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WSTĘP
Do 1990 roku nie istniały żadne zwarte opracowania dziejów Jawiszowic. Liczne, choć
rozproszone materiały znajdowały się lub znajdują w zbiorach prywatnych. Trzydzieści lat
temu, dzięki inicjatywie p. Anny Papli, niektóre z nich można było oglądać w sali historycznej Szkoły Podstawowej w Jawiszowicach. Także pod oblamkami kościoła św. Marcina każdy
mógł przeczytać kalendarium parafii w Jawiszowicach. Jawiszowice bywały tematami prac
magisterskich (np. Maria Blarowska „Proces suburbanizacji wsi Jawiszowice”). Pojawiały się
też wzmianki w różnych opracowaniach poświęconych historii ziemi oświęcimskiej. Wspomnę
tylko zdezaktualizowane ale wciąż czytane książki Józefa Putka (np. „Miłościwe pany i krnąbrne chłopy włościany”) lub Jana Stanki („Z dziejów Ziemi Oświęcimskiej”). Jawiszowice znane
są również historykom architektury i sztuki, którzy w opracowaniach dotyczących drewnianej
architektury sakralnej lub sztuki nie pomijają bezcennych dóbr kultury (T. Chrzanowski, M.
Kornecki, Sztuka Ziemi Krakowskiej, 1982; R. Brykowski, M. Kornecki, Drewniane kościoły
w Małopolsce Południowej, 1984) Bezcenną pozycją dla zainteresowanych przeszłością miejscowości w naszych okolicach jest „Słownik geograficzno-historyczny województwa krakowskiego w średniowieczu”. Jawiszowice istniały w obiegu historycznym dotyczącym lat II wojny
światowej (1939–1945) przede wszystkim jako lokalizacja filii obozu koncentracyjnego KL Jawischowitz (publikacja francuska zawierająca wspomnienia więźniów i górników w przekładzie
Jarka Mensfelta: Jawischowitz. Podobóz Auschwitz, 2009) i obszar działania oddziału partyzanckiego AK „Sosienki” pod dowództwem jawiszowianina – por. Jana Wawrzyczka „Danuty”
(Z. Walter-Janke, W Armii Krajowej na Śląsku,1986)
Dopiero w 1990 roku ksiądz Stanisław Dadak wydał monografię kościoła jawiszowickiego:
„300 lat kościoła św. Marcina w Jawiszowicach” – pierwsze opracowanie poświęcone dziejom
Jawiszowic przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych. W 1996 r., w niskonakładowym
wydawnictwie naukowym, dotyczącym przedwojennych kółek rolniczych, ukazał się drukiem
tekst Jana Szczerbowskiego z 1938 r. o historii kółka rolniczego w Jawiszowicach – znakomite
źródło dla poznania społeczności Jawiszowic z przełomu XIX i XX w. W 2004 roku, nakładem
Stowarzyszenia na rzecz Gminy Brzeszcze „Brzost” ukazały się „Szkice z przeszłości Brzeszcz,
Jawiszowic, Przecieszyna, Skidzinia, Wilczkowic i Zasola”, zawierające artykuły historyczne
publikowane w „Odgłosach Brzeszcz”. Rok później, pod egidą Burmistrza Brzeszcz, Sołtysa
i Rady Sołeckiej Jawiszowic oraz Ośrodka Kultury powstał projekt pt. „Szum we Wsi”. Służył on
szeroko pojętej ochronie dziedzictwa kulturowego Jawiszowic. Jego trwałym efektem są coroczne konkursy wielkanocne dla mieszkańców, jak PAW JAWISZOWICKI lub JAJUSZOWICKIE
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JAJO. W ramach projektu, w 2006 r. reaktywowana została także historyczna pieczęć wiejska
Jawiszowic wg najstarszego wzoru z XIX w. Kolejnymi okazjami do zapoznania się z historią
i tradycją Jawiszowic stały się liczne jubileusze instytucji (jak np. 160-lecie Szkoły Podstawowej
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w 2006 r.), organizacji i stowarzyszeń funkcjonujących w społeczności lokalnej, obchodzone od 2006 r. (np. 60-lecie Koła Pszczelarzy w 2009 r.).
Zwykle tym jubileuszom towarzyszą okolicznościowe publikacje historyczne lub są one same
w sobie okazją do wspomnień z bliższej i dalszej przeszłości. Często te wspomnienia przybierają formę tekstową – niestety najczęściej wkładane są potem do szuflady… Na szczęście, wiele
z nich, z tych szuflad wydobył i wydobywa obecny sołtys Jawiszowic, p. Stanisław Sajdak, Także
dzięki temu, że kieruje Klubem Seniora przy Radzie Sołeckiej (jego członkowie spotykają się
od 1991 r. w dawnym baraku obozowym z KL Jawischowitz i siedzibie przedszkola). Jego zaangażowanie doprowadziło m. in. do wspomnianej reaktywacji pieczęci gminnej, zabezpieczenia
grobu Jana Zabudy czy tegorocznych obchodów Jubileuszu 725-lecia.
Bardzo ważną rolę w ochronie dziedzictwa kulturowego Jawiszowic odegrał Proboszcz Parafii św. Marcina, ks. dr Henryk Zątek, który restaurując i zabezpieczając zabytkowy kościół p.w.
Św. Marcina, zaangażował do tego zadania swoich parafian, którzy z kolei chętnie zaangażowali
się w pomoc, widząc energię i zapobiegliwość proboszcza. W rezultacie współczesny wygląd kościoła i jego otoczenie jest powodem niekłamanego podziwu wszystkich gości i turystów zaglądających do Jawiszowic oraz dumy samych jawiszowian. W 2007 r. z inicjatywy i nakładem ks.
Henryka, wydane zostało opracowanie Wawrzyńca Mizgalskiego, poświęcone zasobom archiwum parafialnego w Jawiszowicach: „Parafia św. Marcina na podstawie zachowanych dokumentów w archiwum parafialnym od 1752 do 2006 roku”. Autor dokonał ciekawego zestawienia
danych demograficznych, a także publikacji kroniki parafialnej, z jej najbardziej wartościową
częścią, pióra ks. Władysława Tęczy.
Mam nadzieję, że to nie koniec publikacji na temat Jawiszowic. Wreszcie należy wspomnieć
o najnowszej pozycji autorstwa p. dra Jacka Lachendry. Jest to przewodnik po wybranych miejscach pamięci z lat II wojny światowej: „Gmina Brzeszcze w latach okupacji niemieckiej 1939–
1945”, z obszerną częścią poświęconą Jawiszowicom i ich mieszkańcom w omawianym okresie.. Gotowa do druku jest książka ks. Włodzimierza Łukowicza, o braciach Garach: Andrzeju
i Jakubie, kapłanach z Jawiszowic, pracujących w pocz. XX w. w amerykańskich parafiach stanu Wisconsin. Czekamy także na publikacje dra Przemysława Stanko, zbierającego unikalne
materiały archiwalne dotyczące przeszłości Brzeszcz, Jawiszowic i innych miejscowości ziemi
oświęcimskiej.
***
Wydawnictwo, którą oddaję w Państwa ręce jest próbą podsumowania moich dotychczasowych dociekań i starań prowadzących do poznania i upowszechnienia wiedzy o najdawniejszej
przeszłości Jawiszowic. Zawiera także niepublikowane do tej pory przyczynki do dziejów Jawiszowic, w tym rozdział o okolicznościach lokacji wsi – najistotniejszy, ze względu na jubileusz
725 lat Jawiszowic.
Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy z nich przedstawia zarys położenia
geograficzno-historycznego Jawiszowic na przestrzeni ostatnich ośmiu wieków. Kolejne poświęcone zostały różnym aspektom najdawniejszych dziejów Jawiszowic – do końca XVIII w.
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Ostatni rozdział, zatytułowany przewrotnie „Zamiast zakończenia”, wprowadza nas w skomplikowaną problematykę dziejów Jawiszowic w XIX i XX w. Traktuję go tylko jako zapowiedź następnej publikacji, o charakterze naukowym, opartej o rozległą kwerendę źródłową. Wszystko
na to wskazuje, że będzie ona gotowa do druku pod koniec 2011 r. Natomiast niniejsza publikacja nie zawiera tzw. aparatu badawczego, nie posiada przypisów, wykazów źródeł i literatury.
Nie pretenduje bowiem do miana naukowej. Mam natomiast nadzieję, że okaże się ona na tyle
inspirująca, że zachęci do poszukiwań badawczych tych, którzy zainteresują się przeszłością Jawiszowic.
***
Na koniec pozwolę sobie na osobistą refleksję. Wielokrotnie przekonywałem się, że nie jest
łatwo pisać dzieje własnej, rodzinnej miejscowości. Tym trudniej robić to po studiach historycznych, gdy wymogi metodologiczne kolidują z, nazwijmy to, poznaniem intuicyjnym. Dlatego
twierdzę, że porządną monografię Jawiszowic można zrobić albo w ramach doktoratu czy habilitacji, albo na emeryturze. Co nie znaczy, że nie warto próbować…
Dlatego chciałbym podziękować wszystkim, którzy mnie do tych prób zachęcali i zachęcają
oraz tym, którzy okazali życzliwe zaufanie przy powierzaniu mi własnych zbiorów archiwalnych
i historycznych, a szczególnie: ks. dr Henrykowi Zątkowi – Proboszczowi parafii św. Marcina
w Jawiszowicach, p. Stanisławowi Sajdakowi – Sołtysowi Jawiszowic, p. Czesławowi Grzywie,
p. Marii Blarowskiej, p. Annie Kasprzyk-Hałat oraz p. Małgorzacie Wójcik – Dyrektor Ośrodka
Kultury w Brzeszczach. Podziękowania składam także ks. infułatowi Stanisławowi Dadakowi
– kanclerzowi Kurii bielsko-żywieckiej, którego cenne wypisy, gromadzone przy okazji pracy
nad monografią kościoła jawiszowickiego mogłem wykorzystać. Mam nadzieję, że nikogo nie
pominąłem, a jeśli tak się stało – to serdecznie przepraszam. Ponadto dziękuję wszystkim tym,
bez których wsparcia organizacyjnego i finansowego ta publikacja nie mogłaby trafić do rąk
mieszkańców Jawiszowic.
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I.
O GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNYM
POŁOŻENIU JAWISZOWIC
Jawiszowice położone są w Kotlinie Oświęcimskiej, na prawym brzegu rzeki Wisły, wzdłuż linii
kolejowej łączącej Kraków z Zebrzydowicami i dróg wojewódzkich oraz powiatowych prowadzących z Oświęcimia i Pszczyny do Przeciszowa, Pszczyny, Bielska-Białej i Czechowic-Dziedzic. Wieś
rozciągnęła się od terasy zalewowej Wisły (przysiółki Janowiec i Jaźnik) po las jawiszowicki. W najniższym punkcie poziomice wyznaczają niecałe 239 metrów n.p.m. (Janowiec), w najwyższym –
prawie 268 metrów n.p.m. (pola naprzeciw skrzyżowania ul. Jana Pawła II z ul. Bielską). Obszar
wsi przecinają doliny strumieni – pośrednich i bezpośrednich dopływów Wisły. Pierwszy – wzdłuż
ul. Nawsie i Handlowej – łączy się z Potokiem (dolina między ul. Pocztową i Przeczną) i dalej płynie
pod kościołem i ul. Kaczą na Trzciniec i do Wisły. Drugi – wzdłuż tzw. Małych Dołów za cmentarzem,
przepływa pod ul. Olszyny i łączy się z Potokiem przed wiaduktem kolejowym na Trzcińcu („Trzy
Mosty”). Trzeci – płynie z Podlesia Wilamowickiego i wzdłuż tzw. Dużych Dołów, zasilając w wodę
liczne stawy na Jaźniku spływa na Trzciniec. Czwarty – Potok Faracki płynie południową i zachodnią granicą wsi i jako Młynówka łączy się z Dankówką wpadającą do Wisły na Janowcu. Ze względu
na działalność człowieka dawna hydrografia Jawiszowic może być słabo czytelna, stąd warto przyjrzeć się niemieckiej mapie topograficznej z lat II wojny światowej, opartej na danych austriackich
z przełomu XIX i XX w. Pogrubioną linią zaznaczyłem bieg wspomnianych wyżej strumieni:

Odtworzenie hydrografii Jawiszwic na podstawie niemieckiej mapy topograficznej z okresu II wojny światowej
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Jawiszowice są jednym z największych sołectw w Polsce, liczącym prawie 7000 mieszkańców. Na terenie sołectwa działają dwie jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego, reprezentowane obecnie przez sołtysa Jawiszowic Stanisława Sajdaka oraz przewodniczącego Rady
Osiedlowej osiedla Paderewskiego w Jawiszowicach Aleksandra Zontka. Jawiszowice zajmują
powierzchnię ok. 1510 ha, czyli nieco ponad 15 km². Obecnie graniczą przez Wisłę z Górą i Zawadką (gmina Miedźna, powiat pszczyński, województwo śląskie). Od północy biegnie granica
z Brzeszczami, od wschodu z Przecieszynem, Skidziniem i Zasolem Łęckim (poprzez las). Na
południu Jawiszowice sąsiadują z miejscowościami gminy Wilamowice, w pow. bielskim województwa śląskiego: Zasolem Bielańskim, Wilamowicami i Dankowicami.
Pod względem administracyjnym znajdują się od 1999 r. w województwie małopolskim, powiecie oświęcimskim i gminie Brzeszcze. Nie zawsze jednak tak było. Poniżej przedstawiam mapę
topograficzną sprzed ponad 30 lat (stan na rok 1966, wydanie z 1979 r.), na której zaznaczyłem
historyczne granice Jawiszowic, które mogą wśród młodszych mieszkańców i osób przyjezdnych
budzić zdziwienie. Całkiem zresztą słusznie, gdyż na podstawie decyzji politycznej, w 1961 r. osiedle robotnicze (powstałe na dawnych gruntach dworskich) i tereny kopalni w Jawiszowicach zostały
włączone do sąsiednich Brzeszcz. Do dziś rodowici jawiszowianie nie mogą pogodzić się z tą decyzją
(ze względu na dawną rywalizację między obiema miejscowościami była to typowa decyzja administracyjna reżimu komunistycznego, mająca osłabić możliwości wspólnych działań społeczności
lokalnych tak Jawiszowic, jak i Brzeszcz).

Zmiana granic Jawiszowic po 1960 roku

Każdy, kto popatrzy uważnie, zobaczy stację PKP pozostawioną w Jawiszowicach, a szyby i hałdę kopalni węgla kamiennego określane do dziś jako „jawiszowickie” – przyłączone
do Brzeszcz. Zrozumie też, dlaczego nazwa filii obozu koncentracyjnego Auschwitz brzmi
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„KL Jawischowitz”. To wreszcie dlatego, gdy w latach ’80 XX w. zostało zbudowane tzw. Osiedle 40-lecia PRL, czyli współczesne Osiedle Paderewskiego, jego mieszkańcy są zameldowani
w Jawiszowicach, a ich sąsiedzi z ul. Słowackiego – w Brzeszczach.
Jawiszowice w ciągu ośmiu wieków wielokrotnie zmieniały przynależność administracyjną
i polityczną. W XIII w. był to obszar kasztelanii oświęcimskiej w Księstwie Opolskim, rządzonym
przez dynastię Piastów śląskich. Aż do 1922 r. była to wieś pograniczna. Od 1290 r. rzeka Wisła w Jawiszowicach oddzielała dwa księstwa piastowskie, wyłonione z podziału Księstwa Opolskiego: Księstwo Raciborskie i Cieszyńskie. Po roku 1314 z Księstwa Cieszyńskiego wyodrębnia się Księstwo
Oświęcimskie rządzone przez własną linię dynastii Piastów. Do Królestwa Polskiego Jawiszowice
zostają włączone dopiero po wykupie księstwa z rąk ostatniego księcia oświęcimskiego Janusza IV
przez Kazimierza Jagiellończyka w 1457 r. Ostatecznie polityczna i prawna integracja z Polską następuje po ponad stu latach w 1564 r. W tym czasie Jawiszowice są wsią szlachecką, najpierw rodziny piszącej się Jawiszowiccy. Potem, od lat ’80 XV w. stają się własnością rodu Myszkowskich, a po 1607 r.
drogą dziedziczenia lub sprzedaży przypadają kolejnym właścicielom: Porębskim, Drohojowskim,
Szwarcenbergom-Czernym. Ostatnim właścicielem przed rozbiorami był Kazimierz Szembek.
Oto fragment mapy Stanisława Porębskiego z 1563 r., przedstawiający miejscowości inkorporowane rok później do Rzeczpospolitej księstw oświęcimskiego i zatorskiego.

