	jednak,	że	istniał	
on	już	w	latach	30.	XX	w.	

W	przypadku	Serwitutu	jedynie	w	jego	wschodniej	części	znajdują	się	trzy	zabu-
dowania	 mieszkalne	 wybudowane	 w	 okresie	 ostatnich	 15	 lat.	 Pozostałe	 budynki	
w	większości	pochodzą	z	lat	20.	i	30.	XX	w.	Są	wśród	nich	zarówno	budowle	o	nie-
zmienionej	konstrukcji,	jak	i	obiekty,	które	na	przestrzeni	ostatnich	kilkudziesięciu	
lat	zostały	częściowo	przebudowane.

Lauby

Charakterystycznym	 elementem	 wiejskiego	 domu	 były	 również	 tzw.	 lauby	 –	
drewniane	przybudówki	osłaniające	drzwi	wejściowe.	Ten	niewielki	element	archi-
tektury	wiejskiej	pojawił	się	na	Śląsku	pod	koniec	XIX	w.	z	terenów	Niemiec	i	Szwaj-
carii.	Występowały	prawie	przy	każdym	głównym	wejściu	do	domu	mieszkalnego	
i	stanowiły	ochronę	przed	wiatrem,	zamakaniem	drzwi,	progu	i	sieni	w	okresie	desz-
czowym	oraz	zasypywaniem	ich	przez	śnieg8.	Do	dnia	dzisiejszego	w	Smolarni	zacho-
wało	się	ich	–	patrząc	w	skali	województwa	opolskiego	–	wyjątkowo	dużo,	bo	aż	5	
drewnianych	laub	oraz	jedna	w	Serwitucie.	

W	tym	miejscu	warto	wspomnieć	również	o	miejscowym	stolarzu	Karolu	Wein-
kopfie,	który	wykonywał	m.in.	lauby	i	inne	drewniane	elementy	architektury	wiej-
skiej:	Dawniejsi cieśle i stolarze byli prawdziwymi mistrzami w swoim zawodzie. Przy-
uczani do zawodu prawie od dzieciństwa, przechodzili kolejne szczeble nauki w zawodzie, 
stając się mistrzami często jako dojrzali ludzie. Takim mistrzem w Smolarni był Karol 
Wainkop9, który wykonywał meble, drzwi, lauby, nawet konfesjonał w kościele w Racła-
wiczkach. Za wykonanie w okresie międzywojennym lauby przy domu pani Jadwigi 
Okoń zapłacono mu 60 marek. Prawdopodobnie dwie inne, istniejące w Smolarni lauby 
są też jego dziełem. Każda z tych laub jest odmienna, ma inny układ listew, ale wszystkie 
posiadają podobny układ wiatrownic, a dwie podobny motyw zdobniczy w ażurowych, 
wycinanych szczytach. Wszystkie trzy lauby powstały w tym samym okresie10.

Obecnie,	oprócz	zachowanych	starych	laub	o	konstrukcji	drewnianej,	w	Smolarni	
i	Serwitucie	istnieje	wiele	laub	współczesnych,	murowanych.	Wśród	nich	zdecydowaną	
większość	stanowią	lauby	zamknięte,	obmurowane	z	trzech	stron,	z	wejściem	umiej-
scowionym	od	strony	drogi	i	jednym	oknem	od	strony	podwórza.	Całość	konstrukcji	
zwieńczona	jest	płaskim	bądź	jedno-	lub	dwuspadowym	dachem.	W	kilku	przypadkach	
dach	płaski	został	zaadaptowany	na	taras,	posiadający	czasami	również	swoje	zadaszenie	
w	formie	dachu	jedno-	lub	dwuspadowego,	krytego	dachówką	lub	blachą.

w 1904 r., na co wskazuje data wyryta na tynku. Można zatem przypuszczać, że w miejscu tym już na 
początku XX w. stał jakiś budynek mieszkalno-gospodarczy, możliwe, że był to typowy wiejski dom po-
dłużny. A dopiero w latach 30. XX w. wybudowano dom istniejący do dnia dzisiejszego.

8 Wijas-Grocholska E., 2009, s. 13-15.
9 Prawidłowo powinno być Weinkopf.
10 Wijas-Grocholska E., 2009, s. 61.
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Lauby z Serwitutu (stan zachowania z 1996 r.)11

Istniejące do dnia dzisiejszego drewniane lauby w Smolarni (stan zachowania z 2009 r.)

Inna	forma	współczesnych	laub	swoim	wyglądem	i	rozmiarami	zbliżona	jest	do	
starych	laub	drewnianych.	Lauby	te	mają	układ	zamknięty,	z	wejściem	umiejscowio-
nym	od	strony	podwórza,	z	dwiema	bocznymi,	murowanymi	ścianami,	w	których	
czasami	znajdują	się	 także	okna.	Tego	rodzaju	 lauby	mają	przeważnie	dach	jedno-	
i	dwuspadowy,	rzadziej	płaski.

Inne elementy architektury wiejskiej

Przedstawioną	w	niniejszym	rozdziale	wiejską	architekturę	można	by	z	całą	pew-
nością	uzupełnić	o	opisy	takich	elementów	jak:	chlewy,	studnie,	gnojowniki,	hajźle, 
gołębniki,	 ogrodzenia,	 bramy	 i	 szereg	 innych.	 Przedstawienie	 tego	 rodzaju	 detali	
architektury	 wiejskiej	 wymaga	 przeprowadzenia	 szczegółowej	 ich	 inwentaryzacji,	
11 Archiwum naukowe MWO, fot. E. Wijas-Grocholska.
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opisu	i	opracowania.	W	związku	z	tym	obecnie	nie	podjąłem	próby	pełnego	opisu	
wszystkich	znajdujących	się	w	Smolarni	 i	Serwitucie	elementów	tutejszej	architek-
tury.	Być	może	znajdą	się	one	w	następnym,	poszerzonym	wydaniu,	drugim	tomie	
monografii	albo	osobnej	publikacji	poświęconej	architekturze.

Drewniany hajźiel z murowanym 
gnojownikiem, 1996 r.12

Ceglane obramowania okien 
i drzwi zabudowań gospodarczych 

z widocznym powyżej gzymsem

Drewniana obudowa studni 
w Smolarni

12  Archiwum naukowe MWO, fot. E. Wijas-Grocholska.
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W	kolejnym	rozdziale	przedstawione	i	opisane	zostaną	funkcjonujące	w	Smo-
larni,	w	nie	tak	odległych	jeszcze	czasach,	obiekty	handlowe.	Od	miejscowego	

szynku	(karczmy)1	po	sklepy	spożywcze,	zakład	rzeźnicki	i	piekarnię.	Opracowanie	
niniejszej	tematyki	było	o	tyle	trudne,	iż	brak	jest	jakichś	konkretnych	źródeł	biblio-
graficznych	na	ten	temat.	Większość	uzyskanych	informacji	pochodzi	z	dokumen-
tów	 parafialnych,	 publikacji	 adresowych,	 relacji	mieszkańców	 oraz	 odnalezionych	
fotografii	i	prywatnych	dokumentów.	

Szynk

Pierwsza	odnaleziona,	jak	do	tej	pory	pisana	wzmianka	o	istniejącym	w	Smolarni	
szynku	pochodzi	 z	wydanej	w	 1845	 r.	 publikacji	 pt.	Alphabetisch-statistisch- topo-
graphische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuss. 
Provinz Schlesien,	 gdzie	w	opisie	miejscowości	widnieje	 informacja	o	 znajdującym	
się	w	Smolarni	szynku	należącym	do	ówczesnego	dominium	chrzelickiego2.	Ponadto	
z	 połowy	XIX	w.	 pochodzą	pierwsze	 informacje	 o	 żyjących	w	Smolarni	 karczma-
rzach.	13.03.1851	r.	urodził	się	tutaj	Joseph	Lisson	–	syn	karczmarza	(Krätschmer)	
Antona	i	jego	żony	Hedwig	z	domu	Kania3.

Protoplastą	smolarskiej	gałęzi	rodziny	Lisson	był	urodzony	około	1756	r.	pocho-
dzący	z	Przechodu	Casmir	Lisson,	który	w	1788	r.	wziął	 ślub	z	mieszkanką	Smo-
larni	–	22-letnią	Marianną	Schnorfeil.	Nieco	ponad	półtora	roku	po	tym	ślubie	na	
świat	przychodzi	ich	pierwszy	syn	–	Jacobus	(ur.	23.07.1790),	który	w	1817	r.	wziął	
ślub	z	pochodzącą	z	Dziedzic	24-letnią	Susanną	Rogosz.	 I	z	 tego	właśnie	małżeń-
stwa	w	czerwcu	1819	r.	urodził	się	wspomniany	wcześniej	Anton,	który	w	1851	r.	
wzmiankowany	jest	w	dokumentach	kościelnych	jako	karczmarz.

W	styczniu	1870	r.	żona	Antona	–	Hedwig,	która	była	świadkiem	chrztu	Franza	
Tannenbaum,	wzmiankowana	jest	jako	karczmarka.	Ostatnie	informacje	traktujące	
o	Antonie	jako	o	miejscowym	karczmarzu	pochodzą	z	końca	lat	70.	XIX	w.,	kiedy	
w	 różnego	 rodzaju	 zapisach	w	księgach	kościelnych	 jego	dzieci	wzmiankowane	 są	
jako:	córka	karczmarza	(Kretschamtochter)	lub	też	syn	karczmarza	(Kretschmersohn).

Co	ciekawe,	w	analogicznym	okresie	odnaleźć	można	również	wzmianki,	które	
sugerują,	iż	tutejszy	szynk	mógł	być	przez	kogoś	dzierżawiony.	Na	początku	lat	70.	
XIX	w.	niejaki	Joseph	Złotnik	ze	Smolarni	–	mąż	Josephy	z	domu	Strzoda	–	dwukrot-
nie	wzmiankowany	jest	właśnie	jako	dzierżawca	szynku	(Schankpächter)	i	dwukrotnie	
jako	karczmarz	(Schänker).	Czyżby	w	ówczesnym	okresie	rodzina	Lisson	dzierżawiła	
szynk	Josephowi?	Niestety	na	podstawie	posiadanych	szczątkowych	informacji	nie	da	
się	tego	z	całą	pewnością	potwierdzić	ani	też	zanegować.	Sama	informacja	o	tym,	że	

1 Szynk lub karczma. W tekście w zależności od źródła informacji stosowana będzie zamienna pisownia 
tych dwóch pojęć.

2 Knie J. G., 1845, s. 110.
3 Poza synem Josephem Anton i Hedwig posiadali dzieci o imionach: Anton (ur. 1848), Josepha (ur. 1853), 

Johannes (1856-1944), Franz (1859-1948), Franciska (ur. 1862) i Johanna (ur. 1865). Jednak w tych latach 
Anton w zapisach parafialnych wzmiankowany jest jako chałupnik.
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w	Smolarni	mieszkała	wtedy	taka	osoba,	nie	daje	stuprocentowej	pewności,	iż	ewen-
tualna	dzierżawa	dotyczyła	smolarskiego	szynku.	

Jednym	z	kolejnych	tutejszych	karczmarzy	był	urodzony	w	1851	r.	Joseph	–	jeden	
z	synów	wspomnianych	już	Antona	i	Hedwig	z	domu	Kania	–	który	w	latach	80.	
i	na	początku	lat	90.	XIX	w.	wzmiankowany	jest	jako	karczmarz.	Żoną	Josepha	była	
Johanna	Goletz	(1869-1911).	Rodzina	ta	razem	ze	swoimi	dziećmi	mieszkała	w	tym	
samym	budynku,	w	którym	znajdował	się	szynk.	Natomiast	jeden	z	braci	Josepha	–	
Johann	(1856-1944),	mieszkał	w	zabudowaniach	znajdujących	się	obok	szynku.

W	celu	opisania	kolejnych	20	 lat	historii	 tego	obiektu	handlowego	niezbędne	
jest	przedstawienie	informacji	uzyskanych	przez	potomków	opisywanej	tutaj	rodziny.	
Według	 ich	relacji	pomiędzy	braćmi	 istniała	 swego	rodzaju	umowa	(ustna	 lub	 też	
pisemna),	wedle	której	każdy	z	nich	miał	10-letnie	prawo	prowadzenia	szynku.	Przy-
kładowo:	starszy	brat	Joseph	po	upływie	tego	czasu	miał	przekazać	szynk	w	ręce	swo-
jego	młodszego	brata	Johanna.	A	ten	z	kolei	po	upływie	swojej	10-letniej	działalności	
miał	go	przekazać	z	powrotem	swemu	bratu	Josephowi	itd4.

Według	tej	umowy	w	ostatniej	dekadzie	XIX	w.	karczmę	miał	prowadzić	Johann.	
I	tak	też	w	1892	r.	–	kiedy	jego	żona	Anna	z	domu	Galotta	(1857-1932)	urodziła	córkę	
o	 imieniu	Sophie	–	 Johann	wzmiankowany	 jest	 jako	dzierżawca	 szynku.	Wcześniej	
w	latach	1883,	1885,	1888	i	1890	oraz	w	latach	późniejszych	(1895	i	1899)	–	tj.	przed	
i	po	tym	jak	na	świat	przyszła	ich	córka	Sophie,	Johann	posiadał	status	chałupnika.	
W	roku	1893	jego	brat	Joseph	ponownie	wymieniany	jest	jako	właściciel	karczmy.	Te	
informacje	wraz	z	wiadomościami	przekazanymi	przez	potomków	ówczesnej	rodziny	
Lisson	sugerują,	że	Johann	prowadził	karczmę	przez	bardzo	krótki	okres.

Opisywany	wcześniej	Joseph	wraz	ze	swoją	żoną	Johanną	z	domu	Goletz5	miał	
ośmioro	 dzieci,	 którymi	 byli:	Albina	 (ur.	 1881),	 Joseph	 (1883),	Augustin	 (1884-
1955),	 Konrad	 (1886),	 Paulina	 (1887),	 Marianna	 (1889),	 Anton	 (1890-1918)	
i	Franziska	(1892-1950).

