
W poszukiwaniu tolerancji 

 

W dniu 25 maja 1920 roku do niewielkiego Hołdunowa na ziemi pszczyńskiej przyjechali 

ewangelicy z całego Górnego Śląska, by wraz z mieszkańcami wsi świętować uroczyście 

jubileusz 150-lecia istnienia miejscowej ewangelickiej parafii. Kazania wraz z gratulacjami dla 

parafian odczytali duchowni z Wrocławia i Katowic, zaś w trakcie głównego nabożeństwa  

w kościele i jego okolicy stawiło się, wedle zachowanych wspomnień, około tysiąca wiernych.  

W trakcie jubileuszu wspominano zasłużonych za hołdunowskiej parafii, wybitnych pastorów, 

jak również trudne pierwsze lata funkcjonowania tej założonej przez imigrantów 

miejscowości. Wielokrotnie przywoływano wówczas wydarzenia sprzed 150 lat, kiedy około 

300 kalwinów opuściło swą rodzinną wieś Kozy koło Bielska i przekroczyło granicę państwa 

pruskiego (a mówiąc dokładniej, zbiegło do Prus) by zamieszkać, pracować i modlić się  

z dala od szykan i zagrożeń powodowanych niechęcią sąsiadów - katolików. Dzieje te 

opisano również w wydanej z okazji jubileuszu monografii Hołdunowa, opracowanej przez 

ks. Treutlera, której nakład - 1000 sztuk - wyczerpał się bardzo szybko. Książka miała być 

nie tylko opisem dziejów wspólnoty hołdunowskich kalwinów, ale też swoistą przypowieścią  

o tym, jak dobro zwycięża ze złem, a szacunek wygrywa z niechęcią i nietolerancją. 

Zaledwie dwa miesiące od tych wydarzeń, 20 sierpnia 1920 roku, część zabudowań wsi 

została spalona w trakcie przejścia przez nią wojsk powstańczych walczących w trakcie  

II powstania śląskiego. Wydarzenie to, którego przebieg i motywy do dnia dzisiejszego  

nie zostały dobrze poznane i wyjaśnione, stanowi jeden z najważniejszych i najbardziej 

symbolicznych punktów w dziejach tej niewielkiej osady stworzonej i zamieszkanej przez 

uczniów i naśladowców Kalwina, przez kilka dekad stanowiącą jedną z niewielu w większości 

kalwińskich osad na całym Górnym Śląsku. 

 

(…) 

 

Zgodnie z obietnicą księcia Friedricha Erdmanna, koloniści otrzymali do dyspozycji obszar 

folwarku Kiełpowy koło Lędzin, w granicach którego mieli dokonać parcelacji ziem  

i rozpocząć budowę domostw. Do tego czasu 67 rodzin posiadało jedynie tymczasowe 

schronienie w postaci budynku owczarni, dlatego czym prędzej przygotowano plan nowej 

osady, a po jego zatwierdzeniu w sierpniu 1770 roku rozpoczęto budowę pierwszych, które 

stanowić miały zalążek wsi nazwanej - na cześć pszczyńskiego dobrodzieja - Anhalt. 

Plan budowy zakładał powstanie 32 dwurodzinnych domów rozmieszczonych po obu 

stronach głównej drogi. Konstrukcja domów była maksymalnie prosta, by można je było 

szybko i tanio wybudować. Były to drewniane, zrębowe chałupy, ze spadzistym, krytym 

strzechą dachem. Każdy posiadał dwa wejścia i jeden wspólny komin stanowiący podporę 

dachu całej chaty. Pierwsze z nich gotowe były już w roku następnym. Ostatnie  

z koczujących w owczarni rodzin zamieszkały we własnych domach jednak dopiero  

w 1776 roku. Rok wcześniej przystąpiono zaś do budowy oddalonej o pół kilometra, liczącej 

zaledwie kilka domostw kolonii Neu Anhalt. 