Jawiszowice na mapie Porębskiego z 1563 roku

W ramach I Rzeczpospolitej Jawiszowice należą do tzw. powiatu śląskiego województwa
krakowskiego, z sejmikiem w Zatorze. Są to prawdziwe peryferia ówczesnego państwa. Za Wisłą
bowiem znajdowało się tzw. Wolne Stanowe Państwo Pszczyńskie, w ramach Śląska – najpierw
czeskiego, potem habsburskiego, wchodzące w skład Rzeszy Niemieckiej (nota bene Księstwo
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Oświęcimskie w 2 połowie XIV i 1 połowie XV w. też należało do Rzeszy; książęta oświęcimscy
od 1327 r. byli wasalami królów czeskich i cesarzy). Na mapie Andreasa Hindenberga z 1636 r.,
przedstawiającej majątki rodu pszczyńskich Promnitzów, znalazły się także sąsiednie miejscowości, w tym Jawiszowice, graniczące przez Wisłę z Zawadką.

Jawiszowice na mapie Hindenberga z 1636 roku

Po wojnach śląskich z lat ‘40 XVIII w. Państwo Pszczyńskie dostało się w granice Królestwa
Pruskiego ze stolicą w Berlinie. Wisła w rejonie Jawiszowic stała się na 30 lat granicą polskopruską, by potem aż do 1918 r. zostać granicą austriacko-pruską (niemiecką). Po odzyskaniu
niepodległości przez Polskę w latach 1918–1922 Wisłą biegnie granica z Niemcami. Po powstaniach śląskich i plebiscycie wschodnia część Górnego Śląska znalazła się w Polsce. Granica na
Wiśle po ponad sześciu wiekach została zlikwidowana.
W 1772 r. na mocy I rozbioru Polski Jawiszowice weszły w skład monarchii Habsburgów
austriackich, którzy przywrócili tytulaturę księstwa oświęcimsko-zatorskiego, a następnie włączyli ten „nowy” kraj do tzw. Galicji. Gdy w 1815 r. powstał Związek Niemiecki, do tego nowego
tworu politycznego na terenie dawnej Rzeszy zostało przyłączone „księstwo oświęcimsko-zatorskie”. Stało się to na mocy patentu cesarskiego z 1820 r., choć już wcześniej ten nowy kraj
niemiecko-związkowy miał swoich przedstawicieli w Bundestagu. Ten okres charakteryzuje się
silną germanizacją obejmującą wszystkie czynności urzędowe – nawet wpisy do jawiszowickiej
kroniki parafialnej z lat ’30 XIX w. są sporządzone w j. niemieckim. Dopiero w 1850 r. cesarz
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Franciszek Józef I włączył Oświęcim i Zator ponownie w skład Galicji. Polonizacja czynności
urzędowych następuje dopiero po nadaniu Galicji autonomii w 1869 r. W tym czasie przez Jawiszowice przechodzi strategiczna linia kolejowa, najpierw jednotorowa (z 1856 r.), a od 1889 r.
dwutorowa. Na przełomie wieków XIX i XX, Jawiszowice posiadały własną stację kolejową oraz
pocztę. Wtedy odkryte zostały złoża węgla kamiennego… Ale to już inna historia.
Jawiszowice pod panowaniem austriackim odzyskują ważne elementy utraconej w XV w.
samorządności wiejskiej. Stało się to w wyniku reform cesarza Józefa II (po 1780 r.) Wieś została podzielona na dwa administracyjne obszary: część dominialną (dworską) i gromadzką.
Pierwszą z nich reprezentował zarządca „dworu”, czyli folwarku (na mapie oznaczonego literami M.H.). W XIX w. (od 1815 r.) byli oni powoływani przez nowych właścicieli – potomków
cesarza Leopolda II – Habsburgów żywiecko-bestwińskich. Do nich, aż po rok 1924 należał
folwark jawiszowicki z gospodarstwem stawowym na Jaźniku. W 1924 r. arcyksiążę Karol Stefan Habsburg podarował Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie większość swoich dóbr
jawiszowickich z gospodarstwem stawowym (z wyjątkiem lasów). Skonfiskowane przez niemieckich nazistów w latach II wojny światowej, po 1945 zostały przejęte przez nowe komunistyczne
władze. Przystąpiły one do parcelacji gruntów rolnych, a budynki dworskie z 10 ha przeznaczono na nieudany projekt szkoły rolniczej, czego skutkiem była kompletna dewastacja zabudowań. W końcu przeniesiono tu siedzibę Państwowego Ośrodka Maszynowego (POM), zaś gospodarstwo stawowe stało się częścią Państwowego Gospodarstwa Rybnego. Po 1989 r. nastąpiły
kolejne zmiany własnościowe, tym razem prywatyzacyjne. Po tych latach jedynie nazwy ulic:
Aleja Dworska i ul. Czworaki (tj. domostwa służby dworskiej) są pamiątką po dawnym dominium jawiszowickim, własności rodzin Jawiszowickich, Myszkowskich, Drohojowskich czy
Habsburgów.

Jawiszowice około 1900 roku
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Część gromadzka posiadała urząd wójtowski, posługujący się własną pieczęcią i kancelarię
z pisarzem. Niewyraźny i zniekształcony napis napieczętny (legenda) na najstarszej pieczęci
brzmi: WIES LEATUSZOWICE N 30. Wyobrażenie napieczętne (godło) przedstawia pawia
z rozpostartym ogonem, wykonującego krok do przodu po podłożu przypominającym zaorane
pole. Z dokumentów gromadzkich i gminnych znamy jeszcze dwa inne wyobrażenia napieczętne pawia: z ogonem opuszczonym i en face z ogonem rozłożonym.

Pierwsza z lewej – najstarsza znana pieczęć Jawiszowic, którą posługiwał się wójt Jakub Korczyk
Trzeci z lewej – Herb Jawiszowic z lat międzywojennych

W 1866 r. została wprowadzona w Galicji organizacja jednostkowych gmin wiejskich. Od
tego czasu aż do reformy gminnej w 1933 r. Jawiszowice posiadają status samodzielnej gminy.
Po 1933 r. po raz pierwszy utraciły samodzielność na rzecz gminy zbiorowej, której siedzibą
były Brzeszcze. W okresie okupacji niemieckiej od 1940 r. gmina Brzeszcze stanowiła okręg
urzędowy „Amtsbezirk”, któremu podlegała gmina Jawiszowice. Od 1945 r. do 1954 r. gmina
zbiorowa Brzeszcze składała się z gromad włączonych do niej w 1933 r.: Jawiszowic, Przecieszyna, Skidzinia i Wilczkowic. W 1954 r. przestały istnieć gminy zbiorowe, najniższą jednostką
administracyjną stały się gromady. Należy pamiętać, że w tamtym ustroju politycznym nie były
to jednostki samorządowe, lecz organy jednolitej władzy państwowej. Kolejna reforma z 1973 r.
zlikwidowała gromady i wprowadziła na nowo gminy zbiorowe i jednostki pomocnicze gminy
niższego rzędu czyli sołectwa. Na podstawie tej reformy Jawiszowice ponownie odzyskały status
gminy wiejskiej (obok Jawiszowic, wchodziły w jej skład Skidzin, Przecieszyn i Zasole Łęckie).
Po włączeniu Jawiszowic do województwa katowickiego (1975 r.), w 1977 roku gmina została
zniesiona i powstała nowa gmina Brzeszcze (do 1982 r. obejmowała ona także Miedźną). Odtąd
Jawiszowice są sołectwem w gminie Brzeszcze. W 1999 r. ostatni raz zmieniły przynależność
administracyjną. Wraz z miastem i gminą Brzeszcze przeszły z województwa katowickiego do
województwa małopolskiego. I tak jest do dzisiaj.
O wiele bardziej stabilnie wygląda przynależność parafialna Jawiszowic. Były one bowiem
od początku parafią jednowioskową, wchodzącą w skład dekanatu oświęcimskiego diecezji krakowskiej. Po I rozbiorze (1772), w 1786 r. znalazła się w diecezji tarnowskiej (Kraków pozostał
w Rzeczpospolitej) i dopiero po 1880 wróciła do diecezji krakowskiej (chociaż należała wtedy
przejściowo do dekanatu bialskiego). Od 1983 r. na terenie Jawiszowic funkcjonują dwie parafie rzymsko-katolickie: św. Marcina i Matki Bożej Bolesnej, dlatego dzisiejsze granice parafii
nie odpowiadają w żaden sposób granicom historycznym. Następna zmiana administracyjna
nastąpiła w 1992 r., kiedy powołano odrębną diecezję bielsko-żywiecką. W jej skład wchodzi
obecnie dekanat jawiszowicki.
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II.
POCZĄTKI WSI JAWISZOWICE
NA TLE DZIEJÓW OSADNICTWA
W KASZTELANII OŚWIĘCIMSKIEJ
Pierwsze wzmianki o Oświęcimiu i kasztelanii oświęcimskiej pochodzą z przełomu XII
i XIII wieku (1178/9–1217). Książęcy gród w Oświęcimiu, strzegący przepraw przez Sołę
i Wisłę (miejsce poboru opłat), na odcinku szlaku handlowego między Krakowem, a Raciborzem, powstał w XI w. Być może dopiero powstanie grodu zdeterminowało rozwój osadnictwa w tym rejonie. Podobną do Oświęcimia funkcję mogły posiadać Grojec i Osiek, których
nazwy odnoszą się do obiektów obronnych: „grodu” i „przesieki”. Wszystkie te miejscowości
położone są na prawym brzegu Soły. Wzdłuż prawego brzegu Soły wiódł inny szlak handlowy,
który w okolicy Kęt rozdzielał się na dwie odnogi: przez Kotlinę Żywiecką do Węgier i przez
Cieszyn na Morawy. Do dziś w pobliżu Kobiernic zachowały się szczątki murowanego zamku
z XIV w., strzegącego tego rozwidlenia. Zgodnie z ustaleniami Jerzego Rajmana poczynionymi na podstawie aktualnego stanu badań archeologicznych („Pogranicze śląsko-małopolskie w średniowieczu” Kraków 1998), do XI w. nie było zwartego osadnictwa w pasie puszczy między Raciborzem, a Oświęcimiem. Puszcza obejmowała także interesujący nas obszar
międzyrzecza Wisły, Soły i Białki, ograniczony od południa górami Beskidu Małego. Podobnie było po drugiej stronie Wisły. Rozproszone i z reguły nietrwałe osady puszczańskie (1–2
gospodarstwa) nie pozostawiły po sobie trwałych śladów materialnych, a tym bardziej pisanych. Wyjątek mogą stanowić nazwy miejscowe, utrwalone w późniejszych zapisach (XIII–
XV w.), gdy obszar pierwotnej puszczy został objęty intensywnymi procesami osadniczymi.
Do takich nazw z pewnością należą nazwy kulturowe, świadczące o zajęciach mieszkańców
tych osad, często świadczących posługi i daniny na rzecz pana grodowego, czyli kasztelana
w Oświęcimiu: Miedźna, Bielany, Bobrowniki (Bobrek koło Oświęcimia), Kobiernice. Nazwy topograficzne mogą nam zasugerować jak nazywano określone miejsca, często zanim zostały na stałe zasiedlone (Bestwina, Brzeszcze, Rajsko, Góra). Nazwy dzierżawcze wskazują
nam pierwotnego właściciela (Przecieszyn, Skidzin). Potem, w czasach kolonizacji tych ziem
i wzmożonego osadnictwa w drugiej połowie XIII w., podobną funkcję mogły pełnić tzw. nazwy patronimiczne, tj. z końcówką –ice. Przykładem są tu Pisarzowice, które zapewne stanowiły uposażenie urzędników kancelarii książęcej, stąd nazywane były „wsią pisarza”, czyli
łac. „Villa Scriptoris”. Jednak nazwy patronimiczne oznaczały przede wszystkim potomków
wymienionego w patronimie założyciela osady. Tak, jak w opowieści, zapisanej ponad 700 lat
temu w kronice klasztornej zakonu cystersów z Henrykowa na Dolnym Śląsku:
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„Za owych dni, gdy książę pan stary Bolesław /.../ w różnych miejscach rozdzielał ziemię między swoich wieśniaków, dał las pewnemu wieśniakowi imieniem Głąb.
Ten zaś karczował owo miejsce /.../. Stąd cały obszar tego lasu nazywał się z dawna od
imienia owego wieśniaka – Głębowice”.
Jeśli więc od Głąba pochodzi nazwa Głębowice, to od Jawisza – Jawiszowice...
Na istnienie imienia Jawisz natknąłem się przeglądając niemieckie streszczenie dokumentu księcia śląskiego Henryka Brodatego z 1204 r. Wśród wymienionych w nim „die hospites
Doman Hlucic mit sein soehne Nesda und Mirech” był także jakiś „Jawis sohn Pobiha”. Podobne (a może źle zapisane) imię „Jawicz”, znajduje się także na późniejszych dokumentach
książąt wrocławskich. A zatem imię Jawisz było znane w XIII w. Chyba dość powszechnie imię
to występowało na szeroko pojętym pograniczu śląsko – czesko/morawsko – małopolskim, skoro istnieje szereg nazw miejscowych, zawierających patronim Jawis(z): Jawichowo w okolicach
Trzebnicy, Jawiszów niedaleko Krzeszowa, czy już nie istniejące, a całkiem podobnie brzmiące Jawiczowice na wschód od Krakowa, wymieniane w źródłach z lat 1388–1521. Warto wspomnieć, że są jeszcze Jeviszovice na Morawach, ok. 70 km od Brna! Dodajmy do tego zbliżoną
nazwę Zawiszyce (Zawiszowice) koło Głubczyc i dwie nazwy Zawiszów – jedna pod Świdnicą,
druga w okolicy Jemielna na północy woj. dolnośląskiego. Zwróćmy uwagę na to, że dokumenty
z XIV w. zawierają najwcześniejszą, choć zniekształconą przez dziwną polsko-łacińską ortografię, wersję nazwy miejscowej – „Iavissowicz”. W innych dokumentach z XIV i XV w. spotykamy różne formy zapisu nazwy Jawiszowice: Ianissowicz, Iacussowicz, Ianussowicz... obok:
Iawissowicz, Iawischowicze, Iawiszowicz i Iawissowicz. Jest nawet Małgorzata Zawiszowska,
która w 1404 r. darowuje jakieś łąki dominikanom z Oświęcimia. Jeszcze w epoce nowożytnej
od czasu do czasu spotykamy wersję Jajuszowice, a w latach 1847–1850 w aktach wizytacyjnych
figuruje nazwa Zawisch (!) obok Jawiszowic seu Jajuszowic. Zwracam uwagę nie tylko na śląską proweniencję domniemanego Jawisza, ale nawet na, być może, mało znaczący szczegół, że
nazwy z „Jawiszem” dość często występują w okolicach zagospodarowywanych przez klasztory
cysterskie (np. Jawiszów pod Krzeszowem).
Nie ma wątpliwości, że kolonizację puszczy między Oświęcimiem a Bytomiem i Raciborzem,
rozpoczęli książęta śląscy, gdy na przełomie XII i XIII w. weszli w posiadanie rubieży granicznej w okolicach Oświęcimia i Bytomia, podarowanej im przez księcia krakowskiego Kazimierza
Sprawiedliwego. Trudno nie zgodzić się z opinią historyków, twierdzących, że najwidoczniej tereny te do XII w. nie przedstawiały dla Krakowa jakieś szczególnej wartości. Kronikarz Wincenty
Kadłubek, autor słynnej Kroniki Polaków, opisując wydarzenia z lat 1177–1179, napisał tylko,
że Kazimierz „poskromił wojowniczość Mieszka (raciborskiego i opolskiego) przez nadanie mu
kilku grodów.” Warto wiedzieć, że Wincenty Kadłubek był świadkiem tych wydarzeń: miał wtedy
około 30 lat, należał do ścisłej politycznej elity Krakowa, później został biskupem krakowskim
(pod względem kościelnym okolice Oświęcimia i Bytomia należały do biskupstwa krakowskiego). A jednak nie uznał za stosowne nawet podać nazw grodów darowanych księciu śląskiemu!
O tym, że wspomniana darowizna obejmowała Oświęcim i Bytom możemy się dowiedzieć dopiero
z XIII-wiecznej Kroniki Wielkopolskiej, której autor znał ostateczne skutki tej decyzji.
Zupełnie inną wartość miały nowe nabytki w oczach książąt śląskich. Mogły stać się one „kluczem do Krakowa”. Przecież aż do początków XIV w. byli oni zainteresowani przejęciem władzy
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w Krakowie i uzyskaniem zwierzchnictwa, choćby symbolicznego, nad Polską (wspomniany
Mieszko opolsko-raciborski w 1210 r., Henryk Brodaty w 1225 i po 1228, Władysław I opolski
w 1273, czy Henryk Probus w 1288 lub Bolko I opolski w 1311 r.). Z tego powodu przynależność do Śląska terenów położonych o dzień drogi od Krakowa musiała wpłynąć na pierwsze
próby zorganizowanego zagospodarowania granicznej puszczy. Zasięg osadnictwa „śląskiego”
mógł bowiem zdecydować o trwałości nowych nabytków terytorialnych i ich związaniu z Opolem, czy Wrocławiem, a nie z Krakowem.
Uważam, że pierwszą sposobność przeprowadzenia kolonizacji ziemi oświęcimskiej miał
książę opolski Kazimierz, a po jego śmierci – książę wrocławski Henryk Brodaty, sprawujący
kuratelę nad małoletnimi synami Kazimierza: Mieszkiem zw. Otyłym i Władysławem. Okres
ten można zawrzeć pomiędzy 1217, a 1238. Pierwsza data to pierwsza źródłowo poświadczona
wzmianka o grodzie kasztelańskim w Oświęcimiu. Wymieniony w dokumencie Falisław, kasztelan oświęcimski, znajduje się jeszcze w otoczeniu księcia krakowskiego Leszka Białego. Rok
1238 – to data śmierci księcia śląskiego Henryka Brodatego, który po 1228 r. zawładnął Krakowem, a także objął kuratelę nad księstwem opolskim, w tym nad Oświęcimiem. Jak stwierdza
biograf księcia, Benedykt Zientara, Henryk bardzo konsekwentnie prowadził politykę osadniczą. Sprowadzał kolonistów nie tylko z Niemiec, ale i Flamandów, zachęcając ich do zagospodarowania szczególnie rubieży granicznej. Aby zachęcić przybyszów do wytrwania zwalniał ich od
wielu ciężarów polskiego prawa książęcego, a pozwalał stosować ich własne prawa i zwyczaje.
Oczywiście, początkowo mieszkańcy dawnych polskich osad nie mogli marzyć o takich przywilejach – bo z czego utrzymałby się władca? – ale stopniowo nowe zasady gospodarowania
państwem objęły także stare osady. Były one opłacalne i dla mieszkańców i dla władcy. Zanim
jednak do tego doszło, Henryk Brodaty „zabezpieczał się”, zakazując przybyszom „mieszania
się” z ludnością dawniej osiadłą. W taki sposób Henryk popierał kolonizację terenów Pogórza
Sudeckiego, rubieży granicznych na zachodzie i północy Śląska. Może też przeprowadził podobne działania na nowo zajętych obszarach, np. na ziemi oświęcimskiej? Z reguły nie pozostawał po tych czynnościach odpowiedni dokument – znana była bowiem niechęć tego księcia
do „urzędowego” potwierdzania własnego słowa. Czy więc początki flamandzkiego osadnictwa
w naszej okolicy (Stara Wieś i Wilamowice) nie są przypadkiem związane z polityką Henryka
Brodatego? A może z jego doświadczeń skorzystano nieco później?
Zorganizowane i widoczne w źródłach procesy osadnicze na ziemi oświęcimskiej pojawiają się po najeździe tatarskim z 1241 r. Wiążą się one prawdopodobnie z nadaniem przez
księcia opolskiego Mieszka Otyłego 500 łanów (121 km²) w kasztelanii oświęcimskiej cystersom z Lubiąża między 1243, a 1246 r. Powierzchnia ta równa była ośmiu
wsiom. Cystersi lubiąscy mieli dokonać nowych lokacji, lecz nie zachowały się żadne trwałe
i źródłowe ślady ich działalności na tym terenie, nie licząc lokalnej tradycji mówiącej o założeniu Starej Wsi i Wilamowic w latach czterdziestych XIII w. (a także później Hałcnowa) przez
osadników z pogranicza niemiecko-holenderskiego. Choć pierwsza pisemna wzmianka o tych
miejscowościach pochodzi z 1326 r. to warto odnotować fakt, że konsekwentnie unikali asymilacji, tak jakby przestrzegali praw Henryka Brodatego z pierwszej połowy XIII w. Ich odrębność
zaznaczała się nie tylko zwyczajami i strojem, ale i językiem. Stanowi on do tej pory niedoceniane, źródło badań nad osadnictwem. W języku wilamowian nazwę Jawiszowice wymawiano jako
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Zawyś. Jest to bez wątpienia zniekształcona i skrócona „polska” nazwa sąsiedniej osady, gdyż
słowo „wieś” wilamowianie wymawiali jak „duyf” (niem.: dorf). Trzeba pamiętać, że przybysze
z dalekich stron musieli sobie przyswoić brzmienie nazw okolicznych w takiej formie, w jakiej
wówczas powszechnie funkcjonowały. Ciekawe jest to, że wilamowianie jedne nazwy słyszeli
i wymawiali w „wersji niemieckiej” (np. Denkiaduyf – Dankowice; Hylciaduyf – Hecznarowice), a inne – „w polskiej” (np. Bestwa – Bestwina). W słowniku polsko-wilamowskim Józefa
Latosińskiego (Monografia miasteczka Wilamowic, 1908) obie grupy nazw występują w proporcji 1:1, ale spośród bezpośrednio sąsiadujących z Wilamowicami nazw miejscowych, nazw
„polskich” jest dwukrotnie mniej, co widać w załączonym zestawieniu. Myślę, że jest to wyraźny
ślad objęcia tego obszaru intensywną kolonizacją.
NAZWA
P OL SKA