W	ostatnim	dziesięcioleciu	XIX	w.	i	w	pierwszym	dziesięcioleciu	XX	w.	odnaj-
dujemy	również	szereg	informacji	o	mieszkających	w	Smolarni	dzierżawcach	szynku,	
którymi	byli:	Carl	Pietruszka	(1893	r.),	Kasper	Pach6	(lata	1897-1900)	oraz	Johann	
Lukas	(lata	1900-1902).	W	1904	r.	dzierżawcą	karczmy	był	urodzony	w	1874	r.	Josef	
Smolarczyk	–	mąż	Albiny,	najstarszej	córki	Josepha	i	Johanny.	W	latach	kolejnych	
właścicielami	lub	też	dzierżawcami	karczmy	byli	synowie	Josepha:	w	1907	r.	–	August	
(1884-1955),	a	w	1909	r.	–	Konrad	(ur.	1886).	

W	maju	1912	r.	Franziska	Lisson	–	najmłodsza	córka	Josepha	–	wyszła	za	mąż	
za	 pochodzącego	 z	 Zimnic	 Wielkich	 pod	 Opolem	 Alberta	 Szymę	 (1883-1947),	
który	 w	 późniejszym	 czasie	 przejął	 po	 rodzinie	 swojej	 żony	 szynk	 i	 został	 jego	
właścicielem.
4 Według relacji mieszkańca i mieszkanki Smolarni z 7.11.2013 r.
5 Johanna zmarła w marcu 1911 r. w wieku 42 lat. W księdze zgonów wzmiankowana jako żona karczmarza 

na tzw. wycugu (Ehefrau des Gasthausauszuglers Josef Lisson).
6 W latach 1897 i 1898 imię pisane jako Kasper, a w latach 1899 i 1900 – Kaspar. Kasper wraz ze swoją ro-

dziną przeprowadził się do Smolarni w latach 1896-1897. Wcześniej mieszkał w Racławiczkach, gdzie był 
właścicielem jednego z tamtejszych szynków.
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Złote gody: Johann Lisson i Anna z domu Galotta. Na zdjęciu od lewej strony ich dzieci: Josef, 
Maria, Sophie, Anastasia, Julianna i Constantin, 1932 r7.

Fotografia przedstawiająca dawny budynek szynku, lata 20. XX w.8.

7 Zbiory prywatne: M. Biskup, Niemcy.
8 Zbiory prywatne: L. Kusiek, Smolarnia.
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Budynek szynku po rozbudowie, lata 30. XX w.9 

Goście weselni przed szynkiem, luty 1929 r10.

9 Budynek szynku po rozbudowie, lata 30. XX w.
10 Zbiory prywatne: K. Apostel, Smolarnia.
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Na	zachowanej	fotografii	pochodzącej	z	połowy	lat	20.	XX	w.	na	ścianie	szczyto-
wej	budynku	widnieje	napis:	…Szÿma A Gasthaus.,	dzięki	któremu	wiemy,	że	w	tym	
czasie	karczmę	prowadziła	już	rodzina	Szyma.	Ówczesny	szynk	był	typowym	budyn-
kiem	 mieszkalnym	 z	 wydzielonym	 pomieszczeniem	 do	 przyjmowania	 klientów.	 
W	2.	połowie	lat	20.	XX	w.	budynek	ówczesnej	karczmy	został	całkowicie	przebudo-
wany.	Od	strony	północnej	dobudowano	salę	taneczną,	a	do	starej	części	budynku	
dobudowano	dodatkowe	piętro.	Po	przebudowie	 szynk	nosił	nazwę	Gasthaus zum 
Schönen Walde bei Albert Szyma,	o	czym	świadczą	odnalezione	fotografie	z	widocz-
nym	nad	drzwiami	wejściowymi	napisem11. 

Albert	 i	 jego	 żona	 mieli	 ośmioro	 dzieci,	 którymi	 byli:	 Albert	 (1913-2002),	
Helene	 (ur.	 13.01.1914	 r.,	 żyła	1	dzień),	Heinrich	 (ur.	 15.04.1915	 r.,	 żył	 4	mie-
siące),	Gerhard	(ur.	1918),	Georg	(1920-2001),	Reinhold	(1921-1983),	Christine	
(1922-2001)	oraz	Hildegard	(1925-2005).	W	lutym	1939	r.	rodzina	zmieniła	swoje	
nazwisko	z	polsko	brzmiącego	Szyma,	na	niemiecko	brzmiące	Siemens12.

Albert i Franziska z dziećmi, lata 40. XX w.13

11 Jedno ze zdjęć pochodzących z albumu rodziny Szyma, na którym znajduje się żona karczmarza – Franzi-
ska Szyma – podpisane jest odręcznie jako Gasthaus zum Grünen Walde.

12 Praktycznie we wszystkich zapisach w księgach kościelnych dotyczących  tego nazwiska widnieje wzmian-
ka o zmianie pisowni z polskiej na niemiecką. Zaś w 1912 r. w księdze ślubów znajduje się adnotacja, która 
w tłumaczeniu brzmi: Albert Schyma [nazwisko przekreślone] urzędowo pisane jako „Szyma”.

13 Zbiory prywatne: L. Kusiek, Smolarnia.



223

W	grudniu	1930	r.	w	tutejszym	szynku	zainstalowane	zostało	łącze	telefoniczne14. 
W	latach	późniejszych	znajdowała	się	tutaj	tzw.	Feuermeldestelle	–	tj.	miejsce,	w	któ-
rym	mieszkańcy	mogli	informować	o	zaistniałych	w	miejscowości	pożarach.	Na	sali	
odbywały	się	przede	wszystkim	zabawy	weselne.	W	ostatniej	fazie	II	wojny	światowej	
znajdował	się	tutaj	magazyn	z	żywnością	dla	niemieckich	żołnierzy.		

Po	śmierci	Alberta	Szymy	w	1947	r.	właścicielką	budynku	została	jego	młodsza	córka	
–	Hildegarda.	W	okresie	powojennym	przyległa	do	dawnego	szynku	sala	nadal	służyła	
tutejszym	mieszkańcom	do	organizacji	różnego	rodzaju	zabaw	tanecznych	i	wesel.	Funk-
cjonował	 tutaj	 również	 bar	 pod	 nazwą	 „Podlesianka”.	Dopiero	 w	 późniejszym	 czasie,	
prawdopodobnie	na	początku	lat	60.	w	miejsce	gospody	powstał	sklep	Gminnej	Spół-
dzielni	„Samopomoc	Chłopska”,	który	funkcjonował	tutaj	jeszcze	do	początku	lat	9015.

Bar „Podlesianka”16

Na	przełomie	 lat	80.	 i	90.	nowym	właścicielem	budynku	został	bratanek	Hil-
degardy	–	Horst.	Ten	z	kolei	na	początku	lat	90.	sprzedał	budynek	pochodzącemu	
ze	Strzeleczek	Waldemarowi	Krasówce	(obecnie	Kitzler),	który	w	1993	r.	otworzył	
tutaj	dyskotekę	pod	nazwą	„Omega”.	Dyskoteka	ta	funkcjonowała	w	Smolarni	przez	
kolejne	8	 lat.	W	2001	r.	dyskotekę	przekształcono	w	kawiarnię	 i	 rozpoczęto	 tutaj	
działalność	 związaną	 z	 organizacją	 wesel,	 komunii,	 urodzin	 i	 wszelkiego	 rodzaju	
innych	uroczystości	okolicznościowych.	
14 Chronik …, s. 172.
15 Ponadto od lat 70. do połowy lat 90. w Serwitucie funkcjonował niewielki kiosk Gminnej Spółdzielni.
16 Zbiory prywatne: D. Morawiec, Racławiczki.
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Obecnie	 restauracja	 „Omega”	 (nazwa	 funkcjonująca	od	2013	 r.)	 jest	 jedynym	
z	opisywanych	w	tym	rozdziale	obiektów,	który	przetrwał	do	dnia	dzisiejszego	i	który	
nadal	pełni	swoją	pierwotną	funkcję.

Restauracja „Omega”, listopad 2009 r.

Sklep spożywczy rodziny Woehl

Na	dzień	dzisiejszy	informacje	o	istnieniu	sklepu	spożywczego	u	rodziny	Woehl	
pozyskano	jedynie	od	dwóch	mieszkańców	Smolarni.	Nie	odnaleziono	do	tej	pory	
żadnych	dokumentów,	które	by	to	potwierdzały.

Według	rozmówców	sklep	ten	znajdował	się	w	zabudowaniach	mieszczących	się	na	
dzisiejszej	ul.	Opolskiej	59.	Miał	to	być	najstarszy,	a	co	za	tym	idzie	–	pierwszy	tego	typu	
obiekt	handlowy	w	miejscowości,	w	którym	można	było	zaopatrzyć	się	w	artykuły	spo-
żywcze.	Jego	właścicielem	był	mieszkaniec	o	nazwisku	Woehl	(Wöhl?)17,	który	–	jak	rela-
cjonował	jeden	z	rozmówców	–	najprawdopodobniej	prowadził	tutaj	działalność	do	końca	
swojego	życia.	Wejście	do	sklepu	znajdowało	się	od	strony	ściany	szczytowej	budynku.	Po	
jej	lewej	stronie	były	drzwi	wejściowe,	a	po	prawej	okno	wystawowe	sklepu.	Według	jed-
nego	z	informatorów	w	niedługim	czasie	po	śmierci	Woehla	w	Smolarni	powstały	nowe	
sklepy	kolonialnie	–	jeden	u	rodziny	Tannenbaum	i	drugi	u	rodziny	Janik.	

Sklep spożywczy rodziny Tannenbaum (Schnurpfeil)

Jedną	z	pierwszych	wzmianek	o	sklepie	odnaleźć	można	w	publikacji	Adressbuch 
Oberschlesien Russisch-Polen Oest.-Schlesien 1914/15,	gdzie	w	wykazie	obiektów	han-
dlowych	wzmiankowany	 jest	on	 jako	 sklep	ogólnospożywczy.	W	tym	okresie	 jego	
właścicielem	był	Franz	Tannenbaum	(ur.	26.09.1862),	syn	Frantza	i	Josephy	z	domu	
Kasperek.	

17 Niestety rozmówcy nie pamiętali, jak właściciel sklepu miał na imię.
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Friedrich Schnurpfeil Waren-Handlung, lata 30. XX w.18

Żoną	 Franza	 została	 pochodząca	 ze	 Smolarni	 Franziska	 Joseph.	 Małżeństwu	
w	przeciągu	23	lat	urodziło	się	trzynaścioro	dzieci,	którymi	byli:	Joseph	(ur.	1899),	
Roman	(1901),	Anna	(1903),	Franz	(1904),	Paulina	(1906),	Mathilde	(1907),	Otto	
(1909),	 Bertha	 (1911-1922),	 Heinrich	 (1913),	 Hubert	 (1915),	 Antonia	 (1917),	
Richard	(1917-1918)	i	Hildegard	(1922).	Jedna	z	ich	córek	–	urodzona	27.01.1903	r.	
Anna	–	w	styczniu	1924	r.	wzięła	ślub	z	pochodzącym	z	Dziedzic	Friedrichem	Schnur-
pfeilem,	który	w	późniejszym	czasie	został	nowym	właścicielem	sklepu.

Do	dnia	dzisiejszego	zachował	się	m.in.	oryginalny	szyld	o	wymiarach	29,5	na	
120	 cm	 z	 nazwą	 ówczesnego	 obiektu	 handlowego	 –	 Friedrich Schnurpfeil Waren- 
Handlung.	Do	ciekawszych	dokumentów	dotyczących	historii	 sklepu,	 jakie	zacho-
wały	się	do	dnia	dzisiejszego,	należy	zbiór	ponad	250	faktur	z	lat	1927-1931	pocho-
dzących	z	hurtowni,	z	których	Friedrich	sprowadzał	towar.	Na	ich	podstawie	można	
dosyć	szczegółowo	przybliżyć	zakres	asortymentu,	jaki	oferował	mieszańcom	sklep.	
A	był	on	bardzo	szeroki	i	w	dużym	uproszczeniu	obejmował	m.in.:	chemię	gospo-
darczą,	piwa,	wina,	porcelanę,	sprzęt	elektryczny,	części	do	rowerów	i	motorowerów,	
ubrania,	buty,	artykuły	biurowe	itd.

Friedrich	do	swojego	sklepu	sprowadzał	towary	m.in.	z	takich	firm	jak:	Deutsch 
-Amerikanische Petroleum-Gesellschaft	 (Wrocław);	 Paul Grabowsky, Przywor OS. 
Holzgroßhandlung – Holzbearbeitung Pantoffelfabrik	(Przywory);	Erste Neisser Kaffee 
-Groß-Rösterei und Kolonialwaren en gros Eduard Rudolf	(Nysa);	Gebr. Grumach A.-G. 
Strümpfe, Wolle, Wollwaren, Trikotagen, Wäsche	(Berlin);	Hans Ehm Weinbrand und 
Likörfabrik Weinkellerein	 (Hannover);	 Kaffee-Großrösterei „zum Sperber” Müller & 
18 Zbiory prywatne: E. Kantor, Prudnik.
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Vieth	(Nordhausen);	R. Sander Tabake, Zigarren- und Zigaretten-Großvertrieb	(Ber-
lin);	Willy Schubert, Jahnsbach b. Thum i. Sa. Strumpf-Fabrik	(Leipzig);	Chr. Holste & 
Co. Kakao-, Schokoladen-, Dragee- und Zuckerwaren-Fabrik	(Szczecin);	Papier- und 
Schreibwaren-Großhandlung W. Krzenciessa	 (Opole)	 czy	 też	 Zigarettengroßvertrieb 
„Express”, H. Köhn	(Berlin).

Przystrojona posesja z okazji gminnych dożynek nawiązująca swoją tematyką do historii sklepu, 
30.09.2007 r.

Sklep	pod	nazwiskiem	Schnurpfeil	funkcjonował	tutaj	jeszcze	końca	II	wojny	świa-
towej.	W	latach	powojennych	Anna	zmieniła	swoje	nazwisko	na	Strzałecka.	W	czerwcu	
1955	 r.	 zatrudniona	 została	w	Gminnej	Spółdzielni	 „Samopomoc	Chłopska”	Strze-
leczki	i	nadal	prowadziła	w	swoim	domu	sklep	spożywczy.	W	lipcu	1963	r.	na	podsta-
wie	umowy	agencyjnej	z	Gminną	Spółdzielnią	Anna	rozpoczęła	prowadzenie	zakładu	
gastronomicznego	pod	nazwą	„Winiarnia”,	który	funkcjonował	w	Smolarni	do	końca	
października	1975	r.	Anna	Strzałecka	zmarła	11	lat	później	–	w	1986	r.

