
Kilka szczegółów z życia mojego wuja ks. Dr. Siwca1

Wujek urodził się dn. 23. sierpnia 1863 r. w Miasteczku Śląskim, pow. Tarnowskie
Góry. Miasteczko zostało założone w XVI wieku przez margrabiego Jerzego Hohenzollern,
stąd nazwa niemiecka Georgenberg. Wtenczas już otrzymało prawa miasta.

Wujek pochodził z mieszczańskiej rodziny gospodarskiej. Jednak z powodu skąpych
płodów roli piaszczystej dziadek mój trudnił się jeszcze kowalstwem. Wujek miał 2 siostry,
Elżbietę, która umarła w dzieciństwie, i Józefę (moją mamę) starszą o 7 lat od niego.

Zmarły w opinii świętości P.[przewielebny] Ks. Prob. Teodor Christoph2

przygotowywał wuja do gimnazjum. Wówczas jeszcze było bardzo mało takich uczelni na
Górnym Śląsku. Najbliższe Miasteczka gimnazjum było w Bytomiu. Wielkim więc
dobrodziejstwem dla Miasteczka i okolicy, nawet całego G. Śląska były te kursy
przygotowawcze u Ks. Christopha, gdzie w przeciągu 22 lat przeszło 200 chłopców pobierało
nie tylko naukę, ale i wychowanie chrześcijańskie.

W tym czasie, kiedy wuj był uczniem tych kursów bawił w Miasteczku uczeń Ks.
Christopha P. Ojciec Robert Szolc S.J. , dokąd schronił się w czasie kulturkampfu. On to3

udzielał też lekcyi chłopcom, więc i wujkowi. O. Szolc przeniósł się po rocznym pobycie w
M. do Nowego Sącza. Kiedy umarł, wujek już był Księdzem bo w dniu śmierci ukazał się
wujkowi w czasie mszy św. Późniejsza wiadomość dzień ten sprawdziła.

W jednym roku wuj przerobił 3 klasy, tak że jako 12-letni chłopczyk został przyjęty do
niższej tercji (do czwartej klasy) w Bytomiu . Zdarzało się, że mama moja musiała pieszo4

udawać się do Bytomia, by wuja zaopatrzyć w żywność i czystą bieliznę, zwłaszcza gdy nie
było okazji wysłania tych rzeczy końmi, które były potrzebne w polu. Kolei z Miasteczka do
Bytomia wówczas nie było. Mama lubiła te wycieczki, bo tęskniła za jedynym bratem, a
wujek za domem i – Miasteczkiem. Wielką więc radością były te wizyty i dla wujka, więc
opowiadaniu nie było końca. Pewnego razu tęsknota tak bardzo opanowała wujka, że chciał
rzucić naukę i z [moją] mamą wracać do domu. Mama moja nie broniła mu, bo cieszyła się z
tego, ale wuj sam w końcu zorientował się, że bardzo niemądrze by postąpił.

Studia teologiczne odbył wuj we Wrocławiu (niektórzy mylnie notują, że wuj cały
czas studiów był za granicą i że tam też otrzymał święcenia kapłańskie) . Dopiero po5

5 Tak Wrocław, jako stolica Dolnego Śląska, jak i obszar Górnośląski był wówczas częścią Cesarstwa
Niemieckiego. Górny Śląsk znalazł się w granicach Polski w 1922 r., zaś Dolny Śląsk dopiero po II wojnie
światowej.

4 System kształcenia pruskiej szkoły średniej (gimnazjum) obejmował następujący podział klas: seksta (klasa
pierwsza), kwinta (klasa druga), kwarta (klasa trzecia), niższa tercja (klasa czwarta), wyższa tercja (klasa piąta),
niższa sekunda (klasa szósta), wyższa sekunda (klasa siódma), niższa pryma (klasa ósma), wyższa pryma (klasa
dziewiąta).

