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WSTÊP
W ostatnim czasie powstaje wiele ksi¹¿ek dotycz¹cych historii mniejszych lub wiêkszych miasteczek i wsi w naszym regionie raciborskim.
Ka¿da taka ksi¹¿ka ma za zadanie uzmys³owiæ nam, prosto ¿yj¹cym
ludziom ile trudu przeszli i z jakimi k³opotami musieli siê zmagaæ osadnicy i dawni mieszkañcy, aby powsta³o miejsce w którym dzisiaj ¿yjemy.
Ka¿da miejscowoæ ma swoj¹ niepowtarzaln¹ historiê i dzieje, które
wp³ynê³y na nasze dzisiejsze ¿ycie. Przecie¿ to nasi przodkowie dbali
o to, aby miejsce w którym oni kiedy mieszkali i go szanowali, by³o
miejscem bytu dla nastêpnych pokoleñ. Wiadomo, ¿e ¿ycie w bardzo
dawnych i jeszcze nie tak dawnych czasach by³o trudne. Ludzie jednak przetrwali. Co dawa³o im si³ê wytrwaæ. Czy tym czym nie by³a
wola utrzymania tego co dostali kiedy od swoich przodków? Ka¿dy
z nich mia³ mocn¹ wiarê oraz kawa³ek w³asnej ziemi czy pola. Dla tego
kawa³ka powiêcali nieraz ca³e swoje spracowane ¿ycie. A jak my dzisiaj
podchodzimy do sprawy uszanowania miejsca w którym mieszkamy?
Czy¿ to nie my niszczymy przyrodê tak piêkn¹, która nas otacza? Czy¿
to nie my toczymy spory ze swoimi s¹siadami, chocia¿ ju¿ dawno nie
wiadomo o co posz³o? A co z histori¹? Kto nie zna dziejów tej ziemi, ten
zachowuje siê na niej jak jaki barbarzyñca. Brak wiedzy sprawia, ¿e
niektóre rzeczy s¹ dla nas obojêtne, ¿e to co siê dzieje wokó³ jakby nas
nie dotyczy. A jednak chyba nie chcemy aby dorobek naszych przodków poszed³ na marne. A co z nasz¹ wiar¹? Przecie¿ nie na darmo
wokó³ ¯erdzin stoi tyle krzy¿y i kapliczek. Kiedy nasi przodkowie nie
wstydzili siê by zdj¹æ kapelusz przed krzy¿em a nawet go uca³owaæ. Te
krzy¿e maj¹ nam przedstawiæ, ¿e wiara naszych przodków by³a mocna
i dawa³a im si³ê tak potrzebn¹ do ich ciê¿kiego ¿ycia.
¯erdziny  ma³a wioska jakich wiele na Górnym l¹sku. Wioska,
która ¿yje i têtni w³asnym rytmem. Rytmem, który wystukuj¹ jej mieszkañcy. To od nas, mieszkañców tej ma³ej wioski, zale¿y jak bêdzie ona
wygl¹da³a w przysz³oci. Poznawajmy nasz¹ wioskê, poznawajmy
i podziwiajmy przyrodê, która nas otacza. Aby miejsce w którym mieszkamy by³o spokojne, piêkne i s³u¿y³o dalszym pokoleniom. Dlatego nie
zapomnijmy o naszej dawnej wspólnej historii i dbajmy o nasz¹ wioskê,
dbajmy o ¯erdziny.
Autor
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I. Historia l¹ska od kultury ³u¿yckiej a¿ po koniec XX w.
Najstarsze lady istnienia cz³owieka na naszym terenie pochodz¹
sprzed 150 tysiêcy lat. Taki ogrom czasu trudno sobie wyobraziæ.
A jednak tak dawno temu ¿yli tu ludzie, pozostawiaj¹c lady swojej
prymitywnej jeszcze egzystencji. Nie by³o to ¿ycie ³atwe. Czyha³o pe³no
niebezpieczeñstw, zarówno ze strony innych ludzi jak i dzikich zwierz¹t,
dlatego te¿ populacje te nie rozwija³y siê szybko, ¿y³y w ma³ych grupach, prowadz¹c plemienny styl ¿ycia. Ludzie w tych plemionach razem
uprawiali pola, razem polowali, razem walczyli z innymi plemionami.
Ci¹g³oæ osadnicza przetrwa³a na naszym terenie kilkakrotne zlodowacenia. Ust¹pi³y one oko³o 10 tys. lat temu. Piêæ tysiêcy lat póniej,
w okresie kamienia g³adzonego (neolitu) prowadzono na naszej ziemi
osiad³y tryb ¿ycia, utrzymuj¹c siê z uprawy ziemi i hodowli zwierz¹t.
l¹sk to teren obecnoci kultury ³u¿yckiej (1300400 r.p.n.e.). Za jej
nosicieli niektórzy historycy uwa¿aj¹ Wenedów, którzy obecni byli na
terenach Pomorza, Wielkopolski, l¹ska, £u¿yc, Moraw i Ma³opolski.
Plemiona te zosta³y wyparte przez plemiona Celtyckie z po³udnia europy, które rozwija³y siê niemal równolegle z miastem i rozszerzaj¹c¹ siê
pañstwowoci¹ Rzymu. Wród uczonych panuje twierdzenie, ¿e to w³anie ekspansja Rzymian spowodowa³a, ¿e Celtowie przesuwali siê
w niezaludnion¹ pó³noc Europy. Celtom przypisuje siê miêdzy innymi
wynalazek ko³a, zdolnoæ wytapiania ¿elaza i produkcjê narzêdzi. Dzisiaj spadkobiercami Celtów s¹ Irlandczycy i Anglicy.
Ludy Celtyckie na pocz¹tku naszej ery, tj. oko³o roku 25 po narodzinach Chrystusa, zosta³y wypchniête z terenów l¹ska przez kolejn¹ falê
migracyjn¹  plemiona Germañskie zwanych Wandalami. Nap³yw ludów Germañskich spowodowa³ pewne zniszczenie pozosta³oci dawnej
kultury, ale równie¿ te¿ nowy, bogaty rozwój. Na l¹sku najd³u¿ej utrzymywali siê germañscy Silingowie, bo gdzie do pocz¹tku VI wieku.
Niektórzy wywodz¹ nazwê l¹ska Silesia od tego w³anie plemienia.
Na prze³omie V i VI wieku na l¹sku osiedli³y siê germañskie plemiona Gotów i Gepidów wypêdzonych przez Hunów z nad Morza Czarnego. Razem z tymi plemionami na ziemiê l¹sk¹ przybyli pierwsi chrzecijanie. Z dorzecza Dunaju w kierunku pó³nocnym zaczêli swoj¹ wê¯erdziny  nasza wioska
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drówkê S³owianie. Plemiona S³owiañskie zaczê³y nap³ywaæ na nasze
tereny od 300 do 500 roku i tu pozosta³y. Oko³o roku 600 n.e. ludzie
zaczêli prowadziæ jeszcze bardziej osiad³y tryb ¿ycia. Zreszt¹ czas migracji wielkich hord ludzkich na terenie Europy powoli siê koñczy³. Tereny
Silesii zamieszkiwa³o kilka plemion s³owiañskich. Nale¿eli do nich
przede wszystkim lê¿anie i Opolanie. Te dwa plemiona by³y najliczniejsze, zw³aszcza Opolanie, którzy ¿yli a¿ w 20u grodach. Okrêg Górnego l¹ska g³ównie zamieszkiwali Opolanie i mniejsze plemiê Go³êszczyców ze swoimi 5 grodami. W tych czasach powstaje te¿ gród
w Raciborzu.
W drugiej po³owie IX wieku w 870 roku l¹sk, jak i wiêkszoæ ziem
plemion Wilan podporz¹dkowa³ sobie si³¹ dzielny ksi¹¿ê Moraw wiêtope³k (Svetopluk). Jako pierwsi padli Go³êszczyce, którzy gniedzili
siê blisko Bramy Morawskiej, potem Opolanie, na koñcu podbi³ lê¿an.
W roku 966, czêæ l¹ska przesz³a w rêce Polskie jako wiano dla Mieszka I, który o¿eni³ siê z czesk¹ ksiê¿niczk¹ Dobraw¹. Mieszko I otworzy³
tym samym drzwi chrzecijañstwu do swojego kszta³tuj¹cego siê pañstwa Polan. Od tej pory zaczê³a siê planowana chrystianizacja l¹ska,
który by³ pod jurysdykcj¹ praskiego biskupa Wojciecha. Prze³om, z punktu widzenia religijnego, nast¹pi³ w roku 1000, gdy zosta³y utworzone
biskupstwa w Gnienie i we Wroc³awiu. W ewangelizacjê plemion nie
tylko s³owiañskich zaanga¿owa³ siê sam w. biskup Wojciech, po tym
jak zosta³ wygnany z Pragi i przyby³ na tereny Polski.
Po mierci Boles³awa Chrobrego (1025), syna Mieszka I, na naszych ziemiach nast¹pi³y z³e czasy. Od po³udnia trwa³y najazdy Czechów 103538 i powrót do pogañstwa. Zniszczono wtedy niemal wszystkie kocio³y i kaplice, wymordowano biskupów i kap³anów, przeladowano chrzecijan. Kolejny do³ek religijnokulturowy nast¹pi³ w roku
103746. Nastêpcy Boles³awa Chrobrego: Mieszko II, Kazimierz I Odnowiciel, Boles³aw Krzywousty z trudem nad wszystkim panowali.
Ksi¹¿ê Boles³aw Krzywousty przed mierci¹ podzieli³ Polskê pomiêdzy
swych trzech synów (podzia³ dzielnicowy). Najstarszy z synów W³adys³aw II z przydomkiem Wygnaniec otrzyma³ Kraków i ca³y l¹sk. To
jednak by³o dla niego za ma³o. Rozpocz¹³ dzia³ania na rzecz przywrócenia jednoci pañstwa. Plan ten koñczy siê tym, ¿e sam musi uciekaæ na
dwór niemiecki do swojego szwagra cesarza niemieckiego Konrada III.
W roku 1163 na l¹sk wracaj¹ synowie W³adys³awa Wygnañca: Boles³aw, Mieszko i Konrad. Opiekê nad nimi sprawuje Henryk Brodaty.
6
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Boles³aw zwany Wysokim otrzyma³ ksiêstwo dolnol¹skie ze stolic¹ we
Wroc³awiu, m³odszy Mieszko zwany Pl¹tonogim (11301211) otrzyma³ ksiêstwo górnol¹skie ze stolic¹ w Raciborzu, Konrad z kolei otrzyma³ G³ogów i przyleg³e tereny. Jednak ca³a batalia o wp³ywy na l¹sku
rozegra³y siê miêdzy Boles³awem a Mieszkiem. Chodzi³o miêdzy innymi o Opole. Po mierci Jaros³awa (syna Boles³awa) do którego nale¿a³o
Opole, Mieszko szybko postara³ siê o prawa do tego miasta. Ostatecznie
przynale¿noæ Opola do ksiêstwa górnol¹skiego potwierdzi³ syn Mieszka Kazimierz, który w 1211 roku przeniós³ stolicê ksiêstwa z Raciborza
w³anie do Opola.
Z pocz¹tkiem wiosny 1241 roku przez l¹sk przewala siê niepohamowana horda Tatarów i Mongo³ów. Po ich przejciu zostawa³y tylko
zgliszcza i mieræ. Mówiono, ¿e to ju¿ koniec wiata. Obliczono, ¿e na
samym l¹sku sp³onê³o oko³o 500 miast i wiosek. Dziwnym faktem jest
ocalenie miasta Raciborza, które jako z nielicznych, zdo³a³o siê kilka razy
obroniæ przed Tatarami. Przypisuje siê to szczególnej opiece Matki Najwiêtszej.
W trakcie wycigu o koronê Polski pomiêdzy Janem Luksemburczykiem a Kazimierzem Wielkim, ten ostatni otrzymuje j¹ za cenê oddania l¹ska Czechom. Czechy politycznie by³y s³abe, wtedy do g³osu
dosz³y Wêgry. l¹sk na kilkanacie lat sta³ siê równie¿ w³asnoci¹ Wêgier. W Europie w 1618 roku rozpoczê³a siê wojna trzydziestoletnia
pomiêdzy koalicj¹ katolickich ksi¹¿¹t Rzeszy popieranymi przez Hiszpaniê, Niderlandy a obozem protestanckim, popieranym przez Francjê,
Szwecjê, Holandiê. Wojna ta trwa³a do 1648 roku. Jej miertelne ¿niwo
to prawie 1/3 ludnoci ca³ej Europy. Po wojnie trzydziestoletniej próbowano odbudowaæ materialnie i duchowo l¹sk. Du¿¹ zas³ugê w tym
przedsiêwziêciu mia³ ród Oppersdorfów z G³ogówka, który jako pierwszy sprowadzi³ Jezuitów i tym samym postara³ siê o odnowê duchow¹
l¹ska po tej okropnej w skutkach wojnie.
W 1683 roku przez ziemie l¹skie przechodzi Jan III Sobieski, kiedy
to z odsiecz¹ przeciw nawale tureckiej idzie pod Wiedeñ. Przechodzi
wtedy przez Racibórz, ¯erdziny, Kornice, Pietrowice Wielkie. Wiek XIX
to przede wszystkim kampania napoleoñska. W 1806 roku Napoleon
Bonaparte wyst¹pi³ przeciw Prusom i pragn¹³ opanowaæ l¹sk. W 1811
roku wojska napoleoñskie w drodze na Rosjê pustoszy³y l¹skie miasta
i wioski.
l¹zacy mieli ju¿ tych wojen serdecznie dosyæ, a szczególnie I wojny
¯erdziny  nasza wioska
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wiatowej (19141918), która zniszczy³a mocno Europê w tym tak¿e
l¹sk. l¹sk sta³ siê znowu ziemi¹ przetargu miêdzy Niemcami, Czechami i rodz¹cym siê pañstwem Polskim. Lud l¹ski stara³ siê wtedy walczyæ o swoje prawa ze wszystkim co by³o im jako obce. St¹d trzy
wielkie Powstania l¹skie w 1919, 1920 i 1921 roku. Skoñczy³o siê to
wszystko plebiscytem 20 marca 1921 roku, po którym oko³o 30% Górnego l¹ska dosta³o siê Polsce. ¯erdziny zosta³y w obszarze Niemiec.
Granica by³a w RaciborzuBrzezie. Na wschód od Raciborza by³y tereny polskie, a na zachód niemieckie.
W 1933 roku do w³adzy doszed³ Adolf Hitler, ludzie otrzymali upragnion¹ pracê, a tym samym wzrós³ gwa³townie przemys³. Zaczêto zacieraæ lady s³owiañskoci poprzez zmianê nazw brzmi¹cych bardziej po
l¹sku ni¿ po niemiecku, zalecano zmianê nazwisk l¹skich na niemieckie. Zmieniano wtedy równie¿ nazwy miejscowoci. Dnia 1 wrzenia
1939 roku Niemcy atakuj¹ Polskê. Rozpoczyna siê II wojna wiatowa.
Jednym z planów Hitlera by³ plan, aby po skoñczonej wojnie wiejska
ludnoæ l¹ska zosta³a przesiedlona na rubie¿e wschodnie, za l¹sk
mieli zasiedliæ specjalnie wybrani ba³erzy z g³êbi Niemiec. Oni to mieli
przej¹æ grunta l¹zaków i stworzyæ du¿e, dochodowe gospodarstwa.
W 1945 roku Hitler przegrywa wojnê, a l¹sk staje siê czêci¹ Polski
