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Marta Pater

Jalowiec, węza pul, iaszczurkę, zabę, pierze 
z kokota […] 
procesy o czary przed sądem wójtowskim 
w Bytomiu w Xvii wieku

Abstrakt
Artykuł dotyczy procesów o czary, które miały miejsce przed bytomskim są-

dem wójtowsko-ławniczym w latach 1640, 1645, 1653, 1666 i 1667. Na podstawie 
zachowanej dokumentacji zostały omówione poszczególne przypadki, różniące się 
między sobą i odzwierciedlające odmienne sytuacje konfliktowe między członkami 
społeczeństwa Bytomia i jego okolic. Najwcześniejsza wzmianka dotyczy pomówie-
nia o czary, które było skutkiem sąsiedzkiego konfliktu między rodzinami Kij i Opar-
ka, kolejna wiązała się z plotkami i znana jest jedynie z zeznań złożonych dziesięć lat 
później, a dotyczących zupełnie innej sprawy. Ostatnie trzy wzmianki stanowiły już 
faktyczne procesy o czary. Zachowane dokumenty wymieniają nazwiska dwunastu 
kobiet mniej bądź bardziej powiązanych z problemem czarów, z czego trzy zostały 
uznane winnymi i wygnane z ziemi bytomskiej. Były to: Hanna Kurowa, Krystyna 
Wacławczyk oraz Anna Słupska. Czwartą skazaną kobietą była Katarzyna Niedzie-
lina, o której dotychczas uważano, iż została spalona na stosie, jednak wobec braku 
wyroku trudno dziś jednoznacznie uznać ową hipotezę za prawdziwą. Omawiane 
procesy opierały się na czeskim prawie miejskim Pavla Krystiana z Koldína, a oskar-
żone sądzone były według artykułów „Magia sive sortilegium” oraz „De criminibus 
extraordinaris”. Artykuł porusza również wątki ówczesnych wierzeń i medycyny 
ludowej oraz przybliża przebieg procesów sądowych.

Słowa kluczowe: procesy o czary, Bytom, XVII wiek, prawo miejskie, sąd wój-
towsko-ławniczy, wygnanie z ziemi bytomskiej, medycyna ludowa, dawne wierzenia, 
przebieg procesów sądowych w XVII wieku.

Wstęp
Zjawisko polowań na czarownice od lat wzbudza ogromne zainteresowanie bada-

czy, czego wyrazem jest duża liczba publikacji poruszających tę problematykę. Z ob-
fitego dorobku naukowego przede wszystkim należy wymienić trzykrotnie wznawia-
ną pracę Briana P. Lewacka Polowanie na czarownice w Europie wczesnonowożytnej, 
uchodzącą za jedno z lepszych syntetycznych opracowań, które ukazuje złożoność 
problematyki tego zjawiska w skali ogólnoeuropejskiej1. Niniejszy artykuł nie ma jed-

1 B.P. Levack: Polowanie na czarownice w Europie wczesnonowożytnej. Wrocław 2009. Zainteresowani 
tematyką procesów o czary powinni również sięgnąć po takie tytuły, jak: B. Baranowski: Procesy cza-
rownic w Polsce w XVII i XVIII wieku. Łódź 1952; Tenże: Pożegnanie z diabłem i czarownicą. Łódź 
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nak na celu ponownego referowania przebiegu polowań, ale przedstawienie czytelni-
kowi w ujęciu mikrohistorycznym niektórych aspektów tego zagadnienia na terenie 
XVII-wiecznego Bytomia. Jego przedmiotem będzie więc analiza dokumentów pod 
kątem przebiegu procesu sądowego i funkcjonowania sądu wójtowsko-ławniczego 
w kontekście spraw dotyczących czarów, jak i zobrazowanie ówczesnych wierzeń 
i zabobonów wśród mieszkańców Bytomia i okolic. Położone na Górnym Śląsku 
miasto Bytom wraz z Tarnowskimi Górami, Miasteczkiem Śląskim oraz przeszło 
sześćdziesięcioma wsiami tworzyły kompleks ziem składających się na bytomskie 
państwo stanowe. W 1623 roku przeszło ono z rąk Hohenzollernów pod włada-
nie rodu Henckel von Donnesmark, zaś w 1697 roku zostało podniesione do rangi 
wolnego państwa stanowego (Freie Standesherrschaft) na mocy przywileju cesarza 
Leopolda I Habsburga. 

W XIX wieku Friedrich Gramer, autor monografii Bytomia, przekonany był, iż 
obszar ten nie został dotknięty problemem procesów o czary, co tłumaczył wysokim 
kosztem tego rodzaju postępowań. Osoby podejrzane natomiast miały być według 
F. Gramera wypędzane z miasta bez wszczęcia śledztwa. W innym świetle zagadnienie 
to przedstawił w 1903 roku Bernhard Ruffer, omawiając procesy o czary w Nysie – 
przedstawił je jako intratne dla sądów miejskich przedsięwzięcie, skoro koszty zarów-
no procesu, jak i egzekucji miały zostać pokryte przez małżonków oskarżonych osób2 . 

Pierwsze ślady procesów na terenie Bytomia odkryła Urszula Szumska wśród 
archiwaliów w Archiwum Państwowym w Katowicach. Owocem tego odkrycia jest 
krótki przyczynek źródłowy opublikowany na łamach Zeszytów Naukowych Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej w Opolu w 1971 roku3. Dziwi jednak fakt, iż od tamtego 
czasu nikt nie podjął dalszych poszukiwań i analizy pozostałych dokumentów zwią-
zanych z czarami. 

Na wybór tematu oraz obszaru badań skłoniło mnie kilka czynników. Po pierw-
sze, samo zjawisko procesów czarownic na terenie Górnego Śląska wciąż pozostaje 
otwartym problemem badawczym, nie licząc pracy Karen Lambrecht Hexenver-
folgung und Zauberprozesse in den schlesischen Territorien4 wydanej w 1995 roku. 
Niestety pozycja ta nadal pozostaje niedostępna dla polskiego czytelnika, bowiem 
nie była ani tłumaczona, ani też nie jest dostępna w polskich bibliotekach. Z kolei 

1965; Tenże: O hultajach, wiedźmach i wszetecznicach: szkice z obyczajów XVII i XVIII wieku. Łódź 
1962; Tenże: Nietolerancja i zabobon w Polsce w wieku XVII i XVIII. Łódź 1987; K. Koranyi: Czary 
w postępowaniu sądowy. Lwów 192; Tenże: Ze studiów nad wierzeniami w historii prawa karnego . I . 
Beczka czarownic. „Lud” [Lwów] 1928, s. 110–119; J. Tazbir: Okrucieństwo w nowożytnej Europie . 
Warszawa 1993; Tenże: Procesy o czary. [W:] Odrodzenie i Reformacja w Polsce. T. 23. Wrocław 1978; 
K. Baschwitz: Czarownice. Dzieje procesów o czary. Warszawa 1999; K. Lambrecht: Hexenverfolgung 
und Zaubereiprozesse in den schlesischen Territorien Gebundene Ausgabe.  Köln 1995. Z opracowań 
wydanych po roku 2000 warto wymienić m.in.: Acta maleficorum Wisniciae. Księga złoczyńców sądu 
kryminalnego w Wiśniczu (1629–1665). Red. W. Uruszczak przy współpr. I. Dwornickiej. Kraków 
2004; R. Thurston: Polowania na czarownice, dzieje prześladowań czarownic w Europie i Ameryce 
Północnej. Warszawa 2007; M. Ostling: Between the Devil and the Host: Imagining Witchcraft in Early 
Modern Poland. Oxford 2011. 

2 F. Gramer: Chronik der Stadt Beuthen in Oberschlesien . Bytom 1863, s. 184; Szlakiem czarownic po 
czesko-polskim pograniczu. Red. G. Zwoliński. Nysa 2010, s. 3. 

3 U. Szumska: Przyczynek źródłowy do procesów o czary. [W:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Peda-
gogicznej w Opolu. „Historia” VIII. Opole 1971, s. 77–85.  

4 K. Lambrecht: Hexenverfolgung und Zauberprozesse . . .
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publikacja Władysława Korcza z 1985 roku dotyczy wszakże śląskich procesów, jed-
nak uwaga badacza skupiła się zwłaszcza na terenach Dolnego Śląska. W rozdziale 
dotyczącym obszaru górnośląskiego przedstawił on wprawdzie przykład Bytomia, 
jednak wykorzystano tu jedynie materiały publikowane przez U. Szumską, całkowi-
cie pomijając pozostałe procesy5 .

Po drugie, prezentowane przeze mnie dokumenty nigdy nie stały się przedmiotem 
osobnej analizy, za wyjątkiem rachunku za proces Katarzyny Niedzieliny, który miał 
miejsce w 1666 roku. Został on omówiony przez U. Szumską. Autorka wspomniała 
wówczas o istnieniu trzech dokumentów dotyczących procesów o czary, a wytwo-
rzonych przez bytomskie organy sądowe. Nie wymieniła jednak ich sygnatur, a swoją 
analizę oparła jedynie na wspomnianym rachunku oraz na liście hrabiego Gabriela 
Fryderyka Henckla adresowanym do sądu wójtowskiego6. Tymczasem w Archiwum 
Państwowym w Katowicach w zespole Zbiór dokumentów byłego Archiwum Miej-
skiego w Bytomiu7 zachowało się dwanaście fragmentów akt sądowych związanych 
pośrednio bądź bezpośrednio z procesami czarownic pochodzących z lat 1640–1667. 
Materiał zachował się fragmentarycznie, toteż uniemożliwia ukazania w pełni pro-
blemu procesów na ziemi bytomskiej. Zawarte w nim informacje należałoby więc 
odnieść jedynie do tych poszczególnych przypadków, nie zaś do całości terytorium. 
Tym niemniej dokumenty owe stanowią uzupełnienie badań górnośląskich procesów, 
szczególnie w odniesieniu do przebiegu postępowania sądowego.

Po trzecie wreszcie, akta zawierają interesujący opis czynności magicznych, po-
średnio ukazując stopień ich znajomości u przeciętnych mieszkańców XVII-wiecz-
nego Bytomia i jego okolic. Jest to ciekawy aspekt związany z procesami o czary, 
ponieważ w realiach, w których myślenie magiczne stanowiło całkiem naturalny ele-
ment codzienności, w okresie nowożytnym mogło przynieść zgubę nawet uczciwym 
chrześcijanom. Nauka i teologia wykreowały wówczas swoisty model czarownicy na 
podstawie wyobrażeń demonologicznych, a „polowanie” w gruncie rzeczy sprowa-
dzało się do identyfikacji osób pasujących do tego modelu. Rozróżniano też magię 
niszczycielską – maleficia (często korelującą z oskarżeniami o satanizm) od białej 
magii występującej w postaci rozmaitych guseł i zabobonów, których celem było 
wywołanie korzyści dla siebie8. Te drugie zwykle wynikały z potrzeby chronienia 
siebie i swojego dobytku przed negatywnymi skutkami klęsk żywiołowych, epidemii 
lub mniej groźnych zjawisk atmosferycznych. Omawiane dokumenty stanowią więc 
ciekawe źródło dotyczące wierzeń ludowych, zwłaszcza że kwestie w nich poruszane 
wiązały się raczej z problemami dnia codziennego.

procesy o czary na Górnym śląsku
Na Śląsku procesy o czary to przede wszystkim okres XVII stulecia, z nasileniem 

w jego drugiej połowie. Aktualnie słaba znajomość tego zagadnienia w państwie by-
tomskim spowodowana jest skąpym materiałem źródłowym, co prowadzi do margi-

5 W. Korcz: Wspólniczki diabła czyli o procesach czarownic na Śląsku w XVII wieku. Katowice 1985.
6 U. Szumska: Przyczynek…, s. 78.
7 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Katowice), zespół 12/650 Zbiór dokumentów byłego 

Archiwum Miejskiego miasta Bytomia (dalej: ZdbAMB).
8 B.P. Levack: Polowanie na czarownice..., s. 12–16.
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nalizowania tego zjawiska na omawianym terenie. Dla kontrastu wystarczy wymienić 
procesy z innych obszarów Śląska, których według badań K. Lambrecht odbyło się 
łącznie 444. W ich rezultacie na śmierć skazano w sumie 593 osoby. Do tej liczby na-
leżałoby dodać 264 osoby podejrzane przypuszczalnie również karane śmiercią oraz 
111 osób ukaranych w inny sposób9. Badaczka udowodniła, iż bardziej radykalny 
w walce z czarami stał się obszar dolnośląski, zwłaszcza na terenach gdzie dominowa-
ła ludność niemieckojęzyczna, podczas gdy na Górnym Śląsku procesy występowały 
mniej intensywnie10. Wystarczy wymienić procesy z Zielonej Góry, gdzie w ciągu 
trzech lat stracono 23 kobiety11. Natomiast na Śląsku Górnym bezkonkurencyjną 
ikoną walki z czarostwem było księstwo nyskie, gdzie w latach 1622–1684 skazano 
przypuszczalnie około 250 kobiet12. Jeśli zaś wierzyć słowom nyskiego proboszcza 
Jana Feliksa Padewitza to w samej Nysie w roku 1651 odbyły się procesy 42 kobiet 
i ani jedna nie uszła z życiem13. Procesy ogarnęły głównie mniej rozwiniętą gospo-
darczo, podgórską część księstwa, szczególnie takie miasta, jak: Zlate Hory, Jesenik, 
Nysę i Głuchołazy14. Tutaj wiązały się przede wszystkim z działalnością władz ko-
ścielnych i miejscowej inkwizycji. W pierwszej połowie XVII stulecia byli to biskupi 
wysłannicy Martin Lorenz i Jan Baltazar Liesch von Hornau. Ten drugi miał być ini-
cjatorem budowy specjalnego pieca przystosowanego do palenia czarownic, jednak 
do tej pory brak dowodów na jego powstanie. Od 1651 roku głównym propagatorem 
walki z czarostwem był ławnik sądu inkwizycyjnego Heinrich Franz Boblig von Edel-
stadt15 . 

Na drugim miejscu pod względem ofiar procesów o czary plasuje się Racibórz, 
gdzie pierwszy proces odbył się w 1663 roku, kiedy przed sądem stanęły trzy po-
dejrzane kobiety. Rozkwit zjawiska nastąpił w 1667 roku, wówczas od sierpnia do 
września skazano szesnaście  osób, w tym trzech mężczyzn. Oskarżeni pochodzili 
z okolicznych wsi: Syryni, Lubomi, Grabówki, Pszowa, Nieboczów, Pogrzebienia 
i Kornowaca. Śledztwa trwały do 1669 roku i na podstawie zeznań aresztowanych na 
stos skazano kolejne osoby16 . 

Pojedyncze procesy pojawiały się też w Gliwicach, a dotyczyły mieszkańców 
okolicznych wsi – Szałsza, Dębieńsko, Ligota i Wójtowa Wieś. Informacje o tych wy-
darzeniach zapisano w nieistniejącej już gliwickiej księdze ławniczej, obejmującej lata 
1582–1691. Księgę ową założył w 1592 roku wójt gliwicki Laurentius Stephetius. 

9 Z recenzji M. Boguckiej – „Przegląd Historyczny” 1996, T. 87, nr 2, s. 476. Tymczasem B. Baranowski 
podaje liczbę dwudziestu tysięcy ofiar. B. Baranowski: Pożegnanie z diabłem i czarownicą . . .

10 M. Pilaszek: Procesy o czary w Polsce w wiekach XV–XVIII . Kraków 2008, s. 32.
11 Procesy toczyły się w latach 1663–1665, a głównym źródłem do ich poznania jest Extractus: Protocolli 

ex actis Inquisitionalibus et Processu criminali contra Maleficas de annis 1663, 1664, 1665. W. Korcz: 
Wspólniczki diabła..., s. 58.

12 Taką liczbę podaje Grzegorz Zwoliński – Szlakiem czarownic po czesko-polskim pograniczu. Red. 
G. Zwoliński. Nysa 2010, Wacław Korcz wymienił 200 ofiar, natomiast Jan Kwak 242 osoby. W. Korcz: 
Wspólniczki diabła…, s. 96, J. Kwak: Obyczajowość mieszkańców miast górnośląskich w XVI–XVIII 
wieku . Opole 1986, s. 19.

13 J.F. Padewitz: Historia kościoła św. Jakuba. Nysa 1698.
14 Szlakiem czarownic…, s. 7.
15 Tamże, s. 9–13.
16 J. Kwak: Obyczajowość…, s. 19–20.
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Częściowo została przetłumaczona na język niemiecki przez Jana Chrząszcza, który 
nazwał ją „czarną księgą Gliwic” ze względu na to, iż jej treść „obejmuje ciemną stro-
nę ludzkiego życia”17. Tutaj sprawy kryminalne rozpatrywał sąd starościński, w któ-
rym zasiadali ławnicy z różnych miast. Najwcześniejszy proces odbył się w 1583 
roku na podstawie skargi niejakiej Kathariny Czornberg von Gallowitz z Dubenska 
(Dębieńsko) przy udziale ławników z Gliwic, Żor i Rybnika. Osądzono i skazano 
wówczas jedną kobietę „na podstawie prawa magdeburskiego”18. Jednak jako szcze-
gólne dla Gliwic w kwestii procesów o czary literatura wymienia wydarzenie z roku 
1624, kiedy na gliwickim rynku na stosie miały zginąć cztery kobiety19 . 