ZAPIS
W Ź RÓ DŁ ACH

NA Z WA
W ILA M OWS K A

DATA
Ź RÓ D ŁOWA

Novovillamowicz

Wymysau

1326

Antiquovillamowicz

Wymysduyf

1326

Helcznarowicz

Hylciaduyf

1457

Damcowicz

Denkiaduyf

1326

Villa Scriptoris

Śraeiwaduyf

1326

Duabuscapris seu Siffridivilla

Zajwyśduyf

1326

Jawissowicz

Zawyś

1326

BESTWINA

Bestwina

Bestwa

1326

BIELANY

Byelany

Błan

1457

WILAMOWICE
STARA WIEŚ
HECZNAROWICE
DANKOWICE
PISARZOWICE
KOZY
JAWISZOWICE

Na pewno procesy osadnicze na ziemi oświęcimskiej uległy intensyfikacji po 1246 r.,
gdy po śmierci Mieszka Otyłego rządy księstwem opolskim przejął jego brat, Władysław
I (1246–1281/82). Książę ten miał możliwości i potrzebę zagospodarowania wschodnich
połaci swojego księstwa w kontekście rywalizacji z księciem krakowskim Bolesławem Wstydliwym oraz dążenia do zapewnienia swoim czterem synom godnej spuścizny. W końcu to jego
synowie – Mieszko I cieszyński i Przemysław raciborski zawładną kasztelanią oświęcimską w latach osiemdziesiątych XIII w., jako pierwsi tytułując się „książętami oświęcimskimi”. Podstawy
gospodarcze nowego księstwa piastowskiego musiały być już wtedy ugruntowane poprzez tzw.
procesy lokacyjne. Jak pisze Benedykt Zientara: „Wsie lokacyjne miały przeważnie postać ulicówek, często rozszerzanych pośrodku – tzw. owalnic, czyli typu wsi placowych. (…)” (B. Zientara,
Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, Warszawa 1981)
Nie muszę nikogo chyba przekonywać, że Jawiszowice mogą być ilustracją do tej definicji: mamy rozszerzającą się w plac ulicę, zwaną NAWSIEM (dzisiejsza ul. Nawsie i tzw. Kółko
z ul. Handlową). Czym było owo „nawsie”? Na szczęście nie musimy się tego domyślać, gdyż
jest to pojęcie dobrze znane historykom zajmującym się dziejami osadnictwa. Przyjmuje się,
że w osadach wczesnośredniowiecznych, powstałych przed XIII w., był to owalny plac (ewentualnie teren wokół jakieś sadzawki czy budowli sakralnej lub wzdłuż krótkiej ulicy), wokół
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którego zgrupowane były domostwa. Taki rodzaj osady z placem nazywa się owalnicą (okolnicą).
Nawsie było z zasady wspólną własnością mieszkańców takiej osady, miejscem wypasu bydła, czy
wypędzania gęsi.
Czy nawsie jawiszowickie jest reliktem bardzo starej osady, sięgającej może jeszcze czasów
plemiennych? Na to pytanie, bez przeprowadzenia szczegółowych badań archeologicznych, nie
można dać odpowiedzi. Ale jeśli nawet tak było, to i tak właściwe początki wsi, w pełnym tego
słowa znaczeniu, związane są z tzw. lokacjami, prowadzonymi w XIII w.
Lokując taką wieś, wyodrębniano możliwie zwarty i w miarę regularny obszar upraw.
Tak przygotowany teren dzielono na trzy części, tzw. niwy. Na nich dopiero wydzielano role
(łany) gospodarstwom kmiecym, sołtysowi i plebanowi (lokacje na tzw. prawie niemieckim,
związane były zwykle z tworzeniem sieci parafialnej). Zabudowa skupiała się raczej w środkowej części wsi, w pobliżu jakieś sadzawki lub rzeczki. Plac znajdujący się w tym tzw. siedlisku
nazywano właśnie „NAWSIEM”. Najlepiej widać to na załączonym szkicu sytuacyjnym, opracowanym na podstawie map austriackich z XIX w. Mamy tu zbieg dwóch strumieni, a nawet
niewielką sadzawkę (stawek)! Można (choć z trudem) wyodrębnić łany kmiece, plebańskie
i sołtysie.