Na	początku	 lat	90.	XX	w.	przez	krótki	 okres	w	budynku	 tym	 funkcjonował	
sklep	 ogólnospożywczy	 prowadzony	 przez	 rodzinę	 Śliwińskich.	Obecnie	 budynek	
pełni	jedynie	funkcję	mieszkalną.
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Sklep spożywczy rodziny Janik

Sklep	znajdował	się	w	budynku	mieszkalnym	rodziny	Janik,	
mieszczącym	 się	 naprzeciwko	 dzwonnicy	 w	 Smolarni.	 Jedną	
z	pierwszych	informacji	o	sklepie	można	odnaleźć	w	publikacji	
Adressbuch Oberschlesien Russisch-Polen Oest.-Schlesien 1914/15,	
gdzie	w	wykazie	 obiektów	handlowych	 sklep	 ten	wzmianko-
wany	 jest,	 jako	sklep	ogólnospożywczy.	Jego	właścicielem	był	
mieszkaniec	Smolarni	–	Johann	Janik	(1868-1947),	syn	Jose-
pha	i	Marthy	z	domu	Majer.	

W	 sklepie	 tym	można	 było	 zaopatrzyć	 się	m.in.	w	naftę	
do	lamp	naftowych,	cukier,	mąkę	i	inne	produkty	spożywcze.	
Na	końcu	lat	30.	lub	też	na	początku	lat	40.	XX	w.	właściciel	
sklepu,	ze	względu	na	swój	podeszły	wiek,	postanowił	zawiesić	
prowadzoną	działalność.	Obecnie	w	budynku	po	byłym	sklepie	
mieszka	razem	ze	swoją	rodziną	jedna	z	wnuczek	Johanna.

Johann Janik w wojsku niemieckim   
(pierwszy z lewej strony), lipiec 1917 r.19

Obecny budynek dawnego sklepu u rodziny Janik

19 Zbiory prywatne: H. Solloch, Türnich.
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Backerei-Waren-Handlung Heinrich Joseph, lata 30. XX w.20

Piekarnia i sklep spożywczy

Piekarnia	działała	pod	nazwą	Backerei-Waren-Handlung Heinrich Joseph	i	znajdo-
wała	się	w	zabudowaniach	na	dzisiejszej	ul.	Opolskiej	6	w	Smolarni,	które	dawniej	
należały	do	rodziny	Kusber.	Według	informacji	przekazanych	przez	jednego	z	miesz-
kańców,	 istniejący	 obecnie	 pod	 tym	 adresem	 budynek	 mieszkalny	 wybudowany	
został	w	1904	r.	Natomiast	część,	w	której	w	latach	30.	XX	w.	mieściła	się	piekarnia,	
dobudowano	4	lata	później	–	w	1908	r.	

W	tym	samym	budynku	mieścił	się	również	sklep	spożywczy,	do	którego	wejście	
znajdowało	się	od	strony	drogi.	Jego	właścicielem	był	pochodzący	z	Górki	Prudnic-
kiej	–	Theodor	Kusber.	Ze	sklepu	można	było	przejść	bezpośrednio	wgłąb	budynku,	
gdzie	znajdowała	się	piekarnia.	Piekarzem	był	Heinrich	Joseph	(1911-1944)	–	kuzyn	
miejscowego	rzeźnika	Alfreda	Joseph.	W	maju	1936	r.	Heinrich	ożenił	się	z	pocho-
dzącą	 z	 Serwitutu	 Gertrud	 Pietruschka	 (1914-1956),	 która	 sprzedawała	 gotowe	
wyroby	piekarskie.

Kiedy	Heinrich	Joseph	został	zaciągnięty	do	armii	niemieckiej	przez	krótki	czas	
piekarnię	prowadził	syn	Theodora	–	Hubert,	który	z	wykształcenia	był	piekarzem.	
Sam	Heinrich	zaginął	w	1944	r.	na	II	wojnie	światowej,	a	piekarnia	i	sklep	po	nie-
długim	czasie	zostały	zlikwidowane.	

20 Zbiory prywatne: E. Kantor, Prudnik.
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Heinrich Joseph z żoną Gerturd, 1936 r.21

Zakład rzeźnicki

Właścicielem	zakładu	był	Alfred	Josef	(Joseph)22,	który	urodził	się	4.02.1909	r.	
w	miejscowości	Delmenhorst	jako	najstarszy	z	piątki	rodzeństwa.	Był	synem	Johanna	
Josef	 i	 Pauliny	 z	 domu	Tannenabum,	 którzy	 poza	 Alfredem	mieli	 czworo	 dzieci,	
które	 urodziły	 się	 już	w	 Smolarni.	 Byli	 nimi:	Wenceslaus	 (ur.	 1910,	 zginął	 na	 II	
wojnie	światowej),	Richard	(1912-1956),	Agatha	(1914-1935)	oraz	Robert	(1918,	
zginął	na	II	wojnie	światowej).

Alfred Joseph  
w wieku 20 lat23

Alfred ze swoją żoną 
Anną i jej synem 

Johannem24

21 Zbiory prywatne: A. Lindner, Zawada-But.
22 W odnalezionych dokumentach nazwisko Alfreda do 1930 r. pisane jest jako „Josef”, a po 1930 – „Joseph”. 

Pisownia nazwiska pozostałych członków rodziny w zależności od roku pochodzenia dokumentu to rów-
nież „Josef” lub „Joseph”.

23 Zbiory prywatne autora.
24 Ibidem.
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W	 okresie	 od	 1.01.1926	 r.	 do	 1.04.1929	 r.	 Alfred	 uczył	 się	 fachu	 rzeźnika	
u	Richarda	Barowskiego	w	Ligocie	Prószkowskiej.	2.07.1931	 r.	 został	wpisany	do	
rejestru	 rzemieślników.	 Do	 dnia	 dzisiejszego	 zachował	 się	 datowany	 na	 kwiecień	
1929	r.	rysunek	techniczny	planu	przebudowy	jednego	z	pomieszczeń	mieszkalnych	
budynku	na	sklep	mięsny.	Zaś	w	1938	r.	do	istniejących	zabudowań	mieszkalnych	
dobudowane	 zostały	 pomieszczenia	 przeznaczone	 do	 prowadzenia	 zakładu	 rzeźni-
czego.	Łączna	ich	powierzchnia	wynosiła	nieco	ponad	22	m2.

Nie	 do	 końca	 wiadomo,	 do	 którego	 roku	 funkcjonował	 tutejszy	 zakład.	 Na	
początku	 lat	40.	XX	w.	Alfred	 został	 zaciągnięty	do	 armii	niemieckiej.	Po	 zakoń-
czeniu	działań	wojennych	nie	wrócił	 już	do	Smolarni.	Zamieszkał	w	miejscowości	
Wuppertal,	gdzie	ożenił	się	z	poznaną	tam	wcześniej	Anną	–	wdową	po	poległym	na	
II	wojnie	światowej	żołnierzu.

Karczma „Pokusa”

W	1993	r.	w	Smolarni	powstała	karczma	pod	nazwą	„Pokusa”,	której	właścicie-
lem	był	–	pochodzący	ze	Strzeleczek	–	Janusz	Jezierski.	W	latach	1991-1992	stary	
budynek	mieszkalno-gospodarczy	 został	 całkowicie	 przebudowany.	 Północna	 jego	
część	została	zaadaptowana	na	pomieszczenia	do	działalności	gospodarczej.	Karczma	
istniała	tutaj	do	około	2006	r.25

25 Według relacji Janusza Jezierskiego ze Strzeleczek z 12.01.2014 r.
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Smolarnia	 jak	prawie	każda	miejscowość	Śląska	Opolskiego	w	 swoich	 zasobach	
posiada	 pewną	 liczbę	 przydrożnych	 krzyży,	 kapliczek,	 grot	 czy	 też	 ołtarzyków	

przyściennych,	czyli	różnego	rodzaju	obiektów	sakralnych.
Tego	 typu	obiekty	miały	dawać	 świadectwo	Bogu.	Krzyże	 stawiano	często	dla	

upamiętnienia	nagłej	śmierci,	kiedy	człowiek	zginął	tragiczną	śmiercią	w	wypadku,	
w	wyniku	zabójstwa	lub	od	uderzenia	pioruna.	Wierzono,	że	jego	dusza	nie	zazna	
spokoju,	dopóki	nie	zostanie	postawiony	przydrożny	krzyż	 lub	kapliczka	–	to	one	
miały	zapewnić	zmarłemu	wieczny	spokój.	Kapliczki	i	krzyże	chronić	miały	również	
przed	epidemiami:	zarazą,	morowym	powietrzem,	oraz	kataklizmami:	gradobiciem,	
burzami1,	powodziami	oraz	pożarami.	Krzyże	stawiano	w	miejscach	ważnych:	przy	
kościele,	w	centrum	wsi,	wyznaczając	w	ten	sposób	ich	punkt	centralny;	na	początku	
lub	na	końcu	zabudowań	wsi,	wytyczając	jej	granice;	na	rozstajnych	drogach,	a	także	
przy	ścieżkach	prowadzących	do	lasu	czy	na	skraju	pól.	Ciekawym	aspektem	histo-
rycznym	 jest	 również	 przyczyna	 powstawania	 takich	 obiektów.	 Prawie	 każdy	 taki	
obiekt	przypomina	o	jakimś	zdarzeniu,	które	miało	miejsce	w	przeszłości.	Jest	jednak	
wiele	obiektów,	względem	których	nie	można	dokładnie	określić	powodu,	z	jakiego	
zostały	postawione2.

W	Smolarni	 i	Serwitucie	 łącznie	znajduje	się	28	obiektów	sakralnych,	w	tym:	
pomnik	ofiar	wojen	światowych,	dzwonnica	wraz	z	kapliczką	 i	dzwonem	w	Smo-
larni,	 dzwonek	 zmarłych	w	 Serwitucie,	 3	 przydrożne	 drewniane	 krzyże,	 5	 krzyży	
kamiennych,	7	 grot	 z	figurą	Najświętszej	Marii	Panny,	5	kapliczek	przyściennych	
(4	z	figurą	NMP,	1	z	figurą	Jezusa	Chrystusa),	2	figurki	umieszczone	na	ścianie	szczy-
towej	domu	(św.	Antoni	i	Jezus	Chrystus),	1	postument	z	figurą	św.	Floriana	oraz	
grób	nieznanego	żołnierza	na	obszarze	leśnym	leśnictwa	Smolarnia.

Dzwonnica w Smolarni

Dzwonnica	wybudowana	została	w	pierwszym	ćwierćwieczu	XX	w.	na	wydzielo-
nym	fragmencie	działki	należącym	do	rodziny	Apostel.	Co	ciekawe,	wyryty	na	tynku	
rok	jej	budowy	nie	pomógł	w	dokładnym	datowaniu	powstania	tej	budowli.	Nie	do	
końca	da	się	zinterpretować	ostatnią	z	zapisanych	cyfr,	która	podobna	jest	do	liczby	2	
i	9.	W	związku	z	czym	domniemany	rok	budowy	dzwonnicy	to	1912	lub	też	1919.

Pomocą	w	odpowiedzi	na	to	pytanie	może	być	znajdująca	się	na	parterze	dzwon-
nicy	–	w	kapliczce	–	figura	 św.	Franciszka	Borgiasza	 (Francisco de Borja),	patrona	
Smolarni3. 

1 Przykładem może być tutaj sytuacja z końca XVIII w., kiedy to w 1778 r. w sąsiednich Chrzelicach na 
dzwonnicy zawisł dzwon, który miał chronić mieszkańców przed gradobiciem i burzami, co powodowało 
później oburzenie mieszkańców Smolarni, którzy złorzeczyli chrzeliczanom, że z powodu bicia dzwonu 
chmury burzowe znad Chrzelic przesuwają się na teren Smolarni. (Murlowski E., 2006, s. 54).

2 Wstęp opracowano na podstawie materiałów, konsultacji i publikacji pani Elżbiety Wijas-Grocholskiej, 
byłej kierownik Działu Architektury Ludowej Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

3 Franciszek Borgiasz jest ponadto patronem Portugalii oraz wyspy Rota położonej w Marianach Północ-
nych w północno-zachodniej Oceanii. Święty ten chroni również od trzęsień ziemi.
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Dzwonnica na fragmencie widokówki z lat 30. XX w.4

Według	 informacji	 przekazanej	 przez	 jedną	 z	 mieszkanek	 Smolarni	 figura	 ta	
ufundowana	została	gdzieś	pod	koniec	drugiej	dekady	XX	w.	przez	pochodzącego	
z	Dębiny	Emmanuela	Kubczyka	(1883-1924),	który	w	1909	r.	wziął	ślub	z	miesz-
kanką	Smolarni	Gertrud	Apostel	 (1883-1953).	W	przeciągu	kolejnych	dziewięciu	
lat	małżeństwu	urodziło	 się	 troje	 dzieci,	 jednak	wszystkie	 z	nich	 zmarły	niedługo	
po	urodzeniu:	Paul	(ur.	1913	r.,	żył	19	dni),	Josepha	(ur.	1917	r.,	żyła	1	godzinę)	
i	Josef	(ur.	1918	r.,	żył	17	dni).	Po	śmierci	trzeciego	dziecka	Emmanuel	zdecydował	
ufundować	do	kapliczki	figurę	św.	Borgiasza,	którą	zakupił	za	otrzymane	pieniądze	
ze	 sprzedaży	 jednej	 krowy	 ze	 swojego	 gospodarstwa.	Po	 tym	 fakcie	 kolejne	dzieci	
Emmanuela	i	Gertrudy	rodziły	się	zdrowe	i	nie	umierały	–	tak	jak	poprzednie	–	na	
krótko	po	porodzie.	Pierwszym	ich	synem	był	urodzony	w	maju	1919	r.	Emmanuel,	
a	kolejno:	Paul	(1921-1931)	i	Anastasia	(1923-1985)5. 

Analizując	przytoczone	powyżej	daty	urodzeń	oraz	informację	uzyskaną	od	infor-
matorki,	można	stwierdzić,	iż	rok	zakupu	figury	zbiegł	się	z	rokiem	budowy	dzwon-
nicy.	Na	 tej	 podstawie	można	wnioskować,	 że	właściwą	 datą	 jej	 budowy	 jest	 rok	
1919,	gdyż	 to	właśnie	wtedy,	pomiędzy	narodzinami	ostatniego	 zmarłego	dziecka	
a	narodzinami	żyjącego	już	po	porodzie	syna,	Emmanuel	mógł	ufundować	znajdu-
jącą	się	w	kapliczce	figurę	św.	Borgiasza.	Niestety	do	dnia	dzisiejszego	nie	wiadomo,	
dlaczego	wybrał	on	akurat	tę	postać	świętego,	a	nie	inną.	Poza	jedyną	opisaną	wyżej	
relacją,	brak	jest	także	jakichkolwiek	informacji	źródłowych	na	ten	temat.