Inaczej wyglądały takie procesy w księstwie cieszyńskim. Pojawiły się tam stosun-
kowo późno. Oprócz jednego przypadku z 1599 roku, kiedy ścięto kobietę w Stru-
mieniu, odbyły się jeszcze dwa procesy pod koniec XVII i trzy w pierwszej połowie 
XVIII wieku, a dotyczyły osób z Bielska, Strumienia, Skoczowa i Cieszyna. W proce-
sy20 z lat 1686 i 1689 zaangażowały się zrazu miejscowe służby skarbowe, ponieważ 
oskarżony Jerzy Sak, a trzy lata później Marianna Miszkowa mieli znaleźć zakopane 
w ziemi pieniądze. W świetle prawa odkryty majątek powinien stać się własnością 
państwa, ponadto w obu przypadkach uważano, że „skarb” odnaleziono przy użyciu 
czarów21. Tymczasem pieniądze i kosztowności bywały czasem ukrywane w obawie 
przed złodziejami czy rekwizycjami wojskowymi, na przykład przez zalepienie ich 
gliną w ścianach domostw22. Podobnie postępowali również członkowie band zło-
dziejskich bądź żołnierze, szczególnie w okresie wojny trzydziestoletniej, ukrywając 
swoje łupy w ziemi. Oba procesy przebiegły bezkrwawo i zakończyły się wygnaniem 
Miszkowej. Jerzy Sak natomiast zbiegł na Węgry23. Również w trzech przypadkach 
z XVIII wieku w księstwie cieszyńskim nie zapłonęły stosy24 .

Materiał źródłowy do bytomskich procesów o czary
Kwerendą został objęty zespół numer 650 Zbiór dokumentów byłego Archiwum 

Miejskiego Miasta Bytomia, znajdujący się w Archiwum Państwowym w Katowi-
cach. W jej wyniku wyodrębniono dwanaście rękopisów, o numerach sygnatur: 423, 

17 J. Chrząszcz: Das schwarze Buch von Gleiwitz. 1 Teil, (1582–1612). [W:] „Sonderdruck aus dem Glei-
witzer Jahrbuch” 1927. Gliwitz 1927, s. 1.

18 Tamże, s. 5.
19 J. Kwak: Obyczajowość…, s. 51; J. Schmidt: Historia wymiaru sprawiedliwości oraz więziennictwa 

w Gliwicach. Gliwice 2006, s. 9.
20 Opisała je szczegółowo B. Poloczkowa: Cieszyńskie procesy o czary. [W:] „Kalendarz Cieszyński” 1990. 

Cieszyn 1989, s. 69–74.
21 Mówi o tym ustawa austriacka z 1573 r., że  własnością państwa jest „wszystko, co sięga niżej niż ko-

rzenie drzew”. Tamże, s. 70.
22 Stąd w przypadku późniejszej transakcji kupna–sprzedaży domu zdarzało się zaopatrzyć dokument 

klauzulą mówiącą iż całe wyposażenie, łącznie z tym co ukryte, staje się pełną własnością nowego 
właściciela, co miało zapobiegać np. przed pretensjami ewentualnych spadkobierców do ukrytych 
wcześniej kosztowności. Tamże, s. 69.

23 Magistrat konsultował się w obu przypadkach z Urzędem Zwierzchnim we Wrocławiu. Tamże, s. 70.
24 W 1717 r. skazano w Bielsku dwie kobiety ze wsi Mazańcowice, które przyznały się do rzucania uroków, 

w 1718 r. ścięto (również w Bielsku) kobietę, która dokonała rytualnego morderstwa, z kolei uniewin-
niono jednego mężczyznę z Górek Wielkich, którego egzekucja miała odbyć się w Skoczowie. I. Panic: 
Śląsk Cieszyński w początkach czasów nowożytnych (1528–1653). Cieszyn 2011, s. 343–344.
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1264, 5177, 5614, 3942, 4613, 4786, 5177, 5605, 5516, 5710, 5739. Dokumen-
tacja ta została wytworzona przez bytomską kancelarię miejską oraz kancelarię pana 
stanowego panującego wówczas rodu Henckel von Donnersmark. Stan zachowania 
rękopisów jest dobry, acz fragmentaryczny. Składają się nań fragmenty wyroków, 
zeznań świadków, rachunek i korespondencja urzędowa. Niestety zachował się tylko 
jeden, niepełny protokół z rozprawy.

Dwa najwcześniejsze rękopisy pochodzą z księgi wójtowskiej, której zachowane 
fragmenty można znaleźć pod sygnaturą 5739. Jeden z nich przechowywany jest 
w oderwaniu od całości księgi, pod samodzielnym numerem sygnatury 5710. Spisa-
ne zostały w języku polskim, a dotyczą sąsiedzkiego sporu i stanowią jedynie prze-
słankę dla badanej sprawy. Kolejny dokument datowany jest na 1645 roku (sygna-
tura 4786). Są to zeznania trzech świadków, z których tylko pierwsze związane jest 
z omawianą problematyką. Na dokumencie zachował się znak wodny (dwugłowy 
orzeł) i fragmenty pieczęci. Dokumenty o numerach sygnatur 423  i 5516 odnoszą 
się do procesu mającego miejsce w 1653 roku. Pierwszy z nich to niemieckojęzycz-
ny list sporządzony przez kancelarię hrabiowską na Świerklańcu i adresowany do 
bytomskiego magistratu. Polecono w nim ponowne przesłuchanie oskarżonej. Drugi 
dokument to wyrok urzędu wójtowskiego z 22 czerwca 1653 roku. Kolejny znany 
proces toczył się w roku 1666 i tutaj również zachowały się dwa dokumenty: rachu-
nek za pobyt w więzieniu z 16 kwietnia 1666 roku (sygnatura 5605) oraz list Gabrie-
la Henckla adresowany do wójta, landwójta, burmistrza i ławników miasta Bytomia 
w sprawie uwolnienia dwóch kobiet oskarżonych o czary (sygnatura 1264). List ów 
sporządzono w języku niemieckim, zachował się również znak wodny.

 Najważniejsze znaczenie dla niniejszego artykułu stanowi polskojęzyczny rękopis 
z 1667 roku o numerze sygnatury 4613. Jest to bowiem liczący dwanaście numero-
wanych kart poszyt, w którym zachowała się treść protokołu z dwóch toczących się 
równolegle procesów oskarżonych o czary kobiet – Anny Słupskiej i Krystyny Wa-
cławczykowej. Mimo iż zabrakło w nim początkowych kart, to bogaty jest w cenne 
informacje dotyczące przebiegu procesu sądowego, magii ludowej oraz informacji 
o oskarżonych. Do protokołu dołączony jest list podpisany przez wójta, landwójta 
i ławników, a przeznaczony dla oczu starosty ziemskiego. Pozostałe dokumenty zwią-
zane z tym procesem to korespondencja urzędowa (sygnatury 3942, 5177, 5614).

Organizacja sądownictwa miejskiego w państwie bytomskim
Procesy o czary to złożone zjawisko. Było rozpatrywane przez historyków na róż-

nych płaszczyznach – od uwarunkowań kulturowych, poprzez system wierzeń epoki 
oraz analizą doktryn teologicznych i demonoligcznych, na mikroanalizach małych 
społeczności lokalnych kończąc. Nieodłącznym ich elementem były procesy sądowe, 
których analiza pozwala ustalić, jakim prawem posługiwał się sąd podczas procesu, 
czy różniły się od innych spraw kryminalnych, a również stosunek lokalnych władz 
do zjawiska, jakim było europejskie „szaleństwo czarownic”. 

W strukturze politycznej Śląska miasto Bytom znajdowało się w granicach bytom-
skiego państwa stanowego, w którym od 1623 roku panował ród Henckel von Don-
nersmarck. Wolne państwa stanowe (Freie Standesherrschaft) oraz państwa mniejsze 
(Freie Minderherrschaften, status minores), do których zaliczało się państwo bytom-
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skie25, stanowiły niezależne terytoria, wyodrębnione ze struktury ustrojowo-prawnej 
księstw lennych i dziedzicznych. Był to więc obszar stanowiący własność alodialną, 
która powstała w wyniku nadania królewskiego lub częściej poprzez wykup majątku 
wraz z prawami książęcymi od króla bądź książąt, ale bez tytułu książęcego dla właści-
ciela26. Tym samym postępowanie sądowe odbywało się tutaj z reguły pod auspicjami 
hrabiów Henckel von Donnersmarck. Oni bowiem, jako właściciele państwa bytom-
skiego, podobnie jak książęta, posiadali status panów nadrzędnych, co upoważniało 
ich nie tylko do ustalania procedur i kontroli funkcjonowania sądów niższej instancji, 
ale również do pełnienia wobec nich funkcji instancji wyższej27. Fakt ten nie pozosta-
wał bez wpływu na działalność sądu miejskiego, skoro panom nadrzędnym przysłu-
giwało prawo zatwierdzania, korygowania bądź odrzucenia wyroku sądów miejskich, 
zwłaszcza w zakresie spraw kryminalnych. O rzeczywistym korzystaniu z owych 
praw dowodzi korespondencja między organami miejskimi a Hencklami. Tak było 
w przypadku zwolnionej z aresztu Hanny Kurowej, o którą hrabia upomniał się w li-
ście do magistratu, zalecając ponowne przesłuchanie kobiety w obecności kata, tym 
samym na zawsze przypieczętowując jej los28. Nowe zeznania musiały bowiem do-
prowadzić do zrewidowania poprzedniego stanowiska sądu, skoro została wygnana 
z ziemi bytomskiej. Stały kontakt z kancelarią hrabiowską utrzymywano w trakcie 
trwania rozprawy Katarzyny Niedzieliny w 1666 roku. Z polecenia burmistrza Jerze-
go Geysiusa wysyłano do kancelarii urzędników z protokołem zawierającym zeznania 
obwinionej, później zaś z wyrokiem do zatwierdzenia. Podróże takie z pewnością 
były czasochłonne, na co wskazuje zapis o konieczności czekania na odpowiedź przez 
całą noc: 

Dałech p. Bernerowi Andrysowi Wolnemu za rozkazaniem p. burmistrza, ktorzy jezdzieli 
na Góry do Jego Hrab. Mości z testamentem […] Labuzowi, który chodzieł nazajutrz do 
Jego Hrab. Mci z rezolicyją, ktory tam przez nocz czekać musiał […] Dałech od ekspedy-
cycej p. sekretarzowi.29

Nie zachowała się niestety żadna korespondencja wskazująca na konsultację wy-
roku z hrabią podczas sprawy Anny Słupskiej i Krystyny Wacławczykowej.

W kompetencje sądu wójtowskiego ingerowała też rada miejska, która również 
posiadała uprawnienia w zakresie sądownictwa, co zresztą powodowało zacieranie 
granic kompetencji sądowniczych między oboma organami, wójtowskim i burmi-
strzowskim, w ośrodkach miejskich. Zwykle jednak wójt wraz z ławą sądzili w zakresie 
spraw cywilnych spornych oraz kryminalnych, zaś przedmiot dochodzeń burmistrza 
i rady stanowiły z reguły sprawy cywilne niesporne. Rada posiadała zresztą prawo 
nadzoru wobec sądu wójtowskiego oraz stanowiła wyższą instancję odwoławczą od 
jego wyroków, ponadto określała zakres uprawnień sądu wójtowskiego i oddziaływa-

25 Od 1697 r. wolne państwo stanowe.
26 K. Orzechowski: Historia ustroju Śląska . Wrocław 2005, s. 168–171. 
27 Z dziejów Temidy na Górnym Śląsku. Oprac. Z. Kiereś, S. Skorupa, M. Węcki. Katowice 2008, s. 59–63.
28 AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 423. Nie zawsze jednak pan nadrzędny zmieniał wyrok na niekorzyść 

oskarżonego. Np. w 1677 r. Leon Ferdynand Henckel zmienił wyrok ścięcia na banicję – AP Katowice, 
ZdbAMB, sygn. 1495. 

29 AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 5605.
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ła na jego poszczególne decyzje30. W procesach o czary większy jednak okazał się być 
udział pana nadrzędnego. Burmistrz natomiast oprócz tego, że przyjmował wnioski 
o wszczęcie procesu, był również osobą upoważnioną do rozdysponowania wszelkich 
wydatków procesowych. Wynika to z rachunku za proces Katarzyny Niedzieliny. Na 
przykład z polecenia burmistrza zapłacono pisarzowi Brenerowi i wójtowi Andryso-
wi Wolnemu za przejazdy z korespondencją i również „za Rozkazanjm P. Burmistrza 
daleh Mistrzowi Poprawnemu”.   

Zasięg terytorialny bytomskiego sądu wójtowskiego rozciągał się – oprócz miasta 
– także na przedmieścia oraz pobliskie wsie będące własnością tak miejską, jak i szla-
checką. Mimo że sąd ziemski był głównym urzędem w sporach pomiędzy szlachtą, 
a poddani szlachty podlegali sądownictwu patrymonialnemu, to w zakresie spraw 
kryminalnych właściwy organ sądowniczy stanowił zwykle sąd wójtowsko-ławni-
czy31. Czasem, choć niechętnie, stawała przed nim również szlachta, częściej jednak 
poddani poszczególnych majątków szlacheckich. Proces wszczynano wówczas na 
wniosek pana, który w pierwszej kolejności kierowany był do starosty ziemskiego. 
Ten zaś przekazywał sprawę do odpowiedniego organu, zwykle na początku pismo 
trafiało do urzędu burmistrzowskiego, który przekierowywał sprawę na ręce wójta 
i ławników32. W przypadku mieszczan poszkodowany wnosił skargę  osobiście i bez-
pośrednio przed sąd wójtowski. Rozprawy odbywały się na miejscu w Bytomiu, ale 
też na prośbę właścicieli ziemskich organizowano sesje wyjazdowe do okolicznych 
posiadłości. Wówczas oprócz wójta uczestniczyli w nich również landwójt i prze-
ważnie czterech ławników33. I tak rozprawy Krystyny Wacławczyk i Anny Słupskiej, 
poddanych Teodora Marcina Kryliśnkiego, pisarza ziemskiego księstwa siewierskie-
go, odbyły się na jego wniosek w jego majątku w Bytkowie. W liście do starosty 
ziemskiego z dnia 25 kwietnia 1667 roku Kryliński prosił o zmianę miejsca procesu, 
który pierwotnie miał toczyć się w mieście34. W drugim piśmie, z 27 kwietnia 1667 
roku, również napisanym przez Krylińskiego, znajduje się prośba skierowana do bur-
mistrza o przysłanie do Bytkowa wójta i czterech ławników. Poza Bytomiem była 
też przypuszczalnie sądzona Katarzyna Niedzielina, co sugeruje udział landwójta. 
Proces mógł więc odbyć się na Rozbarku w okolicy młyna, gdzie oskarżona została 
poddana próbie wody. Procesy prowadzone przez urzędników miejskich poza mia-

30 Z dziejów Temidy…, s. 87.
31 Dotyczyły m.in. spraw majątkowych, długów, sporów między chłopami a panami i spraw karnych. 

Tamże, s. 79.
32 W zespole zbioru dokumentów byłego Archiwum Miejskiego w Bytomiu zachowały się materiały, 

które poświadczają tę procedurę. Np. pismo starosty ziemskiego bytomskiego Joachima Bujakowskiego 
z 1654 r., który zwrócił się do burmistrza na wniosek Jana Fryderyka Rogojskiego o osadzenie w aresz-
cie miejskim złodzieja i sprowadzenie kata w celu jego przesłuchania (AP Katowice, ZdbAMB,  sygn. 
3217); wniosek J. Bujakowski z 1654 r. o ukaranie Wojciecha Kozaczka, poddanego Adama Bernartow-
skiego, który już kilkakrotnie miał wnosić przeciwko niemu oskarżenie u starosty ziemskiego (AP Kato-
wice, ZdbAMB, sygn. 3241); pismo z 1690 r. w sprawie Tomasza Pajdzika, poddanego Benigny Estery 
Proszeńskiej, oskarżonego i skazanego za dzieciobójstwo – na prośbę Proszeńskiej starosta ziemski zlecił 
burmistrzowi przysłanie wójta, ławników oraz kata do Michałkowic, miejsca dokonania przestępstwa 
(AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 4256, 4257). 

33 Np. AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 4257, 5177.
34 AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 3942.
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stem opłacał urząd ziemski35. W rachunku z 1666 roku zaznaczono na przykład, że 
wyżywienie pokryto pieniędzmi „od Pana LantFoyta tey delikwentky”. W praktyce 
jednak  wielokrotnie upominano się o zapłatę nawet długo po zakończeniu rozprawy. 
Na przykład w aktach z procesu Krystyny Wacławczyk i Anny Słupskiej zachowało 
się pismo wójta i landwójta do starosty ziemskiego Jana Mieroszewskiego ze skargą 
o niewypłaceniu 12 talarów za czynności procesowe36 . 