3 Skrót od Societatis Jesu, czyli Towarzystwo Jezusowe – zakon Jezuitów.

2 Ks. Teodor Christoph (1839-1893) – niemiecki ksiądz katolicki, posługujący od lipca 1871 r. aż do swej
śmierci jako proboszcz w parafii w Miasteczku Śląskim. Prowadził tam kursy dokształcające dla niezamożnych
chłopców i organizował pomoc charytatywną. Swoją postawą przyczynił się do wyboru drogi kapłańskiej przez
54 swoich wychowanków. Trwają starania o wyniesienie go na ołtarze.

1 Zachowano oryginalny zapis tekstu autorki. Dodano wyrazy w nawiasie kwadratowym w celu lepszego
odczytania tekstu.



ukończeniu ich wyjechał do Austrii (był to jeszcze Kulturkampf), gdzie w Innsbrucku 2
semestry studiował na uniwersytecie P. OO. Jezuitów .W tym czasie nosił się z zamiarem6

wstąpienia do OO. Jezuitów. Ale babcia moja nalegała, by święcenia kapł. otrzymał jak
najwcześniej, chciała bowiem jeszcze za życia cieszyć się razem z synem tym wielkim
szczęściem.

Po rocznym pobycie w Innsbrucku udał się wuj do Freisingu (Bawaria) do alumnatu,7

gdzie był kilka miesięcy. Z tych czasów opowiadała nam mama następujące zdarzenia.
Pewnego razu spotkał wuj w czasie spaceru bardzo głodnego żebraka. Na szczęście

zabrał ze sobą swój podwieczorek (duży rogalik), jednak nie chciał, by żebrak jego uważał za
dobroczyńcę, więc podrzucił rogalik wysoko w górę, tak że spadł przed żebrakiem, a sam
schował się między krzaki. Żebrak, nie widząc nikogo, myślał, że to dar z nieba, więc ukląkł i
dziękował Bogu za to cudowne nakarmienie. Widocznie chciał wuj realizować słowa pisma
św.: niech nie widzi lewica, co czyni prawica.

Po ukończeniu 22 lat życia otrzymał wuj święcenia kapłańskie we Wrocławiu dnia
26.czerwca 1886 r. za pozwoleniem specjalnym Ojca Św . z powodu zbyt młodego wieku.8

Mój starszy brat Franciszek miał wówczas 8 lat. Koniecznie chciał być na święceniach
we Wrocławiu. Ponieważ mama moja nie chciała go zabrać, uciekł z domu, niby to idąc do
szkoły i pieszo zaszedł do Miasteczka (4 mile) w tym momencie, kiedy babcia jechała do
Tarnowskich Gór na dworzec [kolejowy], by udać się do Wrocławia. Po takim marszu
wyglądał nieszczególnie więc nie pojechał z babcią, ale został już w Miasteczku na prymicje.
Babcia jeszcze przed wyjazdem wysłała telegram do domu, aby zawiadomić, gdzie znajduje
się uciekinier.

Na uroczystości prymicyjnej w Miasteczku było 15 księży. Kazanie prymicyjne
wygłosił znany daleko i szeroko P. Ks. Dziekan Michalski z Lipin . Po prymicjach pomagał9

jeszcze Ks. Proboszczowi przez kilka tygodni, potem wyjechał na posadę wikarego do
Toszka, gdzie pozostał 3 lata. Jednak w Miasteczku był częstym gościem, bo z Ks. Prob.
wiązały go nadal bliskie stosunki.

Z życiorysu Ks. Teodora Christopha, napisanego przez P. Ks. Prob. A. Koziełka
wynika, że korespondencja z świętobliwym Ks. Christophem była bardzo ożywiona. Jak
bardzo wuj cenił i kochał Proboszcza z Miasteczka obrazuje najlepiej ogłoszenie w gazecie o
jego śmierci, umieszczone przez wuja:
„Dnia 10.lutego wieczorem umarł w Miasteczku po krótkiej chorobie, zaopatrzony
sakramentami św. mój ojciec duchowy, przyjaciel i nauczyciel Ks. Teodor Christoph, który dla
swej gorliwości apostolskiej, dla dobra czynności bezgranicznej i dla świętobliwego życia
kapłańskiego wysoce był ceniony przez laików i duchownych, przez wielkich i małych. Tymu

9 Ks. Józef Michalski (1834 – 1893) – pierwszy proboszcz parafii św. Augustyna w Lipinach, słynął ze swoich
kazań wygłaszanych po polsku w okresie Kultukampfu.

