
Rachowice, 15. 02. 2014 



Zdjęcia zostały umieszczone na końcu za Wspomnieniami  Autora p. Ryszarda Urbanka 



Wspomnienia pana  Ryszarda Urbanka 

Urodziłem się w Rachowicach w lutym 1924r. Moje dzieciństwo i młodość były bardzo 
skromne. Nie mam o to żalu, gdyż tak powodziło się przed wojną wszystkim 
rodzinom, albo przynajmniej większości. Żyło się skromnie, ponieważ poza 
górnictwem i ewentualnie hutnictwem nie było stałej pracy. Do Gliwic na kopalnię i 
do innych robót wybierali się robotnicy z Rachowic już w niedzielę wieczorem albo 
najpóźniej w nocy. Rowerów jeszcze nie było, więc trzeba było chodzić piechotą i 
mieszkać przez cały tydzień gdzieś najbliżej miejsca pracy (najczęściej w piwnicach). 
Mój ojciec pracował przez wiele lat przy naprawie dróg. Wszystko było robione 
ręcznie, gdyż takiej mechanizacji jak teraz nie było. Te roboty trwały latem. Aby żyć 
większość mieszkańców Rachowic miała kawałek pola, żeby mieć ziemniaki i mąkę na 
chleb. Prawie w każdym domu była przynajmniej jedna krowa i koza na mleko. A po 
wyrobieniu mleka w maselniczce było i własne masło i maślanka, nawet żur z 
maślanki. W każdym domu był też tak zwany piekarok do pieczenia chleba. Takiego 
chleba żaden piekarz teraz nie upiecze! Bardzo dobre były też placki na własnym 
piecu smażone. Mąkę mieliło się na żarnach, czyli takich dwóch kamieniach, które się 
obracały. Moim zdaniem ludzie się wtedy bardziej kochali, niż teraz, dlatego, że 
prawie wszyscy byli równi. Każdy miał tylko kuchnię z kredensem, która służyła do 
wszystkiego: do gotowania, jedzenia, prania, kąpania a nawet do spania. Kuchnie były 
wielkie, więc zmieściły się tam łóżka, a poza tym tam się najlepiej spało, gdyż w zimie 
było ciepło.  



Nie było jeszcze radia. Ono powstało dopiero wtedy, kiedy byłem małym 
chłopczykiem. A odbierano je tylko z gliwickiej stacji.  
Mój ojciec, jako pierwszy w Rachowicach zbudował sobie radio, tzw. detektor. Było to 
urządzenie na takich kamyczkach. Słuchało się go przez słuchawki na uszach. Później 
posłużono się już takimi rurami z wielkim uchem, żeby mogli tego wszyscy w całym 
pomieszczeniu słuchać. Do tego rozmieszczano na wysokich drzewach długą antenę z 
drutu. 
Nie było jeszcze elektryczności. Dlatego świeciło się karbidówką, a w pokojach 
petronelką, czyli naftą, Świeciło się tylko jedną żarówką, a drugą się już zgasiło, gdyż 
to było bardzo drogie. Nie istniały, więc żadne rozrywki na wsi. Ludzie po ciężkich 
robotach na polach,w gospodarstwach rolnych i innych, siadali w lecie na rowach przy 
szosie, biegnącej wzdłuż Rachowic i opowiadali sobie różne bajki o czarownicach i 
strachach. Nie znano jeszcze niektórych sportów, np. piłki nożnej. Dorosła młodzież 
budowała balony i puszczała w górę - to się działo na terenie obecnego zakładu 
Urban-Metal. W większości te balony spalały się w powietrzu.  
Popularną rozrywką przed II wojną światową były przedstawienia teatralne. 
Rozpowszechniło się to szczególnie za nauczyciela Heruda. On bardzo lubił urządzać 
teatry. Byłem jeszcze małym chłopczykiem, jeszcze nie chodziłem do szkoły, a już 
wybrał mnie i zmusił do odgrywania roli w swoim teatrze. Nawet nie potrafiłem 
czytać, a już mnie uczono teatry grać. Przedstawienia teatralne odbywały się 
przynajmniej dwa razy w roku. Grano je w gospodzie U Julika. Przychodziło na nie 
dużo ludzi, panował tłok, ludzie z trudem się poruszali w ścisku.  



