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Młodzi dziennikarze przed wejściem
do budynku, w którym prawdopodobnie
znajdowała się Fabryka Fajek w Zborowskiem
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Zborowskie. W dniu 15 listopada na zaproszenie wójta Gminy Ciasna Zdzisława
Kuleja zwiedzaliśmy Ślaską Fabrykę Jednorodnych Fajek Glinianych z roku 1753.
Po przybyciu na ul. Fabryczną w Zborowskiem ujrzeliśmy stary drewniany dom,
w którym prawdopodobnie znajdowała się manufaktura produkująca dawniej fajki
gliniane. W tej chwili część dachu na budynku jest zmieniana, a spróchniałe belki
i krokwie są wymieniane na nowe.
Na miejscu zostaliśmy serdecznie powitani przez pana wójta, któremu towarzyszył dr Piotr Łoboda oraz wykonawca Radosław Nawara szef ﬁrmy „Arkada”.
Obaj panowie są odpowiedzialni za remont i konserwację budynku. Po obiekcie
oprowadzał nas i bardzo ciekawie opowiadał dr Łoboda, który ptowadzi nadzór
konserwatorski i jest głównym pomysłodawcą ratowania fabryki przed grzybem,
kornikami i zniszczeniem przez warunki atmosferyczne. Po naprawie dachu /jeszcze
przed zimą/ i szeroko zakrojonych pracach konserwatorskich, dom będzie pełnił
funkcję skansenu, w którym zostaną zaprezentowane m.in. tablice poglądowe z zabytkowymi fajkami ze szkoły w Zborowskiem. Za rok według słów pana doktora
będziemy mogli już zwiedzać obiekt.
Po podziękowaniu za bardzo
ciekawy wykład o zabytku
i jego dalszej przyszłości
poszliśmy na spacer ul. Fabryczną znajdując po drodze
okruchy dawniej produkowanych tu fajek.
Następnie pojechaliśmy obejrzeć wystawę fajek w szkole.
Po wystawie oprowadził nas
nasz opiekun, który jak się
okazało wspólnie z uczniami szkoły w Zborowskiem
tworzył tablice poglądowe
znajdujące się w szkole. Pan Andrzej Rojek bardzo dużo wiedział o historii fabryki
i ciekawie nam opowiadał o tym jak wystawa powstała. Na koniec gdy wyszliśmy
z bardzo ładnego budynku szkołu, nasz opiekun pokazał nam wkopane przy boisku
szkolnym słupy graniczne z 1921 roku.
Fascynujące opowieści, zebrane ułomki fajek, ciekawi i mądrzy ludzie, a przy tym
cudowna pogoda były dla nas cenną lekcja historii i będą miłymi wspomnieniami
na długie zimowe wieczory. Dziękujemy.
Junorpress – Koło dziennikarskie szkół gminy Ciasna
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Manufaktura fajek powstała w roku 1753 należąc do spółki w składzie: Andreas
von Garnier – właściciel dóbr lublinieckich, w tym Zborowskiego, Samuel Grulich
– kupiec wrocławski, Karl von Unfriedt – radca wojenny i Rappard – komisarz
rolny. Dwunastu sprowadzonych z Holandii fachowców uruchomiło zakład,
który zatrudniał 40, a w 1788 roku aż 115 robotników. Maksymalna produkcja
7000 fajek dziennie, około dwa miliony rocznie. Jest to ilość ogromna, znajdująca
jednak proste uzasadnienie: fajki były wypalane z gliny, a więc bardzo kruche.
Farfurnia w Zborowskiem opierała swą produkcję na technologii pochodzącej z holenderskiej Goudy, miasta popularnego głównie jako nazwa gatunku sera. Podstawowy
surowiec, /iły kajprowe/ glinkę kaolinową, której złoża znajdują się w pobliżu wsi,
zaraz po wydobyciu płukano i to najprawdopodobniej w stawie Ślama–ślamować/
szlamować znaczy płukać – potem glinka od dwóch do trzech lat leżakowała na świeżym powietrzu. Możemy przypuszczać, iż takie składowisko urządzono zaraz przy
Ślamie, następnie przewożono ją do Bogdali i mielono. Bliżej nie ma wody bieżącej
zdolnej poruszyć koło. Po dodaniu wody i składników stanowiących tajemnicę
holenderskich mistrzów uzyskiwano plastyczna masę, którą ponowione mielono
na Bogdali i pozwalano minimum pół roku leżakować w piwnicy. W Zborowskiem
produkowano fajki w pięciu podstawowych rozmiarach od 3 do 32 cali reńskich
(1cal reński=2,54 cm);3 cale /7,5 cm; 21/53; 24/61; 27/68; 32/81. Gliniane fajki
ze Zborowskiego oznaczono cyframi, literami i specjalnymi sygnaturami wytwórni.
Niektóre wyroby dodatkowo ozdabiano i umieszczano na nich napisy np. „Fabrike
in Schlesien”, Sorowsky” czy „Breslau”. Breslau, czyli Wrocław, dlatego, ponieważ
tam, u kupca Grulicha znajdował się największy skład manufaktury. Fajek ozdobnych
wypalano najwyżej 2 – 5 procent, reszta to zwykły, gładki produkt sprzedawany
masowo nie tylko we Wrocławiu, lecz także w przedstawicielstwach ﬁrmy w Berlinie, Szczecinie i Królewcu (Königsberg). Fajki eksportowano do Anglii i Holandii.
W roku 1767 w Glinicy Barbara von Gaschin, siostra Andreasa von Garnier, założyła nową wytwórnię. Pochodzące stamtąd wspaniałe talerze, wazy ﬁliżanki oraz
ﬁgurki zwierząt możemy podziwiać m.in. w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.
Około roku 1850–1855 kończy się egzystencja fajczarni w Zborowskiem –w spisie
przedsiębiorstw powiatu lublinieckiego z roku 1861 fabryka już nie ﬁguruje. Dzisiaj
w miejscowej szkole można podziwiać tablice dydaktyczne wykonane. przez uczniów
i ok. 500 szt. fajek produkowanych niegdyś w Zborowskiem.
Opracował; Andrzej Rojek www.zborowskie.info
/Niektóre z powyższych informacji
zostały opracowane na podstawie książki J. Tyrola pt: „Nad Liswartą …”. /
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