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Po trzecie. W tym przed-
świątecznym okresie zachęcam do 
zapoznania się z kolejną porcją 
wieści z przeszłości. Jednocześnie 
składam życzenia Wesołych Świąt i 
Szczęśliwego Nowego Roku. 
D. M. 
 
 
- Jastrzemb. W Niedzielę 12-go bm. 
po południu uderzył piorun w 
wieżę tutejszego kościoła kato-
lickiego, wleciał do kościoła i 
przebiwszy mur ponad wielkim 
ołtarzem, wybiegł znowu na wolne 
powietrze. Szczęściem, było to tak 
zwane zimne uderzenie, które nie 
zapaliło niczego i nie porobiło 
żadnej znaczniejszej szkody. 
"Katolik" nr 51 z 24 czerwca 1892. 
 
 
- Z Rybnickiego. W Ruptach zaszło 
przed tygodniem kilka wypadków 

kradzieży z włamaniem. W zakry-
styi kościelnej poprzewracali 
nieproszeni goście wszystkie rzeczy 
i zabrali starą monstrancyę.  
- W karczmie Glossa zadowolili się 
cygarami i likierami, podczas gdy 
kasę z pieniędzmi, zaopatrzoną w 
dzwonek alarmujący, pozostawili 
nietknietą. 
"Nowiny Raciborskie" nr 85 z 22 
lipca 1913. 

 
- Z Rybnickiego. W ubiegły 
czwartek spaliła się w Ruptawcu, 
jak donosiliśmy już krótko w 
poprzednim numerze, karczma     



p. Antoniego Kawika, a również o 
100 metrów dalej stojąca zagroda, 
należąca także do p. Kawika, wraz 
ze wszystkiemi zabudowaniami. 
Pastwą płomieni stały się także 
wszystkie sprzęty domowe, maszy-
ny gospodarcze, znaczny zapas 
zboża; oprócz tego spaliły się 2 
krowy, 2 świnie i koza. Szkoda jest 
bardzo wielką, gdyż tylko budynki 
były nizko zabezpieczone. 
„Nowiny Raciborskie” nr 42 z 8 
kwietnia 1909. 
 
 
 
- Jastrzębie-Zdrój pod znakiem 
białego sportu. Turniej tenisowy o 
mistrzostwo Jastrzębia-Zdroju, 
cieszący się rokrocznie silną frek-
wencją, jest zawsze niecierpliwie 
oczekiwany. Wskutek licznych 
zapytao, kierownictwo klubu 
zdecydowało się turniej ten 
również i w roku bieżącym 
urządzid, w czasie od 15 do 18 
sierpnia. Obecnie zainteresowanie 
turniejem przepowiada, iż w roku 
bieżącym impreza ta przewyższy 
wszystkie dotychczasowe turnieje. 
Klub czyni specjalne starania około 
organizacji przy wydatnej pomocy 
Dyrekcji Zdrojowej i Zarządu 
Gminnego. Mistrzostwo Jastrzębia 
Zdroju na rok 1934 zdobyli w grze 
pojedyoczej pao p. Rasekówna 
Rybnik, w grze pojedyoczej panów 
E. Becker, K. T. K. Katowice, którzy 

na rok 1934 są w posiadaniu 
puharów wędrownych Dyrekcji 
Zdrojowej, oraz śp. dr. Bronisła-
wskiego. Zgłoszenia należy przesład 
pod adresem: Erwin Mecha, 
Jastrzębie-Zdrój, Informacje tele-
fon 48. 
"Siedem Groszy" nr215 z 8 sierpnia 
1935. 
 
 
 
Żory. Budowę toru nowej kolei 
musiano przerwad, ponieważ 
wysoki nasyp w Baranowicach 
wskutek ciągłych deszczów mocno 
ucierpiał i z tego powodu kładzenie 
szyn jest niemożliwe. Jak wiadomo, 
miał już w roku ubiegłym tor 
kolejowy byd gotowy aż do 
Baranowic, lecz prace z powodu 
deszczów postępowały tylko 
powoli. Z dalszemi pracami na 
torze można będzie dopiero 
wtenczas rozpocząd, gdy wilgod z 
nasypu tak dalece ustąpi, że będzie 
go można naprawid ze skutkiem. 
Także inne nasypy wysokie jak w 
Warszowicach, Pawłowicach i 
Jastrzębiu zostały podmulone przez 
ciągłe deszcze i usunęły się. Jak 
słychad, z powodu osunięcia się 
nasypów ucierpiały dwa mosty w 
Jastrzębiu tak silnie, iż prawdo-
podobnie będą musieli mosty te 
zwalid a nowe postawid. 
"Nowiny Raciborskie" nr 6 z 13 
stycznia 1910. 