 

(…) 

 

Oczywiście koniecznym elementem funkcjonowania parafii był budynek, który mógłby pełnić 

rolę domu modlitwy. Został on uwzględniony już w pierwotnym planie założenia osady  

i ukończony jako jeden z pierwszych na przełomie 1770 i 1771 roku. Był to obszerny 

budynek, który mieścił zarówno salę zborową i salę szkolną, jak i mieszkanie pastora oraz 



drugie, przeznaczone dla nauczyciela (będącego jednocześnie organistą). Wyposażony był 

bardzo skromnie, w dużej mierze dzięki oszczędnością ks. Schleiermachera, który w Brzegu 

zakupił organy i ławki. Niewielki i ciasny budyneczek nie wystarczał jednak na potrzeby ani 

zborowe, ani też szkolne. Dlatego w 1795 szkołę przeniesiono do jednego z budynków  

w Nowym Anhalcie. Natomiast w 1804 roku udało się ukończyć nowy, murowany budynek 

plebanii, który stał się najokazalszym obiektem w całej wsi. Od tego czasu cały budynek 

zborowy mógł być przeznaczony już na potrzeby nabożeństw, bez konieczności upychania  

w nim małych mieszkanek. Na kościół z prawdziwego zdarzenia przyszło jednak jeszcze 

poczekać. 

Po krótkim czasie na nabożeństwa do Anhaltu regularnie zaczęli uczęszczać kalwini z terenu 

całego południowo-wschodniego Górnego Śląska, w tym również okolic Królewskiej Huty czy 

Gliwic, gdzie w związku z rozwojem przemysłu górniczego i metalurgicznego coraz częściej 

zamieszkiwały pochodzące z terenu Niemiec kalwińskie rodziny. Na przełomie  

XVIII i XIX stulecia w tym samym celu zaczęli przybywać wierni spoza Śląska, a dokładnie  

z zagranicy. Ze względu na bliskość nowej parafii w Anhalcie pojawiali się spragnieni Słowa 

Bożego Kalwini z obszaru dawnej Rzeczpospolitej, obecnie już podzielonej pomiędzy 

zaborców - Austrię i Rosję. W księgach zborowych zapisano informacje i mieszkańcach 

Będzina, Klimontowa czy Mstowa. Dla pamiętających jeszcze czasy szykan religijnych 

mieszkańców Anhaltu granice państwowe nie miały większego znaczenia, przez co obszar 

kalwińskiego zboru pszczyńsko-anhalckiego obejmował terytorium trzech państw.  

Tak wyglądała protestancka idea religii łączącej państwa i narody w porozbiorowej praktyce.  

 

(…) 

 

Ważną zmianą dla wspólnoty wiernych był rok 1829, gdy sprawowanie obowiązków 

proboszcza rozpoczął pochodzący z Bolkowa na Dolnym Śląsku ks. Carl Beer. Był 

luteraninem, który w Hołdunowie wprowadził unijną agendę kościelną. W sali nabożeństw 

pojawił się krucyfiks, pewnej zmianie uległ również porządek nabożeństw.  

Dokładnie w tym samym czasie życie mieszkańców Anhaltu/Hołdunowa zweryfikować inna 

ważna zmiana, może nie tak łatwa do zauważenia jak ta wprowadzona przez ks. Beera, ale 

o daleko bardziej posuniętych konsekwencjach. W roku 1830 w dobrach pszczyńskich 

Anhaltów przebywała delegacja mierniczych z Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, 

która przeprowadziła wstępne badania tego rejonu pod kątem możliwości wydobycia węgla. 

Jej wyniki były bardziej niż obiecujące i wskazywały, że na całym pasie od Podlesia  

aż do rzeki Wisły w okolicach Bierunia występują obiecujące warunki geologiczne  

do występowania węgla. Rozpoczęto więc poszukiwania miejsc nadających się do budowy 

szybów wydobywczych. Jednym z takich właśnie miejsc okazały się tereny położone 

pomiędzy Hołdunowem a Lędzinami, gdzie w 1842 roku zarządca kopalni węgla kamiennego 

w Pszczynie, nadsztygar Brucker, natrafił na łatwo dostępny pokład węgla miąższości 

(grubości) 3 metrów. W rok później, we wskazanym przez niego miejscu, rozpoczęto 

eksploatację, przy której zatrudnili się przede wszystkim mieszkańcy Hołdunowa. Na cześć 

władcy państwa pszczyńskiego, Henryka Anhalt-Köthen, otrzymała ona nazwę 

“Heinrichsglück” czyli Szczęście Henryka.  