Plan Jawiszowic z Nawsiem około 1900 roku

Gdy jesteśmy już pewni, że Jawiszowice są wsią lokacyjną, pozostaje pytanie, od kiedy? Tu
musimy, niestety, sięgnąć do znanych nam źródeł z terenu ziemi oświęcimskiej i na ich podstawie zbudować najbardziej prawdopodobną hipotezę. Odnalezienie bowiem przywileju lokacyjnego z przełomu XIII/XIV w. jest już prawie niemożliwe. Nadzieję, i to słabą, daje jeszcze możliwość zachowania się w archiwach jakiegoś odpisu (kopii) z czasów późniejszych. Problemem
pozostanie jednak w takim przypadku kwestia autentyczności (i wiarygodności) źródła. Tym
bardziej, że w księstwie opolskim (z którego potem wyodrębniło się nasze księstwo oświęcimskie), dokumentowanie lokacji nie było częstą praktyką – zwykle wystarczyło „słowo” książęce.
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Z czasów panowania Władysława I opolskiego pochodzą dwa interesujące dokumenty
lokacyjne. Pierwszy, z 1272 r., zawiera nadanie dla Hermana Surnagela książęcej wsi Rajsko,
położonej, jak to określono w dokumencie „między Franciszkowicami a granicą Grębusza”.
Herman ma zorganizować wieś na prawie niemieckim, wg wzoru lwóweckiego (odmiana prawa magdeburskiego), którym posługiwał się już Oświęcim: „quod in Osswyanczim observatur”. Z tego zapisu wynika zatem fakt lokacji miejskiej Oświęcimia przed 1272 r., choć odpowiedniego dokumentu z tej tzw. pierwszej lokacji Oświęcimia nie ma (druga, z 1291 r. jest
zachowana w formie pisemnej). Wieś Rajsko nie została lokowana „na surowym korzeniu”,
jak potem np. Poręba k. Oświęcimia, lecz zorganizowana wg nowych wzorów prawno-gospodarczych.
Drugi dokument pochodzi z 1277 r. Wtedy to książę Władysław zatwierdził sprzedaż wójtostwa w Kętach, wskazując Kętom prawo, jakim rządziło się miasto Lwówek na Śląsku jako
podstawę ustroju miejskiego. Kęty są wzmiankowane już wcześniej, choć nie wszystkie źródła są
wiarygodne. Na ogół przyjmuje się, że pierwsza wzmianka dotycząca Kęt pojawiła się w dokumencie z roku 1242, który wylicza wszystkie wsie nadane klasztorowi benedyktynek w Staniątkach przez Klemensa z Ruszczy, jednakże dopiero dokument z 1260 r. nie budzi wątpliwości
wśród historyków. Wiadomo, że po roku 1260, a przed 1277, Kęty uzyskały prawa miejskie.
Znowu nie ma odpowiedniego dokumentu potwierdzającego tę pierwszą lokację. Ze względu na
kończącą się w 1277 r. tzw. „wolniznę” (kilkunastoletni okres zwolnienia ze świadczeń wobec
księcia), miasto otrzymało dodatkowo 10 lat, co pozwala dziś datować lokację Kęt po roku 1260,
najprawdopodobniej ok. 1265 r.
Podsumowując: w latach sześćdziesiątych XIII w. książę opolski Władysław lokował na prawie lwóweckim dwa miasta w kasztelanii oświęcimskiej: Oświęcim i Kęty. Miasta nie mogły istnieć w próżni, bez rynku lokalnego. A ten tworzyły okoliczne wsie. Większość z nich pojawia się
w źródłach pisanych dopiero w 1326 r. – w tym czasie co Jawiszowice. Możemy jedynie przyjąć
hipotetyczne założenie, że krajobraz osadniczy w rejonie Oświęcimia i Kęt był już ukształtowany ok. 1260 r.
Szczęśliwie ocalała autentyczna kopia dokumentu lokacyjnego Poręby k. Oświęcimia.
Z tego dokumentu dowiadujemy się, że rycerz Adam dostał od księcia Przemysława raciborskooświęcimskiego las położony między Oświęcimiem, Włosienicą i Grojcem. Postanowił go zagospodarować i w tym celu powierzył 60 łanów frankońskich tego lasu (ok. 1500 ha) niejakiemu
Miłosławowi, by ten osadził wieś na prawie niemieckim, wzdłuż potoku o nazwie Włosienica.
Miłosław, jako tzw. zasadźca, został sołtysem. We wsi miała zostać założona parafia, uposażona
jednym łanem ziemi. Dokument ten został sporządzony w 1285 r. Prawdopodobnie tak
samo wyglądał, o ile istniał, przywilej lokacyjny Jawiszowic (dokumenty sporządzano,
podobnie jak dzisiaj, wg gotowych wzorów – tymi zaś dysponowały kancelarie książęce lub kościelne). Współczesne Jawiszowice, po przejęciu przez miasto Brzeszcze części
obszaru dworskiego z ul. Dworcową, Obozową, Aleją Dworską i Mickiewicza, liczą ok.1500 ha
powierzchni, czyli ok. 63 łany frankońskie (po 24,2 ha). Dawny obszar Jawiszowic mógł więc
liczyć ok. 70 łanów. (Przed wcieleniem do Brzeszcz w 1960 r. było to ok. 1645 ha, czyli niecałe
68 łanów frankońskich). Wiemy, że np. Inwałd liczył sobie w 1317 r. 70 łanów; Kęty w 1277 r.
miały mieć 60 łanów. Była to zatem standardowa powierzchnia lokowanej miejscowości.
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W dokumencie z 1285 r. zostały wymienione jeszcze dwie inne miejscowości: Włosienica
i Grojec. Pierwsza z nich należała do parafii oświęcimskiej, później znajdował się w niej kościół filialny, wzmiankowany w 1470 r. Grojec zaś jest wymieniony w rachunkach świętopietrza
i dziesięciny papieskiej w 1326 r., z uposażeniem parafii w wys. 1 grzywny 6 skojców srebra
(= 30 skojców, czyli o 12 więcej niż Jawiszowice), z liczbą płacących świętopietrze zbliżoną
do Jawiszowic. Tylko dziesięcina Macieja, plebana Poręby k. Oświęcimia jest porównywalna
w 1326 r. z tym, co płacił pleban Jawiszowic. Poręba płaci dwukrotnie niższe świętopietrze,
czyli od dwukrotnie mniejszej liczby ludności. Przy ostrożnym założeniu, że zaludnienie i uposażenie parafii jest proporcjonalne (choćby w niedużym przedziale czasowym i w sprzyjających
warunkach naturalnych) do czasu, jaki upłynął od lokacji, można przyjąć tezę, że Jawiszowice
zostały lokowane w podobnym czasie, co Wilamowice, Stara Wieś, Dankowice, Kozy, Grojec.
Młodsza (albo lokowana w trudniejszych warunkach, z powodu konieczności wyrębu lasu pod
role uprawne) jest tylko Poręba Wielka k. Oświęcimia. Mogłoby to sugerować lokację Grojca
i Jawiszowic najdalej na rok 1285. Jest to tzw. terminus ante quem, czyli data najpóźniejsza.
Tę datę przyjmujemy, jako symboliczny początek Jawiszowic. Terminus a quo (data najwcześniejsza) wyznaczają nam daty 1217–1238 oraz 1243–1246.
W tym miejscu aż prosi się, by sięgnąć do znanego w ustnej tradycji podania o Tatarach, którzy jakoby byli „zamieszani’ w powstanie Jawiszowic. Wg jednej z licznych wersji, pierwsi mieszkańcy Jawiszowic mieli pochodzić spod Krakowa, skąd uciekali przed najazdem tatarskim. Inne
wersje mówią wprost o tatarskim rodowodzie wsi utworzonej z tzw. brańców lub samych Tatarów, którzy odłączyli się od sił głównych. Takie opowieści często budzą uśmiech politowania…
A jednak zastanówmy się. Podobne „legendy” posiadają inne miejscowości pomiędzy Krakowem, a Raciborzem (np. Brzeszcze czy Wodzisław). Jak wiadomo najazd tatarski w 1241 roku
skierował się po zniszczeniu Krakowa, przez Racibórz pod Legnicę, gdzie miała miejsce słynna
bitwa z wojskami Henryka Pobożnego, wspomaganego przez oddział „naszego” Mieszka Otyłego. Inne najazdy tatarskie mają miejsce później w Małopolsce, w latach 1259 i 1287. Trudno
oprzeć się wrażeniu, że daty lokacji miejscowości w ziemi oświęcimskiej jakoś wiążą się z tymi
wydarzeniami, a niemalże dogmatem stało się podkreślanie we wszystkich niemal publikacjach
regionalnych „odbudowywania zniszczeń” pozostawionych przez najeźdźców, np. w 1241 r. To
miało stać się kanwą późniejszych legend i podań o „tatarskich początkach”.
Moim zdaniem, bardziej prawdopodobne, że ktoś przyniósł do Jawiszowic, przekazywane
potem z pokolenia na pokolenie, opowieści o Tatarach, lecz w jakich okolicznościach to nastąpiło, już się nie dowiemy. Może najbliżej prawdy prowadzi nas dokument Piotra Myszkowskiego,
właściciela Jawiszowic i dzierżawcy Brzeszcz z przełomu XV i XVI w., wystawiony we Lwowie
w 1499 r. Myszkowski, jako królewski starosta, bronił, właśnie przed Tatarami, wschodniej
Małopolski. W dokumencie tym, wymieniając liczebność koni i ludzi „dworskich” pojawia się
przydomek (nazwisko) „Januschowsky” („Jawiszowski”), który można odnieść do naszej miejscowości. Mamy zatem dowiedzioną styczność kogoś z Jawiszowic z problemem „tatarskim”, co
prawda w innym czasie i miejscu, ale przecież w legendzie nie chodzi o chronologię. Idąc tym
tropem możemy domyślać się nawet istnienia jeńców tatarskich zatrudnionych w jawiszowickim folwarku, choć tu już nasza wyobraźnia zaczyna niebezpiecznie „chadzać samopas”…
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III.
ŚREDNIOWIECZNE JAWISZOWICE
(DO KOŃCA XV WIEKU)
Jak już wcześniej napisałem początki Jawiszowic wiążą się z procesem planowej kolonizacji ziemi oświęcimskiej, prowadzonej przez książąt śląskich w XIII w. Kolonizacja była prowadzona na tzw. prawie niemieckim i miała formę lokacji wiejskich. W poprzednim rozdziale
wspomniałem, że z okolic Oświęcimia zachowała się jedynie kopia aktu lokacyjnego Poręby k.
Oświęcimia z 1285 r. Dyspozycję tego dokumentu można z powodzeniem odnieść do lokacji
Jawiszowic, z uwagi na tę samą kancelarię oraz zbliżony czas powstania. W przypadku Poręby
lokowana wieś to 60 łanów (ok. 1500 ha). Sołtys otrzymać miał 6 łanów (ok. 150 ha) wolnych
od czynszów i innych obciążeń, młyn, karczmę, jatkę (rzeźnię) oraz piekarnię. Przysługiwała
mu też trzecia część dochodów sądowych. Jeden łan powinien zostać zapewniony na budowę
kościoła. Osadnicy (kmiecie) mają 16 lat wolnizny na zagospodarowanie, a po tym czasie z każdego łanu (ok. 25 ha) mają płacić rocznie 0,5 grzywny srebra (niecałe 100 gramów) tytułem
czynszu i odprowadzać daninę w trzech zbożach: pszenicy, życie i owsie. Oczywiście, zarówno
w przypadku Poręby, jak i Jawiszowic, osiągnięcie zamierzonych wielkości było trudnym i długotrwałym procesem z uwagi na konieczność trzebienia lasu i zmaganie się z siłami natury. Jeśli
dołączymy do tego niezbyt dobre gleby – jasne stanie się, że okres wolnizny ulegnie przedłużeniu, a sołtys może nigdy nie osiągnąć oczekiwanych profitów. Jednakże wszystko wskazuje na
to, że około roku 1300, gdy skończył się okres wolnizny, wieś jawiszowicka mogła już w pełni
funkcjonować. Jeśli nie nastąpiły większe przeszkody, właściciel (pan feudalny: książę lub jego
rycerz) oraz sołtys mogli zacząć realizować spodziewane zyski. Podobnie – kmiecie – dawni
osadnicy. Pojawił się też wówczas kościół parafialny.
Jak wyglądały średniowieczne Jawiszowice? Pierwsze domostwa kmiece (osadników/
kolonistów) rozłożyły się na brzegach doliny strumienia przepływającego dzisiejszą ulicą Nawsie i Handlową, potem pod kościołem i dalej ulicą Kaczą do Wisły. Odległość tzw. Nawsia od
Wisły i wysokie brzegi doliny miały zapewnić bezpieczeństwo pierwszym mieszkańcom i szybkie odejście wód powodzi regularnie nawiedzających dolinę Wisły. Gospodarcze wykorzystanie tego strumienia nie budzi wątpliwości – pojenie bydła, hodowla ptactwa wodnego, zaś po
przegrodzeniu groblą z przepustem (jazem) – hodowla ryb. Źródło strumienia służyło celom
spożywczym. W tej części wsi znajdują się też sprzyjające warunki glebowe. Zarówno południowo-wschodnia część wsi, jak i północna, na wschód od ulic Bielskiej i Turystycznej posiada dość
dobre gleby typu pszennego, niezbyt trudne do uprawy. Podobnie wygląda sytuacja na południowym obszarze Jawiszowic, na zachód od ul. Bielskiej. Z kolei północna część wsi, przy linii
21