4 Zbiory prywatne: E. Kantor, Prudnik.
5 Według relacji pochodzącej ze Smolarni mieszkanki Niemiec z 4.07.2010 r. Informacje dotyczące dzieci 

rodziny Kubczyk uzupełniono o dane dostępne w dokumentach kościelnych.
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Wyryty na tynku rok budowy dzwonnicy6

Przytoczone	powyżej	informacje	pozwalają	sądzić,	iż	
Smolarnia	 była	 ostatnią	miejscowością	 w	 parafii	 Racła-
wiczki,	która	otrzymała	swojego	patrona.	Tym	bardziej	iż	
w	zapisie	z	kwietnia	1889	r.,	który	znajduje	się	w	kronice	
parafialnej	tutejszej	parafii	dotyczącym	wykazu	miejsco-
wości	wraz	z	ich	patronami,	brak	jest	wzmianki	o	Smo-
larni.	W	zapisie	tym	widnieje	jedynie	tekst	o	treści:	…	für 
Poln. Rasselwitz an St. M. Magdalena, für Sedschütz an St. 
Johannes Nepom, S. Anna und St. Rochus, für Schiegau an 
St. Urbanus7	(dla	Polskich	Racławic	–	św.	Maria	Magda-Maria	Magda-
lena,	dla	Dziedzic	–	św.	Jan	Nepomucen,	św.	Anna	i	św.	
Roch,	dla	Ścigowa	–	św.	Urban).

Znajdująca	 się	 w	 smolarskiej	 kapliczce	 figura	 ma	
około	 145	 cm	 wysokości.	 W	 prawej	 ręce	 św.	 Borgiasz	
trzyma	otwartą	księgę,	na	której	widnieje	napis	w	języku	
łacińskim	o	treści:	SAT PRINCIPI MORTALI DATUM 
TE TE SEQUAR IMMORTALIS,	 który	 w	 dosłownym	
tłumaczeniu	 można	 rozumieć,	 jako:	 Dosyć,	 Panie,	 tej	
śmierci,	Ty	nieśmiertelny.	

Dzwonnica	 zbudowana	 jest	 na	 planie	 kwadratu	
o	boku	około	2,65	metra,	z	czerwonej	cegły	licowej	fugo-
wanej	 zaprawą	 wapienno-piaskową	 i	 (wtórnie)	 cemen-
tową.	Wnętrze	 tynkowane	 zaprawą	wapienną	 i	wtórnie	
wapienno-cementową.	 Pierwsza	 kondygnacja	 zakoń-
czona	 jest	 sklepieniem	 krzyżowym.	 Nad	 murowaną	
konstrukcją	dzwonnicy	znajduje	się	czterospadowy	dach	
pokryty	dachówką.	Nad	nim	usytuowana	jest	drewniana	

6 Archiwum naukowe MWO, fot. E. Wijas-Grocholska.
7 Kronika parafii Racławiczki, t. I, s. 52.

Dzwonnica w Smolarni6

Figura św. Borgiasza
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konstrukcja	 o	 boku	 o	 szerokości	 nieco	 ponad	 jednego	 metra,	 z	 czterospadowym	
drewnianym	dachem,	krytym	blachą.	Całość	konstrukcji	wieńczy	znajdujący	się	na	
szczycie	zadaszenia	metalowy	krzyż.

Pod	 zadaszeniem	 znajduje	 się	 dzwonek	 (tzw.	 sygnaturka)	 odlany	 w	 1794	 r.	
w	odlewni	dzwonów	w	Nysie.	Na	tej	podstawie	można	sądzić,	iż	wcześniej	w	miej-
scu	tym	znajdowała	się	inna	konstrukcja,	na	której	zawieszony	był	dzwonek.	Jednak	
nie	pozyskano	na	dzień	dzisiejszy	informacji,	jakoby	wcześniej	istniała	tutaj	dzwon-
nica	czy	też	kapliczka	o	konstrukcji	drewnianej.	Możliwe	jest,	że	odlany	pod	koniec	
XVIII	w.	dzwonek	zawieszony	był	po	prostu	na	jakimś	kilkumetrowym	drewnianym	
słupie.

Wysokość	dzwonka	–	27	cm,	średnica	czaszy	u	podstawy	–	37	cm.	Na	górnej	
krawędzi	dzwonka	od	strony	północnej	znajduje	się	napis	w	języku	łacińskim	Soli 
Deo Gloria	 (Tylko	Bogu	chwała),	a	w	środkowej	 jego	części	widnieje	płaskorzeźba	
ukrzyżowanego	 Jezusa	Chrystusa.	Nad	wieńcem	zaś	napis	 informujący	o	miejsco-
wości	i	dacie	odlewu	–	Goss Mich In Neisse 1794	(Odlano	mnie	w	Nysie	1794).	Od	
strony	 południowej	 na	 płaszczu	 dzwonka	 znajdują	 się	 płaskorzeźby	 świętego	 Jana	
i	Pawła,	a	nad	wieńcem	napis:	S. Joannes S. Paulus	(Św.	Jan.	Św.	Paweł).	

W	połowie	lat	80.	pod	koniec	sprawowania	kadencji	proboszcza	parafii	ks.	Józefa	
Kurdy	(1924-2010)	w	Smolarni	odbyła	się	procesja	drogi	krzyżowej.	Jej	trasa	o	długo-
ści	około	jednego	kilometra	wiodła	od	miejscowej	remizy	OSP	(stacja	I),	dalej	drogą	
leśną	koło	Szumana i Witkowy Ścieżki,	aż	do	zabudowań	położonych	na	końcu	wio-
ski	na	ul.	Opolskiej	81	(stacje	od	II	do	XII).	Dalej	procesja	kierowała	się	na	południe,	
gdzie	przy	pomniku	ofiar	wojen	światowych	mieściła	się	XIII,	a	w	miejscu	dzwon-
nicy	ostatnia	XIV	stacja,	przy	której	odprawione	zostało	nabożeństwo.	Pamiątką	tego	
wydarzenia	jest	znajdujący	się	nad	drzwiami	wejściowymi	do	kaplicy	mały	brzozowy	
krzyż	z	numerem	XIV,	który	symbolizuje	czternastą	stację	drogi	krzyżowej.

Jeśli	 chodzi	 o	 remonty	 dzwonnicy,	 to	w	 jej	wnętrzu	widnieje	m.in.	 zapis:	14 
IV 83 KAPUTT	–	sugerujący,	że	w	1983	r.	dzwonek	lub	też	jego	mechanizm	mógł	
zostać	zepsuty.	Na	tynku	wyryta	została	także	adnotacja	o	treści:	Josef Lison NOWA 
WIERZA 1990 r.,	która	nawiązuje	do	wykonanego	w	1990	r.	remontu	dzwonnicy,	
podczas	którego	wymieniono	będącą	w	złym	stanie	starą	więźbę	dachową,	a	 także	
wykonano	nową	drewnianą	kopułę,	w	której	znajduje	się	dzwonek.	W	połowie	lat	
90.	znajdującą	się	w	kapliczce	posadzkę	wyłożono	płytkami	ceramicznymi.	Około	
1995	r.	na	placu	przed	dzwonnicą	po	raz	pierwszy	odprawiono	mszę	świętą	ku	czci	
patrona	miejscowości	–	św.	Franciszka	Borgiasza.	Msze	takie	odprawiane	są	do	dnia	
dzisiejszego,	co	roku	10	października.

Obecnie	znajdujący	się	pod	zadaszeniem	dzwonek	podłączony	jest	do	instalacji	
elektrycznej,	która	uruchamia	go	codziennie	o:	6:00,	12:00	i	18:00.	Do	dnia	dzisiej-
szego	dźwięk	dzwonka	oznajmia	również	o	śmierci	mieszkańców	sołectwa.	
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Dzwonek zmarłych w Serwitucie, lipiec 2010 r.

Dzwonek zmarłych w Serwitucie

Na	dzień	dzisiejszy	nie	wiadomo	dokładnie,	w	którym	roku	został	postawiony	
w	 Serwitucie	 –	 nieistniejący	 już	 obecnie	 –	 dzwonek	 zmarłych.	 Starsi	mieszkańcy	
pamiętają,	że	dzwonek	taki	znajdował	się	tutaj	na	pewno	już	w	latach	30.	XX	w.	Infor-
mację	tę	potwierdza	również	parafialna	kronika,	która	podaje,	że	podczas	II	wojny	
światowej	dzwonek	ten	został	zabrany	na	przetop	dla	celów	zbrojeniowych.

Istniejący	obecnie	dzwonek	 został	 ufundowany	przez	 rodzinę	Daniel	 z	 Serwi-
tutu,	a	odlano	go	w	1957	r.	–	tak	jak	wskazuje	umieszczona	na	nim	data.	Zaś	zapis	
kronikarski	podaje,	że	dzwonek	ufundowany	został	w	kwietniu	1958	r.	Odlano	go	
w	odlewni	dzwonów	i	metali	Bukowski	Józef	w	miejscowości	Nowa	Wieś	w	gminie	
Kęty	pod	Oświęcimiem,	a	koszt	prac	związanych	z	jego	odlewem	wyniósł	5	600	zł8.  
8 Kronika parafii Racławiczki, t. II, s. 1-2.
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Rozbieżność	w	podanych	powyżej	latach	1957-1958	może	świadczyć	o	tym,	iż	wyko-
nany	w	1957	r.	dzwonek	został	powieszony	i	poświęcony	nieco	później,	tj.	wiosną	
w	następnym	roku.

Pierwsza	powojenna	konstrukcja,	na	której	zawieszony	był	dzwonek,	składała	się	
z	 jednego	kilkumetrowego	modrzewiowego	słupa,	zakończonego	w	kształcie	 litery	
„Y”.	Na	dzwonku	widnieją	napisy:	A. D. 1957	–	wskazujący	rok	odlewu	oraz	Gestiftet 
von Familie Fr. Daniel	(Ufundowany	przez	rodzinę	Franciszka	Daniela).	Wysokość	
sygnaturki	wynosi	około	37	cm,	całkowita	wysokość	dzwonka	razem	z	mocowaniem	
–	53	cm,	średnica	krawędzi	dolnej	–	36	cm,	średnica	krawędzi	górnej	–	20	cm,	waga	
–	40	kg.	Konstrukcja,	na	której	zawieszony	jest	dzwonek,	ma	obecnie	około	4,5	m	
wysokości.

Pod	koniec	lat	80.	XX	w.	drewniana	konstrukcja,	na	której	zawieszony	był	dzwo-
nek,	 przewróciła	 się,	 a	 sam	 dzwonek	 uległ	 uszkodzeniu.	 Jego	 naprawy	 dokonano	
w	Fabryce	Maszyn	„Celpa”	w	Łambinowicach.	Po	tym	zdarzeniu	postawiono	nową	
konstrukcję	składającą	się	nie	z	jednego	–	jak	do	tej	pory	–	a	z	dwóch	drewnianych	
słupów,	które	jednak	ze	względu	na	zły	stan	techniczny	zostały	rozebrane	na	przeło-
mie	XX	i	XXI	w.	Od	tego	czasu	dzwonek	zmarłych	znajdował	się	w	stodole	u	jednego	
z	mieszkańców	Serwitutu.	

W	połowie	2009	r.	z	inicjatywy	Alfonsa	Cziomra	z	Serwitutu	i	Roberta	Hellfe-
iera	ze	Smolarni	podjęto	działania	mające	na	celu	przywrócenie	dawnego	dzwonka	
zmarłych.	Ostatecznie	5.06.2010	r.	postawiono	nową	drewnianą	konstrukcję	pod-
partą	szczudłami	betonowymi	i	zawieszono	na	niej	dzwonek,	który	po	kilku	latach	
nieobecności	powrócił	na	swoje	pierwotne	miejsce.

Pomnik ofiar wojen światowych

Postument	postawiony	został	5	lat	po	zakoń-
czeniu	I	wojny	światowej	–	w	1923	r.	Z	tej	okazji	
13	maja	odbyło	się	jego	uroczyste	odsłonięcie,	
którego	dokonał	–	po	wcześniejszym	wygłosze-
niu	przemówienia	–	ówczesny	proboszcz	parafii	
ks.	Anton	Boeger	(1863-1926).	W	wydarzeniu	
tym	udział	wziął	również	prudnicki	starosta	Dr.	
Robert	 Pachur,	 a	 hrabia	Tiele-Winckler	 ufun-
dował	 kwiaty	 z	 przyzamkowego	moszeńskiego	
ogrodu,	którymi	udekorowano	pomnik910

Po	 oficjalnych	 uroczystościach	 na	 miej-
scowym	boisku	zorganizowane	zostały	 zawody	
sportowe,	 w	 których	 udział	 wzięły	 drużyny	
z	 miejscowości:	 Biała,	 Dziedzice,	 Głogówek,	

9 Chronik …, s. 115.
10 Zbiory prywatne autora.

Pomnik ofiar wojen światowych 
przystrojony wieńcami10
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Ligota	Prószkowska,	Łącznik,	Moszna,	Przechód,	Racławiczki,	Strzeleczki,	Ścigów,	
Wilków	i	Zielina.	Rywalizowano	w	czterech	dyscyplinach	sportu:	w	fistbalu11,	w	piłce	
nożnej,	palancie	i	w	grze	nazywanej	Trommelball12.	Wyniki	poszczególnych	konku-
rencji	przedstawiały	się	następująco:

•	 Fistbal:	 Zielina	 –	 Ligota	 Prószkowska	 (25:7),	 Strzeleczki	 I	 –	 Biała	 (63:43),	
Racławiczki	I	–	Głogówek	(53:48),	Zielina-Moszna	I	–	Dziedzice	I	(31:30),	
Przechód	–	Łącznik	(74:55),	Ścigów	–	Łącznik	(47:18),	Przechód	–	Zielina-
Moszna	II	(48:22),	Biała	–	Racławiczki	II	(34:31),	Dziedzice	II	–	Strzeleczki	
II	(39:30).