sterowanej przez Zwi¹zek Radziecki. Zaraz po II wojnie wiatowej oko³o 300 ty. ludzi z Górnego l¹ska wysiedlono do Niemiec. Kilkanacie
tysiêcy wysiedlono do ZSSR, gdzie jeszcze w niewoli przebywa³o bardzo wielu ¿o³nierzy Wermachtu, w którym tak¿e s³u¿y³o wielu ¿o³nierzy
ze l¹ska.
Po 1956 roku, po ciê¿kich czasach stalinowskiego re¿imu, wiele
ludzi ze l¹ska wyjecha³o do Niemiec w ramach akcji tzw. ³¹czenia rodzin. Po zwyciêstwie Solidarnoci, a zw³aszcza po obaleniu komunizmu w Polsce, w 1989 roku bardzo wielu l¹zaków zdecydowa³o siê na
sta³e wyjechaæ do Niemiec, widz¹c w tym jedyn¹ szansê poprawy bytu
materialnego dla swojej rodziny. Wiêkszoæ wyjecha³a do swoich krewnych i bliskich. Tam dostali pracê, mieszkanie. Ale i tam l¹zacy nie czuli
siê w pe³ni zaakceptowani. Dzi mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e
w Niemczech l¹zacy s¹ traktowani jako Polacy, a w Polsce traktowani
jako narodowoæ niemiecka, a to przez to, ¿e l¹sk przez d³ugi czas
nale¿a³ do Niemiec.
Dzisiaj koszty komunizmu oraz z³owrogi materializm zmuszaj¹ l¹zaków do wyjazdów zarobkowych po ca³ej Europie. l¹sk opolski prze8
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¿ywa prawdziwy exodus. Wszyscy m³odzi ludzie, którzy posiadaj¹ paszporty niemieckie zaraz po szkole wyje¿d¿aj¹ za granicê. Wyjazdy te jednak nie s¹ lekarstwem na zaspokojenie w pe³ni potrzeb materialnych
i duchowych l¹zaków, doprowadzaj¹ tak¿e do ró¿nych mniejszych lub
wiêkszych tragedii. Nastêpuje roz³¹ka ma³¿eñstw, trudnoci w wychowaniu dzieci. Pracuj¹cy za granic¹ maj¹ do czynienia z tymczasowoci¹, czym nietrwa³ym, gdy s¹ w domu myl¹ o pracy za granic¹, gdy
s¹ w pracy myl¹ o domu. Na l¹sku jak i w Polsce brakuje pracy,
a ¿aden jeszcze nie wymyli³ antidotum aby temu zjawisku zaradziæ. Na
razie to sami pracuj¹cy za granic¹ powinni g³êboko myleæ o poczuciu
swojej wartoci, o swojej rodzinie, o innych bliskich ludziach, by nie
rozp³yn¹æ siê w morzu czego, co mo¿na by³oby nazwaæ nijakoci¹.
Przecie¿ nie o to chodzi, ¿eby w swoim domu byæ tylko gociem.
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II. Od Szardyny przez Schardziny do ¯erdzin
¯erdziny, le¿¹ce na wysokoci 250 m.n.p.m (jeden z najwy¿szych
punktów wysokociowych w gminie Pietrowice Wielkie), w odleg³oci
4 km od Raciborza w kierunku pó³nocnozachodnim, wspomniane zosta³y po raz pierwszy w dokumencie z 10 kwietnia 1350 roku, w którym
to ksi¹¿ê Miko³aj potwierdza ofiarowanie przez kanonika Gerlacha
4 ³anów ziemi (oko³o 80 ha), po³o¿onych w Szardynie (¯erdzinach) jako
dotacji na o³tarz w. Ma³gorzaty w kaplicy zamkowej w Raciborzu. Ziemia ta obejmuje pole wykarczowane i niewykarczowane oraz ugory ze
wszystkimi dochodami i prawami jak równie¿ stodo³ami i ogrodami
nale¿¹cymi do tej ziemi (im Gola vive Scherzina prope villam Paulow).
Inne odmiany nazwy ¯erdziny spotykane w dokumentach to: Szardyna (1350), Zarzyna (1383), Scherdze, Schardyc, Zarzin, czy  obecne
w mowie potocznej po dzi dzieñ  Szardziny (Schardziny). Ustalenie
nazwy wioski jest doæ trudne. Mo¿liwe jest jej pochodzenie od rdzenia
¿ar, oznaczaj¹cego po¿ar, gor¹co lub ¿ar, czy stoj¹cej blisko ¿arzyny
ofiary ca³opalnej. Wtedy nazwa oznacza³aby miejsce sk³adania ofiar lub
te¿ obszar powsta³y po po¿arze np. lasu. ¯erdziny mog³y te¿ oznaczaæ,
co jest bardziej prawdopodobne, osadê ogrodzon¹ ¿erdziami po wykarczowanych woko³o lasach, wzglêdnie zbudowan¹ na ¿erdziach. Nazwa
Szardyna i Szardziny mo¿e równie¿ wskazywaæ na szaroæ domów lub
otoczenia. Proboszcz Zawadzki w kronice parafialnej próbuje te¿ wyt³umaczyæ pochodzenie nazw wiosek z swojej parafii. Przy ¯erdzinach
spotykamy takie t³umaczenie: Schardziny, wczeniej Szardziny albo ¯arczyny czyli w nazwie jest ¿arcie lub o¿arcie (opicie). Nazwa ¯erdziny
zalicza siê do nazw kulturowych, które to oznaczaj¹ dzie³a r¹k ludzkich,
a wiêc urz¹dzenia, instytucje i wytwory kultury spo³ecznej czy duchowej. Nazwy kulturowe mo¿na podzieliæ na dwie grupy:
a) odnosz¹ce siê do ¿ycia materialnego cz³owieka (¯erdziny),
b) odbijaj¹ce jego pogl¹dy spo³eczne i ¿ycie duchowe
(Boguchwa³ów).
Nazwy kulturowe mówi¹ nam du¿o o danym ¿yciu spo³ecznym jego
mieszkañców (bo np. zbudowano z ¿erdzi). Do XV wieku w powiecie
raciborskim by³o 5 miejscowoci o nazwie kulturowej.
10
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Pierwsza osada powsta³a najpierw na skrzy¿owaniu pól w odleg³oci oko³o 300 m. od obecnej wioski w kierunku Pietrowic Wielkich. Na
pocz¹tku sta³y tam tylko dwie cha³upy. Wokó³ znajdowa³ siê las. Brak
wody spowodowa³, ¿e mieszkañcy przenieli siê i za³o¿yli osadê w obecnym miejscu. Osadnicy, którzy póniej rozbudowali wioskê przywêdrowali z Cyprzanowa. Ludzie ci byli w³acicielami pó³nocnych cyprzanowskich pól. Tam, gdzie wybudowano wiejsk¹ studniê by³o du¿o lisich
nor, a pole to by³o w³asnoci¹ kocielnego z Janowic. Póniej zbudowane ju¿ by³y 23 domy. Mieszkañcy tej ma³ej wsi zajmowali siê upraw¹ roli
i karczowaniem lasu.
¯erdziny jako praebenda kanonika, nie przynosi³y spodziewanych
zysków. Mia³a na to wp³yw przede wszystkim s³abo rozwiniêta w tym
folwarku kultura rolna. W koñcu XIV wieku Ksi¹¿e Jan, za zgod¹ biskupa Wac³awa, odda³ ziemiê rolnikom w zamian za roczny czynsz.
Eksperyment ten nie przyniós³ jednak spodziewanych efektów. Na ma³e
znaczenie wioski w historii wskazuje m.in. fakt, ¿e wie ¯erdziny nie
pojawia siê w protoko³ach wizytacyjnych z 1719 roku. Proboszcz Zawadzki wyci¹ga st¹d wniosek, ¿e jeszcze w roku 1719 ¯erdziny musia³y
byæ ma³ym sio³em (vorwerk) bez swojego wójta i organizacyjnie przynale¿ne albo do Ocic albo do Paw³owa. Za panowania Przemylidów
(13361521), w roku 1400 ziemie raciborskie zosta³y spustoszone przez
wojska wêgierskie Zygmunta Luksemburczyka, który by³ przeciwnikiem ksiêcia Wac³awa, popieraj¹cego króla czeskiego w walce o koronê
cesarsk¹. Najbardziej, obok innych, mia³y wtedy ucierpieæ wioski: Janowice, Ocice i ¯erdziny.
Cz³onkom kapitu³y przydzielano pole, i tak: dziekanowi przydzielono 1 ³an pola w ¯erdzinach, drugiemu kanonikowi 4 ³any pola w ¯erdzinach. W 1734 roku zamiast Sardzin pisano ju¿ Schardzin. W 1784 roku
we wsi mieszka³o 121 mieszkañców.
W 1813 roku wszystkie dobra kolegiaty raciborskiej w sk³ad których wchodzi³y te¿ ziemie w wioskach Cyprzanów, Janowice i ¯erdziny,
zosta³y przekazane w³acicielowi zamku w Raciborzu, ksiêciu Wilhelmowi von SeynWittgenstein. ¯erdziny, jako dobra kapitu³y podzieli³y
los Janowic i Cyprzanowa i dosta³y siê do klucza dóbr zamku raciborskiego. Od XIV do XIX wieku wie nale¿a³a do kolegiaty raciborskiej,
a potem do skarbu pruskiego.
W 1814 roku istnia³a ju¿ piecz¹tka so³ectwa ¯erdziny. Na piecz¹tce
widnia³ snopek i róg oraz napis: Pecz. Dzie. ¯ardzin co znaczy Peczêæ
¯erdziny  nasza wioska
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Dziedziny (wioski) ¯ardziñskiej.
W 1806 roku 5 czerwca z Ocic do ¯erdzin sprzedano 135 morgów
ziemi, a w 1825 roku w³aciciel Ocic dr Johann Karl Christian Kuh
odebra³ z powrotem te 135 morgów ziemi. W latach 18271833 proboszcz Weiss z Janowic dzier¿awi³ (za 21 talarów rocznie) od ksiêcia
raciborskiego tereny z prawem do polowania. Tereny te obejmowa³y
pola Janowic, Cyprzanowa i ¯erdzin.
W 1843 roku ¯erdziny zamieszkiwa³o 167 osób. W wiosce nie by³o
jeszcze karczmy, ale mieszkañcy chodzili do szynku na Starowie i Nowe
Zagrody. W 185253 roku zosta³a wybudowana szosa z Raciborza do
Kietrza.
W 1860 roku powstaje we wsi szynk, prowadzony w wydzielonej
izbie w domu rodziny Herud. Dosz³o w nim do przypadkowego zabójstwa kuflem. Oprawca za pokutê postawi³ krzy¿, o którym mowa bêdzie
w dalszej czêci ksi¹¿ki. W 1878 roku policja likwiduje tê karczmê.
¯erdziny podlegaj¹ wtedy pod Raciborsk¹ Ksi¹¿êc¹ Policjê z siedzib¹ na
raciborskim zamku.
W czasie wojny pruskofrancuskiej, która rozpoczê³a siê 19 lipca
1870 roku, nikt z ¯erdzin nie poleg³, tylko muszkieter Franciszek Skwidra zmar³ na tyfus w okolicach Pary¿a. Natomiast Ambro¿y Marcinek,
który w wojsku by³ ³¹cznikiem piechoty, straci³ na wojnie praw¹ rêkê.
W 1880 roku w ¯erdzinach naliczono 23 konie i 97 sztuk byd³a.
W 1881 roku 1 grudnia w ¯erdzinach mieszka³o ju¿ 211 ludzi. Stanowisko wójta ¯erdzin obejmowa³ wtedy ogrodnik Stefan Donat. W czasie
intensywnej rozbudowy wioski, na miejscach gdzie by³a glinka powstawa³y ma³e cegielnie  wypalarnie. Wiadomo, ¿e jedna sta³a na polu przy
Pulowie, druga przy drodze do Paw³owa, a trzecia na Kolonii. W 1885
roku so³ectwo ¯erdziny zap³aci³o pañstwu pruskiemu 783 marek podatku. Oprócz tego p³acono podatek komunalny, podatek do prowincji oraz
ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenia od ognia, gradu i inne. Równie¿
w 1885 roku wg spisu ludnoci ¯erdziny posiada³y 316 mieszkañców,
w tym 150 mê¿czyzn i 166 kobiet. Mieszkañcy tworzyli 62 rodziny
mieszkaj¹ce w 42 domach. Jeli chodzi o mowê to 2 mieszkañców u¿ywa³o mowy morawskiej, 3 mieszkañców mowy niemieckiej, a 311 mieszkañców przyznawa³o siê do mowy polskiej. Ca³a wioska by³a wyznania
katolickiego.
¯erdziny prawie zawsze mia³y problem ze studniami i wod¹. Tylko
w Ocicach i ¯erdzinach by³y studnie z której korzysta³y ca³e wioski.
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Pierwsza studnia zosta³a wykopana niedaleko dawnego stawu, jest to
najni¿szy punkt w ¯erdzinach. W 1885 roku, gdy zabrak³o w niej wody,
Ma³gorzata Pientka modli³a siê, aby gdzie by³a woda. Wtedy to, w dniu
w. Miko³aja ich koñ kopa³ tak mocno w ziemiê, ¿e wybi³o nowe ród³o.
Powsta³a wtedy druga studnia we wsi wykopana przez jej mê¿a wójta
¯erdzin Johanna Pientka (obecnie dom rodz. Witkowski). Póniej wykopano trzeci¹ studniê przy szkole. Nowiny Raciborskie (gazeta czysto polska) z dnia 21 czerwca 1907 roku pisa³y:
Ze Szardzin, powiat raciborski, pisz¹ nam, co nastêpuje: Nasza
wioska, licz¹ca dzi 400 dusz, mia³a przed dwudziestu laty tylko jedn¹
studniê. Z gminy j¹ zawsze naprawiano i szlamowano, a mieszkañcy
byli z niej zadowoleni. Z czasem kilku zamo¿niejszych gospodarzy wykopa³o sobie w³asne studnie, czêsto z wielkim trudem, gdy¿ dwie studnie
trzeba by³o na 40 m. g³êbokoci kopaæ. O naprawê starej studni ju¿ nikt
siê nie stara³, tak, ¿e przed dwoma miesi¹cami ca³kiem siê zawali³a.
Mamy wiêc wielk¹ biedê o wodê. Bo ci, co maj¹ w³asne studnie, naturalnie tylko z niechêci¹ pozwalaj¹ s¹siadom czerpaæ wodê. Czy¿ gmina nie
powinna siê postaraæ o naprawê starej studni, aby tak¿e ubo¿sza czêæ
mieszkañców mia³a zk¹d wodê czerpaæ? Nadmieciæ wypada, ze tylko
w czterech studniach jest wody pod dostatkiem.
Jeden w imieniu ubogich.
(Od Redakcyi: Sprawê tê powinni poruszyæ zastêpcy gminy na posiedzeniu gminnem. Na to przecie¿ op³aca siê podatki gminne, aby gmina
utrzymywa³a w porz¹dku studniê do ogólnego u¿ytkowania).
¯erdziny po dzieñ dzisiejszy podzielone s¹ w nazewnictwie na trzy
czêci. S¹ to:
1. Kolonia, zwana dawniej Domsanhöhe lub
spolszczon¹  Domsanej¹ (czêæ w kierunku Raciborza).
Pierwszy dom na Koloniach najprawdopodobniej zosta³
postawiony przez Franca Pientka w 1876 roku,