kolejowej, tzw. Piaski, posiada glebę piaszczystą, typu żytniego. Najgorsze jednak warunki glebowe charakteryzują terasę zalewową Wisły – Jaźnik, Trzciniec, Janowiec – posiada ona gleby
trudne i ciężkie, nadające się na łąki. Obszar ten, wymagający wysokiej kultury hydrotechnicznej, nie był zachęcający do zasiedlenia. Dopiero gospodarka stawowa i związane z nią zabiegi
melioracyjne uczyniły go w miarę atrakcyjnym do założenia gospodarstw.
Domostwa średniowieczne skupiały się zatem w okolicy dzisiejszego „Kółka”. Ich mieszkańcy poszerzali areał pól uprawnych, wycinając las w kierunku wschodnim i południowym,
w stronę Wilamowic oraz w kierunku północnym, północno-wschodnim, w stronę Brzeszcz.
Ilu było tych średniowiecznych jawiszowian? Tu dysponujemy obliczeniami demograficznymi
Tadeusza Ładogórskiego, sprzed ponad 50 lat. Ładogórski wykorzystał rachunki świętopietrza
z XIV w. i na ich podstawie sporządził szacunkowe wyliczenie liczby mieszkańców poszczególnych parafii dekanatu oświęcimskiego. Tzw. denar św. Piotra, czyli świętopietrze, musieli złożyć
ojcowie rodzin za siebie, za żony oraz pozostające w domu dorosłe dzieci, krewnych i służbę,
przystępując do spowiedzi wielkanocnej. Pleban zajmował się wtedy tylko poborem pieniędzy
i składał zeznanie pod przysięgą o wysokości zebranej kwoty. Tylko on bowiem wiedział, ilu
ludzi zamieszkuje parafię i tylko on miał możliwość zebrać daninę od przystępujących do spowiedzi wielkanocnej. W 1326 r. pleban jawiszowicki Grzegorz zebrał trzy skojce srebra równe
72 denarom. Na tej podstawie można poczynić próby oszacowania liczby mieszkańców Jawiszowic, których prawdopodobnie nie było więcej niż 200–300 (prof. T. Ładogórski w „Studiach
nad zaludnieniem Polski w XIV w.” podaje szacunkową liczbę 210 mieszkańców). Podobne
wielkości wykazują Kozy, Dankowice, Grojec, a także Stara Wieś. Zaś Poręba płaci dwukrotnie
niższe świętopietrze, czyli od dwukrotnie mniejszej liczby ludności. Liczba mieszkańców i poziom ich zagospodarowania w początkach XIV w. (ok. 700 lat temu) musiały być wystarczające
do założenia i utrzymania parafii, z kościołem i plebanem. Od tego momentu proces lokacji
Jawiszowic na tzw. prawie niemieckim można uznać za zakończony.
Tak lokowana wieś posiadała własny samorząd, na którego czele stał sołtys, sprawujący
przy pomocy kmieci-ławników także funkcje sądownicze. Zasadniczo nikt ani wtedy, ani jeszcze
w XVI w., nie odmawiał prawa do dziedzicznego posiadania ziemi przez chłopów i jej użytkowania, chociaż Jawiszowice były wsią rycerską. Właściciel wsi – pan feudalny, swoje zwierzchnie
prawa egzekwował w postaci standardowych i ściśle określonych umowami, czynszów i danin,
rzadziej robocizny, zwanej pańszczyzną. W XIV i XV w. gospodarstwo rycerskie niewiele różniło się od gospodarstw kmiecych. Dopiero w drugiej połowie XV w. powstaje folwark, czyli swego
rodzaju przedsiębiorstwo rolne, produkujące nie tylko na potrzeby własne, ale przede wszystkim na sprzedaż. Powstanie folwarku w Jawiszowicach najprawdopodobniej wiąże się z przejęciem Jawiszowic przez szlachecki ród Myszkowskich w latach ’80 XV w. W tym czasie sołtystwo
(wraz z przypadającym na niego majątkiem) zostało wykupione lub zajęte (np. za „krnąbrność”
sołtysa). Odtąd funkcję urzędu wiejskiego sprawował wójt, wyznaczony przez pana wsi.
Dwór i zabudowania folwarczne mieściły się tam, gdzie w późniejszych czasach była siedziba „panów na Jawiszowicach”, a więc w okolicy dzisiejszej Alei Dworskiej. Pierwszym, znanym nam przedstawicielem rodziny rycerskiej (szlacheckiej) jest Jakusz (Jakub) zwany Kwasko
„de Iawyschowicz”, pojawiający się w dokumentach księcia oświęcimskiego z lat 1376–1377
w roli świadka, potwierdzającego dokonanie czynności prawnej przez wystawcę dokumentu.
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Synem Jakusza może być Dernko albo Dunko, występujący w dokumentach kancelarii książęcej w Oświęcimiu w latach 1400–1419. Żona lub krewna tegoż, Małgorzata, w 1404 r. nadaje
łąki we Franciszkowicach (Pławy k. Oświęcimia) dominikanom oświęcimskim (dawny klasztor
dominikański, którego pozostałością jest kaplica św. Jacka, zajmują dziś salezjanie). Zamiast
miejsca pochodzenia, przy jej imieniu widnieje już nazwisko: Jawiszowska. Nazwisko Jawiszowski posiada następny „pan” – Mikołaj, wymieniony w 1428 r. Być może jest to ten sam Mikołaj,
który w towarzystwie swego brata, imieniem Czak, wraz z innymi przedstawicielami rycerstwa
oświęcimskiego, poręcza u króla polskiego za księcia Wacława w 1441 r. Następni dziedzice Jawiszowic, Zbigniew i Marcisz (Marcin), którzy w 1454 r., w Krakowie, składają przysięgę wierności królowi polskiemu, Kazimierzowi Jagiellończykowi, nie są już określani jako „bracia”.
Prawdopodobnie wzięli oni udział w walkach z Krzyżakami w wojnie trzynastoletniej, służąc
w chorągwi księcia oświęcimskiego Jana IV.
Marcisz, żonaty z jakąś Barbarą, miał syna Adama i córkę Dorotę. W latach 1467–1478
źródła wymieniają jakiegoś Zbinka (Zbigniewa), który może być synem Zbigniewa z 1454 r.
Powszechnie bowiem zdrabniano imię syna, gdy z ojcem nosili te same imiona.
W 1478 r. ów Zbinek i jego siostra Machna (Małgorzata) procesują się z Barbarą Marciszową i Dorotą. Wynika stąd, że w 1478 r. Marcisz już nie żył, a powodem sporu były nieuregulowane
sprawy majątkowe. Dziewięć lat później, w 1487 r., niejaki Jan Radwan (herbu Radwan?), może
mąż Machny pozywa o Jawiszowice Piotra Myszkowskiego, kasztelana oświęcimskiego. Ten
bowiem zakupił je wcześniej od Adama, Doroty i Barbary Marciszowej. W latach 1481–1485
występuje w źródłach Jan z Jawiszowic, małżonek wspomnianej Doroty. Prawdopodobnie nie
jest on tożsamy z Janem Myszkowskim, kasztelanem oświęcimskim, który w 1487 r. na dokumencie ugody w sprawie doprowadzenia wody z Bestwiny do Jawiszowic przez grunt i staw
w Dankowicach, oficjalnie tytułował się dziedzicem Bestwiny i Jawiszowic. Jest pierwszym,
w rodzie Myszkowskich, właścicielem Jawiszowic.
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IV.
JAWISZOWICE W DOBIE STAROPOLSKIEJ
(XVI–XVIII w.)
1. Dominium jawiszowickie
Dzieje własności szlacheckiej (dominialnej) na pograniczu małopolsko-śląskim, w tym, tej
w Jawiszowicach, stanowić mogą ciekawy temat badań historycznych nad nieznaną właściwie
w literaturze problematyką.
Nie wnikając w szczegóły łatwo zauważyć, że w interesującym nas okresie Jawiszowice
są częścią wielkich magnackich fortun, stając się przedmiotem dziedziczenia poszczególnych
przedstawicieli rodzin Myszkowskich, Drohojowskich i innych. Obowiązki senatorskie w Rzeczpospolitej lub sprawowane funkcje i urzędy najczęściej uniemożliwiały im osobiste zajmowanie
się Jawiszowicami. Dwór nie był ich główną rezydencją, choć tu czasami bywali i tytułowali się
„z Jawiszowic”, więc folwarkiem utworzonym w Jawiszowicach zarządzali na co dzień wyznaczeni administratorzy. Zobaczmy na wybranych przykładach, jak zmienia się katalog właścicieli
dóbr jawiszowickich w czasach nowożytnych.
Pod koniec XV w. Jawiszowice stały się własnością Myszkowskich, herbu Jastrzębiec.
Pierwszy z nich, Jan Myszkowski był w latach 1491–1524 kasztelanem oświęcimskim. Jego starszy brat, Piotr, wcześniej też pełnił ten urząd (w latach 1484–1489), by pod koniec życia stać się
wojewodą łęczyckim (1501–1505). Zawdzięczamy im zaprowadzenie gospodarki stawowej na
Jaźniku. W 1504 r. Piotr ustanowił dodatkowe uposażenie dla parafii jawiszowickiej, o którym
napiszę w kolejnym rozdziale.
W 1514 r. dokumenty wymieniają bratanka Piotra, Bernarda Myszkowskiego, jako właściciela Jawiszowic. Następnie właścicielem jest syn Piotra – Marcin. Jawiszowice były w tym czasie
wianem Zuzanny Łaskiej, żony Marcina Myszkowskiego. Synowie Marcina i Zuzanny – Stanisław
i Jan wchodzą w posiadanie Jawiszowic po śmierci ojca w 1538 r., pod warunkiem spłaty matce jej
działu. Stanisław Myszkowski, filar kalwinizmu w Małopolsce, umarł bezpotomnie, jako wojewoda krakowski. Natomiast Jan czerpie do swojej śmierci w 1555 r. dochody z Jawiszowic. Zuzanna
Myszkowska umiera zaś dwa lata później. Własność Jawiszowic przechodzi na jej wnuka – też Jana,
zabitego przez poddanych w 1607 r. Po upływie wieku, kronikarz żywiecki Andrzej Komoniecki
podał jako przyczynę zamordowania dziedzica Bestwiny, Jawiszowic etc. to, że „bardzo czeladź
swoją i poddanych bijał”. Ostatni Myszkowscy byli gorącymi propagatorami nowego wyznania
reformacyjnego – kalwinizmu. Wraz z nimi, na kalwinizm przeszła większość mieszkańców ich
majątków, także w Jawiszowicach. Epizod reformacyjny trwał jeszcze w początkach XVII w., kiedy
po konwersji na katolicyzm panów „na Jawiszowicach” do wiary przodków wrócili też poddani.
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Jan Myszkowski miał dwie córki. Pierwsza, Beata Konstancja, wyszła za mąż za Mikołaja
Michała Porębskiego (stąd w dziejach Jawiszowic pojawia się nazwisko Porębskich). Małżeństwo to było bezpotomne, dlatego majątek jawiszowicki przechodzi na drugą córkę Jana Myszkowskiego – Katarzynę. Była ona żoną Jana Parysa Drohojowskiego herbu Korczak. W Jawiszowicach znana jest jako Katarzyna Drohojowska. Drohojowscy, którzy przez Katarzynę Myszkowską weszli w posiadanie Jawiszowic, stali się dobrodziejami i fundatorami tutejszego kościoła.
Ostatnim z Drohojowskich był Kazimierz, zmarły w 1740 r. Po nim spadek przejął Franciszek
Schwarzenberg-Czerny, a poprzez małżeństwo jego córki Marianny z Józefem Szembekiem
Jawiszowice stały się po 1764 r. własnością syna Marianny i Józefa – Kazimierza Szembeka.
Z Szembekami Jawiszowice weszły w wiek XIX.
Oprócz folwarku w dobrach magnackich, w Jawiszowicach istniał także mniejszy majątek
ziemski (dział, część), którego właściciele, wywodzący się z drobnej lub średniej szlachty, pojawiają się czasem w źródłach. Potwierdza to protokół wizytacji parafii z 1747 r. wymieniony
jest Franciszek Czerny-Schwarzenberg, jako dziedzic Jawiszowic. Natomiast w dalszej części
protokół wspomina szlachcica Wacława Iskrę, właściciela „inferioris sortis Bonorum Villae Jawiszowice”, co można przetłumaczyć jako „niższej (mniejszej) części majątku jawiszowickiego”. W 1790 r. księgi metrykalne wymieniają Wacława Kozłowskiego, zarządcę majątku jawiszowickiego i Pawła Żochowskiego, określonego jako dzierżawcę Jawiszowic. Wcześniej, jako
zarządca występuje Aleksander Kamiński (1786 r.). W tym czasie pojawiają się w Jawiszowicach
członkowie rodu Czernych: Michał i Helena (1784–1786), a potem (1792–1795) – Szymon
Starowieyski i Karolina Szembekowa, określona jako „dziedziczka”. Prawdopodobnie niektórzy z nich byli posiadaczami owego „mniejszego majątku”, gdyż cały czas w roli właściciela Jawiszowic i patrona kościoła występuje hrabia Kazimierz Szembek. Ta mniejsza posiadłość była
prawdopodobnie dawną własnością sołtysa, wykupioną bądź zajętą przez Myszkowskich. Potem
w imieniu kolejnych właścicieli administrowali nią ustanowieni przez nich rządcy. Relikt tych
stosunków własnościowych przetrwał jeszcze w informacji „Słownika geograficznego Królestwa
Polskiego i innych krajów słowiańskich” z 1882 r. o większej i mniejszej posiadłości, należącej
do arcyksięcia Albrechta Habsburga. Lokalizację mniejszej posiadłości prawdopodobnie wyznaczały kamienie graniczne, z których podobno jeden znajdował się zakopany w ziemi przy
ul. Pocztowej. Byłaby to cenna wskazówka, gdyby udało się je kiedyś odszukać.
2. Wieś Jawiszowice i jej mieszkańcy w świetle źródeł kościelnych
Część rustykalna (wiejska) ma najmniej uchwytną historię własną. Z reguły dzieje ludności
wiejskiej w posiadłościach szlacheckich są gorzej udokumentowane niż w królewszczyznach. Na
przykład, nie są do tej pory znane księgi gromadzkie lub sądowe Jawiszowic. Obok rozproszonych danych z różnych źródeł, jedna ich kategoria jest prawdziwą kopalnią wiedzy o dawnych jawiszowianach – są to księgi metrykalne parafii jawiszowickiej oraz zasoby archiwalne kurii metropolitarnej w Krakowie. Najstarszy ślad czynności kancelaryjnych pochodzi z 14 lipca 1752
roku. Tego dnia, w obecności ks. Józefa Stefana Madeyskiego, zawarli związek małżeński Albert
Szczerbowski i Jadwiga (Kor)czeczka. Świadkami tego ślubu byli Bartłomiej Korczyk i (Sta)
nisław Feyfer. Niestety wszystkie, nawet najgorzej prowadzone, księgi metrykalne sprzed 2 połowy XVIII w., zaginęły. Najstarsza, poza pojedynczym wpisem z 1752 r., zawiera wybrakowane
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informacje z lat 1754–1776, zaś w następnych siedmiu latach ówczesny proboszcz nie prowadził
metryk, a może też zaginęły, zanim w latach 30 XIX w. sporządzono spis dokumentów parafii.
Dopiero metryki od 1784 r. są sporządzane regularnie i mogą stanowić doskonały materiał źródłowy. Wiek XIX przynosi wreszcie obfitość różnego rodzaju źródeł w archiwum parafialnym.
Wystarczy je tylko opracować.

Na zdjęciu powyżej można zobaczyć zapisy chrztów w najstarszej księdze metrykalnej z lat
1754–1776. Poniżej zamieszczony został fragment księgi chrztów z 1785 r. W pierwszej rubryce widać nr domu, potem następują informacje dotyczące, imienia, wyznania, płci i legalności
dziecka. W kolejnych – imiona i nazwiska rodziców oraz chrzestnych (wraz z określeniem ich
statusu społecznego).

Pod koniec XVIII w. wieś liczyła ok. 160 domów zamieszkanych przez prawie 1100 mieszkańców (spis z 1789 r. mówi o 172 rodzinach; wg akt wizytacyjnych z 1792 r. liczba mieszkańców
Jawiszowic to 1078). Mieszkańcy wsi dzielili się na kilka warstw społecznych: kmieci, zagrodników, chałupników, komorników, różniących się między sobą pozycją, zamożnością, obowiązkami wobec dworu i gromady (społeczności wiejskiej), a także uprawnieniami w gromadzie.
Ważne było też to, jakim tytułem zajmowali uprawianą przez siebie rolę: czy był to grunt „zakupny”, czy nie. Czyniło to strukturę społeczną mieszkańców Jawiszowic mocno skomplikowaną
i odbiegającą znacznie od podręcznikowych ujęć „losu chłopów pod wyzyskiem pańszczyźnia27

nym”. Jawiszowice nie były zresztą wyjątkiem wśród innych wsi ziemi oświęcimskiej tego czasu.
Przedstawiam poniżej oryginał dokumentu wydanego Wojciechowi Grzywie przez Kazimierza
Szembeka w 1774 r., w którym hrabia Szembek potwierdza prawo Wojciecha Grzywy do swobodnego „frymarczenia lub sprzedawania” jego „półrolka” ziemi nawet bez zgody dworu.

Dokument Wojciecha Grzywy

Najwyżej w hierarchii stali kmiecie – samodzielni gospodarze pełnorolni, posiadający
„statystycznie” łan lokacyjny (25 ha), czyli rolę gruntu rolnego (w praktyce było to 0,5–0,7
łana). Można sądzić, że w stabilnej sytuacji demograficznej część kmieci z końca XVIII w. było
potomkami i dziedzicami średniowiecznych osadników jawiszowickich z czasów lokacji wsi. Posiadając grunty na „prawie zakupnym” mogli np. nimi dysponować, ograniczając prawa pana
wsi do niezbędnego, formalnego minimum.
Jak obliczają historycy gospodarki, z jednego łanu ziemi w XVI w. aż 45% produkcji przeznaczano na sprzedaż, a ledwie 6% stanowiły obciążenia podatkowe (dziesięciny, czynsze itp.)
Nic dziwnego, że dbano bardzo o kwestie dziedziczenia. Tym bardziej, że już półłanowe gospodarstwo, nawet w czasie koniunktury, zbliżało się niebezpiecznie do granicy samowystarczalności, umożliwiając często jedynie biologiczne przetrwanie rodziny. Gospodarstwo kmiece obejmował najczęściej jeden z synów kmiecych. Usamodzielnienie się wiązano z założeniem własnej
rodziny, co następowało zgodnie z ówczesnym prawem w wieku 24 lat dla mężczyzny (ok. 90%
ślubów w parafii jawiszowickiej spełnia ten warunek). Pozostałe rodzeństwo winno zostać spłacone w ciągu kilkunastu lat (jest to tak naprawdę największe obciążenie gospodarstw), bywa
też i tak, że np. drugi brat zamieszkuje z własną rodziną w tym samym domostwie lub domu na
gruncie wydzielonym z gospodarstwa kmiecego, świadcząc robociznę na rzecz kmiecia (często
też pańszczyznę przypisaną gospodarstwu), spadając niestety do niższej warstwy chałupników,
czy komorników. Aby tego uniknąć starano się zapewnić synom kmiecym inne zajęcia – zosta28