11 Fistball lub Faustball – jest to gra wywodząca się ze starożytnego Rzymu, która największą popularnością 
cieszy się w takich krajach jak Niemcy czy Austria, a poza Europą m.in. w Brazylii. W grze biorą udział dru-
żyny liczące po 5 zawodników. Gra łączy w sobie elementy tenisa i siatkówki, jakimi są krosowe odbicia 
piłki (tenis) i rozgrywanie oraz przebijanie jej przez siatkę (siatkówka). Piłka może odbić się od ziemi, co 
najwyżej jeden raz, po czym musi być odbita pięścią lub otwartą dłonią na drugą stronę boiska lub poda-
na (maks. 2 wymiany) do zawodnika z tej samej drużyny. Jeśli piłka dotknie podłoża kilka razy bądź gdy 
wyjdzie poza linię końcową boiska punkt zdobywa zespół inny od tego, który ten błąd popełnił. (Źródło: 
www.wikipedia.org/wiki/Fistball, [dostęp: 18.09.2013 r.]).

12 Nie znaleziono polskiego odpowiednika nazwy tej gry. Nie wiadomo również, o jaką dyscyplinę sportu 
tutaj chodzi.

Pomnik ofiar wojen światowych w Smolarni, grudzień 2013 r.
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•	 Palant:	 Dziedzice	 –	 Ligota	 Prószkowska	 (72:12),	 Racławiczki	 –	 Dziedzice	
(28:16).

•	 Piłka	nożna:	Zielina-Moszna	–	Wilków	(8:1),	Biała	–	Strzeleczki	(3:2).
• Trommelball:	Zielina-Moszna	 II	 –	Przechód	 (104:97),	 Strzeleczki	 –	Zielina-

Moszna	I	(139:115)13.

Tablica	z	listą	22	mieszkańców	(19	ze	Smolarni	i	3	z	Serwitutu)	poległych	w	cza-
sie	I	wojny	światowej	sygnowana	jest	napisem:	Den Im Weltkrieg 1914-1918 gefallen 
Helden! Gemeinde Pechhütte mit Servitut!	(Bohaterom	poległym	w	wojnie	światowej	
1914-1918!	Gmina	wiejska	Smolarnia	z	Serwitutem!).	

W	latach	90.	XX	w.	zostały	podjęte	działania	mające	na	celu	upamiętnienie	pole-
głych	na	 II	wojnie	 światowej	mieszkańców	Smolarni	 i	 Serwitutu.	Do	 istniejącego	
postumentu	dorobione	zostały	dwie	boczne	tablice	z	listą	mieszkańców	poległych	na	
frontach	II	wojny	światowej.	

Grób nieznanego żołnierza II wojny światowej

Symboliczny	 grób	 usytuowany	 przy	 drodze	 leśnej	 prowadzącej	 z	 Serwitutu	 do	
Przysieczy.	Z	informacji	przekazanych	przez	mieszkańców	wynika,	że	w	miejscu	tym	
w	marcu	1945	r.	zastrzelony	został	niemiecki	żołnierz,	który	zagubił	się	w	tutejszym	
lesie.	Żołnierz,	błądząc,	dotarł	do	zabudowań	Kopaliny,	gdzie	spotkał	jednego	z	tam-
tejszych	mieszkańców,	z	którym	próbował	ukryć	się	w	lesie	przed	sowieckim	wojskiem.	
Chodząc	 po	 nim,	w	 pewnym	momencie	 obydwaj	 usłyszeli	 dźwięk	 nadjeżdżających	
samochodów.	Żołnierz,	sądząc,	że	jest	to	niemieckie	wojsko,	wyszedł	z	ukrycia	na	drogę	
i	został	zastrzelony,	zaś	mieszkaniec	Kopaliny	pozostał	w	ukryciu	i	dzięki	temu	przeżył.	
Powyższy	opis	jest	jedyną	uzyskaną	do	tej	pory	relacją,	która	tak	szczegółowo	opisuje	
zaistniałe	zdarzenie.	Co	ciekawe,	 informator,	który	opowiedział	tę	historię,	twierdzi,	
że	taką	wersję	wydarzeń	przekazał	mu	mieszkaniec	Kopaliny,	który	ukrywał	się	w	lesie	
razem	z	opisywanym	tutaj	żołnierzem14.	Niestety	nie	znaleziono	jak	dotąd	informacji,	
które	potwierdzałyby	tę	wersję	wydarzeń	 i	ukazałyby	ewentualne	nowe	fakty	na	ten	
temat.

Jak	 się	 okazuje,	 nie	 do	 końca	 pewna	 jest	 również	 informacja,	 czy	 zastrzeloną	
osobą	na	pewno	był	żołnierz.	Według	jednej	z	relacji	ciało	mężczyzny	znaleźli	ran-
kiem	robotnicy	 leśni,	którzy	 szli	 tą	drogą	do	pracy.	Zmarły	miał	na	 sobie	 jedynie	
bieliznę	i	nie	odnaleziono	przy	nim	żadnych	dokumentów.	Ponadto	miał	on	odcięty	
palec,	co	sugeruje,	że	skradziono	znajdujący	się	na	nim	pierścionek	lub	też	obrączkę15. 
Najprawdopodobniej	 jeden	 z	 robotników	 leśnych	 –	 Franz	 Gonsior	 (1884-1976)	
z	Kopaliny	–	pochował	odnalezione	w	lesie	zwłoki,	wykonał	mały	kopczyk	i	posta-

13 Chronik …, s. 115.
14 Według relacji mieszkańca Dziedzic z 2.02.2010 r.
15 Według relacji mieszkańca Dziedzic z 25.08.2012 r.
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wił	brzozowy	krzyż,	na	którym	w	późniejszym	czasie	zawiesił	tabliczkę	z	informacją	
o	spoczywającym	w	tym	miejscu	żołnierzu16.

Co	ciekawe	–	informacji	o	tym,	jakoby	ciało	było	pozbawione	munduru,	a	sam	
żołnierz	miał	odcięty	palec,	nie	potwierdza	córka	wspomnianego	wyżej	Franza.	Roz-
mówczyni	twierdzi,	że	odnaleziony	żołnierz	miał	na	sobie	umundurowanie,	jednak	
nie	odnaleziono	przy	nim	żadnych	dokumentów,	które	pomogłyby	w	jego	identyfika-
cji.	Ponadto	rozmówczyni	nie	potwierdza	informacji,	iż	żołnierza	odnaleźli	robotnicy	
leśni.	Według	niej	ciało	mężczyzny	faktycznie	odnalazł	jej	ojciec	–	Franz	Gonsior,	ale	
nie	podczas	drogi	do	pracy,	a	w	czasie	kiedy	jechał	konno	do	położonej	po	drugiej	
stronie	lasu	Ligoty	Prószkowskiej17.

Przez	dosyć	długi	okres	sporną	sprawą	była	odpowiedź	na	pytanie	–	czy	w	miej-
scu	istniejącego	obecnie	grobu	faktycznie	znajdują	się	nadal	zwłoki?	Niemal	po	poło-
wie	rozkładała	się	liczba	mieszkańców,	którzy	twierdzili,	że	ciało	żołnierza	spoczywa	
tam	nadal,	a	inni,	że	zostało	ono	w	późniejszym	czasie	ekshumowane	i	przeniesione	
na	zbiorowy	cmentarz	wojskowy	w	bliżej	nieokreślonej	miejscowości.	

Dopiero	niedawno	–	w	sierpniu	2013	r.	–	udało	się	odnaleźć	informatora,	który	
twierdzi,	 iż	 jego	 ojciec	 (pracownik	 leśny)	 opowiadał	 o	 tym,	 jak	 przechodząc	 obok	

16 Według relacji mieszkańca Kopaliny z 14.10.2012 r.
17 Według relacji byłej mieszkanki Kopaliny z 7.01.2014 r.

Grób nieznanego żołnierza, lipiec 2007 r.
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grobu,	był	świadkiem	przeprowadzania	w	tym	miejscu	prac	ekshumacyjnych.	On	sam	
–	jak	twierdzi	–	w	wieku	kilkunastu	lat	również	widział	rozkopany	grób	i	zdarzenie	to	
datuje	gdzieś	na	początek	lub	połowę	lat	60.	XX	w.18	W	późniejszym	czasie	informację	
o	tym,	że	znajdujące	się	w	grobie	ciało	zostało	ekshumowane,	potwierdził	również	jeden	
z	mieszkańców	Smolarni,	który	wydarzenie	to	datuje	na	rok	1962	i	według	jego	relacji	
w	tym	samym	czasie	ekshumowano	również	zastrzelonego	w	marcu	1945	r.	ukraiń-
skiego	robotnika,	którego	grób	znajdował	się	koło	Witkowy Ścieżki	w	Smolarni19.

Do	połowy	lat	90.	grób	ozdobiony	był	metalowym	krzyżem,	do	którego	przy-
mocowana	była	czarna	tabliczka	z	białym	napisem:	Tu leży nieznany żołnierz II wojny 
światowej.	W	późniejszym	okresie,	aż	do	2007	r.,	znajdował	się	tam	krzyż	drewniany	
oraz	drugi	metalowy	 z	 zawieszoną	na	nim	 tabliczką	o	 treści:	Nieznany żołnierz II 
wojny światowej. 

W	październiku	2012	r.	przy	grobie	przeprowadzone	zostały	prace	porządkowe:	
usunięto	porastające	to	miejsce	trawę,	chaszcze	i	niewielkie	świerki,	a	wokół	grobu	
ułożono	płyty	chodnikowe.	Odmalowany	został	również	drewniany	krzyż,	na	któ-
rym	umieszczono	tabliczkę	z	napisem:	Nieznany żołnierz II wojny światowej † marzec 
1945. 

18 Według relacji mieszkańca Kopaliny z 30.08.2013 r.
19 Według relacji mieszkańca Smolarni z 16.01.2014 r.

Stan grobu z lipca 2013 r. niecały rok po przeprowadzeniu prac porządkowych
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Przydrożne krzyże  
drewniane

Krzyż pomiędzy Smolarnią a Dzie-
dzicami.	Usytuowany	w	połowie	drogi	
pomiędzy	 Smolarnią	 a	 Dziedzicami,	
w	miejscu,	gdzie	przebiega	ciągnąca	się	
z	 północnego	 zachodu	 na	 południowy	
wschód	granica	administracyjna	pomię-
dzy	 tymi	 dwiema	 miejscowościami.	
Na	 niemieckich	mapach	Messtischbatt	
krzyż	widnieje	już	w	1904	r.

Krzyż w polu w Serwitucie.	 Na	
mapie	 widnieje	 m.in.	 w	 1904	 r.	 Jego	
wysokość	 –	 około	 4,5	 m,	 rozpiętość	
ramion	–	około	1,4	m.	Jeszcze	do	lat	60.	
XX	w.	ramiona	krzyża	skierowane	były	
bardziej	w	kierunku	południowym	(na	
Dziedzice),	a	sam	krzyż	stał	na	rozdrożu	
dróg.	 Jeszcze	 do	 niedawna	 w	 miejscu	
tym	 w	 kierunku	 północno-zachodnim	
biegła	ścieżka	leśna,	tzw.	Jamoweł Drōga 
będąca	fragmentem	Drōgi Niemodlinsky 
prowadzącej	do	Szpicy	w	Smolarni.

Krzyż u rodziny Różyczka.	Krzyż	
drewniany	 usytuowany	 w	 miejscu,	
w	którym	przebiega	granica	administra-
cyjna	pomiędzy	Smolarnią	a	Racławicz-
kami.	Pierwsza	konstrukcja	postawiona	
została	 w	 1901	 r.	 przez	 urodzonego	
w	 1871	 r.	 mieszkańca	 Serwitutu	 –	
Johanna	 Chowanietz.	 Na	 krzyżu	 pier-
wotnie	 umieszczona	 była	 wykonana	
z	 blachy	 postać	 Jezusa	 Chrystusa.	
W	 połowie	 lat	 60.	 krzyż	 uległ	 znisz-
czeniu	 i	 został	 rozebrany.	Kilkadziesiąt	
lat	 później,	 w	 kwietniu	 2007	 r.	 wnuk	
Johanna	 –	 Piotr	 –	 wykonał	 nową,	 ist-
niejącą	do	dnia	dzisiejszego	konstrukcję	
krzyża.	Wspomniany	Johann	był	synem	

Krzyż w polu pomiędzy Smolarnią i Serwitutem

Krzyż na działce rodziny Różyczka z Serwitutu

Krzyż na granicy administracyjnej Smolarni  
i Dziedzic
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Franza	i	Agnes	z	domu	Trzensimiech20.	Zmarł	na	gruźlicę	około	1903	r.	w	Siemiano-
wicach	Śląskich,	gdzie	pracował.

Krzyże kamienne i groty

Krzyż kamienny rodziny Janik.	 Wybudowany	
na	początku	lat	70.	XX	w.	przez	Teklę	Rogosz	(1898-
1979)	 ku	 uczczeniu	 pamięci	 zmarłej	w	 1944	 r.	 córki	
–	Hildegard.	Wysokość	 postumentu	wynosi	 160	 cm,	
wysokość	krzyża	–	77	cm,	a	rozpiętość	jego	ramion	–	
42	cm.	Hildegard	pochodziła	ze	Strzeleczek,	urodziła	się	
w	1925	r.	jako	córka	Augusta	Rogosch	i	Thekli	z	domu	
Niedgwiedz.	 W	 czasie	 II	 wojny	 światowej	 pracowała	
w	sklepie	spożywczym	w	Berlinie.	Zginęła	podczas	jed-
nego	z	bombardowań	miasta	w	1944	r.	w	wieku	19	lat.	
Jej	ciała	nigdy	nie	odnaleziono.

Hildegard Rogosch21

Krzyż kamienny rodziny Kudla.	 Postawiony	
w	 1934	 r.	 przez	 ówczesnego	mieszkańca	 tamtejszych	
zabudowań	–	Franza	Daniel.	Postument	posadowiony	
jest	 na	 prostokątnej	 podstawie	 o	 wymiarach	 140	 na	
85	cm.	Krzyż	marmurowy,	usytuowany	na	czterostop-
niowym	 wzniesieniu.	 Pierwotnie	 u	 podstawy	 krzyża	
znajdowały	się	dwie	figurki:	po	lewej	stronie	–	Matki	
Boskiej,	 a	 po	 prawej	 –	Marii	Magdaleny.	 Figurki	 te	
zostały	skradzione	około	2001	r.	