2. centrum wioski (kiedy by³a z Zap³ociem to dzisiejsza
g³ówna ulica Powstañców l. z numerami
nieparzystymi),
3. Bonclow (ulica w kierunku Paw³owa).
Kiedy ka¿da rodzina mia³a równ¹ iloæ pola. By³o to oko³o 6 ha +
dzia³ka budowlana. W 1886 roku w ¯erdzinach jest 22 redniej wielko¯erdziny  nasza wioska
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ci gospodarstw rolnych o areale oko³o 26 morgów (4 morgi to oko³o
1 ha). W³aciciel takiego gospodarstwa by³ okrelany mianem hauzler
(cha³upnik).
Wiadomo te¿, ¿e w 1872 roku w ¯erdzinach zbudowano wiatrak,
który mieli³ m¹kê. Sta³ on na polu blisko szosy do Pietrowic. W³acicielem wiatraka by³a rodzina Herud. Wiatrak ten póniej sp³on¹³.
W 1896 roku wy³o¿ono glinian¹ drogê kocimi ³bami, ale tylko
w rodku wsi od szko³y w kierunku do pp. Franiczek i na Bonclowie do
pp. Mraska. Nowiny Raciborskie z 12 marca 1904 roku pisa³y:
Szardzin. Nasza gmina, jakkolwiek z obu stron przechodz¹ obok
niej piêkne szosy, nie ma dobrego i suchego wjazdu na ¿adnej z tych dwu
szos. W czasie deszczów lub roztopów wyjazd, wzglêdnie przyjazd, na
pobliskie szosy jest bardzo uprzykrzony. Wiêc potrzeba nam przynajmniej na szosê pietrowick¹ drogê gruntownie naprawiæ i osuszyæ. Prosimy tedy zarz¹d gminy naszej i wszystkich ludzi dobrej woli, aby siê t¹
spraw¹ zajêli.
W 1786 roku z uwagi na fatalny stan budynku szkolnego w Janowicach, powsta³ projekt wybudowania w tej wiosce za 135 talarów nowej
szko³y. Ju¿ jesieni¹ 1787 roku budynek by³ gotowy. S³u¿y³ on z powodzeniem dzieciom pochodz¹cym z parafii. W roku jego budowy obowi¹zkowi szkolnemu podlega³o 15 dzieci z Janowic, 8 z Kornicy i 18
z Cyprzanowa, Lekartowa i ¯erdzin. Szko³a posiadaj¹ca tylko 1 klasê
lekcyjn¹ i ma³y pokój dla nauczyciela by³a przy takiej liczbie dzieci za
ma³a, wiêc ju¿ w 1802 roku zosta³a znacznie powiêkszona. W omawianym okresie Ignacy Piszczan jako nauczyciel otrzymywa³ wyp³atê:
5 florentów z Janowic, po 4 z Lekartowa i Kornicy i 3 florenty z ¯erdzin.
W 1829 roku w Janowicach rozpoczêto budowê nowej szko³y parafialnej. ¯eby unikn¹æ p³acenia na budowê tej szko³y wioski ¯erdziny i Ocice
Górne pos³a³y swoje dzieci do szko³y w Ocicach. Szko³a w Ocicach
zosta³a przebudowana z budynku po chlewie. W 1860 roku pensjê nauczyciela w 1/3 mia³y pokrywaæ ¯erdziny a w 2/3 Ocice. W 1884 roku
z ¯erdzin do szko³y w Ocicach Górnych uczêszcza 84 uczniów. Do rady
szkolnej zostali wybrani Andrzej Affa z ¯erdzin i B³a¿ej Kapinos z Ocic.
Od 1872 roku szko³y nie podlegaj¹ ju¿ pod Koció³, ale pod pañstwo
pruskie.
Dnia 14 lipca 1886 roku ks. proboszcz Izydor Zawadzki powiêci³
w obecnoci inspektorów szkolnych, nauczycieli i dzieci nowo wybudowan¹ szko³ê w ¯erdzinach. W zwi¹zku z przed³u¿aj¹cym siê remontem
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spalonej szko³y w Ocicach od nowego roku szkolnego do nowej szko³y
w ¯erdzinach uczêszcza³y te¿ dzieci z Górnych Ocic, Nowych Ocic
i Dominium w Ocicach. Na pocz¹tku by³a to tylko jedna klasa lekcyjna.
W listopadzie 1889 roku w szkole jest ju¿ pierwsza wizytacja:
Janowice. W zesz³ym tygodniu zwiedzi³ szko³ê nasz¹ radca rejencyjny Montag z Opola w towarzystwie raciborskich nadzorców szkolnych.
Przedtem zwiedza³ szko³y w Szardzinach, Gamowie, w Rochowie, Niedobczycach i w Oldryszawce. Pan radca chcia³ siê widocznie przekonaæ, jakie postêpy poczyni³y dzieci w niemczynie.
Przedszkole by³o osobno i znajdowa³o siê w innym budynku (obecnie pp. Widok). W 1927 roku przeprowadzono generalny remont szko³y
wraz z jej powiêkszeniem, gdy¿ jedna sala lekcyjna by³a za ma³a dla
du¿ej iloci dzieci. W czasie remontu dzieci uczy³y siê w sali wiejskiej.
W szkole pracowali dwaj nauczyciele w klasach od 14 i od 58. Przed
wojn¹, gdy w szkole by³o 8 klas, chodzi³o do niej a¿ 97 dzieci. W 1937
roku w wiejskiej sali by³o obchodzone uroczycie 50 lat istnienia szko³y.
Pierwszymi nauczycielami w ¯erdzinach byli Hermann Steyer (uczy³
klasy 14) oraz Josef Moik (klasy 58). Josef Moik prowadzi³ tak¿e
w budynku szko³y urz¹d pocztowy, a tak¿e roznosi³ listy po wsi. Zebrane listy do wys³ania zanosi³ o umówionej porze na drogê Racibórz
Pietrowice, gdzie przeje¿d¿a³ wóz pocztowy, tam odbiera³ i oddawa³
pocztê, bo od oko³o 1880 roku ¯erdziny i Ocice obs³ugiwa³a ju¿ poczta
z Raciborza. Josef Moik tak¿e z mocy prawa udziela³ lubów cywilnych.
Po II wojnie wiatowej nauczycielami w szkole w ¯erdzinach zostali
Franciszek i Maria Pstr¹g. Po nich stanowisko to obj¹³ Emil i Maria
Podeszwa. A od 1964 roku nauczycielk¹ zosta³a Marta Muszal. Po II
wojnie szko³a w ¯erdzinach zosta³a Punktem Filialnym Zbiorczej Szko³y Gminnej w Pietrowicach Wielkich. W roku 1984 z powodu gruntownego remontu szko³y przeniesiono uczniów ze szko³y i przedszkola
z ¯erdzin do szko³y w Paw³owie. Jednak po remoncie szko³a w ¯erdzinach nie zosta³a ju¿ otwarta z powodu ma³ej liczby dzieci.
W ¯erdzinach na pocz¹tku XX wieku mieszkali l¹zacy i Niemcy.
G³ównym jêzykiem l¹zaków by³ polski, chocia¿ niektórzy rozmawiali
tak¿e po niemiecku. l¹zacy wierzyli mocno w Boga. Niemcy w tym
czasie podchodzili do wiary z du¿ym dystansem. Nowiny Raciborskie
z dnia 25 sierpnia 1891 roku pisa³y:
Szardziny. Bardzo brzydko to wygl¹da, gdy jeden katolik drugiego
pozdrawia, a ten mu nic nie odpowie, lecz sto razy gorzej, gdy odpowie
¯erdziny  nasza wioska
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lada jakim b³azeñstwem., tak jak mi siê to wydarzy³o. Otó¿ id¹c z mym
wujkiem przez nasz¹ wioskê napotkalimy dwóch m³odzieñców; pozdrowilimy ich starokatolickim pozdrowieniem: Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus a zamiast Na wieki. Amen otrzymalimy Malzeit. (...) W niedzielê za id¹c sobie drog¹ ku domowi spotka³em pewnego krawca z Raciborza pochodz¹cego z naszej wioski, który wraca³
ze sw¹ ¿on¹ i dzieæmi z odwiedzin od swych rodziców (tak¿e pozdrowi³em go N. B. P. J. Ch. ten mi za odpowiada Zerwus. Nie wiedzia³em
co mam czyniæ, czy siê miaæ, czy gniewaæ, bom nigdy jeszcze takiego
s³owa nie s³ysza³ (...)
W 1908 roku 6 czerwca wybierano w wioskach walmanów, którzy
póniej 16 czerwca w wyborach g³ównych wybierali pos³ów do sejmu.
W ¯erdzinach w III klasie walman cha³upnik Jan Solich otrzyma³
47 g³osów, jego przeciwnik baron von Eichstät 12 g³osów.
W II klasie by³ postawiony
przez partiê katolick¹ Bonawentura Siara. Lecz gospodarze wybrali Wincentego Heruda. W I klasie przysz³o do cilejszych wyborów pomiêdzy
baronem von Eichstät i karczmarzem Stankiem z Kornicy,
który zosta³ wybrany.
W czasie Powstañ l¹skich mieszkañcy ¯erdzin byli
bardzo przeladowani. Niemcy, których nazywano Orgieszami, przeladowali i okradali l¹zaków. W czasie plebiscytu, który jak siê póniej okaza³o by³ sfa³szowany, ziemie l¹skie w czêci zosta³y podleg³e
Niemcom. Plebiscyt ten odby³
siê 20 marca 1921 roku na terenie oko³o 10 800 kilometrów
Strona z Protokoll Brief von
kwadratowych, na którym,
zgodnie ze statystykami nie- Gemeinde Schardzin z 1907 roku
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mieckimi z 1920 roku, mieszka³o ponad
1,9 miliona ludzi, z czego ponad 60 procent stanowi³a ludnoæ pos³uguj¹ca siê wy³¹cznie jêzykiem polskim. Ostatecznie podzia³ Górnego l¹ska dokonany zosta³
przez Konferencjê Ambasadorów 20 padziernika 1921 roku. ¯erdziny zosta³y
w obszarze Niemiec.
W 1927 roku przy³¹czono do ¯erdzin
pr¹d z Nysy, na pocz¹tku tylko 13 rodzi- Piecz¹tka so³ectwa wraz
nom. Elektrownia, która przy³¹cza³a pr¹d
z podpisem so³tysa
z 1923 roku
chcia³a ¿eby ka¿dy dom mia³ jak najwiêksz¹ iloæ lamp. Gdy domownik zamówi³
przy³¹cze na 10 lamp wtedy za 11 nie musia³ p³aciæ.
Po wiosce wieczorami chodzi³ wachtorz (stra¿nik), który pilnowa³
porz¹dku. Ostatnim wachtorzem by³ Rybka Konrad. Do obowi¹zku wachtorza nale¿a³o tak¿e dzwonienie dzwonkiem oznajmiaj¹c ró¿ne wiadomoci. Przed wojn¹ wachtorz zarobi³ 45 marek na rok. W latach 1920
27 system samorz¹du wiejskiego w ¯erdzinach wygl¹da³ nastêpuj¹co:
wioska mia³a swojego wójta (so³tysa), radê so³eck¹ ze skarbnikiem
i sekretarzem. Podatki i wszelkie op³aty zbiera³ skarbnik i to on
z wójtem i rad¹ so³eck¹ decydowa³ na co maja byæ wydatkowane pieni¹dze, które zostawa³y we wsi. Skarbnik mia³ p³acone 55 marek na rok.
Tak¿e ubodzy chodzili do skarbnika po zapomogê. Tej zapomogi by³o 45
marek na rok. Biuro so³tysa mieci³o siê w jego domu i by³o otwarte
2 razy w tygodniu.
Nazwa Schardziny (Schardzin) istnia³a do 1936 roku. Od 1936 do
1945 wie nazywa siê Hohenau. Nazwê tê wymyli³ na polecenie w³adz
niemieckich nauczyciel Josef Moik, gdy wraca³ pieszo z Pietrowic Wielkich. W 1936 roku wy³o¿ono kamieniami resztê drogi na Bonclowie.
Pierwsz¹ piekarniê w ¯erdzinach otworzy³ Oswald niechota. By³
to piec jednokomorowy, tzn. najpierw rozpala³o siê w komorze ogieñ,
¿eby j¹ nagrzaæ, nastêpnie wyjmowa³o siê ¿ar, ¿eby na to miejsce w³o¿yæ
chleb do pieczenia. Wyjmowane chleby by³y zazwyczaj czarne od pozosta³ego popio³u. Oswald niechota by³ tak¿e w³acicielem pierwszej sali
tanecznej z barem, któr¹ nazwa³: Gasthaus zum Stern (obecnie jest to
Kaplica w. Antoniego). Drug¹ piekarniê we wsi z takim samym piecem
otworzy³ Alojzy Gieroñ, w domu odkupionym od kowala Franciszka
¯erdziny  nasza wioska
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Skubacza. Alojzy Gieroñ prowadzi³ tak¿e sklep. Jednak ¯erdziny by³y
za ma³¹ wiosk¹ aby mog³y utrzymaæ dwie piekarnie, wtedy to Oswald
niechota zlikwidowa³ piekarniê a na jej miejscu otworzy³ wspomnian¹
wy¿ej salê taneczn¹. W 1947 roku zostaje w ¯erdzinach otwarta ca³kiem
nowa piekarnia przez Ryszarda Zymlê.
Oswald niechota sprzeda³ salê Alojzemu Cyconiowi ze Starej Wsi,
a ten w krótkim czasie odsprzeda³ j¹ Wilhelmowi Afa. Wilhelm Afa aby
kupiæ salê musia³ sprzedaæ konie. Na zabawy taneczne w sali przychodzi³o wiele ludzi z okolic i z Raciborza, gdy¿ zabawy na ¯erdzinach by³y
bardzo s³awne. Na zabawach gra³a przewa¿nie orkiestra AS ze Starewsi. W górnej czêci sali by³ szynkfass (bar). W dolnej czêci na oko³o
sali by³y sto³y i stoliki, a w rodku znajdowa³ siê parkiet do tañczenia.
Ubikacje znajdowa³y siê na dworze. Wilhelm Afa jako pierwszy we wsi
mia³ traktor i auto osobowe (ko³a ze szprychami). By³ on tak¿e jednym
z pierwszych handlowców we wsi. W póniejszym czasie w górnej
czêci sali otworzono kawiarniê, a nastêpnie sklepik Ruch po³¹czony
ze wietlic¹, gdzie m³odzie¿ mog³a siê spotykaæ i pograæ w tenisa sto³owego oraz poczytaæ gazety. Póniej w³acicielk¹ sali zosta³a Jadwiga
Nowak, wtedy ju¿ sala by³a przeznaczona tylko na zabawy i wesela.
W czasie wesela ludzie jedli w domu a na salê chodzili tañczyæ. Na
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Koloniach do II wojny wiatowej tak¿e znajdowa³ siê bar, którego w³acicielem by³ Erich Geron. Bar ten nazywa³ siê Gasthaus zur Domsanhöhe, a po Polsku nazywany by³ Kominiarsk¹ Karczm¹.
Do II wojny w lesie Pulów sta³y wielkie stodo³y i wielkie chlewy,
a w nich oko³o 100 ja³ówek i m³ode konie. W³acicielem tego folwarku
o nazwie Paulshof (póniej Paszów) oraz ca³ego lasu by³ hrabia Georg