Doskonałym uzupełnieniem obrazu organizacji sądownictwa miejskiego są źró-
dła w postaci rachunków czy też towarzysząca procesom korespondencja, ponie-
waż pozwalają one wejrzeć za kulisy przewodu sądowego. Dzięki temu możemy 
dowiedzieć się jakie czynności urzędowe zostały wykonane i jakie były ich koszty. 
Możemy również poznać skład osobowy sądu oraz ustalić czy w przebieg procesu 
były zaangażowane jeszcze inne osoby. Wszystkie te elementy poboczne dopełniają 
obrazu XVII-wiecznego sądownictwa miejskiego. To, że sąd wójtowski stał niżej 
w hierarchii organów sądowych w państwie stanowym, pokazuje chociażby opisana 
już  korespondencja między urzędami – pisma dedykowane wójtowi w pierwszej 
kolejności trafiały de facto na ręce burmistrza. Wójt również zaangażowany bywał 
w pracę w terenie, a więc osobiście dokonywał rewizji majątku oskarżonych, o czym 
dowiadujemy się z rachunku za proces Katarzyny Niedzieliny. Wówczas czynność tę 
wykonywał wraz z landwójtem. Nie stanowi to wszakże odosobnionego przypadku, 
ponieważ ze źródeł wynika, że takie czynności jak przeszukanie gospodarstwa nale-
żały do wójtowskich obowiązków. Podobnie w sprawach cywilnych wójt dokonywał 
pomiarów gruntów bądź pośmiertnych spisów majątku. Zazwyczaj towarzyszyło mu 
przy tym kilku ławników. W 1666 roku na miejscu dokonanej rewizji wystawiono 
strażnika, co zapewne wynikało z potrzeby dopilnowania całości majątku w stanie 
nienaruszonym – z niego prawdopodobnie pokrywano część kosztów procesu. Z ra-
chunku wynika również, że wójt osobiście jeździł z korespondencją do hrabiego 
Henckla. 

Inne czynności związane z procesem zostały rozdzielone na różne osoby – straż 
więzienna pilnowała celi oskarżonej, jej własny sługa asystował przy popularnej wów-
czas próbie wody, zaś bliżej nieokreśleni chłopi przygotowywali miejsce pławienia. 
Każda z osób zaangażowana w proces otrzymała wynagrodzenie za wykonanie po-
szczególnych czynności, mimo że za sam udział w przewodzie sądowym nie wypłaca-
no wynagrodzenia37. Zapłata pokrywała więc koszy przejazdów do Tarnowskich Gór, 
rewizję, straż więzienną, sługę Niedzieliny, kata, przygotowanie próby wody oraz 
wyżywienie dla oskarżonej i powołanych przez nią kobiet. Nadto zapłacono sekreta-
rzowi za sporządzenie pism, a wójt i ławnicy otrzymali dziewięć garnców nyskiego, 
„bo to wszystka jeich była za wszystkie trudy zapłata”. Całość kwoty zaczerpnięto 
z kilku źródeł, a składały się na nią środki z kasy miejskiej wybrane na polecenie 
burmistrza, częściowo zaś – jak wskazuje U. Szumska – uzyskano je z konfiskaty 
majątku oskarżonej 

35 Z dziejów Temidy…, s. 79.
36 AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 4613, k. 14. Podobny przykład: AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 2079.
37 U. Szumska: Przyczynek…, s. 79.



MArtA PAter

20

podstawy prawne
Niewątpliwie wśród dotychczasowych postulatów badawczych do dziś aktualne 

zostają pytania o źródła prawa miejskiego, relacji pomiędzy znanymi aktami praw-
nymi oraz ich praktycznego zastosowania na Górnym Śląsku. Toczące się przed są-
dem bytomskim procesy o czary prowadzone były z pewnością na podstawie ogól-
nej znajomości prawa zarówno magdeburskiego, jak i cesarskiego kodeksu karnego 
„Constitutio Criminalis Carolina”38, a ponadto znano również przepisy ordynacji 
księstwa opolsko-raciborskiego (Zrzÿzenÿ Zemske), która jednak nie regulowała 
żadnych norm w związku z przestępstwem czarów39. O znajomości owych kodeksów 
świadczą zwykle pojedyncze dokumenty i wzmianki, w których sąd powołuje się na 
wymienione akty prawne, jak na przykład odpis przepisów wynikających z prawa 
niemieckiego z 1666 roku40, gdzie przytoczono poszczególne artykuły Zwierciadła 
saskiego (Speculum Saxonum), czy list hrabiego Henckla do cesarza Leopolda I 
z 1662 roku, w którym powołuje się na ordynację ziemską księstwa opolsko-raci-
borskiego, podkreślając, iż obowiązuje ona w Bytomiu „od niepamiętnych czasó-
w”41. Sąd wójtowski niewątpliwie zaznajomiony był też z dziełem flamandzkiego 
prawnika, specjalizującego się w prawie karnym Jodocusa Damhoudera Praxis re-
rum criminalum42, które zawiera opis i ilustracje technik przesłuchiwania i sądzenia 
czarownic43. Powołano się na tę pracę we wspomnianym odpisie przepisów prawa 
niemieckiego: „znaki zlodzieiskie ktore napisał Iodocus Damaderius w Xiązkach de 
praxirerum Criminalum z Prawa Cesarskiego przykłady”44. Przede wszystkim jednak 
w bytomskich protokołach wielokrotnie wymieniane są artykuły prawne, których 
numeracja odpowiada kodyfikacji czeskiego prawa miejskiego spisanego przez Pavla 
Kristiána z Koldína, kanclerza praskiego45. Odwołano się doń również w procesie 
Anny Słupskiej i Krystyny Wacławczyk z 1667 roku. Z protokołu dowiadujemy się 
więc, na jakie artykuły prawne powoływano się w trakcie procesów o czary: 

Waczlaw Koska ządo […] aby był artic. pod Lit: S.17. czytany […], Art: pod Lit. P. 23. lit  
de criminiby extra ordinarys it pod lit. O artic. 2. de Magia sive sortilegio.46

38 Kodeks karny cesarza Karola V, tzw. Carolina, wydany przez sejm Rzeszy w 1532 r.
39 Badający śląskie ordynacje, Paweł Wiązek dowodzi, iż ordynacja księstwa opolsko-raciborskiego znala-

zła zastosowanie w państwach bytomskim i bogumińskim, a od 1666 r. również wodzisławskim, po-
nadto stała się inspiracją dla powstałej dziesięć lat później ordynacji księstwa cieszyńskiego, a również 
miała wywrzeć wpływ na praktykę sądową w Siewierzu. P. Wiązek: Prawo karne w śląskich ordynacjach 
ziemskich. Wrocław 2002, s. 30.

40 W tym przypadku chodziło o sprawy dotyczące kradzieży, AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 3912.
41 AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 1095.
42 J. Damhouder: Praxis Rerum Criminalium, Praetoribus, Propraetoribus, Consulibus […] utilis & ne-

cessaria […]. Antwerpia 1570. 
43 Piastowskie kolekcje zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnianie . 

T. 4. Red. I. Bińskowska, D. Codogini-Łańcucka. Wrocław 2015, s. 162. 
44 AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 3912.
45 Był autorem dzieła prawnego Práva městská království českého, wydanego w 1569 r. Wydawca czeskiej 

edycji tego tekstu J. Jireček informuje, iż funkcję kanclerza piastował od 1565 r. P.K. Koldín: Práva 
městská království českého a markrabství moravského spolu s krátkou jich summou. Wyd. 5. Red. J. Ji-
reček. Praga 1876, s. VI.

46 AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 4613, k. 5.
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Pierwszy z wymienionych przepisów, S. XVII: De quaestionibus et tormentis, regu-
luje tryb śledztwa, stanowiąc, iż dobrowolne przyznanie się do winy powinno zakoń-
czyć dalsze przesłuchanie47. Artykuł  O. II. Magia sive sortilegium podaje informację, 
że czarodziejstwo lub wszelka inna szkodliwa działalność będzie karana śmiercią po-
przez ścięcie mieczem w przypadku mężczyzny bądź spaleniem, jeśli czynu dopuściła 
się kobieta48. Na koniec artykuł P. XXIII. De criminibus extraordinaris wskazuje 
zapobiegawczo na istnienie przestępstw do tej pory nieujętych w normach prawnych, 
toteż w gestii sądu znajduje się samodzielna ocena owych czynów oraz odpowiadający 
im dobór kary. Takie niezdefiniowane przestępstwa P.K. Koldín nazywa crimina extra-
ordinaria, z kolei  wydając wyrok sąd powinien uwzględniać ciężar przewinienia49 . 
Według tych norm prawnych były sądzone zarówno Katarzyna Wacławczykowa, jak 
i Anna Słupska, lecz nie można wykluczyć, iż stanowiły one bazę w pozostałych pro-
cesach, to jest Hanny Kurowej (1653) i Katarzyny Niedzieliny (1666). 

Natomiast kodeks Karola V przestępstwo czarów rozumie jako crimen laesae 
maiestatis divinae. Twórcy Caroliny, znanej ze swoich surowych rozwiązań, równie 
chętnie przewidywali karę śmierci dla osób podejrzanych o magię jak powstałe parę 
wieków wcześniej Zwierciadło saskie, z czym zgodził się również P.K. Koldín w swo-
jej kodyfikacji. Tym niemniej artykuły 44, 52 i 109 Caroliny uzależniają karę za czary 
od ich społecznej szkodliwości. Oznacza to, że kara powinna uwzględniać charakter 
czynu oraz okoliczności jego popełnienia, a na jej wysokość winien wpływać rodzaj 
i wymiar szkody poniesionej przez pokrzywdzonego przestępstwem. Ponadto kodeks 
ów miał charakter salwatoryjny, co oznaczało, że jego przepisy należało traktować 
jako zalecenia, a nie ścisłe zasady przy wydawaniu wyroku50 . 

Jakkolwiek prawa te były znane, to już dowolność ich stosowania była cechą 
charakterystyczną nowożytnych ośrodków miejskich. Dużą rolę w ferowaniu wyro-
ków odgrywały równocześnie prawo zwyczajowe oraz „prawa boskie”, do których 
chętnie odwoływano się zwłaszcza w przypadkach kryminalnych51. W tej sytuacji 
nie powinno dziwić, że zarówno Anna Słupska i Krystyna Wacławczyk, jak i dwie 
sądzone wcześniej kobiety zostały ostatecznie skazane na banicję mimo przedstawie-
nia im ciężkich zarzutów. Tymczasem sąd bytomski w sprawie Krystyny Wacławczyk 
stwierdził, że „de Magia et sortilegio odpowiadacz powinna nieiest”, argumentując 
decyzję zeznaniami powołanej na świadka komornicy oraz brakiem innych dowodów. 
Z kolei w kwestii zaczarowania bydła uznano, że kobietę należy sądzić według arty-
kułu  crinminibus extraordinaris . 

47 P.K. Koldín: Práva městská…, s. 386.
48 Tamże, s. 335.
49 Tamże, s. 351.
50 W praktyce jednak kodeks wywarł duży wpływ na prawo karne i sądownictwo krajów europejskich. 

S. Salmonowicz: Wizerunek kodeksu: Constitutio Criminalis Carolina. „Roczniki Nauk Prawnych” 
2003, T. XIII, z. 1, s. 56.

51 O zwyczaju w postępowaniu sądowym szczegółowo pisze G. Kowalczyk: Zwyczaj i prawo zwyczajowe 
w doktrynie prawa i praktyce sądów miejskich karnych w Polsce (XVI–XVIII w.) . Kraków 2013.
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przewód sądowy w procesach o czary
Procesy o czary zachowały ogólnie przyjęty w państwie bytomskim model postę-

powania sądowego, mający zastosowanie tak w sprawach spornych cywilnych, jak 
i karnych. Opierano się wprawdzie na elementach procesu inkwizycyjnego52, który 
w XVI wieku rozpowszechnił się w Europie głównie za pośrednictwem Caroliny¸ 
natomiast pod koniec wieku XVII stał się bazowym modelem ścigania przestępstw53 . 
Do ogniw takiego procesu z pewnością należy zaliczyć stosowanie przez sąd bytom-
ski aresztu oskarżonych na czas trwania śledztwa, tortury, przyjęcie przyznania się do 
winy za czynnik rozstrzygający oraz protokołowanie czynności procesowych54 . Ponad-
to przesłuchanie odbywało się kilkakrotnie, co miało na celu uchwycenie sprzeczno-
ści w zeznaniach. Tym niemniej wciąż dominował tu proces skargowy wszczynany na 
wniosek pokrzywdzonego, a oskarżonemu przysługiwało prawo do obrony, podczas 
gdy modelowy proces inkwizycyjny nie dawał mu takiej możliwości. Wówczas deli-
kwent przestawał być stroną w śledztwie, a stanowił jedynie jego przedmiot. 

Jednak w zasadzie w państwie bytomskim panowała reguła, według której przed-
stawiano zarzuty oskarżonemu, ten natomiast składał wyjaśnienia (odpor) samo-
dzielnie bądź za pośrednictwem pomocnego człowieka, czyli obrońcy. Zapisy w księ-
gach wymieniały więc na początku oskarżyciela (zalobnika), następnie oskarżonego 
(obzalowanego), po czym określano przedmiot przewinienia. Formuła ta powtarzana 
była kilkakrotnie na kartach protokołów, zwykle według podobnego schematu: 

W sprawie miedzy Waczlawem Kostką pomocnym Czlowiekiem na mieyscu J. Msci Pana 
Theodora Krylinskiego […], Zalobnikiem z iedney i Krystiną Waczlawczikową, maiącą 
przy sobie za defensora Jana Kalusa, względem nieyakych guslow albo czarow obzalowaną 
z strony drugiey […].55

Czynnikiem wyróżniającym proces kryminalny od spraw mniejszego kalibru jest 
szczegółowe, bezpośrednie przesłuchanie oskarżonych, protokołowane w formie nu-

52 Postępowanie inkwizycyjne zaczęło kształtować się już od XIII w., natomiast rozpowszechniło się na 
fali popularności kodeksu karnego Constitutio Criminalis Carolina w wieku XVI. Składało się z trzech 
etapów. Inkwizycja generalna była wszczynana z urzędu przez sędziego bądź oskarżyciela publiczne-
go na podstawie donosu bądź skargi. (znamienne, że w ręku sędziego skupiały się wszystkie funkcje 
procesowe, a więc ściganie, oskarżenie, obrona oraz wyrokowanie). W tym stadium zbierano materiał 
dowodowy: przesłuchiwano świadków, prowadzono rewizję domową etc. Zebrany materiał stanowił 
bazę do dalszego postępowania. W drugim etapie, czyli inkwizycji specjalnej, oskarżonego zamykano 
w areszcie oraz przesłuchiwano, stosując przy tym tortury. Ta część procesu była tajna. Trzecim etapem 
był wyrok. Skazanie musiało jednak oprzeć się na pełnym dowodzie winy, z których najważniejszym 
było przyznanie się. Prócz tego rozróżniano dowody bezpośrednie, pośrednie oraz poszlaki. Dodatkowo 
dzielono je na pełne, niepełne, półpełne, niezupełne, poważne czy też wątpliwe. W razie braku pełnego 
dowodu przy jednoczesnym podejrzeniu oskarżonego istniała możliwość wzniesienia postępowania. 
Więcej na temat procesu inkwizycyjnego S. Płaza: Historia prawa w Polsce na tle porównawczym. Cz . 
1: X–XVIII w. Kraków 2002, s. 435–437, 469–475.

53 Tamże, s. 436. S. Płaza wymienia szczegółowe przesłuchanie jako jeden z elementów charakterystycz-
nych dla procesu inkwizycyjnego (s. 469–470).

54 Nie zapisywano jednak szczegółów dotyczących tortur, informując jedynie, że takowe miały miejsce. 
O rodzaju tortur stosowanych w Bytomiu dowiadujemy się jedynie z kilku wzmianek w aktach sądo-
wych.

55 AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 4613, k. 7.
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merowanych pytań56. Jest to oczywiście również element modelu inkwizycyjnego, 
jednak nie odbiegano w Bytomiu od zwyczaju, w którym w imieniu oskarżonych 
wypowiadali się obrońcy. W jedynym w zachowanych protokółów widnieje jedena-
ście numerowanych pytań, na które odpowiadała Krystyna Wacławczykowa, a każda 
jej odpowiedź oznaczona została skrótem „resp”. Ciekawe, że w układzie zapisu 
przesłuchiwanej równolegle Anny Słupskiej nie wypunktowano pytań, a protokół 
przybiera bardziej opisową formę. Odnosi się też wrażenie, iż większa uwaga została 
poświęcona Krystynie. Jeśli więc nie złożyć tego na karb brakujących, początkowych 
stron protokołu, można uznać, iż jej „przestępstwo” było cięższe i wymagało więk-
szej atencji z racji tego, iż oskarżona została między innymi o spowodowanie śmierci 
dzieci P. Krylińskiego i przedłużającą się chorobę jego małżonki. 

Kolejne przesłuchanie rozpoczynało się ponownym odczytaniem aktu oskarżenia: 
Po powtórnym przeczytaniu Urzędowego poreczenia, y instanty J.M. P. Krylinskiego, Za-
gaione iest Prawo niepodeyzale. 