8 Mowa tu o papieżu Leonie XIII, którego pontyfikat przypadał na okres od 20.02.1878 r. do 20.07.1903 r.

7 Freising – miasto powiatowe w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria. Leży ok. 33 km na północ od
Monachium.

6 Czytaj skrót: Przewielebnych Ojców Jezuitów. Mowa tu o Uniwersytecie Leopolda i Franciszka w Insbruku
(niem. Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) założonym w 1669 r.



świątobliwymu Księdzu zawdzięcza wiele kapłanów świeckich i zakonnych i wielu uczniów
gimnazjum pierwszą naukę i opiekę.”

Gdy wuj przybył na pogrzeb, smutny i strapiony, miał jednak jedną miłą
niespodziankę. Otworzywszy szafę, by zabrać swoją sutannę i włożyć ją na siebie zauważył,
że jej nie ma. Siostry Służebniczki, nie wiedząc że to obca sutanna, ubrały w nią zwłoki ks.
Christopha. Tak Bóg urządził, by ubogi duchem kapłan spoczywał w grobie nie we własnej
sutannie.

W roku 1889 wuj został katechetą męskiego gimnazjum w Raciborzu . Na tym10

stanowisku pozostał 33 lata, bo aż do 1922 roku, kiedy to po odzyskaniu niepodległości
Polski objął stanowisko dyrektora gimnazjum w Rybniku . Dwa razy jednak groził mu11

wyjazd z Raciborza, 1.raz, gdy dostał nominację na kapelana SS. Urszulanek w Miłosnej
(Liebental – Wolny Śląsk) , 2.raz, gdy ofiarowano mu posadę rektora seminarium12

duchownego prawdopodobnie w Weidenau, miejscowości na Śląsku cieszyńskim, należącej
do Austrii, ale wchodzącej w skład diecezji wrocławskiej . Obie te nominacje zostały13

cofnięte na prośbę wuja. Była to radość niemała dla mojej mamy, która, będąc wdową dzieliła
z wujem ciężar wychowania swoich trojga dzieci. Wuj zagląda do nas często, niemal każde
ferie. Mieszane uczucia opanowały nas wtenczas, radości – bo kochaliśmy wuja, strachu – bo
nigdy nie wiadomo, co mogło wyjść na jaw przy tej okazji, a kary były czasem bardzo
dotkliwe, n.p. nie mógł winowajca odprowadzić wuja powozem na dworzec do Łabęd. Raz
tylko nie udała się wujkowi kara, a było to tak: Starszy mój brat Franciszek, zdolny, ale nie
dość pilny, uczęszczał przez jakiś czas do gimnazjum w Raciborzu, mieszkał wtenczas u
wuja. Ponieważ miał wielkie zdolności do rysunków, był często nimi zajęty ze szkodą dla
nauki. Pewnego dnia wuj wszedł do pokoju i zastał brata przy swoim ulubionym zajęciu. Jako
karę musiał brat przez 1 tydzień jeść w kuchni z gosposią. Brat jednak zwierzył się mamie, że
to wcale nie była kara, bo gospodyni bardzo mu dogadzała, podsuwając mu różne przysmaki,
nawet wzmacniające piwo kulmbacherskie z żółtkiem.

Wujka wpływ na nasze wychowanie był bardzo silny i dobroczynny, autorytet wuja
czynił nieraz cuda. Toteż mama bardzo wdzięczna była wujkowi za tę współpracę wpajając w
nas cześć i miłość dla swego bata.

Śmierć dziadka dn. 14 VII 1906 r. była bardzo smutnym przeżyciem dla całej naszej
rodziny, zwłaszcza dlatego, że wuj wtenczas bawił w Londynie. Na szczęście telegram nasz
zastał go w hotelu, tak że tego samego dnia mógł wyjechać z Anglii Okręt na Tamizie
kursował tylko co 3. dzień. Tego rana wuj miał dziwne przeczucie, że w domu coś się stało i
zamiast zwiedzić miasto zaczął pakować i tak zastał go listonosz. Wuj wrócił do nas 4. dnia
po śmierci dziadka, a pogrzeb odbył się 5.dnia.