von Diettrich z zamku w Kornicy. Przy ich obs³udze pracowali tak¿e
ludzie z ¯erdzin. Znajdowa³a siê tam tak¿e studnia g³êboka na 72 metry.
Ludzie opowiadali, ¿e w Pulowie znajduje siê tunel prowadz¹cy do Paw³owa do tamtejszego Kocio³a. Hrabia Von Diettrich z Kornicy p³aci³
rolnikom z ¯erdzin za szkody wyrz¹dzone przez dzikie zwierzêta z jego
lasu. Póniej ca³y las i folwark dosta³ hrabia Eduard Von Bank z Wojnowic (w³aciciel tamtejszego zamku), który wzi¹³ sobie za ¿onê córkê
hrabiego Von Diettricha  Mariê Adelheid. W ostatnich latach przed
1945 rokiem folwark by³ zarz¹dzany przez pana Piechê, który jednoczenie zatrudniony by³ jako leniczy, i to zarówno dla folwarku, jak te¿ dla
dworu Kornice. Ostatnim zarz¹dc¹ posiad³oci by³ inspektor Ignatzi.
Gdy w czasie II wojny mê¿czyni poszli walczyæ na front, to
w gospodarstwach w ¯erdzinach pracowali, pomagali i mieszkali pacho³ki (zarówno kobiety i mê¿czyni)  byli to ludzie narodowoci czysto Polskiej. Porz¹dku we wsi pilnowa³ policjant. W czasie deszczu
chowa³ siê do swojej budki postawionej obok Kapliczki w. Jana Nepomucena. Dba³ on tak¿e oto, aby wieczorem wszystkie okna w domach
by³y pozas³aniane, ¿eby przelatuj¹ce samoloty nie zauwa¿y³y wioski. Na
polu w centrum wioski (obecnie dom p. Siary) sta³o dzia³o przeciwlotnicze. Dopiero w 1945 roku do ¯erdzin zbli¿a³a siê linia frontu. W czasie
II wojny wiatowej zginê³o z ¯erdzin na polu walki 43 mê¿czyzn
i m³odzieñców, w tym nauczyciel Hermann Steyer, który tak¿e musia³
walczyæ na wojnie. Wojska niemieckie wycofuj¹c siê, obserwowa³o nadchodz¹ce wojska radzieckie przez lornetkê z dachu wtedy najwy¿szego
domu w ¯erdzinach (obecnie pp. Nowak), które nadchodzi³y od strony
Krowiarek. Z tego dachu równie¿ wystrzeliwano pociski (pancerfaust)
w nadje¿d¿aj¹ce czo³gi. Wojska radzieckie wraz z czo³gami wesz³y do
¯erdzin dok³adnie rankiem 29 marca 1945 roku, by³ to akurat Wielki
Czwartek. Dwa tygodnie po przybyciu wojsko radzieckie wygna³o
wszystkich mieszkañców. Czêæ do Grzegorzowic, a czêæ do Modzurowa. Wioska wtedy by³a ca³kiem pusta. Ludzie ci przebywali na wygnaniu oko³o dwa tygodnie. Wojska radzieckie przebywa³y w ¯erdzi¯erdziny  nasza wioska
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nach nieca³y rok. W pamiêci mieszkañców jednak ten rok by³ okrutniejszy ni¿ ca³a szecioletnia II wojna wiatowa a to z powodu szykanowañ,
szabrownictwa i gwa³tów. Wojska krad³y wszystko pocz¹wszy od wszelkiej zwierzyny po urz¹dzenia domowe i meble, które by³y póniej zazwyczaj niszczone.
Po wojnie l¹sk przydzielono do Polski, wtedy to wioskê nazwano
¯erdziny. Przez ca³y rok po wojnie w wiosce nie by³o pr¹du. Zaraz po
wojnie codziennie w nocy 2 mê¿czyzn chodzi³o po wiosce i pilnowa³o
przed z³odziejami i po¿arami. W 1947 roku w ¯erdzinach przeprowadzony zosta³ kurs wieczorowy nauki jêzyka polskiego, który trwa³
3 miesi¹ce, gdy¿ spora czêæ ludzi rozmawia³a tylko po niemiecku. W³adzom chodzi³o te¿ o to, aby ca³kiem wytêpiæ jêzyk niemiecki. By³ stanowczy zakaz rozmawiania w tym jêzyku nawet w domach. We wsi by³a
tak¿e Komendantura. W ¯erdzinach istnia³o kó³ko rolnicze, które posiada³o 2 traktoryZetory. By³a tak¿e m³ocarnia do zbo¿a, która by³a dla
u¿ytku ca³ej wsi. Sta³a ona przed obecnym transformatorem. Po wojnie,
na krótki czas, otworzono sklep w by³ym przedszkolu, sprzedawa³ tam
p. Mi³ota. By³ tak¿e czynny, te¿ na krótki czas, sklep i piekarnia u Alojza
Gieronia. Pierwszy pañstwowy sklep zosta³ otwarty w pomieszczeniu
po prywatnym sklepie rzeniczym (obecnie dom p. Trojañskiego).
W wiosce po II wojnie istnia³a tak¿e kunia u Franca Gieronia, w której
przede wszystkim podkuwano konie. W latach 80tych w czynie spo³ecznym wybudowano du¿y sklep wiejski.
Pod koniec lat 70tych po³o¿ono w centrum wsi asfalt na kocie ³by,
a w 1972 roku wybetonowano drogê w kierunku Paw³owa.
W ¯erdzinach do lat 90 XX wieku by³ tak¿e staw. Dawno woda
w nim by³a tak czysta, ¿e s³u¿y³ on jako miejscowe k¹pielisko. To z niego
wiêkszoæ gospodarstw bra³a wodê do pojenia byd³a i na swoje potrzeby. Przez zimê s³u¿y³ on jako wiejskie lodowisko, na którym rozgrywano nawet wiejskie mecze hokejowe. Jednak i tragiczne zdarzenia by³y
z tym miejscem zwi¹zane. Otó¿ w 1896 roku dwudziestoletnia dziewczyna, Józefa Gieroñ, posz³a nad stawek po glinê do wyporz¹dzenia
pieca. Poniewa¿ brzeg by³ liski, osunê³a siê po nim, spad³a do wody
i utopi³a siê w niej, choæ stawek by³ zaledwie metr g³êboki. Tak¿e
w latach 20 XX wieku m³ody ch³opak z rodziny Wyrtki wpad³ zim¹ pod
lód i uton¹³.
Przez ¯erdziny przebiega czerwony szlak turystyczny im. Husarii
Polskiej na czeæ przemarszu wojsk Jana III Sobieskiego w drodze na
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Wiedeñ (GliwiceRudy WielkieJankowice RudzkieNêdzaMarkowice
Racibórz¯erdzinyKornicePietrowice WielkiePietraszynKrzanowice). A tak opisuje tê trasê przewodnik: (...) zmierzamy w górê do Ocic
Górnych, gdzie skrêcamy w lewo, tak jak wiedzie miêdzynarodowa
trasa rowerowa nr 6, a nastêpnie tu¿ za wsi¹ skrêcamy w prawo czerwonym szlakiem turystycznym im. Husarii Polskiej. Docieramy do szosy
relacji Racibórz  Pietrowice Wielkie i dalej na wprost znajdujemy wie
¯erdziny. We wsi na rozwidleniu dróg, obok starej szko³y skrêcamy
w lewo i najbli¿sz¹ drog¹ w lewo skrêcamy w kierunku lasu w ¯erdzinach. Przez las prosto w dó³ doje¿d¿amy do dolinki cieku wodnego i tu
w lewo piêkn¹ star¹ alej¹ docieramy do wsi Kornica (...). Oprócz tego
szlaku godne polecenia s¹ spacery i przeja¿d¿ki rowerowe drogami polnymi pomiêdzy polami ¿erdziñskimi, gdy¿ z nich widaæ tereny i wioski
otaczaj¹ce ¯erdziny, a jednoczenie obcowaæ z piêkn¹ przyrod¹.
Pocz¹tek XXI wieku ¯erdziny to rozbudowuj¹ca siê wioska, licz¹ca
400 mieszkañców. Atuty dla ludzi, którzy buduj¹ swoje domy w tej
wiosce, to bliska odleg³oæ od Raciborza oraz spokój, gdy¿ g³ówne
drogi otaczaj¹ wioskê. Ludzie rozmawiaj¹ nadal gwar¹ l¹sk¹ tak jak ich
przodkowie i nie wstydz¹ siê tego. Jak powiedzia³ kiedy p. Ks. Damroth: Skoro siê wstydzisz swoich przodków gwary, wnet siê zawstydzisz i zaprzesz ich wiary.
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III. Wierni i Kaplica w. Antoniego
Mieszkañcy ¯erdzin tak jak ich przodkowie to pobo¿ni ludzie. Dbaj¹
o swoj¹ Kaplicê, kapliczki i krzy¿e przydro¿ne oraz o swoje ¿ycie duchowe.
¯erdziny dopiero od niedawna, bo od 1973 roku maj¹ swoja kaplicê
w której odprawia siê Msze w. i nabo¿eñstwa. Przedtem z praktykowaniem i z Kocio³ami by³o tak, ¿e ludzie chodzili do Kocio³ów w s¹siednich wioskach, choæ ustawowo od 1730 roku parafi¹ by³y Janowice (po
zmianie nazwy Cyprzanów), a dla czêci wioski  Paw³ów. Do parafii
Paw³ów nale¿y po dzieñ dzisiejszy czêæ Bonclowa i Kolonia, choæ
kiedy góra Klonii (ul. Sikorskiego) nale¿a³a do parafii Janowice. Mieszkañcy z tej ulicy chodzili do szko³y w ¯erdzinach i do kocio³a parafialnego w Janowicach, a dó³ (ul. Ogrodowa) nale¿a³ ju¿ ca³kiem do parafii
Paw³ów.
Dlaczego czêæ Bonclowa i Kolonie nale¿¹ do parafii Paw³ów trudno dzi wyjaniæ. Prawdopodobne jest to, ¿e gdy w ¯erdzinach, nie by³o
jeszcze Kocio³a, parafianie z Paw³owa chcieli aby mieszkañcy ¯erdzin
pomogli im finansowo w budowie nowego Kocio³a, który mia³ staæ na
pocz¹tku Paw³owa od strony ¯erdzin. Wiêkszoæ mieszkañców ¯erdzin
by³a bardzo biedna, wiêc nic nie dali na Koció³. Da³a tylko czêæ mieszkañców Bonclowa i dlatego oni nale¿¹ do Paw³owa. Paw³ów postawi³
wiêc Koció³ w rodku miejscowoci. Byæ mo¿e tak¿e jest to podzia³
zwyczajowy, po prostu do Paw³owa uczêszczali ludzie z przywi¹zania
do tej parafii. Po dzieñ dzisiejszy czêæ mieszkañców ma groby swoich
bliskich na cmentarzu w Cyprzanowie a czêæ w Paw³owie.
Za urzêdowania ks. Pindosa w Janowicach zosta³y za³o¿one nowe
ksiêgi metrykalne. Z dnia 20 stycznia 1730 roku pochodzi pierwszy
wpis o chrzcie z ¯erdzin i pierwsza wzmianka o do³¹czeniu tej wioski do
parafii Janowice. Wczeniej bowiem ¯erdziny nale¿a³y do parafii na
Starewsi. Jeszcze po roku 1730 zdarza³o siê, ¿e mieszkañcy ¯erdzin
wiêtowali kiermasz razem z t¹ parafi¹. Mieszkañcy ¯erdzin zamawiali
w kociele parafialnym rekwiem za zmar³ych we wtorek po kiermaszu
kocielnym. Ka¿dego roku tak¿e odbywa³a siê pielgrzymka na Górê w.
Anny i do Czêstochowy.
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W 1861 roku trwa³y prace nad budow¹ nowego kocio³a w Janowicach. Udzia³ finansowy poszczególnych wiosek w przedsiêwziêciu by³
procentowy i tak p³aci³y one: Janowice  42%, Cyprzanów  19%,
Lekartów  17%, ¯erdziny  10%, Kornice  8%, Ocice Górne  2%,
Pobiegów (jedna z kolonii Janowic)  2%. W 1876 roku 5 stycznia
odbywaj¹ siê wybory do Rady Parafialnej w parafii Janowice. Z ¯erdzin
radnymi zostaj¹ Stefan Donat i Thomas Dokupil. W 1886 roku Johanna
i Max Pientka (by³ w tym czasie wójtem) ufundowali obraz w. Anny
dla kocio³a parafialnego w Janowicach. Ramê do obrazu ufundowa³a
Marianna Tebel z Cyprzanowa. Kronikarz, ks. Zawadzki pisze w tamtych czasach, co jest bardzo ciekawe, ¿e w. Anna jest patronk¹ ¯erdzin.
W 1893 roku odby³a siê pielgrzymka do Rzymu z okazji 50 rocznicy
sakry biskupiej Ojca w. Leona XIII. Z ¯erdzin uczestniczy³ w pielgrzymce Jan Okrent.
Pod koniec XIX wieku nasi przodkowie zamówili u ksiêdza proboszcza, do odprawiania ka¿dego roku, specjalne (lubowane) msze
wiête w trzech intencjach. Msze te s¹ odprawiane, ju¿ w naszej Kaplicy,
na wspomnienie w. Jana Nepomucena  21 maja (zachowanie od wszelkich nieszczêæ), w oktawie Uroczystoci Bo¿ego Cia³a (podziêkowanie za ocalenie wioski od zarazy) oraz w dniu w. Anny  26 lipca
(o b³ogos³awieñstwo w pracach ¿niwnych).
W listopadzie 1902 roku ksi¹dz Zawadzki dokona³ nowego zestawienia 40 ró¿ ró¿añcowych, do których nale¿a³o w sumie 600 parafian.
Siedem ró¿ stanowili mê¿czyni (3 w Janowicach, 2 w ¯erdzinach i po
jednej z Lekartowa i Kornic). Pozosta³e 33 ró¿e kobiety (10 w Janowicach, 9 w ¯erdzinach, 6 w Lekartowie, 4 w Kornicy, 3 w Cyprzanowie
i jedna na Ocicach Górnych). Jak widaæ z powy¿szego ludzie (nawet
mê¿czyni) du¿o siê modlili. Pod koniec 2003 roku ks. Ewald Cwienk
tak¿e robi nowe zestawienie ró¿ ró¿añcowych i tak w ¯erdzinach s¹
4 ró¿e ró¿añcowe (3 ró¿e kobiety, 1 ró¿a mê¿czyni).
Dzieci przed II wojn¹ wiatow¹ przygotowywa³y siê do I Komunii
w. przez 2 lata, a rok przed Komuni¹ by³y ju¿ przygotowane do sakramentu spowiedzi. Dla wiêkszoci wiernych w ¯erdzinach kontakt z proboszczem rozpoczyna³ siê i koñczy³ tylko na kolêdzie. Jako filia parafii
Cyprzanów nie mieli oni bezporedniej ³¹cznoci z proboszczem ani
z parafi¹.
Dnia 16 maja 1954 roku w kapliczce w. Jana Nepomucena zostaje
odprawiona pierwsza Msza w. w ¯erdzinach. By³a to msza odpustowa
¯erdziny  nasza wioska
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ku czci Tego wiêtego odprawiona przez ks. Jana Sorka. Ksi¹dz Sorek
mia³ plany, aby w ¯erdzinach zbudowaæ Koció³.
W maju 1964 roku ksi¹dz biskup Wycisk wizytuje kapliczkê w.
Jana Nepomucena. Dla wioski jest to du¿e wydarzenie duchowe. Przygotowano wtedy i upiêkszono nie tylko Kapliczkê ale te¿ i ca³¹ wioskê.