Musiałem podczas takiego teatru odgrywać kilka ról, a byłem takim małym, 
szczupłym chłopcem. Pamiętam ważne przedstawienie p.t. Fryderyk Wielki i jego 
gwardia, w którym grałem. Ja, jako najmniejszy z wszystkich małych aktorów grałem 
Fryderyka Wielkiego. Trzy razy musieliśmy wtedy bisować. Grający poubierani byli w 
ciężkie kostiumy, więc robiło im się gorąco. Mnie też w tej ciężkiej czapce zrobiło się 
słabo i ciemniało mi w oczach, ale na szczęście kurtyna spadła. Mam wiele ról w 
pamięci. Na każde przedstawienie przychodził proboszcz Malajka, a później Kycia.  
Po roku 1933 grano także teatry w gospodzie przy kościele zniszczonej pod koniec 
wojny w 1945r. Pamiętam wiele pięknych ról ze swojej młodości.  
Jedną z najpiękniejszych było Życie krasnoludków w lesie. Zagrałem króla 
krasnoludków. Również przedstawienia teatralne wystawiano w gospodzie u Lubicha, 
m.in. Życie krasnoludków w lesie ( cała scena przedstawiała ładny las) oraz Życie 
Wilhelma Tella- cieszyło się największym powodzeniem, najczęściej je wystawiano. 
Bardzo dużo można by opowiadać o pięknych Heimatfestach, które odbywały się, co 
roku w lesie (słowa die Heimat nie da się po polsku wytłumaczyć, oznacza ono 
korzenie regionalne, z których się wyrosło). To miejsce nazywało się 
Rachowitzerschweiz. Mieściło się w lesie bukowym, którego teraz niestety już nie ma. 
Do tego lasu szło się pochodem. Orkiestra grała. Za czasów Hitlera członkowie jego 
partii kroczyli na czele pochodu ubrani w uniformy do Rachowitzerschweiz, za nimi 
orkiestra. Urządzano różne gry, potańcówki, które trwały aż do nocy. Dużo ludzi 
przyjeżdżało w tym czasie do Rachowic z Gliwic i Zabrza. Tak, więc las był pełen ludzi. 
Nawet teatr wystawiano. Między innymi pamiętam sztukę, o której już wspomniałem 
Życie Wilhelma Tella. Aktorami byli dorośli, a mnie wybrano do roli syna Wilhelma 
Tella. Byłem wówczas jeszcze małym chłopczykiem. 



Pół gazety ówczesnej, Wanderer - poświęcono temu Heimatfestowi w Rachowicach. 
Nawet bardzo dużo zdjęć ukazywało właśnie teatr, w którym grałem. 
W nocy po tych leśnych uroczystościach wesołym marszem, prowadzonym przez 
ojców rodzin, z orkiestrą chodziło się z powrotem do wsi. Dzieci szły do domu, a 
goście mieli dalszą zabawę w gospodzie. A jak pięknie przebiegało podziękowanie za 
żniwa! Szło się przez całą wieś z kapelą do lasu Rachowitzerschwei: i ucztowało, aż do 
nocy. Ozdobione były wszystkie domy! Po wojnie ludzie rozebrali drewniane sprzęty z 
Goju i przeznaczyli je na opal. Rachowice straciły na znaczeniu, przestały być modnym 
kurortem wypoczynkowym i zdrowotnym. 
Mój ojciec był bardzo muzykalny. Grał w orkiestrze, więc grywał też podczas 
obchodów w Rachowitrerschweiz. Kupił sobie wielki fortepian i nauczył się na nim 
grać na tyle, na ile to było możliwe samemu. Pisał nuty dla orkiestry rachowickiej, 
która jeszcze do dzisiaj z nich korzysta. Oprócz fortepianu grał również na grubym 
basie i flecie. Naprawiał nawet organy w kościele, gdyż się często psuły. Był organistą 
w Rachowicach i Sierakowicach, nosił przy sobie zawsze karteczkę i od razu pisał nuty 
do nowych pieśni. Ksiądz Malcherczyk i inni dostojnicy kościelni nie mogli się 
nadziwić, że bez wykształcenia muzycznego można być tak uzdolnionym.  Orkiestra 
dużo grała na weselach. Jak wesele odbywało się na wsi to cała wieś świętowała i 
było bardzo wesoło! Grano na placach, a wieczorem w salce. Ludzie pod oknem 
podglądali i piwko popijali. Dzieci też zawsze chciały podglądać, a to nie było takie 
proste, bo mogły być na dworze tylko do ósmej wieczorem, a bardzo chciały 
posłuchać muzyczki. Podczas wesel muzykanci dostawali zawsze coś do zjedzenia i 
przynosili to do domu. Mój ojciec częstował smakołykami dzieci, a słodycze wtedy 
były rzadkością. W Nowy Rok orkiestra chodziła muzykować po wsi 