13 Vidnava (niem. Weidenau) – miasto w Czechach, na Śląsku Cieszyńskim, w kraju ołomunieckim, położone tuż
przy granicy z Polską.

12 W budynku dawnego klasztoru sióstr Urszulanek w Lubomierzu (niem. Liebenthal, powiat lwówecki) mieści
się obecnie internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

11 Obecnie I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

10 Mowa tu o Królewskim Ewangelickim Gimnazjum Męskim – jednej z pierwszych szkół średnich na terenie
Górnego Śląska. Powstało ono w 1818 r. na mocy dekretu króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III. Obecnie w
jej budynku mieści się Zespół Szkół Ekonomicznych, a tradycje tej szkoły kontynuuje raciborskie I Liceum
Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza.



Wuja praca w Raciborzu na polu wychowania i nauczania młodzieży była, wydaje mi
się, bardzo owocna. Wuj kochał swoich uczniów, poświęcając im poza lekcjami każdą wolną
chwilę. Z gronem profesorskim żył zawsze w przyjaznych stosunkach, jednak, jak mogliśmy
zauważyć, nie udzielał się zbytnio ze zrozumiałych powodów. Opowiadał mamie mojej, że
jeden raz w roku w „Kaisers Geburtstag” musiał brać udział w przyjęciu i tylko wtedy14

wkładał na głowę cylinder (jak to był zwyczaj) a na ręce skórkowe rękawiczki. Szedł tam
bardzo niechętnie i tylko z obowiązku.

Gdy Siostry Urszulanki raciborskie jeszcze nie miały wtenczas kapelana wuj
celebrował u nich Mszę św. cztery razy w tygodniu, w maju i w październiku nawet
nabożeństwa, pomagał przy słuchaniu spowiedzi uczennic (około 500) i przygotowywał
młode siostry do wyższych studiów (do egzaminów wstępnych), wszystko robił
bezinteresownie. Trzy razy w tygodniu odprawiał Mszę św. dla gimnazjalistów w kościele
parafialnym, w tak zwanej polskiej kaplicy, ponieważ mieścił się tam sarkofag błog. Eufemii
(Ofki), córki Przemysława ks. śląskiego na Raciborzu, a późniejszej dominikanki i ksieni
tegoż klasztoru, zmarłej w roku 1359 .15

Wujkowi jednak nie wystarczała praca w szkole, kochał on pracę duszpasterską w
równym stopniu. Toteż parafie w okolicy Raciborza znały wuja jako kaznodzieję i
spowiednika z okazji odpustów. Dwie osoby przysposobił do chrztu św. Francuza imieniem
Bourderon, brata nauczycielki j. franc. SS. Urszulanek raciborskich Idy Bourderon i żydówkę,
późniejszą żonę nauczyciela Czecha, brata Matki Augustyny, urszulanki z Raciborza.

Wujek lubił też bardzo spacery. Piękna przyroda żyznej okolicy Raciborza przyciągała
go. Znał tam każdą roślinkę, każde drzewo, wszystkie ptaki, bardzo mi to imponowało, gdy
mogłam się o tym przekonać na spacerze z nim. Latem w pobliskich laskach odmawiał
brewiarz. Wracając łapał koniki polne, chował je do kieszeni, a potem, powróciwszy do domu
puszczał z okna na wino, którym był obrośnięty dom od strony podwórza, by mu tam
wieczorem muzykowały.