- Żory. Dyrekcya kolei donosi, iż nie 
zepsucie nasypu kolejowego w 
Baranowicach uniemożliwiło dalsze 
kładzenie szyn, tylko odwilż 
panująca obecnie oraz święta 
przeszkodziły temu. Jak tylko 
nastąpi lepsze powietrze, moze już 
w przyszłym tygodniu zostaną 
znowu prace około kładzenia szyn 
podjęte. Przesadzoną jest też 
wiadomośd, jakoby oba nowe 

mosty kolejowe w Jastrzębiu 
wskutek osumięcia nasypu 
ucierpiały, tak żeby misiały byd 
zwalone. Tylko jeden z nich został 
lekko uzzkodzony i będzie musiał 
byd naprawiony, co się zresztą dośd 
często zdarza. 
"Nowiny Raciborskie" nr 7 z 15 
stycznia 1910. 
 
 
- Bzie w Pszczyoskiem. 
(Świętokradztwo). Jakiś nieznajomy 
człowiek wlazł do tutejszego 
kościoła w nocy na 27. stycznia, 
wyłamał tabernakulum, wyjął i 
zabrał ze sobą różne rzeczy, i tak 
też zabrał białe przykrycia ołtarza; 

Hostye święte wysypał w kościele. - 
Takie rzeczy się dzieją w paostwie 
bojaźni Bożej! I dziwo, że jeszcze 
niektórzy chcą nadal w takiem 
paostwie pozostad. Bod i w 
gminnych wyborach okazywali 
niektórzy chęd taką, która wska-
zuje, że tym osobom jeszcze o 
pozostanie w Prusach chodzi. 
"Katolik" nr 15 z 3 lutego 1920. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- W Moszczenicy obchodził w 
środę dnia 20 b. m. ks. Koczor 
uroczyste prymicye. Ks. Koczor 
pochodzi z biednych rodziców, a że 
już z najmłodszych lat miał 
powołanie do stanu kapłaoskiego, 
przeto pojechał do Rzymu, ażeby 
tam się kształcid. Dla Moszczenicy 
była to uroczystośd, jakiej tam 
może dotąd nie było, pomimo, że 
w całej dyecezyi wrocławskiej 
niema może drugiej parafii tak 
starej, jak nasza. Parafia nasza 
istnieje już bowiem około 1000 lat. 
Obecnie dojeżdża tudotąd kapłan z 
Ruptawy. Kazanie wygłosił ks. prof. 
Długołęcki, sekretarz ks. kardynała, 
przebywający obecnie na kuracyi w 
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pobliskim Jastrzębiu. Ks. Koczor 
pragnie pozostad w naszej 
dyecezyi. 
"Nowiny Raciborskie" nr 100 z 28 
sierpnia 1902. 
 
 
- Jastrzemb. W Mszanie, pół mili 
drogi od nas, w rybnickim 
powiecie, znaleziono w głębokości 
100 sążni bogaty pokład wyborne-
go węgla kamiennego, grubo na 30 
stóp. Przy dalszem świdrowaniu 
przez 3 i pół stopy łupku znalazł się 
grugi pokład węgla, który jeszcze 
nie przebito. Niezawodnie rozpo-
czną się roboty dla urządzenia 
kopalni, która dla ubogiej okolicy 
wielkie przyniesie korzyści.  
Przypominamy Wiarusom, że 
bogobojna rodzina Strachwiców 
przed trzystu laty zaprowadziła w 
parafii Jastrzębskiej bractwo 
"Opatrzności Boskiej", którego 
modły zapewne u Boga uprosiły i 
wody solne i węgiel. Tak my 
sądzimy, chociaż świat nie wierzy w 
skutek modlitwy. Jastrzębianie 

mają wielką przyczynę, w swych 
modłach pamiętad rodziny hrabiów 
Strachwiców. 
"Katolik" nr 14 z 3 kwietnia 1873. 
 
 
 
- Z Rybnickiego. Częśd dominium 
Skrzeczkowice i Dolne Osiny 
połączono w jedną całośd pod 
kulturną nazwą „Eichendorf". 
Reszta Skrzeczkowic przyłączoną 
została do dominium Brodka, a 
Dolnych Osin do Górnych Osin, 
które teraz będą nosiły tylko krótką 
nazwę Osiny. 
"Nowiny Raciborskie" nr 23 z 23 
lutego 1911. 
 
 
 
- Z Rybnickiego. Kradzież drutu. Ze 
słupów pomiędzy Żorami a Borynią 
Górną skradziono około 160 metr, 
drutu przewodów telefonicznych. 
"Polska Zachodnia" nr 38 z 7 lutego 
1933. 
 