Wysokość	 całego	 postumentu	 –	 290	 cm,	wyso-
kość	krzyża	–	100	cm,	rozpiętość	 jego	ramion	–	50	
cm.	 Na	 postumencie	 znajduje	 się	 fragment	 napisu	
pochodzący	 z	 ewangelii	 św.	 Jana	 o	 treści:	 Siehe das 
Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der 
Welt	(Oto	baranek	Boży,	który	gładzi	grzechy	świata),	
oraz	napis	 informujący	o	 tym,	kto	postawił	krzyż	–	
Errichtet von Franz u. Julie Daniel	(wzniesiony	przez	
Franza	i	Julię	Daniel).

Krzyż kamienny u rodziny Kudla z widocznymi na nim figurkami22

20 Taka forma pisowni nazwiska w parafialnych księgach chrztów występuje jedynie w roku, w którym uro-
dził się Franz – 1871. W latach 1858, 1860 i 1865 można spotkać się z pisownią – Trzęśimiech, w 1868 r. 
– Tręnsimiech, a w 1875 r. – Trensimiech.

21 Zbiory prywatne: G. Janik, Smolarnia.
22 Zbiory prywatne: A. Cziomer, Serwitut.
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Krzyż kamienny rodzi-
ny Różyczka. Wybudowany	
w	 latach	 40.	XX	w.	 na	 cześć	
zmarłego	 na	 II	 wojnie	 świa-
towej	 20-letniego	 Otto	 Glo-
bischa,	 syna	Rochusa	 i	Mag-
daleny	 z	 domu	 Pietruschka.	
Otto	 zmarł	w	 1941	 r.,	 kiedy	
przypadkowo	 został	 postrze-
lony	przez	 swojego	 kompana	
z	 oddziału,	 wskutek	 czego	
zmarł.	

Na	postumencie	znajduje	
się	napis	o	treści:	Zum Anden-
ken an unseren lieben Sohn 
Otto Globisch	 (Ku	 pamięci	
naszego	 ukochanego	 syna	
Otto	 Globischa),	 oraz	 frag-
ment	pochodzący	z	ewangelii	
św.	 Jana	 –	 Ich bin die Aufer-
stehung und das Leben. Wer 
an mich glaubt, wird leben 
wenn er auch gestorben ist. Joh. 
11.25	 (Ja	 jestem	 zmartwych-
wstaniem	 i	 życiem.	 Kto	 we	
mnie	wierzy,	choćby	i	umarł,	
żyć	będzie).

Krzyż kamienny rodziny Kandora.	Obecnie	istniejący	krzyż	został	postawiony	
przez	 rodzinę	Hejna	w	 pierwszej	 połowie	 lat	 50.	XX	w.	w	miejscu,	 gdzie	 pierwot-
nie	znajdował	się	kilkumetrowej	wysokości	krzyż	drewniany,	który	ze	względu	na	zły	
stan	 techniczny	 samoistnie	 się	przewrócił.	Dawny	krzyż	drewniany,	 jak	 i	późniejszy	
kamienny,	znajdował	się	jednak	w	nieco	innym	miejscu	niż	obecny	i	usytuowany	był	
równolegle	 do	 szczytu	 zabudowań	 mieszkalnych.	 Dopiero	 w	 roku	 2001	 lub	 2002	
kamienny	postument	został	przeniesiony	w	obecne	miejsce.	

Na	krzyżu	znajduje	się	napis:	LAUDETUR JEZUS CHRYSTUS	(Niech	będzie	
pochwalony	Jezus	Chrystus).	Wysokość	całej	konstrukcji	wynosi	około	220	cm,	zaś	
sam	krzyż	jest	wysoki	na	około	115	cm.

Krzyż kamienny u rodziny Różyczka
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Architektura

Wśród	elementów	wiejskiej	architektury	
sakralnej	można	spotkać	się	m.in.	z	ozdobny-
mi	wywietrznikami	umieszczanymi	(w	więk-
szości	 przypadków)	 na	 szczytach	 stodół,	
które	tworzą	wzory	kwadratów,	rombów	czy	
też	 innych	 figur	 geometrycznych,	 ale	 dosyć	
często	układane	są	również	w	formie	krzyża	
łacińskiego.	W	Smolarni	do	dnia	dzisiejszego	
zachowało	 się	 jedynie	 kilka	 obiektów,	 które	
posiadają	otwory	wentylacyjne	uformowane	
w	formie	takiego	krzyża.	Trzy	z	nich	znajdują	
się	na	ścianach	szczytowych	stodół	(dwa	na	ul.	
Opolskiej	i	jeden	na	ul.	Pachów),	a	jeden	na	
ścianie	szczytowej	chlewu	na	ul.	Opolskiej.

Na	jednej	z	otynkowanych	stodół	na	ul.	
Opolskiej	 można	 z	 kolei	 odnaleźć	 uformo-
wany	 z	 cegieł	 znak	 krzyża.	 Jeszcze	 do	 nie-
dawna	 na	 jednej	 ze	 ścian	 szczytowych	 ruin	
budynku	 w	 Serwitucie	 znajdował	 się	 dosyć	
ciekawy	znak	krzyża,	ułożony	z	kwadratowych	biało-niebieskich	płytek	ceramicznych	
wyprodukowanych	w	fabryce	w	Boizenburgu	(Boizenburger Wandplattenfabrik)23. 

23 Na początku 2013 r. zniknęła znajdująca się pod krzyżem tabliczka znamionowa tejże wytwórni i mimo 
poszukiwań nie udało się jej odnaleźć – można jedynie przypuszczać, że została skradziona. W marcu 
tego samego roku resztki znajdującego się na ścianie krzyża zostały rozebrane, wyczyszczone i zabezpie-
czone do odrestaurowania.

Przykład wentylacji w formie krzyży łacińskich

Krzyż z płytek ceramicznych,  
który jeszcze do marca 2013 r.  
znajdował się na ścianie szczytowej 
jednego z domów w Serwitucie
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Obiekty nieistniejące

Drewniany krzyż nieopodal dzisiejszej leśniczówki w Serwitucie.	Krzyż	ten	
widnieje	m.in.	na	mapach	Messtischblatt z	lat:	1904,	1930	i	1936.	Do	dnia	dzisiej-
szego	nie	zachowały	się	żadne	bliższe	informacje	na	temat	okoliczności	jego	powsta-
nia.	Również	mieszkańcy	Serwitutu	nie	pamiętają,	aby	w	miejscu	tym	znajdował	się	
taki	obiekt.

Fragmenty map z 1930 i 1936 r. z widocznym krzyżem24

Drewniany krzyż przy szkole.	 Postawiony	 prawdopodobnie	 w	 tym	 samym	
roku,	w	którym	wybudowano	tutejszą	szkołę	podstawową.	Krzyż	o	wysokości	około	
10-12	metrów,	na	którym	przymocowany	był	–	zachowany	do	dnia	dzisiejszego	–	
namalowany	na	blasze	wizerunek	Jezusa	Chrystusa	o	wysokości	około	165	cm.	Krzyż	
ogrodzony	był	drewnianym	płotem,	wewnątrz	którego	znajdował	się	zasadzony	tutaj	
w	 1933	 r.	 dąb	 nazwany	 imieniem	Hitlera,	 a	 przed	 ogrodzeniem	 stał	 niewielkich	
rozmiarów	pamiątkowy	kamień.	Krzyż	uległ	zniszczeniu	w	marcu	1945	r.	podczas	
pożaru	budynku	szkoły	i	nigdy	nie	powrócił	już	na	swoje	miejsce.

24 Źródło: mapa z 1930 r. – AMZP; mapa z 1936 r. pochodzi ze zbiorów prywatnych.
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Przed	przystąpieniem	do	czytania	kolejnego	rozdziału	tej	książki	trzeba	odpowie-
dzieć	sobie	na	pytanie	związane	z	tym,	jaki	gatunek	literacki	przedstawiają	opi-

sane	niżej	opowiadania.	Czy	są	one	podaniami,	czy	też	legendami?	
Według	definicji	zawartej	w	Słowniku folkloru polskiego	podanie	jest	to	opowia-

danie	fikcyjne,	ale	zawierające	jakiś	okruch	rzeczywistości,	nazwisko	osobistości	lub	
nazwę	miejscową,	które	mają	dowodzić,	iż	dane	wydarzenie	dokonało	się	w	określo-
nym	czasie	i	miejscu.	Poza	tym	jednym	szczegółem	wszystko	inne	jest	zmyśleniem,	
a	i	sam	szczegół	bardzo	często	niczego	wspólnego	nie	ma	z	rzeczywistością1.	Legenda	
zaś	jest	powieścią	o	charakterze	religijnym,	której	bohaterem	najczęściej	jest	święty.	
Jednak	w	opracowaniach	dotyczących	literatury	ludowej	pojawiają	się	stwierdzenia,	
że	trudno	precyzyjnie	zdefiniować	te	pojęcia.	Taki	stan	rzeczy	powoduje,	że	granica	
pomiędzy	podaniem	a	legendą	jest	wyjątkowo	płynna2.

W	związku	z	przytoczoną	powyżej	definicją,	przedstawione	w	dalszej	części	roz-
działu	opowiadania	potraktowałem	jako	podania3.	Ponadto	w	myśl	powiedzenia,	iż	
w	każdym	podaniu	(i	legendzie)	zawarta	jest	nutka	prawdy,	postanowiłem	zaryzyko-
wać	i	podjąć	się	próby	interpretacji,	umiejscowienia	i	konfrontacji	opisanych	tutaj	
podań	z	rzeczywistością.	Chcąc	w	ten	sposób	je	nieco	ożywić	i	zainicjować	ich	powrót	
do	pamięci	tutejszych	mieszkańców.

Zginął od uderzenia pioruna4

Pierwsze	 z	 podań	 jest	 jednym	 z	 nielicznych,	 które	 przetrwało	 w	 przekazach	
ustnych	tutejszych	mieszkańców	do	dnia	dzisiejszego.	Według	 ich	relacji	–	dawno	
temu	dwóch	chłopców	z	jednej	z	tutejszych	miejscowości	w	niedzielne	przedpołu-
dnie	zamiast	iść	do	kościoła	na	mszę,	poszło	wypasać	krowy	na	pastwiska	położone	
w	pobliskim	lesie.	Podczas	wypasu	chłopcy	ci	siedzieli	na	znajdującym	się	nieopo-
dal	głazie,	na	którym	grali	w	karty.		Po	jakimś	czasie	nad	lasem	rozpętała	się	burza,	
podczas	której	 jeden	z	nich	zginął	od	uderzenia	pioruna,	natomiast	według	relacji	
niektórych	mieszkańców	zginąć	mieli	obydwaj	chłopcy.	Swego	rodzaju	śladem	czy	
też	„pamiątką”	po	tym	zdarzeniu,	istniejącą	do	dnia	dzisiejszego,	jest	znajdujący	się	
w	lesie	głaz,	na	którym	chłopcy	mieli	grać	w	karty	wraz	z	widocznymi	na	nim	odci-
skami:	dziecięcej	stopy	i	dłoni,	krowiej	racicy	i	symbolu	karty	pik.

Oprócz	tych	śladów	na	głazie	znajduje	się	niewielki	otwór	o	średnicy	około	2	cm	
i	głębokości	około	20	cm	z	widocznymi	trzema	pęknięciami.	Jak	twierdzą	niektórzy	
mieszkańcy	–	jest	to	pozostałość	po	nieudanej	próbie	detonacji	głazu	albo	–	jak	też	
mówią	inni	–	jest	to	po	prostu	otwór,	w	którym	osadzony	był	bicz	używany	przez	
chłopców.

1 Słownik folkloru polskiego, 1965, s. 319-320.
2 Legendy, podania i opowieści historyczne z Głogówka i okolic, Choroszy J. A. (red.), 2010, s. 10.
3 W listopadzie 2013 r. praca autorstwa Roberta Hellfeiera pt. Legyndy z okolic Dziedzic i Smolarniy opisująca 

zawarte w niniejszym rozdziale legendy została wyróżniona w XX edycji Regionalnego Konkursu Literac-
kiego „Ze Śląskiem na ty”.

4 Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez mieszkańców Smolarni.
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Głaz, którego dotyczy opisane podanie

Ślady widoczne na głazie 
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Głaz,	o	którym	tutaj	mowa,	jest	typowym	głazem	narzutowym	„przyniesionym”	
w	 te	 tereny	 przez	 lodowiec,	 najprawdopodobniej	w	 okresie	 zlodowacenia	 środko-
wopolskiego,	 zwanego	 również	 zlodowaceniem	 Odry,	 które	 występowało	 na	 tym	
obszarze	od	około	300	tys.	do	około	150	tys.	 lat	temu.	Długość	i	szerokość	głazu	
w	przybliżeniu	wynosi	około	260-265	cm,	 jego	maksymalna	wysokość	 to	55	cm,	
a	obwód	mierzony	na	poziomie	gruntu	–	8	m.	Co	ciekawe,	bardziej	wnikliwa	obser-
wacja	głazu	pozwala	dostrzec	na	nim	również	inne	wywiercone	otwory,	których	ślady	
–	a	także	charakterystyczne	spękania	głazu	–	świadczą	o	tym,	iż	pierwotnie	mógł	on	
być	większy	niż	obecnie	i	że	kiedyś	podjęto	już	udaną	próbę	detonacji	i	wydobycia	
jego	fragmentów	na	powierzchnię.

A	jak	ma	się	to	podanie	do	rzeczywistości?	Ilu	tak	naprawdę	chłopców	zginęło?	
Jeden	czy	dwóch?	I	skąd	wzięły	się	widoczne	na	głazie	ślady?	Teoretycznie	odpowiedź	
na	ostatnie	pytanie	może	być	prosta.	Zakładając,	że	opisana	tutaj	sytuacja	miała	fak-
tycznie	miejsce,	to	prawdopodobne	jest,	że	znajdujące	się	na	głazie	ślady	powstały	
w	wyniku	działalności	ludzkiej	jako	forma	upamiętnienia	tego	zdarzenia.	