Wówczas zaczynają działać obrońcy. W 1667 roku byli to: wymieniający kolejno 
zarzuty Wacław Koska oraz odpierający je Jan Kalus. Również oskarżona rok wcze-
śniej Niedzielina posiadała adwokata, który za swoje usługi otrzymał zapłatę czte-
rech groszy czeskich57. Funkcję adwokatów pełniły wówczas osoby powiązane z ławą 
miejską, jej byli bądź aktualni członkowie, a ich nazwiska na tej pozycji często powta-
rzają się w źródłach. Brak niestety bliższych informacji na temat ich wykształcenia, 
jednak z pewnością posiadali oni wiedzę w zakresie stosowanego w mieście prawa. 
Świadczy o tym chociażby częste powoływanie się na poszczególne artykuły prawne 
oraz odczytywanie ich na głos podczas procesów. Odczytywanie artykułów wydaje 
się być częścią składową bytomskiego procesu sądowego, bowiem na kartach ksiąg 
sądowych nierzadko zaznaczano, które artykuły zostały przytoczone na głos. Zwykle 
to strony prosiły o ich odczytanie. Miało to miejsce zarówno w sprawach kryminal-
nych, jak i cywilnych58. W świetle niektórych zachowanych rachunków procesowych 
wiadomo też, iż za czytanie artykułów otrzymywano osobną zapłatę59 .

Wiarygodność zeznań weryfikowano za pomocą tortur, niestety wobec milczenia 
źródeł w wielu przypadkach nie jesteśmy w stanie określić ich rodzaju. Przywiązywa-
no również uwagę do przesłuchania świadków i analizy dowodów rzeczowych, o ile 
takie zostały znalezione. Dobrowolne przyznanie się do winy stało wprawdzie najwy-
żej w hierarchii dowodów, ale nie można zaprzeczyć niemałej roli, jaka przysługiwała 
właśnie zeznaniom świadków. Świadczą o tym nie tylko analizowane przypadki. Jeśli 
odnieść się do pozostałej dokumentacji wytworzonej przez bytomski sąd wójtowski 

56 W takiej formie rozpoczyna się protokół z 1667 r. z procesu Anny Słupskiej i Katarzyny Wacławczyk. 
Podobnie wypunktowane pytania zachowały się także w innych protokołach, np. o dzieciobójstwo (AP 
Katowice, ZdbAMB,  sygn. 5633) czy w  procesie szajki przestępczej, której przewodził Stanisław 
Kuglarz (AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 5524).

57 Obrońca ów, określony w rachunku mianem „pomocnego człowieka”, błędnie został zidentyfikowany 
przez U. Szumską (Przyczynek…, s. 84, przyp. 27) jako pomocnik kata.

58 Znakomitym tego przykładem jest sprawa o kradzież owcy z 1685 r., która ciągnęła się ponad rok, 
a podczas której bardzo sprawnie przerzucano się artykułami prawnymi. Jedna ze stron sięgnęła nawet 
po pomoc kanclerza księstwa opolsko-raciborskiego. AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 5742, k. 10.

59 Np. AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 3625 – rachunek za proces Wojciecha Jabłońskiego. W tym przy-
padku artykuły czytał pisarz.
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czy praktyki sądowej sąsiednich Gliwic, da się zauważyć, iż często wina oskarżonego 
„ze swiadkow się nie pokazala”. Szczególnie istotne znaczenie miało to dla spraw 
spornych cywilnych, gdzie świadkowie bywali czasem jedynym punktem odniesienia 
pozwalającym na ogląd sprawy. Ich zeznania poprzedzane były przysięgą zarówno 
cielesną, jak i słowną. Tak też w 1645 roku powołany na świadka Jerzy Giermek, 
w sprawie Doroty Niwkowej „sprawiedliwe, swiadomie […] po Uczynioney ciele-
sney Przysiedze, według Porządku Prawa […] wyznanie swoye na Papieru spisane 
podal”. W protokole z 1667 roku zachował się natomiast tekst przysięgi komornicy 
Zofii Janikowej:

Ja Zophia przysiegam Panu Bogu wszechmogącemu w Troycy Sw Iedinemu i ze cokolwiek 
przed Prawem Zagaionym pytana bede ze chce wszelyako prawde, prawąa a sprawiedliwa 
czymkolwiek wiem przyczymech byla i czom widziala, slyszala, wyznac y powiedzieć nic 
niezataiąc, ani nieprzyczyniaiąc, nieoglądaiąc się na przyiazn y na nieprzyiazn, na przyja-
cielstwa ani na nieprzyacielstwa, ani na dary, na gniew, na zawiscz na grozbę, ani na nic 
takowego, coby mię od swietey prawdy odwiescz y odpędzić mielo. Atak mi Pan Bog 
pomagai w Trooycy Sw Iedyny, a dostojna Panno Maria i Wszyscy Sw Amen.60

W protokole odnotowano też nieobecność młynarza Melchiroa z Chorzowa, ma-
jącego zeznawać w sprawie Anny Słupskiej. Brak pełnych protokołów z pozostałych 
rozpraw nie pozwala na określenie, w jakim stopniu zeznania świadków wpłynęły 
na decyzję sądu wobec reszty oskarżonych. Można jedynie domniemywać, iż mogły 
między innymi przyczynić do zwolnienia Hanny Kurowej z aresztu po pierwszej 
rozprawie. 

Zeznania zazwyczaj miały miejsce zaraz po przesłuchaniu oskarżonych. W proce-
sach o czary tę kolejność można rozpatrzeć jedynie na podstawie protokołu z roku 
1667. W tym przypadku kobiety  przesłuchiwane były po kolei, co najmniej dwa 
razy, między 25 a 26 kwietnia. Sugeruje to określenie „przy drugiey inquisitii” jesz-
cze przed datą 27 kwietnia – tego dnia bowiem zeznawała Zofia Janikowa.

Proces kończył się wydaniem, a następnie wyegzekwowaniem wyroku sądowego. 
Zdarzało się jednak, iż zwlekano z jego ogłoszeniem, odraczając go w czasie o kilka 
dni, a czasami – w niektórych okolicznościach – nawet o miesiące. Wpływał na to 
brak porozumienia między stronami na drodze ugody, zwłaszcza podczas rozpraw 
cywilnych. W przypadku procesów karnych wiązało się to z trudnością dowiedzenia 
winy, co prowadziło z kolei do dalszych przesłuchań bądź poszukiwań kolejnych 
dowodów czy świadków.

Określenie długości omawianych procesów nie przysparza większych problemów, 
gdyż wszelka dokumentacja została opatrzona datami dziennymi. Zestawiając zatem 
pismo wzywające do ponownego aresztowania Hanny Kurowej z dnia 10 czerwca 
1653 roku z datą ogłoszenia wyroku 22 czerwca, można przypuszczać, iż proces 
trwał minimum dwanaście dni. Nie sposób sprecyzować bowiem długości pierwszej 
rozprawy, po której oskarżona została zwolniona z aresztu. Trzynaście lat później pro-
ces Katarzyny Niedzieliny przeciągnął się do dziewiętnastu dni nie tylko przez brak 
głównego dowodu, czym było przyznanie się do winy, ale też ze względu na koniecz-
ność ciągłego kontaktu z hrabią Gabrielem Fryderykiem Hencklem przebywającym 

60 AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 4613, k. 7.
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wówczas w Tarnowskich Górach. Prawdopodobnie doszło też do przesłuchań pozo-
stałych osadzonych w areszcie kobiet, powołanych przez Niedzielinę. O długości jej 
procesu informuje rachunek za pobyt kobiety w areszcie. Znacznie krócej, bo około 
trzech dni, trwały procesy Krystyny Wacławczyk i Anny Słupskiej.

Wyrok określany był mianem nauczania, decretu bądź ortelu, a rozpoczynała go 
formuła wskazująca urząd wójtowski jako organ go zatwierdzający. Zazwyczaj zaczy-
nała się od słów: „My Woyt, Landtwoyt, y przysęzni miasta Bythomia”. Tekst ów był 
stałą formą zapisu, acz wkradały się weń czasem pewne modyfikacje. Generalnie 
to pierwsze zdanie podkreślało też, kto przewodniczył procesowi sądowemu, czy 
był to wójt z ławnikami, czy uczestniczył w nim też landwójt. Dla procesu Hanny 
Kurowej zachował się wyrok w  postaci listu, zapewne skierowanego do kancelarii 
hrabiowskiej, zatytułowanego na odwrocie: „Nauczanie Vrzędu Woytowskiego stro-
nę Guslarki Kurowey”61. Rozpoczyna się słowami: „W sprawie Hanny Kurowey Stro-
ne niesłusznych Vimyslow a guślarstwa”, dalej zaś występuje uzasadnienie wyroku. 
Przypuszczalnie nie jest to oficjalny dokument, który z pewnością dołączony był do 
akt procesowych. W przypadku tego tekstu była to raczej informacja przeznaczona 
do wiadomości hrabiego Henckla, podsumowująca wynik procesu. Dowiadujemy 
się też, że odbył się on bez obecności landwójta, który pojawił się w procesach Anny 
Słupskiej i Krystyny Wacławczyk oraz Katarzyny Nidzieliny, więc proces dotyczył 
poddanej miejskiej. 

Już jednak w protokole z 1667 roku mamy do czynienia z formalnym aktem praw-
nym. Zaczyna go tytuł „Decret Kristynie Waczlawczikowey”, dalej zaś czytamy:

Za narządzeniem y poręczeniem JMsci Pana Jana Mieroszewskiego z Mieroszowicz na 
Michalkowiczach a Malobandzu Heyttmana Ziemskiego Panstwa Bythomskego, a Pod-
sędka xstwa Sziewierskego, któremu datum na Malobandzu dnia 25 Aprilis przytomnego 
1667 Roku, także y za narządzenem sławnych, Mądrych y opatrznych Panow Burgmistrza 
y Raddy Miasta Bythomia, My Woyt, Landwoyt y przysęzne osoby Vrzędy y Prawa Lawicy 
miasta Bythomia […].

Wstęp ten wymienia urzędników zaangażowanych w przeprowadzenie procesu, 
a więc wójta, landwójta oraz ławników, a także osoby trzymające nad nim formalną 
pieczę i pośredniczące na etapie złożenia przez T.M. Krylińskiego skargi. Byli to sta-
rosta ziemski oraz burmistrz wraz z radą miejską. W tym miejscu formalności jednak 
się nie kończą. W dalszej części wyroku odnotowano miejsce przeprowadzenia sesji 
sądowej i kolejnych jego uczestników wraz z tytułami, a także nazwiska oskarżo-
nych62: 

[…] takoz my się nalezicie zachowali, a ziadąc na grunt JMsci Pana Theodora Marcina 
Krylinskiego dzedzicznego Pana na Bytkowie a Rogozniku, Pisarza Ziemskego xstwa Sie-
wierskiego maiąc przydanych sobie osoby y starszych z gruntow y dzedzin Michalkowicz 
y Ssymianowic, Zasiednąwszy Prawoźmy Zagayili, w tey przy[czynie] miedzy Waczlawem 
Koską, pomocnym Czlowiekem na mieyscu […] Pana Krylinskiego Zalobnikiem z iedney, 

61 AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 5516, k. 2.
62 Co ciekawe, w odniesieniu do wcześniejszego spostrzeżenia, jakoby proces bardziej skupiał się na 

Krystynie Wacławczykowej, w wyroku tylko jej nazwisko wymieniono w tytule dokumentu, a Anna 
Słupska została dopisana na marginesie tekstu.
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a Krystiną Waczlawczikową y Anną Slupską maiącą przy sobie za defensora Jana Kalusa 
posprawie nieyakych czarow albo y guslow, obzalowaną zstrony drugiey. 

Tutaj dokument wymienia gremium obecne przy odczytaniu wyroku, które skła-
dało się ze starszych z dziedzin Michałkowic i Siemianowic, wójta, landwójta oraz 
ławników miasta Bytomia. Po tym obszernym wstępie wymieniono podstawę praw-
ną do wydania niniejszego wyroku: 

[…] co zobustron ustnie przemówiono, listownie y articulami prawnymi allegirowano 
było, wszystkie okolicznosczi, podlug neylepszey moznosczi pilnie uwazaiac z Prawa na-
szego Zagaionego a niepodeyzrzalego ten Decret ferujemy […].

Dalsza część tekstu streszcza w zasadzie przebieg rozprawy, dochodząc stopniowo 
do puenty, czyli orzeczenia kary:

[…] z tych a takowych przyczyn, a ze na gruncie JM. Pana swego zgorszenie przesto dala, 
podlug articulu prawnego, de criminiby extraordinarys, pod lit: P. articula 23. W pokutę y 
karanie upadla powinna iest.63

W stosunku do obu kobiet sąd uznał za zasadne wygnanie ich ziemi bytomskiej 
pod groźbą ostrego karania, jeżeli któraś z nich zdecydowałaby się na nielegalny 
powrót. Skazane – klęcząc pod niebem, przykładając dwa palce prawej dłoni do 
lewej piersi – złożyły uhrfrid, czyli przysięgę zobowiązującą do trwałego opuszczenia 
ziemi bytomskiej. W formule zawarto też przyrzeczenie o niepodejmowaniu zemsty 
wobec oskarżyciela, osób prawnych ani społeczeństwa bytomskiego. Ponadto pod-
kreślono zaniechanie dotychczasowej działalności guślarskiej. Szkoda, że dokument 
nie opisuje dalszego przebiegu wydarzeń, bowiem kara banicji zwykle występowała 
w formie swoistego rytuału. Nie bez przyczyny ówcześni nazywali go wyświeceniem, 
co miało odzwierciedlić udający się do bram miejskich orszak złożony z oskarżonych, 
kata i osób niosących pochodnie64. Często karze tej towarzyszyła chłosta. O tym, jak 
wyglądała ceremonia wygnania w Bytomiu, wskazują pośrednio cztery inne doku-
menty, jeden z 1614, dwa z 1645 i ostatni z 1677 roku. Szczególnie interesujący pod 
tym względem jest ów późniejszy wyrok skazujący niejakiego Grzegorza Pastuchę, 
winnego współudziału w przestępstwie. Oskarżony został doprowadzony na miejsce 
straceń, gdzie kat uniósł miecz nad jego szyją, pozorując karę ścięcia. Następnie po-
wrócono do miasta i tam wykonano chłostę, po której skazaniec opuścił bramy miej-
skie65. Natomiast według dokumentu z 1614 roku oskarżoną o cudzołóstwo kobietę 
wypędzono z miasta miotłami. 

63 AP Katowice, ZdbAMB, sygn 4613, k. 8–9.
64 W Encyklopedii staropolskiej Zygmunta Glogera czytamy: „Wyświecanie. Kara wypędzenia z miasta, 

stosowana głównie do złodziei i nierządnic. Wyrok magistratu lub starosty skazywał zwykle winowajców 
na rózgi publiczne pod pręgierzem, a potem wyprowadzenie za bramy miasta przez kata w orszaku jego 
butlów, czyli oprawców, którzy przyświecali pochodniami, skąd poszła nazwa kary.” – http://historiawi-
zualna.pl/wyswiecanie-z-miasta-1868_1143 [dostęp: 23.04.2017].

65 AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 1495. Z 1645 r. zachowały się dwa pisma z Tarnowskich Gór z prośbą 
o przysłanie tam bytomskiego kata. Oba dotyczą tej samej sprawy oskarżonej o nierząd kobiety. Pierw-
sze z nich mówi o dokonaniu egzekucji, drugie natomiast, będące wznowieniem prośby, oznajmia, 
iż „ma być dokonana egzekucja i wyprowadzenie nierządnicy z miasta”. Niewykluczone, iż chodziło 
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informacje o oskarżonych
Uczestniczkami procesów było sześć kobiet zamieszkujących terytorium państwa 

bytomskiego, przy czym w dwóch przypadkach – z 1640 i 1645 roku – tematyka 
czarów pojawia się pośrednio i dotyczy raczej pomówień i plotek. Był to przypadek 
Maruszy Kijowej i Doroty Niwkowej, którym nie wytoczono osobnych procesów 
o czary. Cztery kolejne kobiety to Hanna Kurowa, która w 1653 roku została skazana 
na banicję, Katarzyna Niedzielina, której proces odbył się w 1666 roku oraz Krystyna 
Wacławczyk i Anna Słupska sądzone równocześnie w 1667 roku. 

Informacje o nich ograniczają się do pojedynczych wzmianek. Na podstawie da-
nych zawartych w protokołach można ustalić jedynie kilka niepełnych faktów doty-
czących oskarżonych. Otóż Katarzyna Niedzielina, Dorota Niwkowa oraz Krystyna 
Wacławczykowa z pewnością nie należały do najniższej warstwy społecznej. Katarzy-
na Niedzielina zamieszkiwała jedno z przedmieść bytomskich, Gliwickie albo Roz-
bark, a przypuszczalnie konfiskata jej majątku pozwoliła na pokrycie części kosztów 
procesu66. Wacławczykowa natomiast była poddaną siewierskiego pisarza ziemskiego 
Teodora Marcina Krylińskiego na jego włościach w Bytkowie, będącym dziś dzielnicą 
Siemianowic Śląskich. Obie były mężatkami, przy czym o mężu Niedzieliny wia-
domo jedynie, iż nazywał się Piotr. Brak z kolei informacji o małżonku Wacławczy-
kowej, która w momencie procesu była już prawdopodobnie wdową, skoro jej syn 
Walenty zobowiązał się zostać poddanym Krylińskiego po skazaniu matki. Obie ko-
biety posiadały też własne gospodarstwa oraz służbę. Sługą Niedzieliny był nieznany 
z imienia mężczyzna, o którym wiadomo, że podczas przesłuchania oskarżonej wiązał 
ją do próby wody, za co otrzymał zapłatę. Komornicą Wacławczykowej była z kolei 
niejaka Zofia Janikowa, która przybyła na Śląsk z Królestwa Polskiego.