Wizyta Biskupa Wyciska w maju 1964 roku

W sierpniu 1973 roku Proboszczem parafii Cyprzanów zostaje ks.
Edward Figura. W kilka dni po objêciu swego urzêdu odwiedza ¯erdziny. Zg³asza w Urzêdzie Gminy w Pietrowicach Wlk., ¿e bêd¹ siê tu
odbywa³y lekcje religii, co na ówczesne, komunistyczne czasy by³o bardzo trudne. Po 19 latach przerwy dnia 16 wrzenia 1973 roku zostaje
odprawiona przez ks. Figurê Msza w. w ¯erdzinach. Odby³a siê ona w
ma³ej kapliczce w. Jana Nepomucena. Msze te by³y odprawiane jeszcze
przez trzy kolejne niedziele. Ze wzglêdu na ch³odn¹ jesieñ, ksi¹dz Figura
namawia rodzinê Nowak (w³acicieli sali tanecznej) i decyduje, aby nastêpne msze odbywa³y siê w tej sali, w której jeszcze latem odby³o siê
ostatnie wesele. Powo³ano te¿ pierwsz¹ Radê Parafialn¹ w sk³adzie:
Bernard Cycoñ, Antoni G³ombik, Józef Mrasek, Pawe³ Pientka. Do
pocz¹tku listopada msze odbywa³y siê tylko w górnej czêci. Ksi¹dz
jednak idzie w swych poczynaniach dalej i przenosi siê z wiernymi do
dolnej czêci. I tak w ¯erdzinach powstaje miejsce, które jako du¿a
Kaplica po dzieñ dzisiejszy s³u¿y wiernym.
W 1974 roku w Cyprzanowie odbywa siê bierzmowanie. Ksi¹dz
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Figura zaprasza Ksiêdza Biskupa aby odwiedzi³ tak¿e Kaplicê w ¯erdzinach.

Wizyta Biskupa w 1974 roku

Kaplica ta jednak jeszcze nie mia³a swojego patrona. Wtedy to duszpasterz postanawia z plebani przywieæ du¿y obraz w. Antoniego
z Padwy, który wisi w tylniej czêci Kaplicy po dzieñ dzisiejszy.
wiêty Antoni z Padwy
Urodzi³ siê w Lizbonie w 1195 roku i otrzyma³ imiê Ferdynand.
Jego rodzice Marcin i Maria Teresa Vicencio pochodzili z rodu szlachetnego i wp³ywowego. W 1205 roku Ferdynand wstêpuje do klasztoru w. Wincentego kanoników regularnych w. Augustyna w pobli¿u
Lizbony. W wieku dwudziestu piêciu lat otrzyma³ wiêcenia kap³añskie.
W 1220 roku decyduje siê wst¹piæ do zakonu Franciszkanów. Zmienia
imiê na Antoni. W tym zakonie zas³yn¹³ jako wêdrowny kaznodzieja.
Pragn¹³ g³osiæ ewangeliê poganom, nie zwa¿aj¹c nawet na ryzyko utraty
¿ycia. W 1228 roku po raz pierwszy przyby³ do Padwy. Mieszka³ tam
przez kilka miesiêcy i sprawowa³ opiekê nad klasztorem sióstr w. Klary. Zmar³ w Camposampiero w pobli¿u Padwy 13 czerwca 1231 roku.
Zw³oki mê¿a Bo¿ego, zgodnie z jego ostatni¹ wol¹, zosta³y przewiezione do kocio³a Matki Bo¿ej w Padwie. Ca³e miasto bra³o udzia³ w obrzê¯erdziny  nasza wioska
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dach pogrzebowych. Jeszcze tego samego wieczora, przy grobie wiêtego zaczê³y siê dziaæ cuda. S³awa Antoniego rozchodzi³a siê szybko,
ci¹gaj¹c do Padwy grupy pielgrzymów z najodleglejszych zak¹tków.
Wci¹¿ dzia³y siê nowe cuda. Papie¿ Grzegorz IX kanonizuje go dnia 30
maja 1232 roku, a wiêc rok po jego mierci. Do w. Antoniego wierni
modl¹ siê by rozwi¹za³ ich proby dotycz¹ce spraw rodzinnych, zdrowotnych, losowych. G³ównie jednak jest Patronem od rzeczy zagubionych.
I tak to ten wiêty zostaje patronem Kaplicy w ¯erdzinach. Zdobi¹ca
obecnie prezbiterium figurka w. Antoniego, pochodzi z klasztoru S³u¿ebniczek Najwiêtszego Serca Jezusowego w Dziergowicach. Klasztor
ten istnia³ do 1955 roku. Gdy klasztor zamkniêto figurka zosta³a przeniesiona do prywatnego mieszkania. Nastêpnie rodzina ta ofiarowa³a tê
figurkê do Kaplicy w ¯erdzinach.
Latem 1974 roku zosta³y przywiezione do ¯erdzin du¿e figury
z by³ego klasztoru na Ostrogu. Gdy likwidowano ten klasztor wszystkie
te figury zosta³y wyrzucone na podwórze. Dobrzy ludzie pozabierali je
do swoich domów. Wiadomo, ¿e na przyk³ad Matka Boska by³a w rodzinie w Raciborzu-Oborze. Latem 1974 roku Antoni Pawlik i jego syn
Alojzy Pawlik wykupili od tych ludzi za swoje pieni¹dze figury: Matki
Boskiej, Serca Jezusowego oraz w. Ulricha z Gröden (nie jest to w.