Odpowiadając	zaś	na	pierwsze	pytanie	–	aby	ożywić	nieco	wyobraźnię	czytelnika	
–	podam	jedynie	przykład	zaczerpnięty	z	parafialnej	księgi	zgonów	(bez	wyciągania	
większych	wniosków),	w	której	znajduje	się	informacja	z	lipca	1766	r.	o	pogrzebie	
mieszkańca	Smolarni	–	15-letniego	Jacoba	Schnurfeil,	który	zginął	od	uderzenia	pio-
runa:	 Ist begraben worden ein jüngling von 15 Jahren Jacob mit nahmen der Frantz 
Schnurfeil Haußlers in der Pechhüte welcher von dem Blitz getodted worde5	(Pochowany	
został	15-letni	młodzieniec	o	 imieniu	Jacob,	syn	chałupnika	Frantza	Schnurfeil	ze	
Smolarni,	który	zginął	od	uderzenia	pioruna).	Czy	powyższy	zapis	może	dotyczyć	
zdarzenia,	jakie	zostało	opisane	w	tym	podaniu?	Tego	już	nigdy	nie	da	się	ustalić6. 
Mogę	 jedynie	dodać,	 iż	w	księgach	zgonów	dostępnych	w	tutejszej	parafii	kolejna	
informacja	o	tym,	że	któryś	z	okolicznych	mieszkańców	zginął	od	uderzenia	pioruna,	
pochodzi	dopiero	z	2.	połowy	XIX	w.,	jednak	zapis	ten	dotyczy	jedynie	osób	doro-
słych,	a	nie	dzieci,	jak	to	miało	miejsce	w	przypadku	opisanego	tutaj	podania.

Jak muzykant z Serwitutu spotkał wodnika7

To	była	piękna	jesienna	noc,	kiedy	wesoły	muzykant	Magiera	z	Serwitutu	wracał	
z	 zabawy	 tanecznej	 z	 jednej	 z	 sąsiednich	miejscowości.	W	drodze	do	domu	przy-
grywał	sobie	na	skrzypcach,	które	miał	ze	sobą,	i	cały	czas	śpiewał	wesołe	piosenki,	
którym	towarzyszył	dźwięk	 instrumentu.	Wracając	do	domu,	muzykant	dotarł	na	
drewniany	most	nad	Rzymkowickim	Rowem,	który	w	tym	miejscu	przebiega	wzdłuż	
granicy	Dziedzic	i	Chrzelic.

Pod	mostem	mieszkał	mały	człowieczek	–	wodnik,	którego	muzykant	Magiera	
spotkał,	 przechodząc	 tamtędy.	 Wodnik	 siedział	 sobie	 na	 moście,	 był	 ubrany	
5 Księga zgonów parafii Racławiczki, 1765-1814, s. 2.
6 Według jednej z pozyskanych relacji chłopcy, którzy zginęli od uderzenia, mieli być mieszkańcami Chrze-

lic.
7 Chronik …, s. 22-24. Tłumaczenie: Robert Hellfeier i Krzysztof Lubczyk.
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w	czerwone	 spodnie,	 a	na	głowie	miał	 czerwony	kapelusz	 i	przygrywał	na	 swoich	
skrzypcach	wesołe	melodie,	 a	 ich	 słuchanie	 sprawiało	muzykantowi	dużo	 radości.	
Po	 chwili	muzykant	Magiera	 spojrzał	 z	 zaskoczeniem	 na	wodnika.	Ten	 uśmiech-
nął	się	i	powiedział:	„Ty	Stary!	Podobają	ci	się	moje	skrzypce?	Jeśli	chcesz	mogę	się	
z	 tobą	zamienić.	Daj	mi	 twoje	 stare,	używane	 skrzypce	 i	 jednego	 talara,	 a	 ja	dam	
ci	w	zamian	moje	nowe	skrzypce”.	Muzykant	nie	mógł	uwierzyć	w	to	co	usłyszał.	
Z	zadowoleniem	wyciągnął	z	torby	jednego	talara	i	dał	go	razem	ze	swoimi	starymi	
skrzypcami	wodnikowi.	Po	chwili	wziął	swój	nowy	instrument	i	zadowolony	poszedł	
w	dalszą	drogę	do	domu.

Gdy	muzykant	Magiera	wrócił	do	swojego	domu,	otworzył	zadowolony	drzwi,	
obudził	swoją	żonę	i	krzyknął	do	niej:	„Zapal	światło!	Przyniosłem	do	domu	nowe	
skrzypce”.	 Muzykant	 wszedł	 dumnie	 do	 pokoju	 z	 nowym	 instrumentem.	 Kiedy	
jednak	jego	żona	zobaczyła,	co	mąż	przyniósł	do	domu,	z	przerażeniem	krzyknęła:	
„O	Boże!	Co	ty	mi	tutaj	przyniosłeś!	Na	twoich	plecach	wisi	koński	szkielet”.	Wtedy	
muzykant	ostrożnie	odłożył	 to,	 co	miał	na	plecach,	 z	przerażeniem	 i	ku	 swojemu	
zdziwieniu	 stwierdził,	 że	 faktycznie	 zamiast	 skrzypiec	 przyniósł	 do	 domu	 szkielet	
konia.

Gdy	tylko	to	zobaczył,	zdenerwował	się	i	krzyknął:	„Ten	podły	wodnik	znowu	
zrobił	mi	kawał”.	Wtedy	muzykant	wziął	szkielet	i	wrócił	z	nim	z	powrotem	na	most.	
Gdy	 tam	dotarł,	 zauważył,	 że	 jego	 stare	 skrzypce	 i	moneta	 nadal	 leżą	w	miejscu,	

Most na granicy Dziedzic i Chrzelic, przy którym muzykant spotkał wodnika 
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w	którym	je	zostawił.	Z	uśmiechem	na	twarzy	włożył	monetę	do	torby,	wziął	swoje	
stare	skrzypce	i	zadowolony	wrócił	do	domu.

Tak	 jak	 przedstawiono	 to	 na	 początku,	 opisane	 tutaj	 spotkanie	 muzykanta	
Magiery	z	wodnikiem	miało	miejsce	na	moście	nad	Rzymkowickim	Rowem,	który	
stanowi	 tutaj	 granicę	 pomiędzy	Dziedzicami	 i	Chrzelicami	 –	 tak	 jak	 bywa	 to	 od	
stuleci.	Kim	w	rzeczywistości	mógł	być	mieszkający	w	Serwitucie	muzykant?	Według	
informacji	zawartych	w	parafialnych	księgach,	w	Serwitucie	żyła	tylko	jedna	rodzina	
o	takim	nazwisku.	Był	to	Thomas	Magiera,	który	mieszkał	tutaj	razem	ze	swoją	żoną	
Johanną	z	domu	Zając8.	Na	przestrzeni	sześciu	lat	małżeństwu	urodziło	się	czworo	
dzieci:	Francisca	(ur.	1830),	Apollonia	(1832-1871),	Thomas	(1834-1837)	i	Andreas	
(1836-1837).	 Czy	 wzmiankowany	 w	 dokumentach	 kościelnych	Thomas	Magiera	
ma	coś	wspólnego	z	muzykantem	Magierą?	I	czy	w	ogóle	można	utożsamiać	postać	
z	tego	podania	z	jakąś	konkretną	osobą?	Tak	jak	w	poprzedniej	interpretacji	–	pytanie	
to	pozostawiam	bez	odpowiedzi	i	do	własnej	interpretacji	Czytelnika.

Bójka z małym leśnym człowieczkiem9

Przed	kilkoma	laty	w	Dziedzicach	żył	muzykant,	który	był	silnym	i	postawnym	
mężczyzną.	Opowiadał	mieszkańcom	o	pewnym	wydarzeniu,	którego	sam	doświad-
czył.	Pewnej	nocy	wracał	razem	ze	swoim	kolegą	z	zabawy.	Na	drodze	z	Prudnika	do	
Prószkowa	na	 znajdującym	 się	 za	 leśniczówką	moście	 zauważyli	 oni	 gorejącą	 łunę	
ognia.	 Im	 bliżej	 obydwoje	 podchodzili,	 tym	 stawała	 się	 ona	 coraz	 większa.	 Gdy	
dotarli	na	most,	na	drodze	zobaczyli	ogromną	łunę	ognia,	a	na	środku	małego	czło-
wieczka	z	rozłożonymi	rękoma,	który	zablokował	im	drogę	i	nie	pozwolił	iść	dalej.

Wtedy	towarzysz	wspomnianego	muzykanta	powiedział	do	małego	człowieczka:	
„Cofnij	 się	 z	drogi	 i	pozwól	 iść	nam	dalej”.	Człowieczek	 jednak	 tego	nie	uczynił.	
Zdenerwowało	 to	muzykanta,	 który	 powiedział:	 „Jeśli	 nie	 pozwolisz	 nam	przejść,	
będziesz	musiał	ze	mną	walczyć”.	Jednak	słowa	te	nie	wywarły	na	człowieczku	więk-
szego	wrażenia.	A	muzykant	jak	powiedział,	tak	też	uczynił.	Chwycił	małego	czło-
wieczka	i	wtedy	doszło	pomiędzy	nimi	do	bójki.	Gdy	towarzysz	muzykanta	widział,	
co	ten	robi	z	małym	człowieczkiem,	czym	prędzej	uciekł	w	kierunku	wioski.

Jednak	bójka	nie	 trwała	zbyt	długo.	Muzykant	został	chwycony	rękoma	przez	
małego	człowieczka	i	sam	–	nie	wiedząc	nawet	kiedy	–	wylądował	w	rowie	znajdują-
cym	się	po	drugiej	stronie	drogi.	Po	chwili	mokry	jak	pies,	z	podrapaną	twarzą	i	pobi-
tym	ciałem,	wyszedł	z	niego,	a	po	małym	człowieczku	nie	było	już	śladu.	W	takim	
stanie	muzykant	wrócił	do	wioski	i	opowiadał	mieszkańcom	o	swojej	„sławnej”	walce	
z	małym	leśnym	człowieczkiem.

Gdzie	w	przypadku	tego	podania	mogło	dojść	do	spotkania	mieszkańców	Dzie-
dzic	z	małym	człowieczkiem?	Publikacja	źródłowa	podaje	dosyć	dokładny	opis	miej-
sca	tego	zdarzenia:	auf der Chaussee Neustadt-Proskau […] auf der Brücke hinter der 

8 W 1830 r. wzmiankowana jako Zająz. Johanna zmarła w 1837 r. w wieku 40 lat.
9 Na podstawie: Wrobel R., 2005, s. 231-232. Tłumaczenie: Robert Hellfeier.
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Försterei Sedschütz	(na	drodze	z	Prudnika	do	Prószkowa	[…]	na	moście	znajdującym	
się	za	leśniczówką	w	Dziedzicach).	Na	początku	należy	wytłumaczyć,	że	chodzi	tutaj	
o	dzisiejszą	leśniczówkę	położoną	w	Chrzelicach	przy	drodze	wojewódzkiej	nr	414,	
gdzie	kiedyś	mieściła	się	siedziba	leśnictwa	Dziedzice.	Jednak	w	tej	okolicy,	w	nie-
dalekiej	od	siebie	odległości	znajdują	się	dwa	mosty	–	jeden	nad	Pulkowył Krzipopył,	
a	drugi	nad	Kałużowył Krzipopył.	Dlatego	też	nie	można	z	całą	pewnością	stwierdzić,	
w	jakim	dokładnie	miejscu	doszło	do	opisanego	tutaj	zdarzenia.

Wiejski pasterz10

W	dawnych	 czasach	 do	 prac	 polowych	miejscowi	 gospodarze	wykorzystywali	
m.in.	konie,	które	za	dnia	pracowały	na	polu,	a	nocą	wypasane	były	na	pobliskich	
pastwiskach.	W	tutejszej	okolicy	znajdowały	się	dwa	takie	pastwiska:	jedno	nad	rzeką	
Biała,	a	drugie	gdzieś	przy	chrzelickim	lesie.	Jako	że	pastwisko	nad	rzeką	było	 już	
wykorzystane,	to	dozorca	sprawujący	opiekę	nad	parobkami,	których	zadaniem	było	
pilnowanie	pasących	się	koni,	pewnego	dnia	powiedział	im,	aby	ci	poszli	je	wypasać	
na	pastwisko	położone	pod	lasem,	gdyż	to	właśnie	tam	znajdą	sobie	wystarczająco	

10 Chronik …, s. 24-26. Tłumaczenie: Robert Hellfeier i Krzysztof Lubczyk.

Most nad „Pulkowył Krzipopył”, przy którym mogło dojść do spotkania z małym człowieczkiem. 
W tle po lewej stronie widoczny jest fragment zabudowań leśniczówki
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dużo	pożywienia.	Pierwszą	osobą,	której	przyszło	pilnować	konie,	był	Johann	–	naj-
starszy	parobek,	który	tej	nocy	miał	do	przypilnowania	cztery	konie.

Noc	była	chłodna.	W	związku	z	tym	Johann,	aby	się	ogrzać,	rozpalił	sobie	ogni-
sko	w	pobliżu	dwóch	dębów.	Nieustraszony	siedział	przy	nim	i	czekał	na	przybycie	
pozostałych	pasterzy.	W	pewnym	momencie	stróż	wiejski	odgwizdał	godzinę	22:00.	
Wkoło	było	spokojnie.	Johann	dołożył	jeszcze	drwa	do	ognia,	owinął	się	płaszczem	
i	zasnął.	Po	godzinie	stróż	odgwizdał	23:00.	Dźwięk	gwizdka	obudził	Johanna.	Ten	
po	chwili	przetarł	oczy	 i	rozejrzał	się	wkoło	w	poszukiwaniu	pozostałych	pasterzy,	
których	jednak	nadal	tutaj	nie	było.	

Nagle	Johann	zrobił	się	niespokojny,	a	konie	zaczęły	dyszeć.	Rozejrzał	się	i	onie-
miał,	kiedy	zobaczył	przed	sobą	czarnego	psa11,	wielkiego	jak	cielę,	który	leżał	przed	
nim	i	gapił	się	na	niego	swymi	wielkimi	oczyma.	Przerażony	pasterz	zaczął	krzyczeć.	
Szybko	wziął	bicz,	który	miał	pod	ręką,	i	uderzył	nim	o	ziemię.	Wtedy	odezwał	się	
jakiś	głos,	który	powiedział	mu:	„Nie	czyń	mi	krzywdy,	w	przeciwnym	razie	stanie	
się	to	twoim	nieszczęściem”.