wali organistami, czy rzemieślnikami. Bywało i tak, że po szkole parafialnej, gdzie opanowali podstawy czytania, pisania i liczenia, kształcili się dalej, często wybierając stan duchowny.
W 1416 r. pewien Zbinek z Jawiszowic został przyjęty do prawa miejskiego w Krakowie, a zatem
musiał nie tylko mieć własny „biznes”, ale i kogoś, kto go zarekomenduje tamtejszej społeczności miejskiej. Prawdopodobnie był krawcem, bo później poręcza on za jednego z krawców też
starających się o przyjęcie „do prawa”. W 1423 r. jawiszowianin imieniem Jakub zapisał się na
studia w Akademii Krakowskiej, być może został potem księdzem. Na początku XVI w. prebendarzem (stanowisko duchowne) i notariuszem zamku oświęcimskiego był Grzegorz z Jawiszowic. W 1521 r. Bartosz Meczerz z Jawiszowic został przyjęty do prawa miejskiego w Pszczynie.
Wieś liczyła wtedy 20 kmieci, którzy płacą podatek rogowy (od krów i jałówek), jak odnotował to Inwentarz starostwa oświęcimskiego z 1537 r. Nosili oni imiona lub przezwiska (nazwiska nie były jeszcze wtedy utrwalone): Bartek, Chruszcz, Czuchny, Gandor, Jakubek, Łukaszowa, Marcin Hanuszczyn, Marek, Miksnia (w XVIII w. jest w Jawiszowicach „Miksowska Rola”),
Młynarz, Mróz, Petr, Piądnik, Rusek, Szczęsny, Świętek, Tomala, Urban, Zagrodnicza.
Zapis w aktach wizytacji parafii z 1617 r. też podaje liczbę 20 kmieci w Jawiszowicach.
Natomiast rejestry poborowe z 1578 r. mówią o niecałych 10 łanach kmiecych, co dawałoby
średnio 0,5 łana na gospodarstwo kmiece. Nie czyniłoby to w takich warunkach naszych kmieci
zbyt zamożnymi. Nawet jeśli dane te zostały zaniżone (aby odprowadzić mniejszy podatek na
wojnę moskiewską Stefana Batorego), można sądzić, że i tak większość gruntów uprawnych,
lasów i stawów należała do większej i mniejszej posiadłości szlacheckiej oraz do majątku plebańskiego (farackiego).
Gospodarstwo kmiece obejmowało średnio 6–7 osób. Po doliczeniu rodzin pozostałych
warstw społecznych (zagrodników, chałupników, komorników, rzemieślników i in.) dałoby to
zaledwie ok. 300 mieszkańców Jawiszowic na przełomie XVI i XVII w. Prawie tyle samo, co
trzysta lat wcześniej. Dopiero w 2 poł. XVIII w. Jawiszowice osiągają 1000 mieszkańców. Trzeba
pamiętać, że na wzrost populacji Jawiszowic, tak w średniowieczu, jak w czasach nowożytnych,
decydujący wpływ miały warunki ekonomiczne – ograniczona wielkość areału gospodarstw
oraz skutki klęsk elementarnych: powodzi, nieurodzaju, głodu i chorób. Obliczając średnią
długość życia w końcu XVIII w. otrzymujemy dane przerażające: obok lat ze standardową na
owe czasy długością wynoszącą niespełna 30 lat, pojawiają się takie lata, jak np. rok 1786, kiedy
było to średnio 12,2 roku. Na 57 zgonów odnotowanych w metrykach parafialnych pod rokiem
1786–36 stanowiły dzieci do lat 15 (z tego 27 zmarło na dyzenterię – czerwonkę bakteryjną,
której zarazki przenoszą muchy i inne owady). Natomiast w tym czasie odnotowano 45 chrztów.
A zatem w 1786 r. ubyło 12 mieszkańców Jawiszowic, najczęściej małych dzieci. Taki scenariusz
powtarza się co kilka, kilkanaście lat. Jeszcze w l. 1847–49 umarło, przeważnie na tyfus, cholerę
i czerwonkę, prawie 580 osób, czyli co trzeci mieszkaniec! Urodziło się zaś nieco ponad 100.
Nic dziwnego, że w takich warunkach trudno było o znaczący wzrost liczby mieszkańców.
Na podstawie danych z metryk parafialnych możemy spróbować zrekonstruować obraz wsi
w końcu XVIII w. Na czele gminy stali wójt i „przysięgli”. Zajmowali się oni sprawami spadkowymi, porządkowymi i innymi problemami gromady, czyli tych mieszkańców wsi, którzy byli zobowiązani do świadczeń na rzecz gminy z racji posiadanego majątku (choćby była to tylko chałupa,
byle własna). W latach 1784–1803 wójtami byli kolejno: Tomasz Kucharski, Jan Szczerbowski
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i Jan Grzywa. Oznaką władzy wójtowskiej była laska zwana „kuklą”, stąd osoby noszące takie
nazwisko lub przezwisko miały być może „wójta” wśród swoich przodków. Nazwisko „Wójcik”,
istniejące w Jawiszowicach już w XVII w. też nawiązuje do tej funkcji.
W Jawiszowicach istniała od XV w. szkoła parafialna, prowadzona najczęściej przez organistę. Mieszkał on obok kościoła, w domu z ogrodem o numerze 58 (dzisiejsza „Sołtysówka”).
W końcu XVIII w. był nim Wojciech Matlakowski. Tu też mieściła się izba szkolna. Nauczyciel
nie miał zapewne zbyt dużo pracy, gdyż nauka nie była obowiązkowa, a zapewne nie była też
bardzo efektywna, gdyż zaledwie kilku mieszkańców potrafiło się wtedy podpisać. Niemniej istniał staw o nazwie „Podszkolny”, a protokoły powizytacyjne odnotowują fakt istnienia szkoły
i dochodów nauczyciela. Po prostu, biskupi chcieli, by była szkoła… i była.
Ważną rolę w społeczności pełniły osoby wykonujące zawody nierolnicze. Z lat 1784–1800
znamy trzech młynarzy jawiszowickich: Kazimierza Wyrobka, Kazimierza Łukowicza i Marcina Szczerbowskiego. Ich pozycja społeczna zależała od tego, czy dysponowali młynem „zakupnym”, czy tylko „zarządzali” młynem należącym do dworu lub plebana. Podobnie było z innymi rzemieślnikami wiejskimi: kowalami, szewcami, tkaczami, piekarzami, karczmarzami.
Tyle zawodów wymieniają księgi metrykalne. Do tego dochodzą stróże, celnicy i żołnierze.
Pamiętajmy, że Jawiszowice były wsią nadgraniczną.
Obraz społeczności wiejskiej wypełniają jednak kmiecie, zagrodnicy i najniżej sytuowani
chałupnicy i komornicy, do których często wliczano służbę dworską zamieszkującą tzw. czworaki i parobków pracujących i mieszkających u bogatszych gospodarzy. Spis z 1789 r. wykazał
w Jawiszowicach 137 rodzin kmiecych, 10 – zagrodniczych (dom z ogrodem i niewielkim kilkuhektarowym polem), 16 – chałupników (tylko dom, bez pola) i 9 komorników.
Bardziej lub mniej staranne prowadzenie ksiąg metrykalnych miało jeden podstawowy
skutek – utrwalało przezwiska, przekształcając je w dziedziczne nazwiska, których brzmienie
(choć nie zawsze ortografia) dotrwało do naszych czasów. Najstarsze nazwiska jawiszowian
zapisane są w księgach metrykalnych Wilamowic. Z lat 1642–1672 znajdziemy tam nazwiska,
które odnoszą się do rodzin Jurasów, Szczerbowskich, Grzywów, Wójcików, Czekajów, Kowali, Czarnotów i Łukowiczów. Zwykle byli oni chrzestnymi, stąd dopiski „z Jawiszowic” jednoznacznie wskazują nam naszych przodków. Nazwisko Korczyk zanotowane zostało w roku 1730
(„Zofia Korczykowa”).
W ciągu następnych lat, do pierwszego, zachowanego zapisu w jawiszowickich metrykach
parafialnych z roku 1752, w aktach wizytacyjnych parafii jawiszowickiej pojawiają się nazwiska:
Fajfer, Klimeczko i Szwed. W zachowanych od 1754 r. księgach chrztów, ślubów i zmarłych parafii św. Marcina znajdziemy resztę nazwisk i towarzyszących im szczegółów demograficznych
i socjologicznych naszej społeczności lokalnej.
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V.
DZIEJE PARAFII ŚW. MARCINA W JAWISZOWICACH
OD ZAŁOŻENIA DO KOŃCA XVIII WIEKU
W 1326 roku nazwa Jawiszowice została pierwszy raz zapisana w rachunkach Kamery
Apostolskiej, której wysłannicy zbierali tzw. dziesięcinę papieską oraz świętopietrze:
Liber rationis decimae sexannalis per Clementem PP V in consilio Viennensi impositae et in Polonia collectae anno MCCCXXVI et seqq.;
Ratio decima sexannalis de annis 1325–1327
Perceptae Andreae de Verulis de denario beati Petri (1325–1328)
Zostały one odnalezione i opublikowane w 2 poł. XIX i na pocz. XX w. Pierwszy z tych
dokumentów został opublikowany przez Augustyna Theinera w „Vetera monumenta Poloniae et
Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia”, T. I, Romae 1860. Następne opublikował Jan Ptaśnik w „Monumenta Poloniae Vaticana”, T. I, Kraków 1913.
Dwa pierwsze dokumenty występują w obu edycjach, brzmią podobnie (choć nie identycznie) i datowane są w przypadku Jawiszowic na rok 1326 (Theiner) i 1327 (Ptaśnik). Uwaga ta
jest ważna ze względu na liczne zastrzeżenia, co do warsztatu edytorskiego Theinera.
Z rachunków tych wynika, że pleban jawiszowicki, Grzegorz, złożył zeznanie pod przysięgą o wysokości swoich dochodów i na tej podstawie wymierzono mu dziesięcinę:
„Item Gregorius Plebanus de Iawissowicz de XVIII scot. solv. I sc. et II
den. Item in sec. term. solv. tantumdem. Summa II sc. et IV den.“ (cyt.
za: Theiner)
(„Grzegorz, pleban Jawiszowic z 18 skojców, zapłacił 1 skojec i 2 denary; tyle samo zapłacił
w drugim terminie; razem 2 skojce i 4 denary.”)
„Item Gregorius, plebanus eccl. de Iawissowicz de XVIII sc., tam pro medietate decimae praesentis quam decima parte decimae primi annorum,
solvit I sc. II den.” (cyt. za: Ptaśnik)
(„Grzegorz, pleban kościoła jawiszowickiego z 18 skojców, tak z obecnej dziesięciny, jak (tytułem) dziesięciny z pierwszego roku (tzn. 1325 – WJ), zapłacił 1 skojec i 2 denary”)
Jeśli chodzi o świętopietrze to stwierdzono, że:
„Item par. eccl. de Ianissowicz solvit III sc.” (cyt. za: Ptaśnik)
(„Parafia jawiszowicka zapłaciła 3 skojce”)
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Zapisy te stanowią niekwestionowane źródło do dziejów osadnictwa nie tylko na terenie
Jawiszowic, ale i na całej ziemi oświęcimskiej. Z drugiej strony żaden historyk nie ma wątpliwości, że miejscowości, po raz pierwszy wymienione w 1326 roku, istniały wcześniej.
Najpewniejsze dane zawiera odpowiedni dokument z epoki, jego potwierdzona, autentyczna kopia lub choćby kancelaryjny regest z późniejszych czasów. Niestety, do dziś nie jest znany
żaden wcześniejszy od 1326 r. zapis nazwy Jawiszowice. Można jedynie uznać, że wspomniane
rachunki dziesięciny papieskiej z 1326 r. dotyczą też roku 1325 i na tej podstawie ustalić najstarszą pewną datę w historii Jawiszowic.
Problem polega na tym, że rachunki dziesięciny papieskiej i świętopietrza ukazują nam już
ukształtowaną i funkcjonującą parafię jednowioskową, a my chcemy choćby przybliżyć czas jej
powstania. Warto spróbować wykorzystać suche zestawienia czternastowiecznych urzędników
kościelnych do przybliżenia czasu ustanowienia parafii jawiszowickiej. Wiemy, że w 1326 r. był
w niej pleban, imieniem Grzegorz, zarządzający, niewielkim zapewne, drewnianym kościołem.
Roczne dochody plebana, służące opodatkowaniu, poborcy oszacowali na 18 skojców srebra,
co odpowiadało ok. 150 gramom czystego kruszcu. Można ostrożnie wziąć pod uwagę zależność między wysokością uposażenia parafii, a wiekiem parafii: im jest ono większe, tym starsza parafia. Każdy kościół parafialny posiadał pewien majątek na swoje utrzymanie, wielkości
1–2 łanów ziemi (24–48 ha), stopniowo powiększany przez rozmaite nadania i darowizny, jak
również dziesięciny i inne daniny składane przez parafian. Porównując wysokość uposażenia
innych parafii dekanatu oświęcimskiego w tym czasie, zauważymy, że Jawiszowice należały do
ubogich, a więc młodych parafii. W grupie tej widzimy w tym czasie Wilamowice, Kozy, Dankowice i Grojec. Są one jednak nieco lepiej uposażone. Tylko dziesięcina Macieja, plebana Poręby
k. Oświęcimia jest porównywalna z tym, co płacił pleban Jawiszowic. Zresztą obaj plebani mieli
trudności ze spłatą należności. Wiadomo, że w roku 1327 parafia w Porębie określona została
jako „deserta”, czyli „opuszczona”, zaś w 1334 r. pleban jawiszowicki zalegał z płatnością dziesięciny na kwotę w wys. 1 grzywny (24 skojce srebra).
Wobec braku jakiegokolwiek źródła pisanego, dotyczącego Jawiszowic przed 1326 możemy przyjąć, że parafia jawiszowicka powstała po 1285 r., a przed 1325 r. Najprawdopodobniej stało się to ok. roku 1300.
Niestety, inne znane nam do tej pory źródła do dziejów parafii jawiszowickiej w XIV–XV w. są
bardzo skąpe i lakoniczne. Dotyczą głównie wymiaru dziesięciny papieskiej, czy świętopietrza w latach 1335–1355. Bardzo rzadko zawierają coś więcej. Nawet brak jest imion kolejnych plebanów.
Wiemy tylko, że w latach ’30 XIV w. pleban jawiszowicki zalegał urzędnikom papieskim
kwotę w wys. 1 grzywny (wtedy można było za to kupić ponad 2 ha pola), został więc ekskomunikowany, jak zresztą wielu innych plebanów ówczesnego dekanatu oświęcimskiego. Na koniec
uznano go za „niegodnego kapłaństwa” i nie dopuszczono do absolucji, bo, w przeciwieństwie
do innych plebanów, zaległości swych nie uregulował.
W latach 1350–1351 parafia jest opuszczona („deserta”) przez plebana, co było prawdopodobnie wynikiem bardzo słabego uposażenia – proces ten prowadził często do utraty praw
parafialnych, a nawet zaniku ośrodka parafialnego. Na szczęście Jawiszowice uniknęły tego
losu i w 2 poł. XIV w. pojawia się w źródłach. pleban jawiszowicki, Mikołaj, który jest jednym
z członków bractwa plebanów z księstwa oświęcimskiego. Wymienia go dokument biskupa
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krakowskiego z 12.05.1378 r., zatwierdzający statut tego bractwa. Z tego czasu, wg historyków
sztuki, pochodzi drewniana rzeźba przedstawiająca martwego Jezusa na rękach Matki Boskiej
Bolesnej (tzw. Pieta).
Niestety, to wszystko, co dotychczas wiadomo o początkach parafii w Jawiszowicach. Szczególnie brak nam informacji o wezwaniu ówczesnego kościoła, o jego lokalizacji i wyposażeniu.
Podobna sytuacja dotyczy wieku XV. Nie pomoże nam tu nawet Jan Długosz, który w swej „Liber beneficiorum dioecesis cracoviensis” zawarł, bezcenne dla dziejów wielu „małych ojczyzn”,
krótkie charakterystyki parafii ówczesnej diecezji krakowskiej, odnoszące się do lat 1470–1480.
Niestety, opis „naszych” Jawiszowic albo zaginął, albo nie został sporządzony. Nie są znane również żadne dokumenty parafialne, czy księgi metrykalne pochodzące z tamtych czasów.
Dla dziejów parafii przełomowy jest rok 1504, kiedy to zostaje ustanowione beneficjum
na rzecz kościoła w Jawiszowicach. Fundatorem był wojewoda łęczycki Piotr Myszkowski, właściciel licznych majątków na ziemi oświęcimskiej. Jemu to ówczesny pleban Jan z Żarnowca
przedstawił ubóstwo swojego probostwa i pokornie poprosił o poprawę tego stanu. Tak te okoliczności przedstawia sam Piotr Myszkowski:
(„Honorabilis Dominus Johannes de Żarnowiec, Plebanus in Jawiszowice Villae
Nostrae, coram Nobis exposuit defectum Plebanatus sui et ut eundem reformaremus
Nobis humiliter supplicavit”)
Piotr Myszkowski zapisał plebanowi Janowi i jego następcom m. in. dziesięcinę snopową
ze wszystkich swoich ról folwarcznych w Jawiszowicach. Ponadto dodał siedem stawów rybnych: trzy za karczmą, dwa w Dąbrowie na granicy Bielan, jeden zwany Jenowski „na vyerthelach” i jeden zwany Krzyżowy z sadzawicami, położony pod kościołem.
W 1536 r. nadanie to potwierdził Marcin Myszkowski, syn Piotra, w obecności plebana Walentego z Żywca, dodając czynsz z karczmy dworskiej w wys.30 groszy (tj. jednego złotego).
Wkrótce jednak dla parafii i kościoła w Jawiszowicach nadeszły trudne czasy. Zarówno „tutejsi” panowie Myszkowscy, jak i prawdopodobnie część mieszkańców wioski, zmienili wyznanie na kalwińskie (ewangelicko-reformowane). Wg ksiąg retaksacyjnych diecezji krakowskiej
stało się to przed 1561 r. Przez następne lata kościół jawiszowicki oczywiście nie miał plebana,
a dochody z beneficjum niegdyś ustanowionego przez Piotra Myszkowskiego trafiły na powrót
do Myszkowskich – jego spadkobierców. W kościele pozbawionym zbędnych, zdaniem nowych
wyznawców, ozdób, zaczęto może odprawiać nabożeństwa kalwińskie, choć jest to mało prawdopodobne. Mówiąc językiem ówczesnej kurii biskupiej w Krakowie – nastąpiła jednak „profanacja”. Ruch protestancki objął zresztą wtedy całą diecezję krakowską, a ok. 1/3 kościołów
znalazła się w rękach protestantów.
Zachowane protokoły wizytacyjne z lat 1598–1610 przedstawiają opłakany stan parafii:
ubogo wyposażony i „sprofanowany” kościół, „zagrabione” beneficjum, ksiądz przyjeżdża aż
z Pisarzowic (1598 r.), jedyny dochód daje składka niedzielna (jak widać, nie wszyscy parafianie
zmienili wyznanie) i opłata za pogrzeb.
Protokół wizytacji z 1598 r. przynosi również wzmiankę o wezwaniu kościoła jawiszowickiego – patronem jest św. Marcin. Wizytator informuje również, że „mówi się, że jest to kościół
konsekrowany, mimo, że żaden znak tego nie potwierdza”. Informację o konsekrowaniu powta33