 

(…) 

 

20 sierpnia 1920 roku to dzień niezwykle obfitujący w wydarzenia, które wpisały się  

do podręczników historii. Tego dnia zakończyło się nieudane sowieckie oblężenie Lwowa, 



armia polska rozpoczęła na północ od Bugu manewr okrążania wojsk sowieckich,  

a na Górnym Śląsku rozpoczęły się działania zbrojne związane z wybuchem w nocy  

z 19 na 20 sierpnia II powstania śląskiego. Działania, które w sposób niewyobrażalny 

dotknęły mieszkańców protestanckiej osady w Hołdunowie. 

Wraz z wybuchem II powstania oddział dowodzony przez ppor. Stanisława Krzyżowskiego 

rozpoczęły akcję zajmowania powiatu pszczyńskiego. Odważna, ale dobrze przygotowana 

akcja powstańców Krzyżowskiego, doświadczonego wojskowego i organizatora, okazała się 

ogromnym sukcesem - powstańcy zajęli obszar całego powiatu pszczyńskiego. Wydarzenia, 

do których doszło w Hołdunowie zmuszają jednak, by nieco z innej perspektywy oceniać te 

działania. Niestety, ilość niewiadomych, jak również wielość wykluczających się relacji nie 

pozwala na dokładne odtworzenie tych tragicznych chwil. 

Jeśli chodzi o fakty, to są następujące: w wyniku działań powstańczych doszło w Hołdunowie 

do podpalenia 15 domostw, z czego siedem spłonęło doszczętnie. W dzień później do wsi 

przyjechał Wojciech Korfanty, który na ręce pastora złożył czek w wysokości 32 tysięcy 

marek mający posłużyć do odbudowy spalonych domów. I tyle, wiadomo tylko tyle. Reszta 

stanowi nie fakty, a hipotezy. 

Relacje dotyczące wydarzeń w Hołdunowie zostały nie tylko wykorzystane, ale przy okazji 

mocno przekształcone przez przedplebiscytową propagandę. Wedle strony niemieckiej,  

w kalwińskiej osadzie doszło do bezprecedensowego ataku powstańców na nieuzbrojoną 

ludność. Spalenie wsi miało być - wedle tych relacji - albo aktem zemsty na mieszkańcach 

Hołdunowa będących członkami niemieckich organizacji, albo też atakiem podyktowanym 

tylko i wyłącznie względami religijno-narodowościowymi (opierając się na założeniu,  

że górnośląskich ewangelików utożsamiano zawsze z poparciem dla Niemiec).  

Druga ze stron przedstawiała zgoła odmienne relacje, wedle których atak na Hołdunów miał 

być poprzedzony strzelaniną czy też zasadzką przygotowaną na powstańców (na wieży 

hołdunowskiego kościoła miał rzekomo znajdować się strzelec, który jako pierwszy otworzył 

ogień). Wielokrotnie podnoszono też argument, jakoby atak był akcją odwetową  

za działalność niemieckich bojówek, których wielu mieszkańców wsi miało być członkami. 

 

(…) 

 

Przekazane przez Korfantego odszkodowanie zostało przez poszkodowanych dobrze 

wykorzystane - już w 1921 roku wszystkie spalone domy zostały odbudowane, choć  

w całkiem innej formie. Nowe, ceglane domy zmieniły oblicze osady, w której coraz trudniej 

było dopatrzeć się śladów początków wsi. Dawny Anhalt odchodził w przeszłość, ustępując 

miejsce nowemu. Zbiegło się to w czasie z momentem ustalenia nowych granic 

państwowych i włączenia Hołdunowa wraz z całą ziemią pszczyńską w granice Polski. 

Mieszkańcy wsi, przez sąsiadów nadal żartobliwie nazywani kozianami lub koziarzami, w ten 

sposób ponownie stali się obywatelami Rzeczpospolitej, z której ledwie półtora wieku 

wcześniej uciekali. 

 

(…) 

 