W czasie wielkich wakacji udawał się wuj najczęściej za granicę; zwiedził Francję,
Anglię (2 razy), Austrię, Ziemię Świętą, Rosję, zwłaszcza Krym (w świeckim ubraniu jako
prof. gimnazjum, dlatego te podróże nie były notowane w Kronice Kurii Diecezjalnej),
Włochy. Ostatnia jego dalsza podróż w roku 1930 była do Hiszpanii. Kilkukrotnie leczył się
w Wörishofen (Bawaria) w sławnych sanatoriach (Kneippianmn, Sebastianmn) ks. Kneippa
jeszcze za życia tej sławy leczenia wodą . Przeważnie jeździł wuj sam, raz tylko był z moim16

młodszym bratem Józefem we Wiedniu w czasie feryi Zielonych Świąt 1905 r. Wuj miał
jeszcze ochotę zajrzeć do bibliotek amerykańskich i odwiedzić przy tej okazji swego
siostrzeńca (mego brata Franciszka), ale była jedna przeszkoda „morska choroba”; już w

16 Ks. Sebastian Kniepp był bawarskim księdzem katolickim, który zasłynął jako propagator leczenia chorób z
zastosowaniem hydroterapii (wodolecznictwo) w miejscowości uzdrowiskowej Bad Wörishofen. Zmarł w 1897
r.

15 Eufemia – księżniczka raciborska z rodu Piastów, zmarła w opinii świętości. Pochowana została w kaplicy św.
Dominika przy klasztorze Dominikanek. W XIX w. trumienkę z jej szczątkami przeniesiono do kościoła
Wniebowzięcia NMP w Raciborzu. Kościół ten spłonął podczas walk o miasto w 1945 r.

14 Dzień urodzin cesarza Wilhelma II (27 stycznia) obchodzono uroczyście w administracji państwowej, armii i
szkolnictwie.



drodze do Ziemi św. i do Anglii męczyła go bardzo, więc 8 dni na okręcie nie byłby
przetrzymał. Podróże wuja nie były podyktowane chęcią poznania świata i przyjemnością z
tego płynącą, jakby się zdawało. Udawał się za granicę przeważnie w celach naukowych,
poświęcając dużo czasu pracy w najsławniejszych bibliotekach świata, by tam „szperać” w
dziełach, traktujących o mnichach wschodnich. Ten dział bardzo go zajmował, ponieważ pisał
dzieło o mnichach wschodnich, znane również za granicą. Wuj zapalił się do tego dzieła,
pisząc swoją pracę doktorską o św. Bazylim, która miała ukazać się rozszerzona i
wykończona w czwartym tomie. Śmierć jednak położyła kres jego pracy naukowej.

W 1911 roku obchodził wuj 25-letnią rocznicę święceń kapłańskich, wydał
natychmiast odpowiednie zarządzenie, by przygotować tę uroczystość. Mama moja została
powiadomiona telegramem. W przemówieniu do Miasteczkowian z tej okazji wyraził między
innymi to co już dawniej w jednym z listów do mamy napisał – szczęście moje z obranego
stanu kapłańskiego – wspominał też tych, którym to szczęście zawdzięcza, a mianowicie
swoją matkę i swojego ojca duchowego ks. Christopha.

Matka wuja zmarła w grudniu 1893 r. na zapalenie płuc, gdy do nas przyjechała w
odwiedziny – to jest do Pyskowic, ale nie posiadam żadnych szczegółów w związku z tą
smutną okolicznością.

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa obchodził wuj u swego najlepszego przyjaciela, choć o
wiele młodszego P. Ks. Prob. Alojzego Koziełka w Knurowie. Spomiędzy uczniów wuja
przeszło 100 obrało stan kapłański. Z przyjemnością mówił o tym niejednokrotnie. Po
przejęciu Śląska przez Polskę w roku 1922, wuj miał objąć profesurę na Uniwersytecie
Poznańskim. Pisał wtedy do mojej mamy o tym i dodał, że tymczasem przenosi się z
Raciborza do Rybnika na stanowisko dyrektora gimnazjum. Do Poznania jednak nie udał się z
pewnych przyczyn.

Czasów rybnickich nie opisuję, są bowiem lepiej znane profesorom i księżom, którzy
z nim blisko żyli i znój i trud wychowania polskiej młodzieży z nim dzielili, oraz jego
uczniom.