rzają protokoły z lat późniejszych, choć zarówno wtedy, jak i dzisiaj nasz kościół nie spełnia po
temu kanonicznych warunków. Widać jakaś zamierzchła tradycja oddziaływała silnie nawet na wizytatorów parafii (lub bardzo prozaiczne niedbalstwo w wypełnianiu formularza protokołu).
Sytuacja kościoła i parafii uległa zmianie, gdy właścicielami Jawiszowic z prawem patronatu nad kościołem stały się nowe rodziny szlacheckie – Porębscy, a po nich Drohojowscy. Protokół
z 1617 r. wymienia już instytuowanego i rezydującego na miejscu proboszcza – Feliksa Paczanowskiego. Tym samym kończy się, po ponad 50 latach, epizod protestancki w Jawiszowicach,
choć jego skutki wciąż trwały, np. w postaci sporu probostwa z dworem o beneficjum z 1504 r.
Wizytatorzy parafii aż do 1658 r. zalecali proboszczom szczególną troskę o udokumentowanie
i odzyskanie posiadanych niegdyś, przed 1561 r., dóbr i dochodów, a tymczasem kościół jawiszowicki stawał się coraz bogatszy. Wizytator w 1644 r. niemal zachwyca się „najbardziej stosownymi malowidłami”, „wytwornymi rzeźbami” i „starymi obrazami” w ołtarzach.
Najazd szwedzki z lat 1655–1656 boleśnie dotknął ziemię oświęcimską, Oświęcim został
całkowicie zniszczony. Jawiszowice jednak ocalały. Z kościoła jakiś żołnierz szwedzki zabrał tylko złoty kielich, co zapisał wizytator parafii z roku 1658.
Proboszczem był wtedy Albert Koralowski, a hojną patronką Katarzyna Drohojowska.
W tym samym roku pojawia się informacja o „szczególnie uroczyście obchodzonej rocznicy poświęcenia kościoła w najbliższą niedzielę po święcie św. Marcina” – najstarsza wzmianka o „odpuście na św. Marcina”: „... et Consecrationis anniversaria solemnitas celebratur Dominica proxima post festum Sancti Martini.”
W roku 1664 proboszczem był Jan Cielesta – dr obojga praw (kościelnego i cywilnego).
Ciągle rosła wartość wyposażenia kościoła i majątek parafii. Nic nie zapowiadało katastrofy,
która zdarzyła się prawdopodobnie kilka lat przed 1692 r.
W 1708 r., gdy proboszczem był Paweł Żmijowicz, w protokole wizytacyjnym zapisano,
że „villa Jawiszowice ecclesiam parochialem habet ligneam tituli S. Martini Pontificis et Confessoris, post deflagrationem prioris, anno 1692 constructam non
consecratam.” („wieś Jawiszowice posiada drewniany kościół parafialny pod wezwaniem św.
Marcina Biskupa i Wyznawcy, po pożarze poprzedniego, w roku 1692 wzniesiony nie konsekrowany”). W tym samym protokole napisano, że w pożarze starego kościoła spłonęły srebrne sprzęty i pozostałe wyposażenie liturgiczne. Słowem, spłonęło wszystko doszczętnie, lecz
„nowemu kościołowi, wzniesionemu dzięki pobożności dobrodziejów i parafian, przywrócono
dawną świetność”.
Nie znamy przyczyn tego pożaru. Mogły być one naturalne (uderzenie pioruna), jak też
spowodowane przez ludzkie niedbalstwo lub przestępstwo. Niezależnie od przyczyn, skutek był
niestety podobny... Późniejsza opowieść lokalna, zapisana w 1938 r. przez Jana Szczerbowskiego
w „Kronice Kółka Rolniczego”, przedstawia następujące okoliczności pożaru i rozprawienia się
z rzeczywistym lub domniemanym podpalaczem: „(...) kościół miał podpalić syn ówczesnego organisty. Po dokonaniu podpalenia, widząc grozę swego czynu, jako też przejęty strachem, co po takim
uczynku spotkać go może, chciał uciec za granicę na zachód, lecz doszedłszy do Wisły, która przez
Jawiszowice płynie, tknięty jakimś dziwnym przeczuciem zawahał się i przez Wisłę nie przeszedł,
lecz zawróciwszy powrócił do wsi i do swego czynu się przyznał. Ludność dostawszy w swe ręce
człowieka, który pozbawił ją tak drogiego skarbu, uczyniła nad nim sąd taki, że żywcem darto
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z niego pasy, w trakcie tenże ducha wyzionął. Jego ciało pochowano przy drodze, obecnie gościńcem będącej, jako że na widoczniejszym miejscu, gdzie na wieczną rzeczy pamiątkę usypano kopiec
dosyć wielki, a na szczycie jego postawiono kapliczkę z panem Jezusem upadającym.”
Opowieść ta ma wszelkie walory psychologicznego prawdopodobieństwa. Mówiąc krótko, prawdopodobnie sprawca nieumyślnie zaprószył ogień. Gdyby miał zbrodnicze motywy
uciekłby za granicę (za Wisłą zaczynało się Państwo Habsburgów austriackich). A tak, dręczony
poczuciem winy, nieszczęsny syn organisty, przyznał się i został po prostu zlinczowany przez
parafian, ponosząc śmierć na miejscu upamiętnionym czterometrowym kopcem w dolince, zwanej nawsiem. Na kopcu tym później postawiono wspomnianą kapliczkę, zwieńczoną blaszaną
chorągiewką z wyciętą datą 1787. Jeśli przyjmiemy, że data budowy kapliczki nie była przypadkowa, lecz przypadła w 100 lecie opisywanych wyżej wydarzeń, możemy się domyślać, że owe
tragiczne zdarzenia miały miejsce w 1687 r.
Co stało się z kopcem i kapliczką? Otóż, gdy w 1905 r. Kółko Rolnicze przystąpiło do budowy nowego domu, ziemię z kopca przewieziono i rozsypano, jak pisze Jan Szczerbowski, „po
drugiej stronie gościńca, a figurkę Pana Jezusa umieszczono w czytelni, gdzie przechowywano
ją do roku 1923, kiedy to wybudowano nową kapliczkę po drugiej stronie gościńca, tam gdzie
została przewieziona ziemia z kopca.” Dziś w tej kapliczce znajduje się figura św. Teresy od Dzieciątka Jezus, zaś odbudowany po pożarze kościół służy mieszkańcom Jawiszowic, jako „perła
architektury drewnianej”…

Kościół św. Marcina w Jawiszowicach przed 1934 r.
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Zagrożenie pożarowe kościoła jest wciąż główną troską zarówno proboszcza, jak i parafian
jawiszowickich. Wystarczy sobie uświadomić, że w ostatnich 100 latach powtórzyło się ono co
najmniej trzykrotnie, nie licząc przejścia frontu w 1945 r. Czyli wystąpiło średnio raz w każdym
pokoleniu jawiszowian. Najbardziej dramatyczny przebieg miały wydarzenia w 1968 r, Ogień
został podłożony od strony północnej pod oblamkami, o czym świadczy nadpalony węgieł nawy
głównej. Tak to zdarzenie opisał ówczesny proboszcz, ks. Wacław Heczko:
„W Poniedziałek Wielkanocny dnia 15. IV. 1968 roku po Mszy św. wieczornej
– około godz. 19.30–20.00 – ktoś – nieznany sprawca – świętokradca– człowiek bez
sumienia katolickiego – podpalił kościół parafialny w Jawiszowicach. Ogień na północnej stronie kościoła pod oblamkami zobaczyła staruszka schorowana Młynkowa
z „czworaków pod kościołem”. Szła do komórki zamknąć kury – gdy przez drzewa starego cmentarza zobaczyła jakby dużą płonącą świecę pod kościołem. Zawołała młode
małżeństwo Tabisiów. Ci oboje pobiegli pod kościół. Ona zaczęła dzwonić a on pobiegł
do Straży Pożarnej dać sygnał. Równocześnie młody parafianin Papla wracał z żoną
do domu i z drogi od stawu pod kościołem zobaczył ogień. Sam podszedł pod oblamki
i stwierdził, pali się duży 1,8 m. płomień i obejmuje ścianę na załomie w środku kościoła, oraz gruby wiązar wieżowy. Na ziemi była ułożona drabina a oparta między
ścianą a wiązarem, była zastawiona feretronem, aby ognia nie było widać. Stąd mogła
Młynkowa widzieć tylko płomień, jakby świecy – choć ogień już był duży. Wtedy Papla
odstawił feretron i zobaczył worek z węglem kamiennym wetkanym w zaporę, rozpalony i od niego paliły się ściany. Wyrwał worek, zadeptał węgle żarzące się i ścianę
płonącą oblał wpierw wodą święconą, którą wziął w dłonie z kropielnicy. Ludzie się
zbiegli, oblali wodą ścianę i wiązar i ogień ugasili. (…) Cud oczywisty i opieka Matki
Bożej Częstochowskiej. W rogu, który od zewnątrz się palił – od wewnątrz, w kościele,
na półce stała w feretronie Matka Boża Częstochowska i Jej przypisujemy ocalenie kościoła. Przecież za tydzień Misje i Nawiedzenie. Cobyśmy zrobili?”
Niestety, dzień 20 marca 2010 r. mógł także stać się tragiczną, historyczną datą naszej społeczności. Nieznany sprawca próbował, na szczęście nieudolnie, dostać się nocą pod oblamki,
w końcu próbował je podpalić – został wreszcie spłoszony, a całe zajście można obejrzeć z zapisu monitoringu. Kolejny cud, czy może kolejne ostrzeżenie?
Wróćmy jednak do dawniejszych dziejów parafii i kościoła. Protokoły wizytacyjne z 1708,
1732 i 1747 szczegółowo opisują nowy kościół św. Marcina.. Proboszczowie: wspomniany Paweł
Żmijowicz, Marcin Antoszowicz, czy dr Adam Pirecki dbali o wystrój i majątek kościoła i życie duchowe parafian, np. już w 1708 r. są siedmiogłosowe organy „w dobrym stanie”. Na podstawie tych protokołów możemy odtworzyć wygląd naszego kościoła wraz z wyposażeniem i sprzętami liturgicznymi, co uczynił już bardzo dokładnie w swojej monografii ks. Stanisław Dadak.
Najbardziej szczegółowy jest protokół z wizytacji 1747 r. Liczy on sobie 16 stron, na których zawarto informacje zarówno o majątku kościoła, jak i o życiu duchowym parafian: 680 osób
przystąpiło wtedy do spowiedzi wielkanocnej, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca odbywała się
procesja z Najświętszym Sakramentem pod baldachimem. Niezwykle uroczyście obchodzono
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też takie święta, jak dzień św. Marcina, Niepokalanego Poczęcia, Nawiedzenia NMP, Boże Narodzenie, „Zielone Świątki” i Przemienienie Pańskie. Istniało Bractwo Niepokalanego Poczęcia
NMP, cieszące się szczególnym wsparciem Franciszka Szwarcenberga-Czernego, ówczesnego
właściciela Jawiszowic.
Zaś na polu plebańskim, w 1737 r., ok. 0,5 km od kościoła ówczesny proboszcz, Józef
Madeyski, wystawił za pieniądze z „jałmużny pobożnych ludzi”, prostą, nieogrodzoną, drewnianą kaplicę z dzwonnicą. W święto Przemienienia Pańskiego była w niej odprawiana msza św.
i wystawiany Najświętszy Sakrament. Jak stwierdził wizytator, działo się to „sine necessitate”,
czyli „bez potrzeby”.
Zresztą protokół tej wizytacji świadczy o tym, że nie tylko to nie podobało się wizytatorowi. Szczególnie ostro potraktował on pracujących w parafii proboszcza Madeyjskiego i wikarego Stanisława Świetlińskiego (zresztą doktora filozofii) nakazując proboszczowi pod
groźbą kar kościelnych odprawić miesięczne rekolekcje zamknięte, a wikaremu, po powrocie
proboszcza, dwutygodniowe. Obaj mieli odtąd nie popełniać czynów przynoszących hańbę stanowi duchownemu (m.in. obrażanie parafian, pijaństwo, angażowanie się w spory i bijatyki).
Aż trudno uwierzyć, że rozkwitało w tym czasie życie duchowe parafian, opisane we wcześniejszym fragmencie protokołu wizytacyjnego.
Dalsze dzieje kościoła i parafii prowadzą nas do XIX i XX w. Przemiany, które zaszły w tym
czasie w społeczności Jawiszowic odbijają się wyraźnie w dokumentach parafialnych. Nowe nazwiska, nowe problemy i nowe wyzwania – to wszystko wymaga jeszcze opisania. Tylko drewniany kościół św. Marcina jest ten sam, co w 1692 roku.
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ZAMIAST ZAKOŃCZENIA
Kończę już opis najdawniejszych dziejów mojej rodzinnej miejscowości na śląsko-małopolskim pograniczu. Ograniczony rozmiar niniejszej publikacji uniemożliwił przedstawienie
dziejów Jawiszowic w XIX i XX w., w tym ogromnych przemian krajobrazu kulturowego na tle
wydarzeń tzw. „wielkiej historii”. Jedno jest pewne. Jawiszowice przestały być wtedy głęboko
peryferyjną, lekko zapomnianą, nadgraniczną wsią. W ciągu półwiecza, przez dwa pokolenia
XIX wieku, świat zewnętrzny znacznie się do nich zbliżył. Oto kilka przykładów.
Najpierw była budowa nowej szkoły, w latach 1845–1846. Krzyżyki w miejscu podpisu na
urzędowych dokumentach odchodzą wolno w przeszłość, gdyż pokolenie urodzone po 1850 r. już
potrafiło czytać i pisać. Wkrótce młodym jawiszowianom nie wystarcza szkoła elementarna, lecz
kształcą się dalej – w gimnazjum w Wadowicach, a potem „w wielkim świecie”. Na przykład synowie Jana Gary spod nr 148, Andrzej i Jakub, po ukończeniu gimnazjum wadowickiego i seminariów duchownych zostali kapłanami. Ich przeznaczeniem były Stany Zjednoczone, gdzie organizowali i kierowali parafiami w stanie Wisconsin. Ich śladem podążył później kuzyn, Jakub Korczyk.

Fragment „Sprawozdania Dyrekcyi C. K. Realnego i Wyższego Gimnazyum w Wadowicach za rok 1890.
Podkreślono nazwiska jawiszowian.
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Prawdziwa rewolucja nadeszła jednak wraz z budową linii kolejowej, tzw. wiedeńskiej,
Wiedeń – Kraków. W 1856 r. przez Jawiszowice przejechał pierwszy pociąg, a w ciągu następnych lat zbudowano drugi tor (1889 r.) i dworzec kolejowy. Do 1918 r. ten odcinek linii kolejowych należał do najważniejszych w Austro-Węgrzech. W II RP i po 1945 r. znaczenie tej linii
stopniowo malało, choć w latach ’70 została zelektryfikowana i przez cały ten okres łączyła
ważne ośrodki przemysłu wydobywczego i chemicznego (Oświęcim – Brzeszcze – Czechowice-Dziedzice), gdzie mieszkańcy Jawiszowic uczyli się i pracowali. Dla ich wygody, w 1957 r.,
został otwarty przystanek PKP Jawiszowice-Jaźnik. Może było to spełnienie marzenia posła
do parlamentu wiedeńskiego Jana Zabudy, który podobno miał zwyczaj, wracając z Wiednia,
zatrzymywać „personkę” w pobliżu domu („Zabudówki”) na Jaźniku, przy granicy z Dankowicami.
W 1887 r., przjeżdżającego pociągiem cesarza Franciszka Józefa I wraz z małżonką Elżbietą (Sissi) witała orkiestra jawiszowicka Andrzeja Górki. Może nawet była założona przed
kółkiem rolniczym, a więc byłaby najstarszą organizacją społeczną. Jej tradycje kontynuowano
przez cały dwudziesty wiek pod kierownictwem Franciszka Hoszka (Czecha), Jakuba Smolarka
i Stanisława Górki. Mecenat nad orkiestrą od 1929 r. przejęła kopalnia „Brzeszcze”, a od połowy lat ’80 – OSP w Jawiszowicach.