Jeśli chodzi o Dorotę Niwkową, to na podstawie zeznań świadka z 1645 roku do-
wiadujemy się, że około 1635 roku wśród swych współobywateli dała się poznać jako 
panna znająca tajniki magii miłosnej. Jedynym śladem pozwalającym określić jej dal-
sze losy to nazwisko Niwka, które stawia ją w szeregu zamożnych rodzin państwa by-
tomskiego. Marcin Niwka, wymieniony jako strona w konflikcie z 1645 roku, w tym 
samym roku pojawia się w źródłach jako sekretarz starosty ziemskiego67. Przypusz-
czalnie ten sam Marcin Niwka w roku 1651 wystosował pismo z Tarnowskich Gór, 
w którym usprawiedliwia swoją nieobecność w Bytomiu między innymi chorobą 
swojej żony Doroty68. W późniejszym okresie również można spotkać nazwisko ko-
lejnych pokoleń Niwków na stanowiskach urzędniczych, których pisma wychodziły 
z kancelarii hrabiowskiej w Tarnowskich Górach. W 1665 roku był to Marcin Niwka 
Młodszy, a później Andrzej Niwka, piastujący urząd sekretarza starostów ziemskich 
– najpierw Jana Mieroszewskiego, później zaś od 1668 roku Jana Paczyńskiego.

O pozostałych kobietach, Maruszy Kijowej, Hannie Kurowej i Annie Słupskiej, 
nie można wiele powiedzieć. Kijowa została wprawdzie pomówiona o uprawianie 
czarów przez sąsiada Grzegorza Oparkę, ale nie przysporzyło jej to większych kon-

o dokonanie tego samego rytuału – symbolicznego uniesienia miecza nad głową skazanej, a następnie 
wydalenie jej z miasta. AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 2962, 4793.

66 Co ustaliła w swoich badaniach U. Szumska: Przyczynek…, s. 80.
67 AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 2963.
68 AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 3085.
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sekwencji. Obie rodziny były wówczas skłócone. Na temat Maruszy wiadomo je-
dynie, że od 1641 roku była wdową, jednak jeszcze rok wcześniej, kiedy doszło do 
sąsiedzkiego konfliktu o ziemię z Oparką, jej małżonek Wojciech Kij nadal żył. Udało 
się pośrednio ustalić lokalizację gospodarstwa i ziemi, które stały się kością niezgody 
obu rodzin. Mieściły się przypuszczalnie w pobliżu bramy Gliwickiej, na co wskazuje 
prośba syna Grzegorza Oparki, Piotra, skierowana do sądu ziemskiego w 1655 roku. 
Piotr wnosił wówczas o oszacowanie zagrody przy bramie Gliwickiej, która przypadła 
mu w spadku po rodzicach69. W obu dokumentach – zarówno procesowym z 1640 
roku, jak i wymienionym piśmie do sądu – Grzegorz i Piotr Oparkowie wymienieni 
są jako ojciec i syn. Brak natomiast jakichkolwiek informacji dotyczących Hanny 
Kurowej, pierwszej bytomskiej czarownicy. Jeśli zaś chodzi o Annę Słupską, to była 
ona owczarką i znachorką, osobą, która często wdawała się w konflikty z prawem 
i często zmieniała miejsce zamieszkania. W ciągu kilku lat przed procesem w 1667 
roku mieszkała w granicach pszczyńskiego państwa stanowego – w okolicach Mikoło-
wa, później także w Chorzowie i w żadnej z tych miejscowości nie cieszyła się dobrą 
opinią. W 1665 roku, opuszczając mikołowski areszt, zamieszkała na gruncie Teodora 
Krylińskiego, który jeszcze nim doszło do procesu, próbował ją wygnać ze swojej zie-
mi. Niewątpliwie Anna Słupska jako jedyna z oskarżonych faktycznie miała szeroki 
zakres wiedzy w obszarze medycyny ludowej. Według jej zeznań uczyła się fachu od 
swojej ciotki, znała rodzaje ziół oraz ich zastosowanie zarówno w celach leczniczych, 
jak i zabronionych prawnie, jak na przykład spędzanie płodu.

procesy
Marusza Kijowa i Dorota Niwkowa

Wobec braku większej ilości źródeł nie można stwierdzić, aby procesy o czary 
w Bytomiu stały się procederem masowym, aczkolwiek nie był to problem zupełnie 
nieznany ani lokalnym władzom, ani społeczeństwu. Oskarżenia o czary stanowiły 
w pewnej mierze odzwierciedlenie oddolnych konfliktów toczących się w obrębie 
wspólnoty rodzinnej czy sąsiedzkiej, a proces mogły zapoczątkować skargi bądź po-
mówienia sąsiadów. Z tego względu warto było dbać o zachowanie dobrego imienia 
i nieposzlakowanej opinii. I chociaż sprawy o zniesławienie nie są przedmiotem ni-
niejszych rozważań, warto podkreślić, iż pomówienie o czary mogło być środkiem 
wykorzystanym przed sądem w celu odniesienia własnych korzyści. Dobitnym tego 
wyrazem jest spór o ziemię między rodzinami Kij i Oparka, który miał miejsce w 1640 
roku. Wówczas Grzegorz Oparka postawił płot między gospodarstwami, który w opi-
nii Wojciecha Kija znalazł się częściowo na jego ziemi. Nasilający się konflikt dopro-
wadził do rękoczynów i wyzwisk, a nazwanie Maruszy Kijowej „kurwą, czarownicą 
i bożkiem”70 pociągnęło za sobą konsekwencje na drodze sądowej. Prawdopodobnie 
Oparka nie poprzestał na inwektywie, ale faktycznie próbował wykazać, iż włada ona 

69 Uściślając, był to dział macierzyński, a więc odziedziczył tę ziemie po matce. Ojciec, Grzegorz Oparka, 
nie zostawił po sobie testamentu. Ziemia ta została wyceniona pierwotnie na 30, później zaś na 100 
talarów śląskich. AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 590.

70 AP Katowice, ZdbAMB, sygn, 5710. Dokument ten został błędnie datowany na rok 1690, w inwenta-
rzu zaś opatrzony datą 1681. Ewidentnie jednak widnieją na nim daty z sierpnia 1640 r. Podobny jest 
też charakter pisma w porównaniu z fragmentem księgi wójtowskiej (sygn. 5739) dotyczącej sprawy 
Kijów i Oparków.
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magią. Jego zarzuty zostały zapisane w księdze wójtowskiej pod datą 20 czerwca 1640 
roku: „yakoby sie miała czarami, gusłami, omywaniem71 ludzi bawic y Pana Cellarego 
psa iesc”72.  Być może Kijowa wniosła równocześnie skargę o zniesławienie, ponieważ 
sąd nie uznał oskarżeń Oparki, który w konsekwencji trafił do aresztu, bynajmniej nie 
spodziewając się tak niefortunnego dlań obrotu sprawy. Nie bezpodstawnie Karen 
Lambrecht twierdzi, iż toczące się wówczas procesy w dużej mierze stanowiły odbicie 
konfliktów społeczno-ekonomicznych73, a rzucenie oskarżenia mogło stanowić łatwe 
narzędzie eliminacji niewygodnych sąsiadów bądź krewnych.

Wymieniony przypadek to najwcześniejsza wzmianka dotycząca problemu czarów 
na omawianym terenie. Kolejna pojawiła się pięć lat później, w marcu 1645 roku, 
wraz z nazwiskiem Doroty Niwkowej. Kontekst rysuje się podobnie jak w poprzed-
nim przypadku, jako że czary nie stanowiły tu przedmiotu dochodzenia, które tym 
razem dotyczyło małżeńskiego sporu pomiędzy niejaką Anną Bruśkową a Adamem 
Bruśkiem i Marcinem Niwkiem. Proces rozpoczął się w lutym, kiedy Brusiek oskarżył 
swoją żonę o cudzołóstwo przed sądem w Tarnowskich Górach74. Wobec odpieranych 
zarzutów proces przybrał na sile, a małżonkowie – przerzucając się wzajemnymi oskar-
żeniami o uczynki cielesne – podawali kolejne nazwiska domniemanych kochanków 
i świadków. Dochodzenie wyszło poza granice miasta, co sugeruje korespondencja 
z Woźnikami i Bytomiem75. Pojawienie się Doroty Niwkowej w całej sprawie stano-
wiło zapewne rykoszet sporu między Bruśkami. Dokument, w którym pada jej na-
zwisko, zawiera niezwiązane z sobą wypowiedzi trzech świadków, zeznających przed 
sądem wójtowskim w Bytomiu76. Jej historia przedstawiona została przez pierwszego 
świadka, wdowca Jerzego Giermka, członka bytomskiego cechu rzeźników. Była to 
w zasadzie relacja jego konkurów do Doroty, którą przez trzy lata odwiedzał, „kiedy 
mu się podobało”. Panna zaś wręczyła mu wieniec, co stało się przedmiotem plotek 
wśród sąsiadek. Uważały bowiem, że wianek stanowi artefakt, za pomocą którego 
Dorota posługuje się magią miłosną. Giermek przyznaje, że słyszał „od klachaczek, 
żeby niektore umiały takie wience wicz, inżli go dowiye, musi do niey ten, ktorego 
chce, przybiegać”77. Zauroczony wdowiec twierdził natomiast, iż kochał ją „cnotliwie 
i dobrze”. Nie dawał wiary plotkom, podkreślając przy tym, iż na czarach się nie zna 
ani w takowe nie wierzy. Równocześnie wyraził swoją opinię na temat plotkowania, 
które jego zdaniem jest domeną osób często odwiedzających karczmy, nadużywają-
cych alkoholu i generalnie świadczy o braku dobrych manier. Mimo to zaprzeczył, być 

71 Chodzi o niekonwencjonalne leczenie ludzi, polegające na obmywaniu ich, czasem wywarami z ziół. Jak 
wynika z późniejszych procesów, gdzie stawiano podobne zarzuty, takie zabiegi zaliczane były w Byto-
miu do guseł.

72 AP Katowice, ZdbAMB, sygn, 5739, k. 6.
73 Z recenzji M. Boguckiej – „Przegląd Historyczny” 1996, T. 87, nr 2, s. 477.
74 AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 4782. Dokument zawiera zeznania świadków przeciw Annie Bruśko-

wej. 
75 AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 4786 oraz sygn. 4783.
76 Przesłuchanie odbyło się za zarządzeniem starosty ziemskiego państwa bytomskiego. Chociaż w pierw-

szym akapicie tekstu zaznaczono, że zeznania dotyczą sprawy Anny Bruśkowej, to każdy ze świadków 
opowiadał o innej sytuacji. Znalazły się tam m.in. zeznania wójta bytomskiego Marcina Wolnika, a także 
wspomniano osobę pisarza bytomskiego Jakuba Koskiusa. W związku z czym dla problematyki czarów 
znaczenie ma jedynie pierwsza wypowiedź. AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 4786, k. 1–2.

77 AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 4786, k. 1–2.
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może z przezorności, żeby w ogóle jakikolwiek wieniec dostał bądź go nosił. Należy 
jednak podkreślić, że zeznania Jerzego Giermka miały miejsce dziesięć lat po opisa-
nym incydencie z wiankiem78. Niestety, zestawiając je z zachowanymi fragmentami 
księgi wójtowskiej z lat 1626–1629, 1635, 1637–163879, nie udało się odnaleźć infor-
macji wskazujących, aby wówczas toczył się proces związany z czarami. Nie można 
wykluczyć jednak, iż owe plotki dotarły do władz miejskich jeszcze w 1635 roku, 
skoro na sesji sądowej padło pytanie związane z Niwkową i „magicznym” wiankiem.

Istotną kwestią odnoszącą się do obu wymienionych przykładów jest natomiast 
fakt społecznej wiedzy o zabobonach i możliwościach ich stosowania, o czym prze-
konują również informacje z późniejszych protokołów. Wiele rozmaitych praktyk 
przetrwałych w kulturze ludowej miało zresztą stać się w przyszłości celem badań 
etnograficznych. Jakkolwiek wplatanie czynności magicznych w treść życia codzien-
nego nie było niczym nowym także i dla  mieszkańców państwa bytomskiego, to no-
wością była zmiana perspektywy postrzegania takich zabiegów, wykreowana na fali 
powielanych przez nowożytną teologię i naukę wyobrażeń o czarownicy. Pozwoliło to 
bytomianom sięgnąć nawet dalej, skoro w 1722 roku władze miejskie wystosowały 
do cesarza skargę, w której zarzucono posługiwanie się magią pewnemu żydowskie-
mu dzierżawcy użytkującemu karczmę, browar i gorzelnię przed bramą Pyskowic-
ką, które należały do hrabiego Henckla. Żyd ów nie dość że wbrew cesarskiemu 
zakazowi pobierał myto, to jeszcze rzekomo za pomocą czarów przyciągał do siebie 
klientów, wykorzystując ku temu takie artefakty, jak trupia czaszka i para wilczych 
oczu. Cały tekst, składający się z 24 punktów i 66 załączników, wymierzony był prze-
ciwko działalności ówczesnego pana stanowego Karola Józefa Henckel von Donner-
smarcka, którego polityka wspierała żydowski handel, tym samym przynosząc szko-
dę chrześcijańskim kupcom80. Poglądy ówczesnych mieszkańców na temat czarów 
i wiary w siły nadprzyrodzone znalazły też wyraz w relacji anonimowego podróżnika, 
który w pierwszej połowie XVIII wieku przemierzył Włochy, Austrię, Czechy oraz 
Śląsk. W 1715 roku wydał relację z owej podróży, w której pisał o mieszkańcach Tar-
nowskich Gór, jakoby powszechnie wierzyli, iż wśród nich można spotkać powstałe 
z grobu, a dawno już zmarłe czarownice81 .

Sprawa Hanny Kurowej
Pierwszym, znanym w historii miasta procesem o czary był proces Hanny Kuro-

wej, który odbył się w czerwcu 1653 roku. Oskarżona ukryła w trumnie zmarłego 
dziecka trzy kawałki chleba i krzyżyk spleciony z ziela kłokociny, co potwierdziła 

78 „Aze yuz temu przez dziesiet liat, pomniec ych niemogę, a nierad tez klachow słucham […].” – AP 
Katowice, ZdbAMB, sygn. 4786, k. 1–2.

79 Księga urzędu wójtowskiego w Bytomiu cz. II – AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 5738.
80 Bytom. Zarys rozwoju miasta. Red. W. Długoborski. Kraków 1979, s. 84–85. Spory miasta z panami 

zwierzchnimi były zresztą częstą bolączką bytomian. Więcej szczegółów na ten temat podaje W. Ślęzak: 
Bytom za rządów Hohenzollernów i Hencklów von Donnersmarck 1532–1742. Dzieje i zabytki. Bytom 
2000.

81 Compendium Magisch – Sympathetis – und Antipathetischer wieder die Zaubere, Hexen, Unholden und 
Truten […] mit etlichen sehr nützlichen Medizinalischen, Ökonomischen und anderen Künstlichen Gehe-
imnischen untermischet. [W:] A. Bartsch:  Ein anonymes Buchlein von Jahre 1715 und seine Bedeutung 
für schlesiche bezw. Oberschlesiche Sagen. „Oberschlesien” 1903, H. 12, s. 838 – http://www.dbc.wroc.
pl/dlibra/doccontent?id=9522&from=FBC [dostęp: 13.04.2013].
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przeprowadzona ekshumacja zwłok82. Zabieg ten miał sprawić, że „iey w domu wieczi 
zadin nie umrze”83, toteż poleciła ten sposób Jadwidze, żonie Pietrka Koziego, kiedy 
ta straciła dziecko. Małżeństwo niestety złożyło donos, co spowodowało wszczęcie 
dochodzenia. Po pierwszym posiedzeniu sąd zbagatelizował sprawę, jednak z polece-
nia hrabiego wznowiono proces. Poddana torturom kobieta przyznała się do „winy”, 
toteż za praktykowanie „takowych wymysłów szatańskich”, których „Pan bóg sie 
brzydzi”, została wygnana z państwa bytomskiego. Przykład ten wyraziście ilustruje 
siłę zabobonnych wierzeń, a co więcej, wplatanie ich w ramy doktryny religijnej, co 
było cechą charakterystyczną społecznego światopoglądu ówczesnego stulecia.