Wnêtrze Kaplicy w. Antoniego w 1974 roku.
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Józef). Przywieli je na konnym wozie na s³omie. Gdy je umyli, pomalowa³ je Gerard Pientka. Zrobiono stoliki ze stojaków z maszyn do
szycia, na które je postawiono.
Po roku istnienia Kaplicy przywieziono u¿ywane ³awki kocielne
i konfesjona³ z kocio³a z Rudnika. Monta¿em tych ³awek zaj¹³ siê stolarz Gerard Nowak, który tak¿e wykona³ stó³ mszalny. Wilhelm Gieroñ
ulepszy³ instalacjê elektryczn¹, wykonano ma³y remont dachu.
W 1975 roku zamontowano nowe witra¿e wykonane przez mistrza
Cuberta z G³ogówka. Pierwszy witra¿ od strony o³tarza przedstawia
Eucharystiê (k³osy zbo¿a, kiæ winogron oraz kielich z hosti¹). Drugi
przedstawia Trzy cnoty Boskie (wiara  krzy¿, nadzieja  kotwica,
mi³oæ  serce). Trzeci obrazuje Trójcê Przenajwiêtsz¹ (Alfa i Omega
 Bóg, Krzy¿  Pan Jezus, Go³êbica  Duch w.).
Kobiety z ¯erdzin ufundowa³y stacje Drogi Krzy¿owej. Jest tych
p³askorzeb piêtnacie, co siê bardzo rzadko zdarza. Piêtnasta stacja to
Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Obraz w. Anny, przedstawiaj¹cy kobietê nad studni¹, do Kaplicy kupi³a Joanna Kaszta (najstarsza mieszkanka ¯erdzin  nazywano j¹ Starka gdy¿ ¿y³a 105 lat i 10 miesiêcy.
Umar³a w 1978 roku). Wiele dla Kaplicy ufundowa³a i wykona³a rodzina Antoniego Pientka. By³y to m.in. dwa ornaty mszalne (niebieski
i czerwony), chodnik, dywan pod o³tarz, sztandary m³odzie¿owe oraz
chrzcielnicê i marmurowy krzy¿ zewnêtrzny. Razem z Joann¹ Kaszt¹
ufundowali tak¿e kadzid³o. Tak¿e rodzina Zymla wraz siostr¹ zakonn¹
Ameli¹ Herud (s. £ucja) ufundowali dwa kielichy mszalne, ornat i dywan. Ksi¹dz Figura przywióz³ Tabernakulum. Kupi³ tak¿e za uzbierane
pieni¹dze wiernych z ¯erdzin now¹ monstrancjê i baldachim. Odkupi³
tak¿e dzwon z Samborowic aby postawiæ dzwonnicê. Dzwonnica mia³a
staæ przed Kaplic¹, nad studni¹.
Stajenka, któr¹ mamy w Kaplicy w okresie bo¿onarodzeniowym,
pochodzi z kocio³a parafialnego. Zafundowa³a j¹ kocio³owi w Cyprzanowie jeszcze przed I wojn¹ Berta Pientka z ¯erdzin. Po II wojnie wiatowej czêci i figurki tej stajenki by³y porozrzucane przez wojska radzieckie na nowym cmentarzu w Cyprzanowie. W 1974 roku stajenka ta
zosta³a przywieziona i postawiona ju¿ w Kaplicy w. Antoniego.
Od 1974 roku w ¯erdzinach odbywaj¹ siê Procesje Bo¿ego Cia³a.
Pierwsze o³tarze wykona³y rodziny: Franiczek, Nowak, Gieroñ oraz
Baja.
W tym roku tak¿e w Kaplicy odprawiono Pasterkê o godzinie 23.00.
¯erdziny  nasza wioska
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Nastêpna Pasterka (1975 roku)
by³a ostatni¹, gdy¿ przyby³a na
ni¹ tylko garstka ludzi. Ksi¹dz
Figura chcia³, aby ca³y budynek, w którym mieci³a siê
Kaplica, rodzina Nowak, po
wyjedzie do Niemiec, przekaza³a parafii. Jednak nag³a
mieræ ks. Figury (2.02.1979)
przerywa rozpoczête dzie³o.
Po jego mierci urz¹d proboszcza przejmuje ks. Joachim
Rzotki. Za jego urzêdowania
nie przeprowadzono ¿adnych
remontów i ulepszeñ. Odbywaj¹ siê nadal msze niedzielne i msza szkolna w tygodniu.
W sierpniu 1984 roku
urz¹d proboszcza w Cyprzanowie obejmuje ks. Ewald
Cwienk. Jego pierwszym zamiarem jest wyremontowanie
Kaplicy w. Antoniego oraz
Pierwsza procesja Bo¿ego Cia³a
w ¯erdzinach
kapliczki przydro¿nej w. Jana
Nepomucena. Powo³ano now¹
Radê Parafialn¹ w sk³adzie: Zygfryd Baja, Henryk Herud, Józef Mrasek, Gerard Pientka.
W 1987 roku przed I Komuni¹ w. pomalowano na nowo ca³e wnêtrze Kaplicy w. Antoniego. W 1990 roku ksi¹dz Cwienk razem z Rad¹
Parafialn¹ podejmuje decyzjê o gruntownym remoncie tej¿e Kaplicy.
Fundusze na ten cel zbierane s¹ w ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca.
Nowy projekt dachu opracowuje Alfred Strzybny z Cyprzanowa.
W marcu mê¿czyni z wioski pracuj¹ przy wycince drzew przeznaczonych na wiêbê dachow¹ w pobliskim Pulowie. W 1990 roku nie odbywa siê procesja Bo¿ego Cia³a z powodu budowy kanalizacji deszczowej
na wsi. Mieszkañcy ¯erdzin postawili jeden z o³tarzy w Cyprzanowie.
W kwietniu 1991 roku zostaje rozebrany stary dach. Od tego momentu msze niedzielne odbywaj¹ siê w kapliczce w. Jana Nepomucena.
28

¯erdziny  nasza wioska

W remontowanej Kaplicy zostaj¹ tylko ciany none. W 1991 roku pod
nadzorem Paw³a Rzydkiego z Cyprzanowa zostaje przygotowana konstrukcja dachowa, która zostaje osadzona 1 maja. Remont przebiega
sprawnie, bo ju¿ 16 czerwca niedzielna msza znowu odprawiana jest
w Kaplicy w. Antoniego. Dach zostaje ocieplony i pokryty blach¹ aluminiow¹. Wykonano now¹ instalacjê elektryczn¹. Jesieni¹ dobudowano
zakrystiê. W grudniu zostaje zakupiona i przywieziona boazeria a¿
z Makowa Podhalañskiego. Jesieni¹ 1992 roku zamontowano tê boazeriê na suficie, wykoñczono zakrystiê oraz u³o¿ono p³ytki w g³ównej
czêci Kaplicy. Zainstalowano now¹ instalacjê nag³aniaj¹c¹. W 1993
roku zamówiono nowe ³awki kocielne w zak³adzie stolarskim p. Twardzika w Rzuchowie, by³o to 14 ³awek 6cio osobowych i 5 ³awek
3osobowych. £awki te za³o¿ono wczesn¹ wiosn¹ 1994 roku.
Dnia 16 marca 1994 roku kaplicê wizytuje biskup Jan Kopiec, który
obiecuje, ¿e jesieni¹, gdy remont dobiegnie koñca, powiêci Kaplicê.
Rozpoczêto wiêc przygotowania do powiêcenia. Wykonano jeszcze now¹
ambonkê wraz z podestem, odnowiono i poz³ocono drzwiczki tabernakulum. W pierwsz¹ niedzielê Adwentu przybywa bp. Kopiec i powiêca
Kaplicê. W 1994 roku zakupiono równie¿ 4 piece gazowe, które zafundowa³y rodziny: R. Zymla, K. Liszka, Z. Zymla, M. Magana, M. Zymla.
W 1997 roku Stefania Czekalla zakupi³a nowe lampy owietleniowe.
W roku 1998 z powodu srebrnego jubileuszu istnienia Kaplicy postanowiono wyremontowaæ elewacjê frontow¹ kaplicy oraz wymianê
rynien. Z tej okazji 15 listopada dziekan dekanatu Pietrowice Wielkie
ks. Ludwig Dziech odprawi³ uroczyst¹, dziêkczynn¹ Mszê w. Ówczesna rada so³ecka kupuje do Kaplicy jeszcze jeden dodatkowy piecyk
i puszkê na hostie.
W jubileuszowym roku 2000 wybrano now¹ Radê Parafialn¹
w sk³adzie: Bernard Franiczek, Szczepan Pawlik, Gerard Pientka, Dariusz Herud. W tym roku przypada równie¿ 25 lat kap³añstwa ks. Cwienka. W pierwsz¹ niedzielê wrzenia mieszkañcy ¯erdzin i Cyprzanowa
udaj¹ siê na jubileuszow¹, piesz¹ pielgrzymkê do P¹tniczego Koció³ka
w. Krzy¿a w Pietrowicach Wlk. Pieszo sz³o oko³o 20 parafian z ¯erdzin, reszta dojecha³a samochodami. Rodzina Zygfryda Baja ufundowana now¹ lampkê wieczn¹, a rodzina Mainusz Jerzy nowe kadzid³o wraz
z ³ódk¹ na mirrê.
W 2001 roku przed Kaplic¹ wykonano kanalizacjê deszczow¹ oraz
wybrukowano wejcie. Wymieniono te¿ drzwi wejciowe, które ufun¯erdziny  nasza wioska
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dowa³ anonimowy ofiarodawca. W 2002 roku odnowiono zakrystiê
i ufundowano nowe meble. Dnia 19 marca 2002 roku wizytuje Kaplicê
biskup Jan Bagiñski. W tym samym roku za³o¿ono ca³kiem nowe nag³onienie. W 2003 roku docieplono zachodni¹ cianê Kaplicy.
W Kaplicy w. Antoniego po dzieñ dzisiejszy odprawiane s¹ przez
wiernych nabo¿eñstwa ró¿añcowe, majowe, Drogi Krzy¿owej i Gorzkich ¯ali. Przed Ka¿d¹ msz¹ odmawiany jest ró¿aniec.
Tak¿e co roku wierni uczestnicz¹ w procesji po polach ku czci w.
Urbana. Kiedy procesja ta trwa³a prawie ca³y dzieñ, ludzie brali ze sob¹
nawet co do picia i jedzenia. Mê¿czyni na zmianê nieli figurkê tego
wiêtego, a dziewczynki ubrane na bia³o nios³y figurkê w. Teresy. Obchodzi³o siê wtedy wszystkie pola w granicach wioski. Dzisiaj ta procesja jest znacznie skrócona i trwa oko³o pó³torej godziny. Misje w., które
kszta³tuj¹ duchowoæ cz³owieka odbywa³y siê w roku 1978, 1988 oraz
w 1999. W 1999 roku prowadzili je ojcowie werbici: o. Henryk Ka³u¿a
oraz o. Antoni.