Księżyc	rozświetlał	gwieździste	niebo,	a	aura	wokół	była	spokojna.	Przestraszony	
Johann	dosiadł	konia	i	odjechał	galopem	przed	siebie.	Wtedy	niebo	zaczęło	robić	się	
coraz	ciemniejsze.	Po	chwili	zrobiło	się	tak	ciemno,	że	Johann	nie	widział	przed	sobą	
drogi.	Zaczął	wiać	silny	wiatr,	który	łamał	drzewa.	Do	tego	rozpętała	się	burza	z	pio-
runami.	Johann	popędzał	konia	coraz	szybciej,	będąc	w	niebezpieczeństwie	zaczął	się	
modlić	i	w	tym	momencie	usłyszał	głos	zbliżających	się	w	jego	kierunku	pozostałych	
pasterzy,	na	których	tak	długo	czekał.	

Nagle,	 równie	 szybko	 jak	burza	 się	 rozpętała,	 tak	 też	wszystko	wkoło	ucichło,	
a	Księżyc	rozświetlał	nocne	niebo	jak	wcześniej.	Wtedy	w	pobliskim	strumyku	Johann	
usłyszał	plusk	i	śmiech12.	Odwrócił	się,	ale	niczego	nie	zauważył.	Blady	i	przerażony	
dotarł	do	nadjeżdżających	pasterzy	i	opowiedział	im,	co	słyszał	i	co	widział.	Słysząc	
te	opowieści,	pasterze	byli	jednak	zdziwieni,	gdyż	twierdzili,	że	nie	spostrzegli	żadnej	
niepogody,	burzy	i	piorunów,	o	których	opowiadał	im	Johann.

Podanie	to	nie	podaje	niestety	zbyt	szczegółowych	informacji	o	miejscu,	w	któ-
rym	miało	dojść	do	opisanego	wydarzenia.	Można	jedynie	przypuszczać,	że	pastwiska	
znajdujące	się	pod	chrzelickim	lasem,	o	których	tutaj	mowa,	znajdowały	się	na	dzi-
siejszym	obszarze	Wygōnu	lub	Pulkōw	w	Dziedzicach	albo	też	w	Kocurach	położonych	
przy	granicy	Dziedzic	i	Smolarni.

11 W oryginale ein schwarzer Hund – jest to określenie stosowane w podaniach i legendach, które oznacza 
diabła lub też duszę zmarłej osoby, która po śmierci nie zaznała wiecznego spokoju.

12 Ten zapis sugeruje, iż podanie to związane jest z wodnikiem, a czarnym psem, którego widział Johann, 
mógł być właśnie wodnik, który w lokalnych podaniach i legendach przyjmuje różne postacie.
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Dom rodziny Goretzka, lata 30. XX w.1

Dom rodziny Pach, lata 30. XX w.2

1  Zbiory prywatne: H. Wiesner, Strzeleczki.
2  Zbiory prywatne: D. Morawiec, Racławiczki.

Zabudowania
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Dom rodziny Bensch, lata 20. XX w.3

Fragment ul. Opolskiej, widok na przystanek PKS, lata 504.

3  Zbiory prywatne: M. Biskup, Niemcy.
4  Zbiory prywatne: I. Lier, Ligota Prószkowska.
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Zabudowania gospodarcze przyległe do budynku szkoły podstawowej, lata 605.

Widok na Serwitut od strony drogi z Racławiczek, lata 606.

5 Zbiory prywatne: A. Grams, Niemcy.
6 Zbiory prywatne: A. Różyczka, Serwitut.
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Dom rodziny Kasperek, lata 70. XX w.7

Widok na ulicę Pachów, w kierunku remizy OSP, lata 708.

7 Zbiory prywatne: K. Kasperek, Smolarnia.
8 Zbiory prywatne: G. Lindner, Smolarnia.
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Widok na ulicę Opolską, w kierunku ulicy Leśnej9

Przystanek PKS i budka wartownicza10

9 Zbiory prywatne: H. Magiera, Smolarnia.
10 Zbiory prywatne autora.
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Dawniej dom rodziny Pach, 1992 r.11

Dawniej dom rodziny Kasperek, 1992 r.12

11 Archiwum WUOZ, fot. mgr Maria Bitka.
12 Ibidem.
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Nieistniejące już zabudowania należące dawniej do rodziny Walczyk, 1992 r.13

Nieistniejąca już część zabudowań w Serwitucie należąca dawniej do rodziny Wieja, 1992 r14

13 Ibidem.
14 Ibidem.



263

I Komunia Święta

Obrazek pierwszokomunijny, 1932 r.1

           

       Gertrud Notzon, koniec lat 30.2                                     Marie Menzler, początek lat 30.3

1 Zbiory prywatne autora.
2 Zbiory prywatne: K. Józef, Ligota Prószkowska.
3 Zbiory prywatne: H. Wiesner, Strzeleczki.
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Karl Okon, 1937 r.4

             Maria Okon, 1939 r.5            Antonie Kasperek, lata 30.6

4 Zbiory prywatne autora.
5 Ibidem.
6 Zbiory prywatne: K. Kasperek, Smolarnia.



265

Obrazek pierwszokomunijny, Paul Tannenbaum, 1928 r.7

7 Zbiory prywatne autora.
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Obrazek pierwszokomunijny, Susanna Apostel, 1934 r.8

8 Ibidem.
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         Wilhelm Rogosch z Ligoty Bialskiej Karl Okon ze Smolarni
     i Anastasia Apostel ze Smolarni, 1913 r.1 i Anna Barysch z Racławiczek, 1925 r.2

Valentin Bensch z Chrzelic i Sophie Lisson ze Smolarni, 1918 r.3

 1  Zbiory prywatne: I. M. Springer, Dziedzice.
2  Zbiory prywatne autora.
3  Zbiory prywatne: M. Biskup, Niemcy.

Weselne
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August Rogosch z Dziedzic i Bronislawa Kasperek ze Smolarni, 1931 r.4

Josef Lisson ze Smolarni i Bronislawa Heyna z Dziedzic, 1933 r.5

4  Zbiory prywatne: K. Apostel, Smolarnia.
5  Ibidem.



269

Paul Suchy z Chrzelic i Maria Daniel ze Smolarni, 1928 r.6

Hermann Gonsior z Dziedzic i Hedwig Apostel ze Smolarni, 1937 r.7

6  Zbiory prywatne: K. Białek, Smolarnia.
7  Ibidem.
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Johann Heyna z Dziedzic i Maria Apostel ze Smolarni, 1938 r.8

Johann Kasperek i Hedwig Josef – obydwoje ze Smolarni, 1939 r.9

8  Zbiory prywatne: I. M. Springer, Dziedzice.
9  Zbiory prywatne: K. Kasperek, Smolarnia.
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                Lucia Chowanietz1       Anna Malcharczyk2

    Mieszkanki Serwitutu –        Mieszkanki Smolarni. Od lewej strony:  
Franciszka (po lewej) i Anna (po prawej)3      Hedwig Joseph, Gertrud Goretzka, Klara 
                       Goretzka, Emilie Joseph i Mathilde Joseph4

1  Zbiory prywatne: A. Różyczka, Serwitut.
2  Zbiory prywatne autora.
3  Zbiory prywatne: A. Cziomer, Serwitut.
4  Zbiory prywatne: A. Lindner, Zawada-But.

Strój ludowy
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       Hedwig Okon5               Mieszkanki w stroju ludowym,
                 osoby na zdjęciu nierozpoznane6

                Osoba nierozpoznana7  Osoba nierozpoznana8

5  Zbiory prywatne: S. Okon, Niemcy.
6  Zbiory prywatne: M. Lisoń, Smolarnia.
7  Zbiory prywatne: K. Józef, Ligota Prószkowska.
8  Ibidem.
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Mieszkańcy

Anna i Josef Bieniek z dziećmi, 1940 r.1

           Rodzina Szyma (Siemens)2  Albina Okon z wnukami Karlem i Johannem3

1  Zbiory prywatne: M. K. Bieniek, Serwitut.
2  Zbiory prywatne: L. Kusiek, Smolarnia.
3  Zbiory prywatne autora.



274

Pauline Goretzka z wnuczkami, 1934 r.4      Dzieci przed kapliczką, lata 40.5

Młodzież ze Smolarni, lata 30.6

4  Zbiory prywatne: H. Wiesner, Strzeleczki.
5  Zbiory prywatne: A. Janocha, Dziedzice.
6  Zbiory prywatne: A. Wieja, Dziedzice.
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W lesie, lata 30.7

Dziewczyny ze Smolarni, początek lat 30.8

7  Ibidem.
8  Zbiory prywatne: I. M. Springer, Dziedzice.
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Rolnictwo

Koszenie łąki. Na zdjęciu Georg Apostel i Edmund Joseph, lata 40.1

Oranie pola, na zdjęciu mieszkańcy Dziedzic2

1  Zbiory prywatne: A. Wieja, Dziedzice.
2  Zbiory prywatne: R. Spicka, Racławiczki.
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Podziękowanie za żniwa. Na zdjęciu od lewej strony: Anna Rogosch, Klara Malcharczyk  
i Gertrud Graba, 1933 r.3

Na polu. W tle po prawej stronie widoczne zabudowania rodziny Mottek4

3  Zbiory prywatne: I. M. Springer, Dziedzice.
4  Zbiory prywatne: A. Lindner, Zawada-But.
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Powrót z pola, 2. połowa lat 60.5

Praca na łące, 1970 r.6

5  Zbiory prywatne: S. Janocha, Serwitut.
6  Zbiory prywatne: R. Spicka, Racławiczki.
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Praca na łące, lata 80.7

Praca na łące, początek lat 80.8

7  Zbiory prywatne: A. Cziomer, Serwitut.
8 Zbiory prywatne: I. E. Brodkorb, Smolarnia.
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sygn.	3381.
•	Akta	podworskie	z	Chrzelic,	sygn.	1.
•	 Landratsamt	Neustadt,	die Bildung von Vereinen ehemaliger Krieger,	sygn.	35.
•	 Landratsamt	Neustadt,	die Kirchen Vorsteher u. Kirchenbildung bei den katholische 

Kirchen,	sygn.	157.
•	 Landratsamt	Neustadt,	Verzeichnis der Gemeinden und Gutsbezirke des Abstim-

mungsgebietes des Kreises Neustadt O./S.,	sygn.	59.

Archiwum	 Państwowe	 we	 Wrocławiu,	 Kataster	 Karoliński	 1722-1726,	 Der Für-
stenthumer Oppeln u. Rattibor Revisorische Relationes Bekänntnise u. Befunds Tabellen 
tomus XXIX. Darinnen befinden sich aus dem Oberglogauischen Kresie die 1–33 Stück 
Unterthanen 1723–1723,	sygn.	143.

Moravský	zemský	archiv	v	Brně,	Inventář panství Pruskov a Chřelice,	sygn.	789/a.

Wojewódzki	Urząd	Ochrony	Zabytków	w	Opolu:
•	Karta	ewidencyjna	pomnika	pamięci	narodowej,	nr	rejestru:	KS.A-t.I-199/88
•	Karta	 Ewidencji	 Stanowiska	 Archeologicznego	 z	 2.10.1984	 r.,	 miejscowość	

Dziedzice	(autor:	L.	Bokła).
•	Karta	 Ewidencji	 Stanowiska	 Archeologicznego	 z	 6.05.1979	 r.,	 miejscowość	

Dziedzice	(autorzy:	Bykowski,	S.	Pazda).
•	Karta	 Ewidencji	 Stanowiska	 Archeologicznego	 z	 6.05.1979	 r.,	 miejscowość	

Smolarnia	(autorzy:	Bykowski,	S.	Pazda).

Muzeum	Czynu	Powstańczego	na	Górze	Św.	Anny,	„Zbrodnie	niemieckie”,	relacje	
świadków,	nr	inw.	78	i	79.

Biblioteka	Śląska	w	Katowicach,	mikrofilm	(sygn.	487,	Podgrupa	„Gonsior”	–	ewi-
dencja	3.	kompani	baonu	prudnickiego).

Centralne	 Muzeum	 Jeńców	 Wojennych	 w	 Łambinowicach-Opolu.	 Mikrofilmy:	
moskiewski	(sygn.	1-R	III),	praski	(sygn.	2-R	II).

Wydział	Kartografii	Starostwa	Powiatowego	w	Krapkowicach,	Liegenschaftsbuch des 
Gemeindebezirk Sedschütz,	Band	1,	Band	2,	Band	4.
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Kroniki i inne dokumenty niepublikowane

1.	 Kronika	gminy	wiejskiej	Dziedzice	(Chronik der Gemeinde Sedschütz).	
2.	 Kronika	parafii	Racławiczki,	tom	I,	prowadzona	do	roku	1957.
3.	 Kronika	parafii	Racławiczki,	tom	II,	prowadzona	od	roku	1958.
4.	 Księgi	 chrztów	parafii	Racławiczki	 z	 lat:	 1765-1796,	 1797-1813,	 1814-1833,	

1833-1849,	1849-1866,	1866-1903,	1903-1938.
5.	 Księgi	ślubów	parafii	Racławiczki	z	lat:	1766-1844,	1845-1892,	1892-1948.
6.	 Księgi	 zgonów	parafii	Racławiczki	 z	 lat:	 1756-1814,	 1814-1851,	 1851-1916,	

1917-1948,	1949-1957,	1958-1977.
7.	 Księga	zgonów	parafii	Nawiedzenia	Świętej	Maryi	w	Łączniku,	lata	1910-1945.
8.	 Kronika	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Smolarni	prowadzona	od	1962	r.
9.	 Kronika	szkoły	podstawowej	z	Racławiczek,	1960-1990.
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Wallstein	Verlag,	Göttingen	2001.

4. Der Augustaufstand in Oberschlesien. Nach amtlichen Mitteilungen,	Verlag,	 für	
Politik	und	Wirtschaft	G.m.b.H.,	Berlin	1920.
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Wyd.	Instytut	Śląski	w	Opolu,	Opole	1980.

21. Handbuch für die Provinz Schlesien,	Zweiten	Abteilung,	Verlag	von	Wilh.	Gottl.	
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26. Historia Śląska,	Czapliński	Marek	(red.),	Kaszuba	Gabriela,	Wąs	Gabriela,	Żere-
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35.	Malec-Masnyk	Bożena,	Plebiscyt na Górnym Śląsku,	 Instytut	 Śląski	w	Opolu,	
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Towarzystwo	Kultury,	Prudnik	1985.

41.	Ks.	dr	Nabzdyk	Zygmunt,	Plebiscyt i trzecie powstanie śląskie na ziemi prudnic-
kiej,	[w:]	Ziemia Prudnicka – Rocznik 2001,	Spółka	Wydawnicza	„Aneks”,	Prud-
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