Sprawa Katarzyny Niedzieliny
Następny proces miał miejsce dopiero w 1666 roku, a jedyny ślad, jaki po nim 

pozostał, to rachunek za poniesione przez urząd wójtowski koszty84. Dokument ów 
stanowił prawdopodobnie załącznik do pozostałych, dziś niezachowanych, akt pro-
cesowych. Dodatkowo zachował się urywek korespondencji dotyczący oskarżonej 
Katarzyny Niedzieliny85. Dokumenty nie określają jednak, kto i o jakie dokładnie 
czynności oskarżył kobietę. Bez wątpienia jednak sprawa musiała być dosyć skompli-
kowana. Oskarżona nie dość, że spędziła w areszcie ponad dwa tygodnie, to została 
poddana próbie wody, a przypuszczalnie także torturom, w trakcie których powołała 
trzy wspólniczki. Jedną z nich była Jaculia Czypionkowa z Rozbarku, „zona Blaskowa 
[...] poklepana od tey delikwentj, ktora sie tyż czarami bawicz poczeła i odwołać 
jeji nie chciała”86. Pozostałe to mieszkanki Przedmieścia Gliwickiego Jadwiga Wi-
kłukowa i Dorota Rumanka87. Wszystkie trzy zostały jednak uniewinnione decyzją 
hrabiego Gabriela Fryderyka Henckel von Donnersmarka. 

Analiza przypadku Niedzieliny prowadzi do dwóch, przeciwstawnych wniosków, 
zwłaszcza w kluczowej kwestii przypuszczalnego wyroku. Według interpretacji 
U. Szumskiej proces zakończył się wyrokiem skazującym kobietę na śmierć przez 
spalenie. Sugeruje to wymienienie w rachunku materiału drzewnego – tarcicy, którą 
opłaceni chłopi nieśli w miejsce domniemanej egzekucji: „dalem chłopom na jej 
strone, czo tarczicze Pod Gaj nosieli”88. Wniosek ten byłby prawdopodobny, gdyby 
nie fakt, iż  rachunek za tarcicę widnieje w punkcie trzecim, a więc w tym samym, 
w którym wymieniono wiązanie oskarżonej do próby wody. Cały fragment prezentu-

82 AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 423.
83 AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 5516.
84 AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 5605.
85 Zachował się jedynie list hrabiego Gabriela Fryderyka Henckla skierowany do władz miejskich (AP 

Katowice, ZdbAMB, sygn. 1264), jednak z rachunku wynika, iż w trakcie procesu miał miejsce stały 
przepływ informacji między hrabią a magistratem.

86 AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 5605.
87 AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 1264.
88 AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 5605. Zgodnie z definicjami słownikowymi, tarcica to: „deska z okrą-

glaka otrzymana przez przetarcie piłą równolegle do jego osi podłużnej – Elektroniczny słownik języka 
polskiego XVII i XVIII wieku. Red. W. Gruszczyński. Wyd. Polska Akademia Nauk, Instytut Języka 
polskiego – http://sxvii.pl/index.php?strona=haslo&id_hasla=9328&forma=TARCICA#9549 [do-
stęp: 20.05.2017]; „deska piłą tarta, ein Bret, eine Diele. Tarcice do różnych robot i różney grubości 
trą się z dębiny, sośniny, iedliny. […] Tarcica od brzegu, czyli od kory drzewa rznięta.” – Słownik języka 
polskiego. T. 3: R–T. Red. S.B. Linde. Warszawa 1812, s. 602.
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je się następująco: „Dałem chłopom na jej strone, czo tarczicze Pod Gaj nosieli, Item 
słudze od niej, czo ją wiązał do wody.” Wymieniony w tekście Goj to znajdujący się 
na południe od miasta młyn, zwany też Podgajem czy Podgajnym, który usytuowa-
ny był nad rzeką Bytomką. Niewykluczone więc, że cały punkt dotyczy spławienia 
czarownicy w stawie młyńskim, zaś przyniesiona tarcica mogła służyć do wykonania 
na miejscu wyciągu, który miał posłużyć spuszczeniu kobiety do wody. Ponadto 
wątpliwe jest, aby wyrok został wykonany poza miejscem straceń, którym był plac 
nazywany „Ścinadłem”, zlokalizowany na zachód od bramy Pyskowickiej, zatem 
w zupełnie  przeciwnym kierunku niż Goj. Na podstawie omawianego dokumentu 
nie można zatem jednoznacznie stwierdzić, że kobieta faktycznie została skazana na 
śmierć, a egzekucja została wykonana w okolicach młyna. Kary śmierci wykonywano 
wówczas publicznie, a takie wydarzenia, jak spalenie czarownicy z pewnością przy-
ciągały tłumy gapiów i odbywały się w miejscach do tego przeznaczonych. 

Budzące wątpliwości interpretacyjne informacje wymienia jeszcze punkt ósmy 
rachunku – niejasna prośba o wydanie przed urząd wójtowski krowy, którą mąż Nie-
dzieliny ukrył w Chorzowie: 

Dałech pomocnemu człowiekowi, ktory przi prawie beł ad rationem 4 ces. a gdy sie swojej 
zoni, tej czarownicze, ujmuje, tedy prosiemy, aby nam takową krowe na Urząd postawieł, 
czo ją spota do Chorzowa wydał. Za czo uprasamy, aby nad nami reka była trzimana gdys 
to jus ta  sprawa była u pana regenta [...]89 . 

Urszula Szumska uznała, iż w obawie przed utratą całego majątku, z którego 
częściowo mogły zostać pokryte koszty procesu, mąż oskarżonej wywiózł zwierzę 
do Chorzowa.  Badaczka ponownie jednak wyjęła fragment z kontekstu całego zda-
nia, jednocześnie błędnie przyjmując, iż pomocny człowiek był pomocnikiem kata. 
Określeniem tym natomiast nazywano obrońców na procesie sądowym, zaś przy-
toczony cytat sugeruje, iż w tym przypadku linię obrony być może prowadził mąż 
oskarżonej. Występowanie w  imieniu członka rodziny, małżonki bądź dzieci, było 
dosyć powszechną praktyką, znaną również z gliwickich i opolskich ksiąg sądowych. 
W takim wypadku wątpliwości budzi jednak zapłata za wykonane czynności oraz 
użycie określenia pomocnego człowieka, które wyraża raczej wykonywanie pewnego 
zawodu, nie zaś doraźne wystąpienie w imieniu oskarżonej małżonki90. Tymczasem 
w źródłach nie spotkałam się z urzędnikiem o nazwisku Niedziela. Wydaje się więc, 
iż oprócz obrońcy, przed sądem stanął też mąż oskarżonej, który w  roli świadka ze-
znawał na jej korzyść, na co wskazują słowa: „a gdy sie swojej zoni, tej czarownicze, 
ujmuje”91. Krowa zaś mogła być środkiem dowodowym w sprawie. W takim wypad-
ku można ostrożnie przyjąć, że kobieta została oskarżona o spowodowanie czarami 
szkód na bydle. Ten trop prowadzi więc do hipotezy dotyczącej wyroku, jakim mogła 
być banicja, biorąc pod uwagę, iż rok później kolejna czarownica, której między inny-
mi również zarzucono zaczarowanie bydła, została wygnana z państwa bytomskiego. 

89 AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 5605.
90 Tym niemniej wówczas nie wykształcił się jeszcze odrębny zawód adwokata, a jego funkcję pełnili za-

zwyczaj członkowie ławy miejskiej.
91 Według słownika polszczyzny XVII i XVIII w. „ująć się” oznacza stanąć w czyjejś obronie – Elektronicz-

ny słownik… [dostęp: 28.05.2017].
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Proces Krystyny Wacławczyk i Anny Słupskiej
Proces ów ma najobszerniej zachowany protokół i chociaż brak jego początkowych 

kart, to zawiera wiele cennych informacji92. Są to wiadomości dotyczące magii i gu-
seł, ale dokument pozwala też prześledzić proces sądowy. Ma to szczególną wartość 
historyczną dla rozszerzenia wiedzy o sądownictwie miejskim w XVII-wiecznym 
Bytomiu, zwłaszcza że jest to jedyny, niemal  w pełni zachowany protokół dotyczący 
procesu o czary na tym terenie. Tym bardziej dziwi fakt, iż nie został do tej pory 
szerzej omówiony. Wymieniono tu również artykuły prawne, które prawdopodobnie 
stanowiły podstawę dla bytomskiego sądu wójtowskiego w tego typu procesach.  

Rozprawa odbyła się w kwietniu 1667 roku na sesji wyjazdowej w Bytkowie, 
który – oprócz Rogoźnika – stanowił majątek Teodora Marcina Krylińskiego93 . Przed 
sądem stanęły wówczas jego poddane Krystyna Wacławczyk i Anna Słupska oraz ich 
obrońca Jan Kalus. Kryliński jako oskarżyciel reprezentowany był przez Wacława 
Koskę. Protokół zaczyna się od przesłuchania Krystyny Wacławczyk, której przed-
stawiono poważne zarzuty, określone jako „czary pieciorakie a potym siedmiorakie”. 
W oskarżeniu znalazło się też charakterystyczne dla tego rodzaju procesów posądze-
nie o pakt z diabłem, o ile tak należy rozumieć zapis: „zapomniąc się nad P. Bogiem, 
miala z duhnym Nieprzyacielem porozumienie”. Ponadto miała czynić szkody „na 
dobytku i urodzaju” za pomocą czarów, przepowiedzieć śmierć trzech osób z dworu, 
spowodować chorobę pani Krylińskiej przez magiczne ulokowanie jej w ciele poszko-
dowanej i wreszcie doprowadzić do zgonu dzieci państwa Krylińskich, którymi de 
facto zajmowała w czasie ich choroby. Jak wynika z tekstu protokołu, oskarżona sto-
sowała prawdopodobnie różne zabobonne czynności, które miały zapobiec wymie-
nionym nieszczęściom, a nie je spowodować. Wyznała później, iż nie wiedziała, że jej 
działania należą do wymienionej przez sąd kategorii czarostwa. Ukazuje to swoisty 
dysonans w zakresie wiedzy o magii pomiędzy władzami postrzegającymi ów temat 
przez pryzmat ideologiczny epoki a tkwiącym w zabobonie społeczeństwie. Tym 
niemniej żaden z prawnych artykułów, na które powoływano się w tym procesie, nie 
wymienia rodzajów praktyk magicznych, trudno zatem odpowiedzieć na pytanie, 
skąd bytomski wójt czerpał wiedzę o magii, skoro sklasyfikował czary oskarżonej jako 
pięcio- i siedmiorakie. 

Można by się zastanowić nad społeczną znajomością praktyk o wyraźnym zabo-
bonnym wydźwięku. Otóż Wacławczykowa zastosowała co najmniej dwa rodzaje 
guseł. W pierwszym przypadku była to próba uchronienia pani Krylińskiej przed 
poważnymi skutkami choroby. W tym celu podlała wodą wszystkie progi w dwo-
rze Krylińskich. Dodatkowo miała polecić nieznanemu z nazwiska chłopu wylanie 
wody pod kurnikiem. W zarzutach pojawiają się informacje, iż takie same czynności 
pomogły jej wyleczyć się, gdy sama chorowała. Ów zabieg nie został odebrany przy-
chylnie przez otoczenie, wręcz przeciwnie – uznano, że to właśnie doprowadziło do 
pogorszenia stanu Krylińskiej oraz śmierci jej dzieci, które „umarły iż tam94 chodzi-
ły”. Wprawdzie obrońca Wacławczykowej – Jan Kalus – próbował dowieść, że „to 
podlanie miala uczynila to z zyczliwosci ku Panu swemu”, jednak – jak już pokazał 

92 AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 4631.
93 Pełnił on funkcję pisarza ziemskiego w księstwie siewierskim.
94 Pod kurnik, gdzie również wylano wodę.
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przypadek Hanny Kurowej – dobre intencje to za mało w momencie, gdy niektóre 
czynności charakteryzują się rytualno-magicznymi zabiegami. Strona skarżąca cytuje 
też słowa Wacławczykowej, które miała wypowiedzieć w stronę chorej: „ieszcze 
[wasz mość] miala chorowacz dwie niedziele, ale ja [wasz mości] pomogę”.

Przypuszczalnie podlewanie progów i nieszczęśliwe konsekwencje tego zabiegu 
zostały powiązane z przygotowaniem pewnego wywaru, którego przyrządzanie we-
dług zeznań miała jakoby widzieć we śnie. Tajemniczy sen Wacławczykowej stał się 
więc główną osią, wokół której obracał się tok przesłuchiwań. Skierowanie docho-
dzenia w tym kierunku wydaje się być uzasadnione, zważywszy, że ówczesne prawo 
zaliczało wieszczenie do „czynów” karalnych i wiązało je z czarami95. Szczegóły snu 
poznajemy dzięki zeznaniom Zofii Janikowej, pochodzącej z Królestwa Polskiego 
komornicy oskarżonej. Opowiada ona o wydarzeniach w noc mięsopustną z niedzieli 
na poniedziałek, kiedy Wacławczykowa trawiona gorączką obudziła się i przywołując 
ją do siebie, opowiedziała swój sen: „Zoska widzialach cuda, niewidzialach takich 
yak zywa […]”. We śnie miała widzieć pewien rytuał, „czary wielkie”, w trakcie któ-
rego zamaskowane postacie gotowały wywar z jałowca, jaszczurki, węża, żaby, piór 
z koguta i „koskow czwartkowych”, który wylano później pod kurnik. Nie potrafiła 
jednak zidentyfikować postaci, ponieważ były zakryte, twierdziła jedynie, że były to 
dwie kobiety i „chlop był, nos miał wielky, okrutny”. Więcej szczegółów przytoczyła 
Krystyna, zeznając, iż widziała w dymie wywaru osoby, które miały umrzeć: „ieden 
młodzieniec, drugi chlop, a trzecia biala glowa”. Niewykluczone, iż sąd mógł powią-
zać taki opis sytuacji z sabatem, zwłaszcza że wymienione są uczestniczące w rytuale 
osoby trzecie. Abstrahując od tego, czy były to postacie rzeczywiste czy senne mary, 
strona skarżąca próbowała udowodnić, że Wacławczykowa czyniła czary i zabobony 
„z niektórymi towarzyszami”. Uderza też termin, na który przypadły te magiczne 
wydarzenia – „tydzien po godziech […] w nocy pierwiey niz kokot zapiał”, a więc 
czas, który według utrwalonych wierzeń ludowych nacechowany był swoistą mistyką 
i przekonaniem o zacierającej się granicy między światem fizycznym i zaświatami. 
Służąca oskarżonej definitywnie jednak zaprzeczyła, aby Wacławczykowa kiedykol-
wiek zajmowała się guślarstwem, wyznając, że przejęta snem kobieta nalegała, aby 
zacząć kopać pod owym kurnikiem w celu odczynienia złych czarów. Co z kolei daje 
wskazówkę, pozwalającą wnioskować, że chociaż oskarżona nie parała się czarną ma-
gią, to dobrze wiedziała, jak przeciwdziałać jej skutkom. Krystyna wrażeniami ze snu 
podzieliła się nie tylko ze swoją komornicą, lecz również z kucharką państwa Kry-
lińskich, którą prosiła, by ostrzec ich przed niebezpieczeństwem. Mimo nacisków 
Teodora Krylińskiego, w kwestii snu sąd przyjął wersję oskarżonej.

Pozostał jednak problem zaczarowania bydła, który badano w trakcie drugiego 
przesłuchania. Kobieta przyznała się wówczas do zarzuconego jej czynu, tym razem 
w trakcie bliżej nieokreślonych tortur. Ponownie mamy do czynienia z przygotowa-
niem wywaru, tym razem jednak z łatwiejszych do pozyskania składników: wody 
święconej „z trzech kosciolow w niedziela nowa wzietą”, którą po zmieszaniu z wodą 
do upieczenia dziewięciu bochenków chleba kropiła po dworze, a następnie kazała 
swojej szwagierce Reginie zakopać kociołek pod płotem, którędy przechodzi bydło. 
Zresztą na ten zarzut znalazł się dowód – brudne od sadzy naczynie zostało wykopa-

95 P. Wiązek: Prawo karne…, s. 94, przyp. 31.
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ne spod drzwi obory. Zabieg ten miał na celu sprowadzić chorobę na bydło niejakiej 
Bochny Ociepciny, co stanowiło zemstę za to, że ta jako pierwsza zaczarowała krowy 
Wacławczykowej. Krystyna zasięgnęła rady u Hedwigi Kostellanki i to od niej miała 
dowiedzieć się, jak przygotować wywar. Trudno ocenić, w jakim stopniu zeznania te 
są wiarygodne, a na ile wymuszone. Niestety w momencie trwania procesu nie żyły 
już obie wymienione kobiety, które mogłyby ustosunkować się do zeznań Krystyny. 
Ta wprawdzie przyznała się do zabiegów mających sprowadzić chorobę na bydło, 
wciąż jednak stanowczo zaprzeczała pierwszej części oskarżeń. Mimo braku innego 
punktu odniesienia poza zeznaniami oskarżonej, wydaje się, że opisane czynności 
odzwierciedlały rzeczywisty stan wiedzy Wacławczykowej na temat ówczesnych 
zabobonów. Jak można zauważyć, dominującym wśród nich czynnikiem było użycie 
wody (podobnie zresztą jak w 1640 roku, kiedy Grzegorz Oparka oskarżał Kijową 
o obmywanie ludzi). Potwierdza to również przypadek równolegle sądzonej kobiety, 
o czym dalej.