Z początkiem okupacji niemieckiej jeszcze był zajęty pisaniem 4. Tomu, gdy w
styczniu 1940 r. nagle ciężko zachorował; stan poprawił się po kilku tygodniach, ale już
bardzo źle mówił, nie mogąc ani jednego zdania zbudować – i tak wegetował jeszcze jeden
rok i cztery miesiące. W warunkach spokojniejszych byłby miał jeszcze dłużej żył. Gdy w
końcu chciano go pozbawić mieszkania w szpitalu SS. Franciszkanek , wierny jego17

przyjaciel P. Ks. Prob. A. Koziełek wystarał się nie bez trudności, o schronienie u SS.
Służebniczek w Knurowie . W dniu, w którym miał przenieść się tam, zawieziono trumnę18

jego na plebanię w Knurowie.
1 V odbył się tam pogrzeb jego. Bóg w miłosierdziu swoim zaofiarował mu przybytki

swoje na mieszkanie wiekuiste. Po kilku latach tenże przyjaciel wystawił mu skromny, ale

18 Obecnie budynek już nie istnieje, a po jego wyburzeniu w 2008 r. powstał tam nowy obiekt w którym mieści
się Katolickie Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP „Światełko” w Knurowie, przy ul. Ks.
Koziełka 31.

17 Mowa tu o nieistniejącym już rybnickim szpitalu Św. Juliusza w Rybniku (ul. Klasztorna 3), którego
kierownictwo spoczywało w rękach matek przełożonych zgromadzenia franciszkańskiego.



pięknie rzeźbiony dębowy krzyż z własnych środków, nie chcąc od brata żadnej pomocy
pieniężnej.

Rybnicka „Pfarblatt” pisze po śmierci wuja między innymi:
„Jego osoba, jako uczony i wychowawca, sięga daleko ponad przeciętną miarę. Jego
specjalnością w dziedzinie naukowej było mnichostwo wschodnie. Oprócz tego pisał dużo
pedagogicznych rozpraw i liczne artykuły w czasopismach fachowych. Utrzymywał stosunki z
uczonymi wszystkich krajów kulturalnych. Kilka razy proponowano mu katedry na
uniwersytetach, lecz nie przyjął ich.

Tysiące uczniów, których przygotowywał z całym oddaniem do życia, zachowuje
swemu staremu wychowawcy wieczną pamięć. Na cmentarzu w Knurowie, gdzie w ostatnim
czasie bardzo czynny był w duszpasterstwie, gdzie też obchodził swój złoty jubileusz
kapłański, został uroczyście pochowany 1. maja”.

Losy, smutki i radości swoich siostrzeńców i siostrzenicy bardzo go obchodziły. Żywo
interesował się wszystkim tym, co życie nam przynosiło, dzielił z nami dole i niedole, jak
prawdziwy ojciec. Wujowi i mamie mojej zawdzięczam, że jestem w polskim klasztorze. Gdy
bowiem dowiedział się wuj o moim zamiarze wstąpienia do SS. Urszulanek w Raciborzu
opierał się temu stanowczo, tłumacząc, że jako Polka nie czułabym się dobrze wśród Niemek.
Był zadowolony, gdy wybrałam Kraków, a i utorował mi tam drogę z pomocą P. O. Rektora
Brunona Wolnika S.J. Był na moich obłóczynach, a później w Stanisławowie na wieczystych
ślubach.

Wuj był bardzo wesoły, pełen humoru, lubił niewinne żarty i dlatego, gdzie się zjawił,
zaraz stwarzał pogodny nastrój.

XXX

Wiadomości o korespondencji wuja z ks. Christophem i o założeniu Miasteczka uzupełniam z
broszurki P. Ks. A. Koziełka: Teodor Christoph .19

Również korzystałam z szczegółów, które brat Józef mi podał.

m.[matka zakonna] Amelia Cytronowska O.S.U.

Nie zgubić! Unikat!20

Ks. prof. dr Stefan Siwiec ur. 23.VIII. 1863 w Miasteczku wyświęcony na Pasterza 26.VI.
1886

Prace naukowe i literackie :

20 Dopisek na dodatkowej luźnej kartce dołączonej do wspomnień, na której znajdował się spis tekstów
autorstwa ks. Siwca.

19 Koziełek Alojzy, Sługa Boży Teodor Christoph, świątobliwy proboszcz śląski. Wyd. 2. Gliwice 1997.
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