Najpierw przy kościele odegrali Cichą Noc. Było wesoło nie do opisania! Do Goju i do 
Groty przyjeżdżały autobusy z wycieczkami. Wzdłuż drogi do Groty były ustawione 
kioski z napojami. Ponieważ Zakon Świętego Krzyża w Johannesheimie oprócz chorych 
leczył też alkoholików, wszystkie napoje były bezalkoholowe. Spędzano w tych 
miejscach cały dzień na świeżym powietrzu. 
W Johannesheimie przebywali chorzy, a w budynku obok Groty ciężej chorzy. Staw w 
Grocie był przepiękny, większy niż obecnie. Gdy robiło się ciemno, puszczano nad 
stawem sztuczne ognie. Na stawie mieściły się fontanny. 
W Johannesheimie podczas wojny prasowano hostie, które rozwożono po całych 
Niemczech. Ludzie zamawiali tam msze, gdyż były odprawiane codziennie. Podczas 
wojny Przenajświętszy Sakrament został wywieziony z Johannesheimu do kościoła w 
Lachowicach. Obok plebanii w Rachowicach mieścił się piękny ogród kwiatowy, 
którym zajmował się ojciec księdza Kyci. Po wojnie nie było już wikarego w 
Rachowicach. Plebania została wypalona. 
Szkoła również była zniszczona na skutek wybuchu bomby w jej pobliżu. Jednak do 
samej szkoły bomba nie wpadła.  
Pamiętam, jak podczas wojny w tzw. Później barakach przebywali jeńcy angielscy. Byli 
oni dobrze traktowani. Dostawali bogate paczki od krewnych, zwłaszcza dobre mydła. 
Mieli pieniądze, więc kupili sprzęt muzyczny. Był tam fortepian. Teren ten był 
ogrodzony, ale słychać tam było huczne zabawy, które zrobiły się znane. 
Jeńcy pracowali w Rachowicach, jedni u piekarza, inni u rzeźnika itd. Odnosili się 
oni dobrze do ludności Rachowic. Nie jak do wrogów. Byli pracowici i sympatyczni. 
Ludzie mówili, że zachowują się jak przyjaciele, choć byli w niewoli, a Niemcy 
i Anglia prowadzili ze sobą wojnę. Mieszkańcy Rachowic miło ich wspominają.  



Wiele lat przed wojną w Rachowicach była poczta. Prowadził ją mój ojciec. Mieściła 
się ona w jednym pomieszczeniu. Przyjmowano tam listy i pieniądze. Pamiętam 
skrzynkę na listy polecone i odebrane, która tam wisiała. Tylko na poczcie był wtedy 
telefon, czynny dla wszystkich mieszkańców. Gdy rozmowa została zakończona, trzeba 
było drugi raz zadzwonić na centralę, by dowiedzieć się, ile rozmowa kosztowała. 
Każdy płacił od razu. Listy, które zostały przywiezione były sortowane i roznoszone po 
wsi, podobnie paczki. Poczta czynna była do rozpoczęcia działań wojennych w 
Rachowicach w 1945r. Po tych wydarzeniach poczta została zamknięta i do dnia 
dzisiejszego nie mieści się już w Rachowicach 
Brałem udział w wojnie. Wróciłem do Rachowic w 1947r.  

Zdjęcia z prywatnego albumu Państwa Urbanków 