Anna Słupska, druga oskarżona, była owczarką zamieszkałą wcześniej w grani-
cach pszczyńskiego państwa stanowego. Nie można jednoznacznie stwierdzić, kiedy 
pojawiła się we włościach Krylińskiego. W trakcie procesu próbowała wykazać, iż 
jest jego poddaną już od sześciu lat, jednak okazało się, że dwa lata wcześniej wyszła 
z więzienia w Mikołowie, co poświadczył tamtejszy burmistrz listem datowanym na 
15 lipca 1665 roku. Być może właśnie wówczas udała się na ziemię bytomską, gdzie 
mieszkała przez dwa lata nim doszło do procesu. Zarzuty, jakie otrzymała, dotyczyły 
szeroko pojętego guślarstwa. W aktach wymieniono takie czynności, jak zakopywa-
nie czarów, rzucenie klątwy, czczenie innych bogów, szkodzenie krowom i ogólny 
nieurodzaj na włościach Krylińskiego, który już od dłuższego czasu próbował pozbyć 
się Anny ze swojej ziemi. Nieprzychylnie patrzono na stosowane przez nią praktyki 
lecznicze, w których przygotowywała rozmaite wywary z ziół. Dodatkowo zdema-
skowano inne jej występki, jak kradzież, wyrok za spędzanie płodu w Chorzowie oraz 
awanturnictwo. Nie była to więc postać zupełnie anonimowa dla swojego otoczenia, 
gdyż nie dość, że miewała problemy z prawem, to zaznaczono również, iż tak w pań-
stwie pszczyńskim, jak i w Chorzowie „narzekanie iest na nią, a ludzie mówią, ze się 
czarami i gusłami bawiła”. Większość z tych wątków została poruszona dość lako-
nicznie, w głównej mierze przesłuchanie sprowadzało się do kwestii ziołolecznictwa. 
W protokole zachował się opis stosowanych przez nią technik, do których zaliczała 
się częsta kąpiel, to jest dwa razy na dzień, obmywanie gorzałką oraz wywarem z ziół 
i wody święconej. Tak leczyła chorego młynarza Melchiora Sczekalę i jego małżonkę, 
obmywając ich przy brzegu rzeki. Przypuszczalnie taki sposób leczenia stosowała 
zwyczajowo, mówiła bowiem, że wcześniej „myła” ludzi w Mikołowie, a także wspo-
minała niejakiego Pawła Głucha z Chorzowa, któremu grzała ziele i wodę święconą. 
Umiejętności leczenia „ma z cziotki gdy iey uczila znac ziolka, z ktorych ludziom 
dopomagaią”.  

Bardzo ciekawa jest jej interpretacja praktyk leczniczych, która obrazuje pośred-
nio ówczesną mentalność ludzką i mieszanie zabobonu z religią. Argumentacja oskar-
żonej przywołuje siły boskie, bowiem „Pan Bog Ziola dla pozytku zdrowia ludzkiego 
stworzil, gdzie y Doctor drogiemi leykami leczą a przecę ludzie umierają”96. Słupska 

96 AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 4631, k. 12.
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dowodziła również, iż dawnym zwyczajem jest święcenie ziół, które wykorzystywa-
ne są przez ludzi do leczenia chorób, nadto dodała, że jej umiejętność w praktyce 
leczniczej pochodzi bezpośrednio z mocy Jezusa: 

Była to szczęśliwa godzina kiedy się pan Bóg narodził, jeszcze szczęśliwsza kiedy w niebo 
wstąpił, jeszcze to szczęśliwsza kiedy ja […] z jego skóry, z jego ciała, z jego żył, jego kości, 
iac ie wyzegnuią nie swoją mocą, ale pana Jezusową najświętszą panną uleczuję i uspoko-
iuię z obolenia.97

Proces zakończył się wygnaniem z państwa bytomskiego obu oskarżonych ko-
biet. Wprawdzie uszły one z życiem, należy jednak podkreślić, że kara banicji niosła 
za sobą konsekwencje społecznego wykluczenia. Działo się tak, ponieważ człowiek 
znaczną część życia spędzał w niewielkim kręgu lokalnej społeczności, a opuszczenie 
jej bez dokumentów legitymujących posiadanie obywatelstwa miejskiego pozbawia-
ło jednostkę wiarygodności, a w skrajnych przypadkach prowadziło do zepchnięcia 
wygnanej osoby na margines społeczny. Nierzadko zresztą dochodziło przy tym do 
konfiskaty majątku, a w oczach społeczeństwa wraz z zapadającym wyrokiem dana 
osoba przestawała istnieć. Wskazują na to przepisy śląskich ordynacji ziemskich, któ-
re zakazywały poddanym kontaktów z kategorią ludzi luźnych, a więc nieosiadłych, 
z kolei władze lokalne częstokroć zaznaczały w wyrokach, iż powrót wygnanej osoby 
będzie skutkował natychmiastowym wykonaniem kary śmierci bez ponownego są-
dzenia. W średniowieczu zresztą relegacja była stosowana jako środek łagodzący karę 
śmierci98. Poniekąd więc można się zgodzić z Hanną Zaremską, która  uznała banicję 
za rodzaj śmierci cywilnej99 .

czarownice powołane
Nieodłącznym elementem procesów o czary było powoływanie kolejnych kobiet 

jako wspólniczki oskarżonej czarownicy. Wówczas i one zeznawały przed sądem, jed-
nak zazwyczaj ich los był już z góry przesądzony. Według zachowanych protokołów 
do wskazania innych podejrzanych doszło jeden raz w trakcie procesu Katarzyny 
Niedzieliny w 1666 roku. Wymieniła ona wówczas trzy kobiety: Jaculię Czypionko-
wą, Jadwigę Wikłukową i Dorotę Rumankę. Rok później Anna Słupska tłumaczyła 
przed sądem, że wiedzę w zakresie ziołolecznictwa zdobyła u ciotki, a sądzona rów-
nolegle Krystyna Wacławczykowa wskazała Bochnę Ociepcinę jako tę, która pierw-
sza „zaczarowała” jej krowy, oraz Hedwigę Kostellankę, dzięki której dowiedziała 
się, w jaki sposób może się zemścić na nielubianej sąsiadce. Niestety ze względu na 
brak protokołu z przesłuchania Hanny Kurowej nie wiadomo, czy wyjawiła w trakcie 
procesu, skąd znała rytuał chroniący przed śmiercią. Jednak w obu dokumentach 
dotyczących jej sprawy nie wymienia się nazwisk innych podejrzanych.

97 AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 4631.
98 W ten sposób banicja była również rozumiana przez twórców śląskich ordynacji ziemskich, np. w ordy-

nacji głogowskiej. P. Wiązek: Prawo karne…, s. 170–173.
99 H. Zaremska: Niegodne rzemiosło. Kat w społeczeństwie Polski XIV–XVI w. Warszawa 1986, s. 54.
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elementy magii ludowej
Badająca procesy o czary na Śląsku Karen Lambrecht wykazała, że model śląskiej 

czarownicy nie odbiegał od jej ogólnoeuropejskiego odpowiednika. Na model ów 
składały się takie elementy, jak:

–  rzucanie uroków,
–  umiejętność latania i przeobrażanie się w zwierzę,
–  pakt z diabłem i współżycie z diabłem, uczestnictwo w sabatach,
–  kacerstwo, dążenie do zniszczenia chrześcijaństwa, przynależność do diabel-

skiej sekty. 
Wszystkie te składniki są splotem zabobonnych wierzeń i poglądów uformowa-

nych na gruncie nowej literatury demonologicznej. Według XVII-wiecznych teorety-
ków występowały trzy grupy czarów: sors divinatoria – przepowiadanie przyszłości, 
sors amatoria – przyciąganie miłości, sors maleficia – szkodzenie życiu ludzi i zwie-
rząt100. Podkreślić należy przy tym rozróżnienie na tzw. maleficia, a więc magię nisz-
czycielską i często, choć nie zawsze, występujący z nimi satanizm oraz białą magię, 
zwykle sprowadzającą się do prób przysporzenia sobie korzyści czy ochrony siebie 
i swojego dobytku. Procesy bytomskie tylko w pewnym stopniu odpowiadają temu 
ogólnemu modelowi. Znalazły się w nich wprawdzie oskarżenia o magię wyższą, co 
sugeruje enigmatyczne określenie „magia pięcioraka i siedmioraka”, próba udowod-
nienia kontaktów z siłami nieczystymi oraz działalność szkodliwą, a więc rzucanie 
uroków na ludzi i na inwentarz żywy. Tym niemniej ich przebieg zdecydowanie ak-
centuje czynności zabobonne, magię białą. Z tego względu warto przeprowadzić 
krótki przegląd elementów owego guślarstwa.

W analizowanych procesach występuje pięć różnych rodzajów czynności ma-
gicznych: miłosna, ochronna, szkodliwa, wieszczenie, ziołolecznictwo. Każda z nich 
wsparta została użyciem „magicznych” artefaktów, którymi były przedmioty do-
stępne powszechnie: rośliny, woda (również święcona) oraz chleb. Jeśli chodzi o cel 
wymienionych zabiegów, to w kontekście nastawienia na skutki pozytywne było to 
przywołanie miłości, ochrona przed śmiercią i chorobą oraz zabiegi lecznicze. Zarzu-
ty o magię szkodliwą wystąpiły w formie oskarżenia o szkodzenie bydłu, rzucenie 
klątwy oraz wieszczenie, które miało doprowadzić do zgonu dzieci państwa Kryliń-
skich.

Praktyki te wynikały ze znajomości magicznych właściwości niektórych roślin 
oraz wiedzy, w jaki sposób należy posługiwać się przedmiotami bądź symbolami 
religijnymi w celu wzmocnienia magicznych rytuałów, co zresztą jest zjawiskiem 
powszechnie znanym. W bytomskich procesach zdecydowanie przeważa rola wody 
jako źródło „magicznej mocy”. Już w pierwszej wzmiance z 1640 roku doszło do po-
mówienia o „obmywanie” ludzi, które szerzej wyjaśnił dopiero proces Anny Słupskiej 
w 1667 roku.  Obmywanie jako forma leczenia wystapiła tam łącznie z użyciem ziół, 
wody zaczerpniętej z rzeki, wody święconej, a nawet wódki, z pewnością z uwagi na 
jej właściwości dezynfekujące. Woda jako środek leczniczy pojawiła się też w formie 
rytuału podlewania nią progów, co zapewne wiązało się z wiarą w jej oczyszczającą 
moc. Ciekawy jest natomiast opis użycia wody święconej zmieszanej z wodą do pie-

100 Wymienia je P. Wiązek (Prawo karne…, s. 94) na podstawie wzmiankowanego już dzieła Damhoudera 
Praxis rerum criminalium .
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czenia chleba –  wywar mający rzekomo właściwości szkodliwe, którego celem było 
„zaczarowanie” bydła.

Interesujący jest z kolei motyw „zakopywania” magii. Zjawisko to w protoko-
łach wystąpiło cztery razy, z czego jeden raz w celu ochronnym u Hanny Kurowej, 
a pozostałe trzy jako czynność szkodliwa. Dwa razy wspomniano o tym na proce-
sie Wacławczykowej. W jednym przypadku było to znalezione naczynie, być może 
po szkodliwym wywarze mającym sprowadzić chorobę na żywy inwentarz Bochny 
Ociepciny, w drugim natomiast chodziło o zakopany kocioł widziany we śnie, który 
za wszelką cenę chciała odkopać, by zapobiec nieszczęściu. Po przebudzeniu mówiła 
służącej: 

[…] idz iutro do Panow niechay dadzą kopacz u chlewika […] bo tam sąm czary wielkie, 
gotowalo ich dwie y chlop trzeci […] jalowiec, węza pul, iaszczurkę, zabę, pierze z kokota, 
piarze z koskow czwartkowych. 

Ostatni raz motyw ten pojawia się w trakcie przesłuchania Anny Słupskiej w kon-
tekście pewnych, nie do końca wyjaśnionych wydarzeń na dworze Krylińskiego: „daje 
się iey wina o zakopane czary, y o dobytek ktory ginie po dzis dzen P. Krylinskemu”. 
Trzeba jednak podkreślić, że samego określenia zakopania magii użyto jedynie wobec 
Annie Słupskiej, nie tłumacząc, jaka właściwie czynność się za tym kryła. W pozo-
stałych trzech przypadkach natomiast spotykamy się z faktycznym zakopywaniem 
przedmiotów – tak u Kurowej, która bądź co bądź zakopała magiczne przedmioty 
w grobie dziecka, jak i u Wacławczykowej, która chciała odkopywać niosący zagroże-
nie, zakopany przedmiot, sama natomiast zakopała garniec z wywarem mającym wy-
wołać chorobę bydła. Jeśliby więc pominąć Kurową, chcącą chronić swoje pozostałe 
dzieci, sam akt „zakopywania magii” przedstawia się jako czynność mająca na celu 
wywołanie negatywnych skutków. Jest to dość zaskakujące, zwłaszcza że zakopywa-
nie przedmiotów znane w kulturze ludowej raczej miało przynosić szczęście.

Spotykamy się też z dwoma przypadkami podejrzeń rzucenia klątwy. Łatwo 
było to przypisać zwykłym groźbom i pyskówkom wykrzyczanym w złości, jak na 
przykład w trakcie kłótni Anny Słupskiej z upominającym się o dług wierzycielem. 
Miała wówczas powiedzieć: „żeby się pokurczył”, co w protokole zostało przedsta-
wione właśnie jako rzucenie klątwy. Podobnie zinterpretowano kłótnię z pewnym 
mieszkańcem Chorzowa, którego przyszła leczyć. Wobec sprzeciwu potencjalnego 
pacjenta, który wręcz wyrzucił ją za drzwi, groziła mu, że będzie tego żałował. Fakt, 
że wciąż pozostaje w chorobie, tłumaczono jej groźbami. Z kolei zarzucenie Maruszy 
Kijowej, iż zjadła ona psa pana Cellarego, nie oznacza, że faktycznie zjadła ona zwie-
rzę. Zarzut ten należałoby raczej wiązać z popularnymi w Europie wierzeniami o cza-
rownicach posiadających złą moc z przyrodzenia, a nie nabytą w trakcie długoletnich 
nauk. Według tych wierzeń ciało człowieka mogło być siedliskiem jadu, trucizny, 
która władała duszą złych ludzi. Ów jad miał dawać wiedźmom możliwość rzucania 
uroków spojrzeniem, którą to umiejętność określano jako veneficus aspectus, czyli 
„wejzrzeć na kogo, jakoby go chciał zjeść”101 .

101 M. Pilaszek (Procesy o czary…, s. 51–52) wskazuje, że wiara w „złe oko” jest ponadkulturowa i rozpo-
wszechniona była nie tylko w Europie, ale również w części Azji i Afryki. Zauważa również, że związek 
uroków z jadem występuje w medycynie ludowej Słowian, gdzie uroki można zmywać, wysysać lub 
zlizywać.
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Zakończenie
Obok bluźnierstwa, krzywoprzysięstwa, herezji i apostazji czary klasyfikowane są 

jako przestępstwo przeciwko religii i w zasadzie stanowiły jedną z poważniejszych 
zbrodni w tej kategorii. Dotknięta falą polowań na czarownice nowożytna Europa 
zbierała żniwa niemal przez trzy stulecia, a największe nasilenie przypadło na wiek 
XVII. Różne ośrodki dały się zapamiętać jako te, w których odbyły się masowe pro-
cesy o czary, z czego najbardziej znane jest miasto Salem w stanie Massachusetts, 
gdzie w 1692 roku o czary oskarżono około osiemdziesięciu osób. Fala ta nie ominęła 
też leżącego na peryferiach imperium Habsburgów Górnego Śląska, a miasta takie 
jak Nysa czy Racibórz obrosły we własne ponure legendy i zasłynęły w historiografii 
jako miejsca cechujące się szczególnie intensywną walką z czarostwem. W tym zesta-
wieniu bytomskie państwo stanowe jawi się jako obszar niemal niedotknięty polowa-
niami, gdyż w świetle zachowanych dokumentów bytomski sąd wójtowski  w ciągu 
dwudziestu siedmiu lat zetknął się z problemem czarów zaledwie sześciokrotnie, 
w latach 1640, 1645, 1653, 1666 i 1667. 