Wnêtrze Kaplicy w. Antoniego

W 2004 roku zostaje wyremontowane i odnowione ca³e wnêtrze
Kaplicy. Zrobiono ca³kiem nowe prezbiterium.
30
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IV. Kapliczki i krzy¿e przydro¿ne
1.Kapliczka w. Jana Nepomucena
Kaplica w. Jana Nepomucena w ¯erdzinach zosta³a zbudowana w rodku wioski, na
rzucie prostok¹ta z do³¹czon¹
pó³kolist¹ absyd¹. Kapliczkê tê
zbudowano zapewne w I po³owie XIX wieku lub jeszcze
w XVIII wieku, wiadczyæ
mo¿e o tym fakt z zapisków,
¿e w 1870 roku drzwi i okna
kaplicy by³y ju¿ tak uszkodzone, ¿e wymaga³y remontu. Wyremontowano wtedy tak¿e
dach i wie¿yczkê, któr¹ pokryto gontem. Remont ten wykona³o z w³asnych funduszy so³ectwo ¯erdziny. Fundatorem
kapliczki by³a pewna pani
z G³ubczyc, która wychodz¹c
za m¹¿ za pana Nowak przeprowadzi³a siê do ¯erdzin. Pochodzi³a ona z bogatego domu. Widz¹c, ¿e w ¯erdzinach nie by³o ¿adnej
kapliczki ani koció³ka postanowi³a ufundowaæ ma³¹ kapliczkê. Ona te¿
prawdopodobnie zakupi³a figurê w. Jana Nepomucena i figurkê w.
Urbana. Fasadê kaplicy zwieñczono trójk¹tnym szczytem z wnêk¹, przechodz¹cym w wysok¹ podstawê krzy¿a. Posiada wie¿yczkê z dzwonem,
kiedy u¿ywanym codziennie na Anio³ Pañski. Z kolei napis na sygnaturce, która rozbi³a siê w 1873 roku g³osi³: DANIEL NICL HAT
MICH GOSEN LUBIWITZ 1800. S.IOANNES ORA PRO NOBIS.
Dzwon ten so³ectwo ¯erdziny da³o przelaæ na nowy, odlany przez Hoberga z Paw³owiczek, z inskrypcj¹: AD HON S.IOAN.NEP
¯erdziny  nasza wioska
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INC.SCHARDZIN F.F. 1873. Zosta³ on powiêcony 18 czerwca 1873
roku przez ks. proboszcza Izydora Zawadzkiego.
Ju¿ przed I wojn¹ wiatow¹ w kapliczce odprawiane by³y nabo¿eñstwa. Bonawentura Siara ju¿ w latach oko³o 190025 prowadzi³ tu Drogê Krzy¿ow¹, a nabo¿eñstwa majowe piewa³y tylko same dziewczyny.
Gdy do wioski w 1945 roku wesz³y wojska radzieckie, jeden
z ¿o³nierzy przestrzeli³ dzwon na wylot.
W 1985 roku powiêkszono i przykryto kapliczkê nowym dachem.
Przy pracach remontowych
pracowa³y wtedy nawet kobiety, poniewa¿ budowa musia³a
byæ ukoñczona szybko (czasy
komunistyczne). Wtedy te¿ w
czasie zak³adania dzwonu rozpad³ siê on na trzy kawa³ki w
miejscu przestrzelenia. Dzwon
pospawano, jednak jego
dwiêk dzisiaj nie brzmi ju¿ tak
piêknie.
W 1996 roku pomalowano elewacjê kaplicy w. Jana Nepomucena.
W 2000 roku powiêcono i zamontowano na frontowej elewacji
pami¹tkowe tablice ku czci poleg³ych ¿o³nierzy z ¯erdzin w czasie
II wojny wiatowej. Inicjatorem spisania poleg³ych ¿o³nierzy by³a Hildegarda Pientka i Wiktor Franiczek. Tablice ufundowa³ i wykona³ Franciszek Pientka.
Dzisiaj kapliczka s³u¿y jako jeden z o³tarzy czasie Procesji Bo¿ego
Cia³a.
2. Kapliczka na Koloniach u rodziny Muszalik
Wybudowana i ukoñczona dnia 16 lipca 1883 roku przez Johana
Muschalika. Powiêcona Najwiêtszej Maryi Pannie. Figura gipsowa o
wysokoci oko³o 120 cm stoi na g³ównym o³tarzu. Na cianach dwa
obrazy z wizerunkiem Chrystusa i Maryi. Na cianie po prawej stronie
wisz¹cy o³tarzyk z gipsow¹ figurk¹ Matki Boskiej Ró¿añcowej i napisem na desce: KRÓLOWO WSZYSTKICH WIÊNTYCH! MÓDL
SIÊ Z.N.. Kapliczka domkowa, murowana z ceg³y klinkiery na rzucie
prostok¹ta. Fasada zwieñczona szerokim, trójk¹tnym szczytem. Pó³koli32
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cie zamkniête wejcie z oryginalnymi do dzi drzwiami i oknami. Dach dwuspadowy z sygnaturk¹, w której umieszczony jest
dzwon, który jest u¿ywany do
dzisiaj tylko w razie czyje mierci na Kolonii. Kapliczka posiada
instalacjê elektryczn¹. W kapliczce tej jeszcze po II wojnie znajdowa³y siê ma³e organy oraz stacje drogi krzy¿owej. W razie
potrzeby by³a przygotowana do
odprawiania Mszy w. W kapliczce tej odprawiane s¹ przez
mieszkañców Kolonii nabo¿eñstwa majowe oraz ró¿añcowe.
Ka¿dego roku 1 maja przychodzi tu procesja z kocio³a parafialnego w Paw³owie. W 1990
roku zrobiono nowe sklepienie i wiêbê dachow¹. W 2003 roku dach
zosta³ pokryty gontami dachowymi ufundowanymi przez Romana Muszalika. Wszystkie prace remontowe oraz sprz¹tanie i dbanie o porz¹dek
wokó³ kaplicy wykonuje bezinteresownie rodzina Muszalik.
3. Krzy¿ obok szko³y
Krzy¿ ten zosta³ wzniesiony prawdopodobnie w 1860 roku jako
krzy¿ pokutny na pami¹tkê pewnego zdarzenia. Otó¿ pewnego dnia
w wiejskim szynku, który by³ prowadzony przez rodzinê Herud dosz³o
do awantury w wyniku której zgin¹³ cz³owiek uderzony kuflem. Kto by³
sprawc¹ nie wiadomo, natomiast ofiar¹ by³ niejaki Pientka z ¯erdzin.
Sprawca ¿a³uj¹c za swój czyn postawi³ ofierze krzy¿ zrobiony z dwóch
prostych desek z wizerunkiem Chrystusa namalowanego na p³askiej
blasze.
Dnia 24 maja 1879 roku w ten krzy¿ uderzy³ piorun. W domu naprzeciwko krzy¿a wylecia³y okna. W tym samym miejscu 12 padziernika ks. Zawadzki powiêci³ nowy krzy¿.
W 1962 roku krzy¿ ten prawdopodobnie siê przewróci³, gdy¿ jego
¯erdziny  nasza wioska
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podstawa by³a ca³kowicie spróchnia³a.
Postanowiono wtedy postawiæ nowy
kamienny krzy¿, a stary drewniany
krzy¿ przenieæ.
Nowy krzy¿ kamienny z postaci¹
Chrystusa, zosta³ postawiony na wieloczêciowym postumencie z nisz¹, w
której sta³a figurka Najwiêtszej Maryi Panny Niepokalanego Poczêcia.
Poni¿ej tablica z inskrypcj¹. Zosta³ on
zrobiony przez zak³ad kamieniarski
Antoniego Pientka. W skutek zniszczeñ spowodowanych przez naturê zacz¹³ siê on rozpadaæ.
W 2002 roku Rada So³ecka postanowi³a przeznaczyæ zarobione pieni¹dze na do¿ynkach na zbudowanie nowego kamiennego krzy¿a. Na zebraniu wiejskim w styczniu 2003 roku spo³ecznoæ ¯erdzin zgodzi³a siê
aby przeznaczono pieni¹dze z do¿ynek na postawienie tego nowego
krzy¿a. Tak wiêc Krzy¿ ufundowali sami
mieszkañcy ¯erdzin. Nowy krzy¿ zosta³ zrobiony w zak³adzie kamieniarskim
Franciszka Pientka. Na krzy¿u widoczne napisy: Jezu ufam Tobie i daty
18601962, 2003.
Obok krzy¿a stoi stary postument
z metalowego odlewu. S³u¿y³ on kiedy
jako drogowskaz, który wskazywa³ drogê do Paw³owa i Ocic. Otoczeniem i porz¹dkiem wokó³ krzy¿a zajmuje siê rodzina Pawlik.
4. Drewniany krzy¿ u rodziny
ciermoch
Jest to drewniany krzy¿, z wizerunkiem Chrystusa namalowanego na blasze, który po skróceniu dolnej zniszczo34
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nej czêci zosta³ przeniesiony ze skrzy¿owania przy szkole. W latach 90
zosta³ odremontowany. W 1998 roku zrobiono ca³kiem nowy krzy¿,
a wizerunek Chrystusa namalowanego na blasze zast¹piono figur¹.
W dolnej czêci krzy¿a data: 19621998.
5. Kapliczka ko³o rodziny Franiczek
Kapliczka ma³o ju¿ spotykana, szafkowa, drewniana, nakryta dwuspadowym, drewnianym daszkiem
z ozdobn¹ listw¹. Wielokrotnie remontowana i przebudowywana.
Pierwsza zosta³a postawiona oko³o
1871 roku przez dwóch braci Tadeusza i Mateusza Mrasek na pami¹tkê szczêliwego powrotu z wojny.
Przed II wojn¹ w kapliczce umieszczony by³ obraz w. Anny. Po wojnie ze wzglêdu na z³y stan kapliczki
postawiono now¹ z kopi¹ wizerunku Matki Boskiej Czêstochowskiej.
Drugi generalny remont przeprowadzony by³ w 1985 roku. Wtedy
równie¿ postawiono ca³kiem now¹
kapliczkê z now¹ kopi¹ obrazu
Matki Boskiej Czêstochowskiej.
Remontami i porz¹dkiem wokó³ kapliczki zajmuje siê rodzina Franiczek.
6. Krzy¿ kamienny przy polnej
drodze do Cyprzanowa
Krzy¿ kamienny na dwuczêciowym, prostym postumencie z prostok¹tn¹ nisz¹, w której stoi figura
Najwiêtszej Maryi Panny Niepokalanego Poczêcia. Wzniesiony
w 1907 roku. Fundatorem by³a Ro¯erdziny  nasza wioska
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zalia Gieroñ, która postawi³a krzy¿ na pami¹tkê zmar³ego syna Ignacego. Powiêcony przez ks. Namys³o z Janowic 21 listopada 1907 roku.
Rok póniej, w nocy z 10 na 11 listopada 1908 roku figurka zostaje
rozbita na kawa³ki przez nieznanych sprawców. W 1994 roku na zlecenie Gerharda Gerona krzy¿ zosta³ gruntownie odnowiony przez zak³ad
kamieniarski Franciszka Pientka. Z przodu napis w jêzyku niemieckim:
CHRIST GEH NICHT
OHNE GRUSS VORBEI, GEDENK DAS ICH DEIN
ERLÖSER BIN (Chrzecijaninie nie przechod obok bez
pozdrowienia, pamiêtaj, ¿e jestem twoim Zbawicielem).
7. Krzy¿ przy polnej drodze
w stronê lasa Lipie
Wysoki krzy¿, najpierw
drewniany z wizerunkiem
Chrystusa namalowanego na
blasze. W dolnej czêci wizerunek Maryi tak¿e namalowany na blasze.
W 2000 roku zast¹piony krzy¿em metalowym wykonanym
przez Henryka Muszalika.
8. Krzy¿ na Kolonii na skrzy¿owaniu
Pierwszy krzy¿ drewniany postawiono tu 1814 roku w wiêto Wniebowst¹pienia Pañskiego. So³ectwo w ¯erdzinach z tej okazji wystawi³o
dokument (opatrzony piecz¹tk¹) w jêzyku polskim i ofiarowa³o parafii
10 talarów. Na tym samym miejscu w 1878 roku w czasie procesji
w. Urbana postawiono nowy krzy¿, który powiêci³ ks. Izydor Zawadzki. Krzy¿ ten zosta³ ufundowany przez Bertê Pientka. Najpierw,
jako krzy¿ drewniany sta³ na zakrêcie drogi w kierunku Paw³owa.
W czasie wojny przewrócili go radzieccy ¿o³nierze. Po II wojnie wiatowej postawiono nowy, kamienny na rozwidleniu dróg. Krzy¿ zbudowa36
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ny na prostym postumencie z nisz¹
na figurkê. Odnowiony w 2000 roku.
Krzy¿em opiekuje siê rodzina Pientka.
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V. Wyszli z ¯erdzin
W tym rozdziale chcê przedstawiæ sylwetki ludzi pochodz¹cych
z ¯erdzin, którzy w jakikolwiek sposób promowali nasz¹ wioskê
w szerokim wiecie. Byli to przede wszystkim zakonnicy.
W 1896 roku Józef Marcinek wyjecha³ do Turynu we W³oszech
aby kszta³ciæ siê na misjonarza.
Aleksander Siara, syn cha³upnika Franciszka Siara z ¯erdzin.
Wst¹pi³ on do Towarzystwa w. Franciszka Salezego. Dnia 18 lipca
1907 roku odprawi³ on swoj¹ pierwsz¹ mszê w klasztorze salezjanów
w Owiêcimiu. Z rodziny Siara pochodzili tak¿e trzej inni zakonnicy.
Jeden z nich, Zmartwychwstaniec, tak¿e Franciszek Siara wywiêcony
zosta³ w Rzymie w 1907 roku i wyjecha³ do Chicago w Stanach Zjednoczonych. Do zakonu wst¹pi³y te¿ trzy siostry z rodziny Siara. Jedna
z nich Maria Siara maj¹c 18 lat, córka Franca i Balbiny Siary z domu
Mosia wst¹pi³a w 1885 roku do klasztoru sióstr Boromeuszek w Cieszynie.
Do cieszyñskiego klasztoru Boromeuszek oko³o 1878 roku wst¹pi³a
Marta Pientka z ¯erdzin, przyjmuj¹c imiê Maria Dominika. Dnia 25
sierpnia 1882 roku wraz z 6 innymi pannami z³o¿y³a luby wieczyste
w obecnoci nowego biskupa wroc³awskiego Roberta Herzoga. Na
uroczystoci obecny by³ równie¿ proboszcz Janowic ks. Zawadzki. Siostra Maria Dominika Pientka trafi³a do klasztoru w Morawietzhof ko³o
Brna.
Ojciec Franciszek Herud (18851948). Z zawodu szewc zg³osi³
siê do Seminarium Ksiê¿y Werbistów w Nysie. Studiowa³ w Steyl
w Holandii. Gdy wróci³ do Polski w czasie I wojny zosta³ zabrany do
wojska. S³u¿y³ jako sanitariusz. Po wojnie wyjecha³ w okolice Dortmundu, do pracy wród emigrantów polskich. W 1926 roku wraca do
Polski i zostaje rektorem domu zakonnego w Górnej Grupie. Rok póniej zostaje wybrany pierwszym w Zakonie Ojców Werbistów regiona³em w Polsce. W czasie II wojny wiatowej przebywa³ na l¹sku
i Czechos³owacji. W 1947 roku powo³ano go na radcê generalnego do
Rzymu. Rok póniej przyje¿d¿a do Polski by za³atwiæ pewne sprawy,
podda³ siê wówczas operacji. Zmar³ na zapalenie p³uc 4 maja 1948 roku
38
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w Rybniku. Zosta³ pochowany na cmentarzu rybnickim.
Amelia Herud, córka Wiktora i Marii, urodzona 27 stycznia 1914
roku w ¯erdzinach. Mia³a omioro rodzeñstwa. W ¯erdzinach ukoñczy³a szko³ê podstawow¹. Do Iwszej Komunii wiêtej przyst¹pi³a w Janowicach wraz z m³odsz¹ o rok siostr¹ Mari¹. Dnia 2 wrzenia 1934 roku
wst¹pi³a do Zakonu Sióstr Karmelitanek Serca Jezusowego w Berlinie.
Tam przyjê³a imiê zakonne Maria £ucja. Z Berlina zosta³a wys³ana do
Holandii. W nied³ugim czasie zosta³a przeniesiona do Wauwatosa
w USA, gdzie w 1941 roku z³o¿y³a luby wieczyste. W 1955 roku
ponownie przeniesiona do orodka wychowawczego dla ch³opców
w Hammond. W Wisconsin zosta³a siostr¹ prze³o¿on¹ w domu starców.
W 1968 roku powróci³a do Hammond, gdzie pracowa³a przez 30 lat.
W 1977 roku zosta³a prze³o¿on¹ i administratorem tego orodka. Rodzinê w Polsce odwiedza³a bardzo chêtnie kilka razy. Dnia 2 lipca 1986
roku w ¯erdzinach w kaplicy w. Antoniego obchodzi 50 lecie przyjêcia
lubów zakonnych. W 1997 roku zapada na ciê¿k¹ chorobê. W tym
czasie zlikwidowano jej ukochany orodek w Hammond. Po dwóch
latach zmagañ z ciê¿k¹ chorob¹ dnia 9 padziernika 1998 roku Bóg
powo³a³ j¹ do siebie. Zmar³a maj¹c 84 lata; przez 64 lata s³u¿y³a wiernie
Bogu i ludziom. Siostra £ucja tak¿e bardzo wiele uczyni³a dla Kaplicy
w ¯erdzinach. To Ona ufundowa³a dla Kaplicy w ¯erdzinach wiele cennych przedmiotów do odprawiania mszy wiêtej.
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VI. Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w ¯erdzinach zosta³a za³o¿ona prawdopodobnie w 1924 roku. Wiadomo ju¿, ¿e w 1927 roku stra¿acy podlegali
jednostce w Kornicy. Ze wzglêdu na odleg³oæ do tej wioski napisali
probê do Raciborza aby przydzielono ich do Paw³owa, a jak poprawi
siê ich sytuacja materialna to do Ocic Górnych. Po II wojnie wiatowej
stra¿acy dostali na stan sikawkê konn¹. Na pocz¹tku sta³a ona w Uliczce pod go³ym niebem. Póniej przeniesiono j¹ do wymurowanej remizy, któr¹ wybudowano w 1958 roku. Wtedy te¿ doszed³ na wyposa¿enie
wózek na wê¿e i armaturê stra¿ack¹. W 1970 roku OSP dostaje Motopompê M 400. W roku 1973 dla OSP w ¯erdzinach zostaje przekazana
przyczepa po¿arnicza Sanok zaczepiana do ci¹gnika, w której mo¿na
by³o przewoziæ dru¿ynê po¿arnicz¹ oraz mo¿na by³o za³adowaæ ca³y