Orkiestra jawiszowicka w latach ’30 XX w. prowadzona przez Jakuba Smolarka

Od 1888 roku w Jawiszowicach działała poczta, początkowo w domu p. Śliwki, przy stacji kolejowej. (wspomina o niej Jan Szczerbowski w historii Kółka Rolniczego). W początkach
XX w. pod jawiszowicki urząd pocztowy podlegały Brzeszcze.
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Restauracja i poczta w domu Pana Śliwki obok stacji kolejowej (około 1900 r.)

Po 1848 r. znikają dawne relacje poddańcze między dworem a ludnością wiejską. Pozostały
jedynie sporne kwestie tzw. serwitutów, obejmujących np. prawo paszy i poboru drewna z lasów
dworskich należących do Habsburgów. Zmianom tym towarzyszyła reforma administracyjna,
która w latach 1856–1866 dała samodzielność gminom, z wójtem jako organem wykonawczym
władz rządowych. W miejsce anachronicznej gromady wprowadzono radę gminy, jako organ
prawodawczy i nadzorujący zwierzchność gminną (wójta i przysięgłych). Tak było też w Jawiszowicach.

Okładka i jedna strona z księgi budżetowej gminy Jawiszowice z 1896 roku
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W 1886 roku, z inicjatywy proboszcza jawiszowickiego Franciszka Jamińskiego, powstała
pierwsza organizacja społeczna na terenie Jawiszowic – Kółko Rolnicze, z własnym sklepem
w centrum wsi (potem z filią na tzw. Krzyżówce) w budynku, który miał służyć całej społeczności. Kółko Rolnicze konkurowało potem, z różnym skutkiem, ze sklepami „żydowskimi”, np.
najbliższego „sąsiada Kółka” o nazwisku Bornstein.
W ramach Kółka Rolniczego rozwinęły się zalążki nowoczesnych organizacji politycznych
– partii ludowych, chłopskich, biorących udział w życiu politycznym Galicji i Austro-Węgier na
przełomie XIX i XX w. Z ramienia Stronnictwa Chrześcijańsko-Ludowego, w latach 1897–1900
posłem do parlamentu wiedeńskiego był wspomniany wcześniej Jan Zabuda z Jawiszowic.
Widzimy go na widokówce, w środku, w marynarce, bez kapelusza.

Kółko Rolnicze przed 1914 rokiem

Tradycje polityczne SChL w Jawiszowicach przejęło później Stronnictwo Ludowe, organizowane tu w latach międzywojennych (od 1931 r.), podobnie jak inne partie (np. Polska Partia Socjalistyczna) i różnorodne organizacje społeczne tak ogólnopolskie, jak i lokalne (m.in.
Związek Strzelecki, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, Koło Młodzieży Wiejskiej,
Ochotnicza Straż Pożarna, orkiestra, chór, grupa teatralna etc.)
W latach I wojny światowej (1914–1918) w „Kółku” stacjonowali żołnierze wycofani
z frontu (ze słynnej I Brygady rozlokowanej w okolicach Kęt), zaś zarząd Kółka Rolniczego
wspomógł finansowo Legiony Piłsudskiego. Po rekwizycji dzwonów z kościoła na potrzeby wojny, zarząd zakupił dzwon „z materiału wojennego”. Po 1914 r. w „Kółku” działały też placówki
bankowości spółdzielczej, najpierw Kasa Reiffeisena, a po I wojnie światowej – Kasa Stefczyka.
„Kółko” stało się centrum życia lokalnej społeczności. Tu mieściła się pierwsza czytelnia publiczna (od 1893 r.), odbywały się kursy szycia, gotowania itp., a przede wszystkim gminne uroczystości oraz wesela i zabawy. Stąd dawne Nawsie zaczęto nazywać „Kółkiem”. Tak wyglądało
na zdjęciu z lat ‘30. XX w.(po prawej dom Józefowicza)
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Nawsie przed 1939 rokiem

Na powyższym zdjęciu, po lewej stronie widzimy jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej
w mundurach uszytych przez jawiszowickiego krawca Franciszka Lachendrę i charakterystycznych mosiężnych hełmach. Wg Stefana Krawczyka, OSP w Jawiszowicach powstała w latach
1922–1923. Przed 1939 r. liczyła 35 członków. Jako ciekawostkę, można potraktować fakt, że
właśnie tamtych czasów sięga zwyczaj roznoszenia przez strażaków kalendarzy na nowy rok.
***
Kolejne rewolucyjne zmiany przyniosły wydarzenia z lat 1901–1903. Odkryto i rozpoczęto
wtedy wydobycie węgla kamiennego w Brzeszczach. Złoża węgla znajdowały się też w Jawiszowicach i w następnych latach przystąpiono do ich eksploatacji. Na koniec 1918 r. otwarto szyb
„Jowisz”, późniejszy „Andrzej III”, który był początkiem kopalni Jawiszowice. Dwadzieścia
lat później był to najnowocześniejszy kompleks w ówczesnym przemyśle górniczym. Połączony
ostatecznie z KWK „Brzeszcze”, zakończył wydobycie w 1995 r.
Pojawienie się kopalni spowodowało zmianę charakteru wsi i zajęć mieszkańców – najpierw budowa kopalni stała się okazją do dodatkowego zarobku, potem kopalnie BrzeszczeJawiszowice stały się dla wielu rodzin głównym źródłem utrzymania. Zaczęła osiedlać się ludność napływowa, kupując działki pod budowę domów lub wżeniając się w rodziny jawiszowickie. Liczba mieszkańców Jawiszowic wzrosła znacząco od ok. 1600 (1900 r.) do 2400 w 1934
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(prawie 500 osób przybyło w l. 1929–1934!). Oczywiście, w tej sytuacji nie mogło zabraknąć
różnorodnych spięć i konfliktów, wywołanych nowymi problemami, z którymi musiała zmierzyć
się w XX w. społeczność Jawiszowic.

Widok na kopalnię Jawiszowice w czasie II wojny światowej

Historia kopalni „Jawiszowice” wpisała się szczególnie tragicznie w dwa systemy totalitarne
XX wieku: nazistowski i komunistyczny. W czasie II wojny światowej kopalnia Jawiszowice („Jawischowitz”) stała się częścią koncernu Reichswerke Hermann Göring. Przy kopalni, w latach 1942–
1945, funkcjonował niemiecki, nazistowski obóz pracy KL Jawischowitz, w którym, w strasznych
warunkach, osadzono blisko 2000 więźniów. Po wojnie służył dalej, tym razem pod nadzorem
sowieckiego NKWD jako Przymusowy Obóz Pracy Jeńców Wojennych w Jawiszowicach przy kopalni „Brzeszcze”. W latach 1950–1957 na bazie tego obozu władze komunistyczne utrzymywały
Ośrodek Pracy Więźniów Departamentu Więziennictwa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, w którym przetrzymywano osoby „politycznie podejrzane”, pracujące przymusowo w kompaniach karnych LWP na terenie pobliskiej kopalni węgla. Ta historia czeka na swojego historyka.
Podobnie zresztą czeka na opisanie historia mieszkańców Jawiszowic w latach II wojny światowej i w latach powojennych, do co najmniej 1989 r. Wydarzenia po 1939 r. pozostawiły liczne,
często do dziś niezabliźnione rany w jawiszowickich rodzinach i życiu społecznym. Ich „leczenie”
jest długotrwałym procesem, który zawsze, niestety, ma początek w wywołaniu bolesnych wspomnień związanych z ludzmi, nieraz z najbliższego otoczenia. Nie ważne czy byli heroiczni czy
tchórzliwi, szlachetni czy podli, znajomi czy krewni, gdyż zarówno system nazistowski (na szczęście krótkotrwały), jak w większym stopniu, komunistyczny, tak zaprojektowały nowe społeczeństwo, że konieczność przystosowania i konieczność stawienia oporu bezwzględnie walczyły ze
sobą nawet w sumieniu człowieka, powodując stały konflikt. Przecież podstawą sprawnego funkcjonowania tych systemów był lęk ludzi przed utratą możliwości zaspokojenia najbardziej elementarnych potrzeb jak bezpieczeństwa lub jedzenia, a także uznania i przynależności… Dlatego tak
trudno, nieraz nawet po wielu latach opisywać i oceniać właściwie słowa i działania.
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Poprzez najbardziej nawet suche relacje i wspomnienia z tamtego okresu przebijają się
doświadczenia lęku przed przekształceniem Jawiszowic w strefę frontową, co w 1939 r. doprowadziło do panicznej ucieczki wielu mieszkańców w stronę Krakowa, a zimą 1944/45 r. – do
pełnego napięcia oczekiwania na najgorsze, szczególnie że Niemcy budowali po drugiej stronie
Wisły system umocnień, a kanonadę dział Armii Czerwonej słychać było coraz bliżej… Trudno
nam sobie dzisiaj wyobrazić grozę codziennego życia jawiszowian w latach okupacji niemieckiej: poddani rygorom nowego prawa (nieliczni tylko podpisali volkslistę), przymusowo germanizowani (Jawiszowice znajdowały się na obszarze wcielonym do III Rzeszy), ze świadomością
bliskości KL Auschwitz i jego filii, niemal codziennie ocierający się o funkcjonariuszy niemieckiego nazistowskiego aparatu przemocy. Z drugiej strony partyzanci oddziału Armii Krajowej
„Sosienki” Jana Wawrzyczka i inne grupy – albo afiliowane przy organizacjach politycznych
(np. pod wpływem działaczy komunistycznych), albo o charakterze przestępczym, lecz podszywające się pod znane organizacje. Wszystkie żądały wsparcia i na dodatek mogły je wymusić,
pomimo że za pomoc udzielaną „wrogom Rzeszy” mieszkańcy wsi mogli ponieść straszliwe
konsekwencje. O ile jednak oddział Wawrzyczka skupił się na pomocy obozowemu ruchowi
oporu i organizowaniu ucieczek więźniów, inne grupy prowadziły bardziej radykalne działania
i mogły sprowadzić realne zagrożenie dla społeczności Jawiszowic. Przypomnę w tym miejscu
najbardziej znane wydarzenie. W grudniu 1943 r. oddział komunistycznej Gwardii Ludowej,
dowodzony przez Leona Laska „Twardego”, wykoleił pociąg sanitarny na Jaźniku. (informacja
z błędną datą 20.01.44, pochodzi z: Mieczysław Starczewski, Ruch oporu na Śląsku i w Zagłębiu
Dąbrowskim w latach 1939–1945, Katowice 1988, s. 181)
Tak opisał to w kronice parafialnej ks. Władysław Tęcza:
„W grudniu nastąpiła na tzw. „bagnie” na dole katastrofa kolejowa. Pociąg
pośpieszny jadący na wschód po rannych żołnierzy wykoleił się. Niemcy krzyczą sabotaż, są zabici i ranni. Między niemi zabici: lekarz wojskowy, jego narzeczona od
Opola oraz konduktorka od Wiednia. Konduktorkę i ową panienkę przywieziono do
kostnicy, następnie przeniesiono ich do Brzeszcz a stamtąd rodziny ich zabrały. Wojskowymi (którzy zginęli) zajęło się wojsko. Rozpoczęły się dochodzenia: cały aparat
niemiecki w ruchu. Sąd, Gestapo i policja. Winę chcą złożyć na Polaków, że rozkręcili szyny, a skutek, miało być rozstrzelanych 20 mężczyzn. Polacy się
bronią a zwłaszcza Jakób Smolarek, który prowadził roboty na tym odcinku. Uznano
jednak, że progi kolejowe były niewymienione, gwoździe wyszły z progów i nastąpiło
rozszerzenie szyn. Sprawę umorzono.”
Te dramatyczne chwile obszernie relacjonuje także ich świadek, Jan Juras:
„W tym samym dniu rozeszła się po wsi wiadomość, że prokuratura uznała ten
wypadek za sabotaż i jeżeli nie schwytają tych sprawców, to najbliższych mieszkańców miejsca wypadku wywiozą do obozu lub rozstrzelają. Druga wersja to wyznaczenie przez władze kilkudziesięciu podejrzanych mężczyzn
też na stracenie. Trzecia wersja, która miała być dla władzy najodpowiedniejsza,
to zdziesiątkować mieszkańców Jawiszowic. Na tą wiadomość nastał we
wsi strach i panika nie do opisania. Za kilka dni odwołano powyższe wersje, ale
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nikt nie wiedział z jakiego powodu. Wielu Jawiszowianów mówiło, że to może
być cisza przed burzą: uspokoić mieszkańców,, aby wszyscy byli w swoich
domostwach, a wtenczas będzie ich wszystkich łatwo wychwytać. W końcu
okazało się, że odwołanie pacyfikacji było prawdziwe.(…)
Jeden z pracowników kolei w Jawiszowicach (Jakub Smolarek – przyp. WJ) pojechał
do Czechowic, do wyższej władzy, która odpowiadała za stan torów kolejowych w kilku rejonach, między innymi w Jawiszowicach. Tam w cztery oczy zredagowali raport
(zgłoszenie) z datą przeszłą, w którym napisano, że tory na łuku (zakręcie) w Jawiszowicach pilnie wymagają naprawy.”
W cytowanych powyżej tekstach podkreśliłem te fragmenty, które chciałem Czytelnikom
pozostawić do przemyślenia, aby wyobrazić sobie atmosferę codziennego życia w okupowanych
Jawiszowicach.
Jakby było mało, dochodzi w r. 1944 kolejne zagrożenie bezpieczeństwa. Najpierw są ofiary bombardowań niemieckich wtedy obiektów przemysłowych (np. kopalni), w których pracują jawiszowianie, przez bombowce amerykańskie1. Potem będą to ofiary walk, toczących się
w 28 stycznia 1945 r. pomiędzy oddziałami Armii Czerwonej, a wycofującym się Wehrmachtem.
Na koniec, już po zakończeniu wojny, były to ofiary żołnierzy „drugiego rzutu” Armii Czerwonej stacjonujących w Jawiszowicach do lipca 1945 r. oraz działań sowieckich i polskich, komunistycznych organów bezpieczeństwa.
Jak gorzko brzmią nieostrożne słowa ks. Tęczy z 1945 r.: „Muszę wyznać, że, milicja
(obywatelska) więcej zrobiła mi rewizji w ciągu kilku miesięcy jak Niemcy przez
4 ½ roku.” I jak wiele mówią o klimacie nowych, powojennych czasów…
Te wydarzenia też czekają na swojego historyka. Czekają także te postacie jawiszowian,
których koleje losów w XX wieku byłyby materiałem na następną książkę. I to nie jedną…

Okaleczony kościół św. Marcina (widok w 1948 r.) i odrestaurowany (widok współczesny).
1
W grudniu 1944 r. jedna z amerykańskich „Latających Fortec” została zestrzelona i rozbiła się w pobliżu Wilamowic.
Załoga zdołała wyskoczyć na spadochronach. Jeden z lotników zastrzelony przez żandarma, został pochowany na cmentarzu jawiszowickim. Ciało ekshumowano w 1947 r., grób zaś pozostał przy głównej alei cmentarza.
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