Przekazanie samochodu stra¿ackiego GLM8 dla OSP ¯erdziny
7 wrzenia 2003 roku
40
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sprzêt po¿arniczy. W tym czasie zabrano sikawkê konn¹ do Paw³owa.
Przyczepa ta s³u¿y³a czynnie a¿ do 2003 roku. W latach 197879 stra¿acy dostaj¹ z PSP Racibórz motopompê M800 PO 3, a pod koniec lat
osiemdziesi¹tych motopompê M8/8 PO 5. W 1994 roku zburzono star¹
remizê ze wzglêdu na z³y stan techniczny. Wtedy na jej miejscu mia³a
powstaæ nowa remiza stra¿acka wraz z sal¹ taneczn¹ i kuchni¹ przygotowan¹ na wesela i zabawy. Jednak ze wzglêdów finansowych budowa nie
dosz³a do skutku. Stra¿acy przez 5 lat nie mieli remizy. Przyczepa stra¿acka wraz z osprzêtem sta³a pod wiat¹ w prywatnej posesji. W 1999
roku postanowiono zbudowaæ gara¿ wraz z ma³ym zapleczem przy budynku nieczynnej szko³y. W tym samym roku w czasie Do¿ynek Wiejskich zostaje powiêcona i oddana do u¿ytku nowa remiza.
W czasie Do¿ynek Wiejskich dnia 7 wrzenia 2003 zosta³ przekazany samochód po¿arniczy GLM 8 na nadwoziu ¯uka, który jednostka
otrzyma³a dziêki staraniom swoich cz³onków oraz przychylnoci Wójta
Gminy Pietrowice Wlk. Andrzeja Wawrzynek. Przy przeróbce zwyk³ego ¯uka na pojazd specjalistyczny powiêca³o swój czas i pracowa³o
bezinteresownie wielu cz³onków wiejskiej OSP.
Stra¿acy tak¿e posiadaj¹ wtedy na swoim stanie: standartow¹ motopompê PO 5 oraz pompê szlamow¹ Mast pumpen o wydajnoci
850 l/min (nagroda za zajêcie I miejsca w Gminnych Zawodach SportowoPo¿arniczych w 1999 roku).
W swojej dzia³alnoci Ochotnicza Stra¿ Po¿arna mo¿e poszczyciæ
siê wieloma sukcesami zarówno w akcjach po¿arowych, jak i w zawodach sportowopo¿arniczych na szczeblu gminnym jak i powiatowym.
W 1972 roku druh Józef Mrasek i druh Henryk Herud otrzymali wyró¿nienie pañstwowe i medal Za odwagê i ofiarnoæ za uratowanie ¿ycia
dwóch ludzi. W swoim dorobku OSP mo¿e poszczyciæ siê a¿ 37 dyplomami otrzymanymi na zawodach stra¿ackich za miejsca od I do IV,
z tego prawie po³owa (16 dyplomów) za I miejsca w ró¿nych kategoriach wiekowych. Pierwszy dyplom, jaki siê zachowa³, OSP ¯erdziny
otrzyma³a za Zajêcie II miejsca w Gminnych Zawodach Sportowo Po¿arniczych w Grupie M400 organizowanych w Pietrowicach Wielkich w dniu 23.06.1974 roku. Od tego czasu OSP ¯erdziny zawsze
zajmowa³a czo³owe miejsca na takowych zawodach.
W 2001 roku nastêpuje wa¿ne wydarzenie dla jednostki. Otó¿ rodzina Jerzego i Waldemara Mainusz funduje i ofiarowuje sztandar OSP
¯erdziny dla jednostki.
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Stra¿ Po¿arna w ¯erdzinach równie¿ anga¿uje siê i pomaga w ró¿nych uroczystociach i okolicznociowych imprezach organizowanych
przez Radê So³eck¹ i mieszkañców wioski. Pomaga jak co roku w organizowaniu do¿ynek wiejskich, organizuje festyny stra¿ackie w wiêto
swojego patrona w. Floriana, a tak¿e inne imprezy sportowokulturalne (zimowy kulig dla dzieci, mecze pi³ki no¿nej pomiêdzy kawalerami
a ¿onatymi).
Pocz¹tek XXI wieku to bardzo aktywny czas w dzia³alnoci OSP.
Liczy sobie wtedy 33 cz³onków (30 czynnych i 3 honorowych) w tym
14 cz³onków przeszkolonych do akcji po¿arniczej.
Rok 2005 szczególnie zapisa³ siê w historii jednostki OSP ¯erdziny
jak i ca³ej gminy Pietrowice Wlk. Otó¿ bodaj¿e po raz pierwszy w historii gminy w zawodach po¿arniczych wyst¹pi³a dru¿yna kobiet w sk³adzie: Krautwurst Karina, Muszal Agnieszka, Herud Ma³gorzata, Wojtek
Katarzyna, Siara Brygida, Górecka Halina i Franiczek Ewelina. Za to
nale¿y siê im wielkie uznanie, poniewa¿ pokaza³y one, ¿e tak¿e kobiety
mog¹ byæ stra¿akami.
W³adze OSP ¯erdziny:
Po wojnie komendantem stra¿y by³ Alojzy Weiss.
195(?)-195(?)

komendant: Maksymilian Backa,
196(?)-1965

komendant: Konrad Pientka,
1965-1970

komendant: Pawe³ Affa,
prezes: Augustyn Pientka
1970-1975

komendant: Henryk Herud,
prezes: Augustyn Pientka
1975-1980

komendant: Franciszek Baka,
prezes: Augustyn Pientka
1980-1985

komendant: Franciszek Baka,
prezes: Augustyn Pientka
1985-1990

komendant: Franciszek Baka,
prezes: Józef Pientka
1990-1995

komendant: Jerzy Górecki,
prezes: Zygmunt Herud
1995-2000

naczelnik: Jerzy Górecki,
prezes: Artur Pientka,
2000-2005

naczelnik: Waldemar Mainusz,
prezes: Dariusz Herud
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Zdarzenia w ¯erdzinach:
16 czerwca 1874 roku  mia³a miejsce krótka ale wyrz¹dzaj¹ca wielkie
szkody na polach burza gradowa.
28 marca 1877 roku  w Wielk¹ rodê we wschodniej czêci ¯erdzin
spali³ siê dom Góreckiego.
21 lutego 1878 roku  spali³a siê stodo³a Johanna Plury.
6 padziernik 1878 roku  podczas niedzielnego nabo¿eñstwa spali³
siê dom i stodo³y Mathiasa Mrazek.
9 kwietnia 1884 roku  wielki po¿ar, sp³onê³y 4 domy i 2 stodo³y
(m.in. Gieronia, Piêtki i Kostki).
22 listopada 1894 roku  po¿ar domu u cha³upnika i mistrza krawieckiego Skubacza.
20 maja 1896 roku  spali³y siê 4 domy wraz z zabudowaniami (m. in.
u Marcinka, Pientki i Zubra)
20 padziernika 1907 roku  u Antoniego Tebla spali³a siê stodo³a i
szopa. Spali³y siê maszyny gospodarcze oraz spory zapas obiela.
1930 rok  kilkakrotnie pali³a siê piekarnia Oswalda niechoty
marzeckwiecieñ 1945 roku  w Bia³¹ Niedzielê wojska rosyjskie podpalili stodo³ê u Pokornego (dzisiaj rodz. S³awik), a tak¿e póniej stodo³y
u Maksymiliana Baki, u Rafa³a Góreckiego oraz Affy.
3 wrzenia 1949 roku  u Walka Gieronia pali³a siê stodo³a.
17 maja 1960 roku  u Widoka (obecnie Gawlina) zapali³a siê stodo³a
od uderzenia pioruna. Wtedy OSP ¯erdziny gasi³a po¿ar sikawk¹ konn¹.
Woda by³a pobierana ze stawku od Franiczka.
1964 rok  przed domem rodz. Franiczek zapali³ siê od spiêcia kabli s³up
elektryczny.
marzec 1996 rok  woda z roztapiaj¹cego siê gwa³townie niegu zalewa
parê domów na Bonclowie, drog¹ wtedy p³ynie rzeka wody, przebiera
te¿ wtedy staw i woda leci ca³¹ drog¹ w kierunku Paw³owa.
16 kwietnia 2004 roku  na polu w kierunku Pulowa pali³ siê stóg
s³omy.
maj 2005 rok  po ulewnych burzach na drodze do Paw³owa usuwano
b³oto, które sp³ynê³o z pól.
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VII. Sport w ¯erdzinach
Od czasów powojennych do lat osiemdziesi¹tych, gdy w ¯erdzinach
mieszka³a spora liczba m³odzie¿y, sport odgrywa³ doæ wa¿n¹ rolê. Najwa¿niejsze dyscypliny, które uprawia³a m³odzie¿ w ¯erdzinach to szlagbal (dawna odmiana palanta), tenis sto³owy oraz oczywicie pi³ka no¿na.
Wiadomo, ¿e w 1957 roku na ³¹kach w lesie Pulów w kierunku Paw³owa na dwóch boiskach odbywa³y siê Mistrzostwa Polski Juniorów
w szlagbalu. ¯erdziny zdoby³y wtedy tytu³ Wicemistrza Polski, a Mistrzostwo zdoby³a dru¿yna Silesii z Rybnika.
Treningi tenisa sto³owego odbywa³y siê najpierw na sali wiejskiej,
a póniej w szkole. Dru¿yna do gry w tenisa sk³ada³a siê z 3 ch³opców
i jednej dziewczyny. W pierwszym, g³ównym sk³adzie grali: Jan Pawlik,
Konrad Wyrtki, Henryk Herud, Maria Zajonc. W roku 1968 w sk³ad
wchodzili: Franciszek Pientka, Jerzy Trojañski, Dorota Tumulka oraz
1 osoba z Krowiarek.
Ludowy Zespó³ Sportowy pi³ki no¿nej w ¯erdzinach zosta³ za³o¿ony w 1963 roku. G³ównym inicjatorem za³o¿enia klubu by³ Rajnold
Gieroñ. Prezesem wtedy zosta³ Herbert Miensopust. Zespó³ trenowa³
p. Fridek z Tworkowa.
W pierwszym sk³adzie grali: Gieroñ Rajnold, Herud Henryk, Kozielski Jan, Krawiec Stanis³aw, Muszalik Henryk, Pawlik Jan, Pokorny
Hans, Pokorny Bruno, Zajonc Jan, bramkarz: Zajonc Józef oraz dwóch
pi³karzy z Raciborza.
Zosta³y zakupione koszulki (pierwszy komplet: ca³e ¿ó³te z bia³ym
paskiem, drugi komplet: ca³e zielone z czerwonym paskiem), buty sportowe oraz bramki. LZS ¯erdziny gra³o dwa sezony w C klasie i utrzymywa³o siê w rodku tabeli. Nie by³o na boiskach szatni do przebierania.
Pi³karze przebierali siê pod go³ym niebem. Na mecze jedzi³o siê przewa¿nie rowerami.
Po dwóch sezonach nast¹pi³ rozpad LZS. Oko³o roku 1967 na nowo
podjêto dzia³ania, aby dalej graæ w pi³kê no¿n¹. Prezesem zosta³ wtedy
wybrany Ernst Mrazek, a póniej jego syn Jerzy Mrazek. Ca³ym sprzêtem sportowym opiekowa³ siê Józef Zajonc, a póniej Jerzy Mrazek.
Wtedy na boisku wiejskim by³y rozgrywane mecze pi³ki no¿nej po³¹czo44
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ne czêsto z festynem. Do ¯erdzin przyje¿d¿a³y dru¿yny z Adamowic,
Rudnika, Górek l¹skich i Jankowic.
Niestety znowu po dwóch sezonach w roku 1969 nast¹pi³o rozwi¹zanie LZS ¯erdziny.
W 1972 roku znowu za³o¿ono pi³karski zespó³, ale który gra³ tylko
przez krótki czas i tylko sparingi z innymi wioskami.
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Zakoñczenie
I tak oto zakoñczy³o siê moje pisanie a wasze czytanie. Je¿eli kto
dotar³ tu do tych s³ów to znaczy, ¿e historia jak¹ napisa³o ¿ycie o ¯erdzinach i jej przodkach nie jest mu obca, ¿e wch³on¹³ treæ tej ksi¹¿ki. Byæ
mo¿e niektórzy z was zastanawiaj¹ siê po co znowu powsta³a jaka
ksi¹¿ka, skoro to wszystko wiem. Pamiêæ ludzka jest jednak zawodna i
za kilka pokoleñ to co nie zosta³o spisane na papierze, zostanie prawdopodobnie zapomniane. A wtedy jaka by by³a niepojêta strata? Ilu¿ ludzi
zastanawia³o by siê jak to kiedy ¿ycie toczy³o siê w naszej wiosce.
Historia ¯erdzin tu opisana nie jest jednak pe³na. Wiele rzeczy w
ca³ej historii wioski pozostaje niewyjanionych. Ale te informacje ju¿
nasi przodkowie zabrali ze sob¹ do raju. My jednak ¿yjemy dalej w³asnym ¿yciem. ¯yjemy i tworzymy mimowolnie dalej historiê dla przysz³ych pokoleñ.
W tym miejscu chcia³bym podziêkowaæ Bogu i wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób pomogli mi aby ta ksi¹¿ka powsta³a. Tak¿e
tym osobom, którzy przekazali mi drogocenne informacje na temat historii ¯erdzin. Chcê podziêkowaæ równie¿ tym którzy przeczytali tê ksi¹¿kê, bo to jest znakiem, ¿e chc¹ wiedzieæ. A wiedzieæ to znaczy ¿yæ.
Modlitwa matki lub ojca rodziny do w. Antoniego.
w. Antoni, b³ogos³aw i ochraniaj moj¹ rodzinê: zachowaj j¹ zjednoczon¹ w mi³oci, wspomagaj w potrzebach doczesnych i oddal od niej
wszelkie z³o.
B³ogos³aw mnie i mojego mê¿a (¿onê) i spraw, abymy zawsze mieli
pracê i nie brakowa³o nam nigdy rzeczy koniecznych do ¿ycia uczciwego i abymy mogli wychowaæ po chrzecijañsku nasze dzieci, które da³
nam Pan.
B³ogos³aw nasze dzieci: zachowaj je zawsze zdrowe i chêtne do
czynienia dobra, pomó¿ im w nauce i nie dopuæ, aby poród tak wielu
okazji do z³a, zagubiæ wiarê i czystoæ ¿ycia. Niech zawsze zmierzaj¹ do
wielkich i piêknych idea³ów i zrealizuj¹ w ¿yciu swoje ludzkie i chrzecijañskie powo³anie. Amen.
(o. Przybysz W.; M¹¿ ewangeliczny w. Antoni z Padwy)
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