Uczestniczki procesów, oprócz Anny Słupskiej, to kobiety wywodzące się ze 
średniozamożnej warstwy społeczeństwa. Były mężatkami, posiadały własne gospo-
darstwa oraz służbę. Znana z najwcześniejszej wzmianki źródłowej Marusza Kijowa 
została pomówiona o czary przez skonfliktowanego z nią sąsiada, który w konse-
kwencji tego zniesławienia sam trafił do aresztu. W zeznaniach dotyczących sporu 
małżeńskiego Bruśków, jaki toczył się w 1645 roku, pojawiła się relacja dotycząca 
Doroty Niwkowej, która według lokalnych plotek około 1635 roku posługiwała się 
magią miłosną. Nie toczył się jednak w związku z tym żaden większy proces sądowy. 
Wobec pozostałych czterech kobiet, to jest Hanny Kurowej, Katarzyny Niedzieliny, 
Krystyny Wacławczyk oraz Anny Słupskiej toczyły się procesy w latach 1653, 1666 
i 1667. Tym samym wymienione cztery kobiety można określić oficjalnym mianem 
bytomskich „czarownic”. Zostały one osądzone i skazane przez sąd wójtowski miasta 
Bytomia, wydano trzy wyroki banicji, jeden wyrok, z roku 1666 roku, nie jest znany. 
Dodatkowo w trakcie procesów wypłynęły nazwiska tak zwanych czarownic powo-
łanych. W 1666 roku były to: Jacula Czypionkowa, Jadwiga Wikłukowa i Dorota 
Rumanka – wszystkie zostały uniewinnione decyzją hrabiego Henckel von Donner-
smarcka. W świetle protokołu z 1667 roku ze znajomością guseł można wiązać Boch-
nę Ociepcinę i Jadwigę Kasstelankę, które jednak nie żyły w trakcie trwania proce-
su, a także nieznaną z imienia ciotkę ostatniej oskarżonej Anny Słupskiej. W sumie 
więc z problematyką czarów na terenie bytomskiego państwa stanowego zetknęło się 
w latach 1640–1667 dwanaście kobiet. 

Omawiane procesy toczyły się w pierwszej instancji przed sądem miejskim w By-
tomiu, a osobą zatwierdzającą wyrok był pan nadrzędny, czyli właściciel państwa by-
tomskiego hrabia Henckel von Donnersmarck. Brak śladów kontaktów z Izbą Ape-
lacyjną w Pradze, która była ciałem właściwym dla udzielania instruktażu  sądom 
miejskim na Śląsku w trudnych do rozstrzygnięcia sprawach, sugeruje, iż miejscowe 
władze miejskie nie miały kłopotu w orzecznictwie dotyczącym czarów. Rozprawy 
przebiegały według powszechnie przyjętego w państwie bytomskim schematu, wli-
czając weń również składniki procesu inkwizycyjnego. Merytorycznie opierano się na 
czeskim prawie miejskim autorstwa Pavla Krystiana z Koldína, przy czym nie stano-
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wiło ono bezpośredniej podstawy wydania wyroku. Podczas gdy prawo Koldína za-
lecało karę śmierci, bytomski sąd wójtowski w przypadku procesów o czary ferował 
wyroki banicji. Proces składał się z takich elementów, jak: wniesienie skargi, areszt 
oskarżonych, przedstawienie zarzutów, przesłuchanie oskarżonych, obrona (w tym 
czytanie artykułów prawnych), tortury, przesłuchanie świadków, analiza dowodów 
rzeczowych, porozumienie z hrabią w kwestii wyroku, wydanie i wyegzekwowanie 
wyroku. W przypadku sesji wyjazdowej proces opłacał urząd ziemski, z kolei dla 
rozprawy toczącej się w mieście środki na jej pokrycie ściągano z różnych źródeł, na 
przykład z kasy miejskiej na polecenie burmistrza bądź z konfiskaty mienia. 

Charakterystyczną cechą omawianych procesów było wszczynanie śledztwa do-
piero po wniesieniu skargi prywatnej, nie ścigano zaś przestępstwa czarów z urzędu. 
W sprawy te nie ingerowały ani władze kościelne, ani też nie działała inkwizycja, 
a inicjowane były przez mieszkańców państwa bytomskiego – bądź to poddanych, 
bądź właścicieli ziemskich. Wydane wyroki banicji były stosunkowo łagodne, szcze-
gólnie jeśli porównać je z innymi karami, jakie wydawał sąd wójtowski za kradzież 
czy dzieciobójstwo, gdzie można spotkać się z decyzją powieszenia czy łamania ko-
łem i ćwiartowania zwłok skazańca102. Potwierdzają to przypadki Anny Słupskiej 
i Krystyny Wacławczykowej, które wbrew naciskom oskarżyciela nie zostały skaza-
ne na śmierć. Podobnie zresztą sprawa Hanny Kurowej pokazała, że sąd wójtowski 
bagatelizował ludowe gusła a dopiero hrabiowski nakaz ponownego przesłuchania 
doprowadził do właściwego procesu.

Informacje zachowane w protokołach pozostawiły barwny obraz dotyczący men-
talności społeczeństwa ziemi bytomskiej, ich wiedzy na temat zabobonów i znajomo-
ści medycyny niekonwencjonalnej. Na pierwszy rzut oka owe poważnie wyglądające 
zarzuty, na przykład użycie magii pięcio- i siedmiorakiej, w gruncie rzeczy sprowa-
dzają się do zwykłych zabobonów. Każdy z tych procesów odzwierciedla w zasadzie 
różne problemy dnia codziennego, jak potrzeba zabezpieczenia się przed chorobą 
i nieurodzajem, a przede wszystkim przed śmiercią. Dokumenty procesowe poświad-
czają próby użycia magii miłosnej, leczniczej, ochronnej i szkodliwej, do których to 
zabobonów zdecydowanie najczęściej sięgano przez użycie wody (w tym święconej) 
oraz ziół, ponadto wykorzystywano inne łatwo dostępne produkty, jak chleb czy 
wódka. Wiedza ta była przekazywana w obrębie rodziny i między sąsiadami. Niektó-
rzy chętnie korzystali z usług, zwłaszcza znachorskich, takich jak te oferowane przez 
Annę Słupską. Kobieta mimo złej opinii przez lata leczyła ludzi, ci zaś wiedzieli, do 
kogo się udać po lecznicze wywary z ziół, kąpiele czy nawet spędzanie płodu. Strach 
przed śmiercią i utratą dóbr materialnych napędzał do stosowania różnych praktyk 
ochronnych, których skuteczność wzmacniano dzięki użyciu świętych symboli. Jest 
to charakterystyczne, szczególnie u mniej wykształconych mas społecznych, silnie 
zżytych  z tradycyjnymi przekazami. 

Protokoły z procesów o czarostwo dostarczają też fragmentarycznych informa-
cji dotyczących relacji między współobywatelami miasta.  Problem czarów nie był 
bytomianom obcy, jednak stanowił raczej odbicie konfliktów sąsiedzkich i próby 
eliminacji niechcianych jednostek z lokalnego społeczeństwa. Sugerują to chociażby 
pierwsze dwa przypadki – pomówienie Maruszy Kijowej przez rozgniewanego sąsia-

102 AP Katowice, ZdbAMB, sygn. 4256.



Procesy o czary Przed sądem wójtowskim w Bytomiu w XVii wieku

41

da czy plotki dotyczące Doroty Niwkowej rozpowiadane przez ewidentnie zazdrosne 
kobiety. Również rzucone w złości słowa Anny Słupskiej, które skierowała do upomi-
nającego się o dług wierzyciela: „żebyś się pokurczył” i „będziesz tego żałował”, zo-
stały przedstawione na niekorzyść kobiety jako rzucenie klątwy, a przecież w licznie 
pojawiających się sprawach o zniesławienie wielokrotnie zwaśnione strony używały 
wobec siebie o wiele gorszych inwektyw i gróźb. Znajomość problemu czarostwa 
uwidoczniła się również jako narzędzie do rozwiązania konfliktów ekonomiczno-go-
spodarczych, kiedy to władze miasta skarżyły się na żydowskiego kupca zagrażające-
go interesom miasta. 

Mimo że w zachowanych źródłach problem czarów pojawił się zaledwie kilka-
krotnie, to znamienna jest rozpiętość czasowa omawianego zjawiska od 1640 roku 
do pierwszej połowy XVIII stulecia. Wzmianka anonimowego podróżnika, który nie 
omieszkał zapisać, iż ludzie z tych terenów wierzą, iż dawno już zmarłe czarownice 
powstają z grobów i szkodzą ludziom, sugeruje długotrwałe utrzymywanie się takich 
wierzeń.

Informacje z protokołów stanowią w zasadzie jedyne ślady związane z problema-
tyką magii ludowej i ukazują lokalne rozwiązania. Charakterystyczne dla omawianych 
procesów jest to, iż nie spotykamy się w nich z typowymi zeznaniami opisującymi 
niedorzeczne zdarzenia, jak udział w sabatach, opisy diabłów czy tworzenia tak zwa-
nej maści czarownic, która miała pomagać w transporcie na Łysą Górę. W procesach 
bytomskich nie podjęto szerzej problemu sabatów i cielesnego obcowania z diabłem, 
które częstokroć szczegółowo opisywano na sąsiednich terenach. Dzięki temu do-
stajemy obraz względnie realnego wykorzystywania dostępnych surowców i wiary 
w ich moc ochronną. 

Marta Pater

„Wacholder, eine halbe Schlange, eine Eidechse, ein Frosch und Hahnengefieder […]“ 
–hexenprozesse vor dem vogtgericht zu Beuthen im 17. Jahrhundert
Zusammenfassung

Der Aufsatz befasst sich mit den Hexenprozessen, die in den Jahren 1640, 1645, 
1653, 1666 und 1667 vor dem Vogtgericht zu Beuthen verhandelt haben. Auf Grundlage 
der erhaltenen Dokumentation werden einzelne Fälle besprochen, die sich voneinander 
unterscheiden und verschiedene Konfliktlinien zwischen den Angehörigen der Beuthener 
Bevölkerung und ihrer Umgebung aufzeigen. Die früheste Erwähnung betrifft eine Be-
schuldigung der Hexerei als Folge eines Nachbarschaftskonfliktes zwischen den Familien 
Kij und Oparka. Sie basierte auf Gerüchten und erschließt sich lediglich über einige, 
zehn Jahre später getätigte Aussagen im Rahmen eines anderen Sachverhaltes. Bei den 
vier weiteren Angelegenheiten handelte es sich dann um „richtige“ Hexenprozesse. Die 
diesbezüglichen Dokumente enthalten die Namen von zwölf Frauen, die mit Hexerei in 
Verbindung gebracht wurden. Vier davon bekannte man für schuldig. Während Hanna 
Kurowa, Krystyna Wacławczyk und Anna Słupska aus dem Beuthener Land verbannt 
wurden, ging man bisher davon aus, dass die vierte verurteilte Frau, Katarzyna Niedzieli-
na, auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Allerdings konnte kein entsprechendes 
Urteil gefunden werden, sodass die Hypothese nicht eindeutig bestätigt werden kann. 
Die genannten Prozesse stützten sich auf das böhmische Stadtrecht von Pavel Kristián aus 
Koldín, sodass die beschuldigten Frauen gemäß den Artikeln „Magia sive sortilegium“ und 
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„De criminibus extraordinaris“ angeklagt wurden. Der Aufsatz berührt auch Fragen des 
Volksglaubens und der Volksmedizin, überdies stellt er den Ablauf eines Gerichtsprozes-
ses zu jener Zeit dar.

Schlüsselbegriffe: Hexenprozesse, Beuthen, 18. Jahrhundert, Stadtrecht, Vogtge-
richt, Verbannung aus dem Beuthener Land, Volksmedizin, Aberglaube, Ablauf von Ge-
richtsprozessen im 17. Jahrhundert

Marta Pater

“Jalowiec, węza pul, iaszczurkę, zabę, pierze z kokota […]”. Witch trials before the vogt 
court in Bytom in the 17th century
Summary

The article deals with witch trials that took place before the Vogt Court in Bytom in 
the years 1640, 1645, 1653, 1666 and 1667. On the basis of the preserved documenta-
tion, individual cases were discussed, the cases that differ from each other and reflect 
various conflicts between members of the Bytom society and its surroundings. Hence, the 
earliest mention concerns an accusation of witchcraft, which was the result of a neighbour 
conflict between the families of Kij and Oparka; another one was associated with rumours 
and is known only from testimonies that were filed ten years later, and they were about 
a completely different matter; the last three were actual witchcraft trials. The surviving 
documents mention the names of twelve women more or less connected with the prob-
lem of witchcraft, three of which were found guilty and banished from Bytom land. They 
were: Hanna Kurowa, Krystyna Wacławczyk and Anna Słupska. The fourth condemned 
woman was Katarzyna Niedzielina, who was previously believed to have been burned 
at the stake, nevertheless, in the absence of a judgment, it is difficult to unambiguously 
recognize this hypothesis as true. The discussed trials were based on the Czech municipal 
law of Pavel Krystian from Koldin, and the defendants were tried according to the articles 
“Magic sive sortilegium” and  “De criminibus extraordinaris”. The article also touches 
upon the threads of contemporary beliefs and folk medicine and sheds more light on the 
trials themselves.

Keywords: witch trials, Bytom, 17th century, municipal law, vogt court, exile from 
Bytom land, folk medicine, old beliefs, trials in the 17th century
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Bogdan kloch

O procesie chłopki z chwałęcic w 1687 roku

Abstrakt
Na podstawie zachowanego protokołu z Schöffenbüch Protokollen z lat 1663–

1721, który jest przechowywany w Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział 
w Raciborzu, autor tekstu analizuje przeprowadzony w 1687 roku proces. Sprawa 
dotyczyła Anny Wróbliny, porzuconej przez męża mieszkanki Chwałęcic, która zo-
stała oskarżona o cudzołóstwo oraz dzieciobójstwo. Podczas procesu, który toczył się 
przed ławnikami raciborskimi, oskarżona została oczyszczona z winy dzieciobójstwa, 
natomiast skazana na chłostę oraz wygnanie z księstw opolskiego i raciborskiego. 
Autor opisał przebieg procesu oraz jego społeczny kontekst.

Słowa kluczowe: proces sądowy, cudzołóstwo, dzieciobójstwa, protokoły sądu 
ławniczego, sąd ławników miasta Raciborza.

Kilkuletnie prace nad monografią miasta Rybnika przyniosły obfity materiał fak-
tograficzny. Kwerendy obejmowały zagadnienia wycinkowe, odnoszące się do zakre-
su tematycznego monografii, które na co dzień nie zawsze znajdowały się w kręgu 
prac badawczych1. W bardzo wielu przypadkach były to nowe, nieznane materiały 
źródłowe. W trakcie wielu godzin spędzonych na kwerendach w raciborskim Od-
dziale Archiwum Państwowego w Katowicach w połowie czerwca 2016 roku dzięki 
wydatnej pomocy i uprzejmości tamtejszych archiwistów został mi udostępniony 
nieznany materiał archiwalny2. Był to protokolarz, jak został opisany na pierwszej 
karcie, znany jako Schöffenbüch Protokollen 1663–17213. Protokolarz nie wzbudzał 
zainteresowania swym zewnętrznym stanem i niepozornością. W bliżej nieznanych 
okolicznościach został pozbawiony zewnętrznej oprawy, dwukrotnie poddawany pa-
ginacji, obecnie zawiera 189 kart. Stan zachowania – pomimo braku oprawy, licznych 
uszkodzeń brzegów, przetarć oraz uszkodzonych i niekompletnych kart – jest w mia-
rę dobry. 

Jest to rękopis, którego zapiski najczęściej sporządzano w kancelaryjnym języku 
czeskim, a także w językach polskim oraz niemieckim. Rzadziej pojawiają się zapisy 
w języku łacińskim. Wielojęzyczne przekazy zadają się doskonale odtwarzać ów-
czesne stosunki językowe na terenie księstwa raciborskiego4. Źródło niewątpliwie 

1 Monografia Rybnika wydana została drukiem późną jesienią 2017 r.: Rybnik. Dzieje miasta i jego dziel-
nic. T. I–II. Red. Z. Hojka, B. Kloch. Rybnik 2017.

2 Podziękowanie za okazaną pomoc kieruję na ręce Krzysztofa Langera, kierownika raciborskiego Oddzia-
łu Archiwum Państwowego w Katowicach.

3 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu (dalej: AP Racibórz), zespół 18/119 Kró-
lewski Sąd Obwodowy (dalej: KSO Ryb), sygn. 146, Schöffenbüch Protokollen 1663–1721.

4 N. Mika: Język raciborskich dokumentów. [W:] Dziedzictwo kulturowe pogranicza śląsko-morawskiego . 
Red. K. Lach. Racibórz 2002, s. 29–42; R. Sękowski: Koniec średniowiecza i kształtowanie się pod-
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nowożytnej proweniencji powstawało – jak podaje przyjęty tytuł – pomiędzy 1663 
a 1721 rokiem, niemniej zapisy wprowadzano niechronologicznie. Protokolarz jest 
zapisem spraw rozpatrywanych przed sądami, w których stroną było opactwo cy-
sterskie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rudach. Jak można zauważyć, 
sprawy były często kierowane do sądów prawa miejskiego (magdeburskiego) Raci-
borza oraz Gliwic i rozpatrywane przez tamtejszych burmistrzów oraz miejskie ławy 
sądowe. Jest to źródło wartościowe do dalszych badań, zawiera bowiem dziesiątki 
spraw i tematów z zakresu spraw majątkowych przede wszystkim opactwa, sprzeda-
ży czy zakupów, czynszów, powinności, pożyczek, relacji własnościowych z okoliczną 
szlachtą, a także spraw z zakresu przestępstw kryminalnych i wymierzania sprawie-
dliwości. Protokolarz jest zapisem epoki, pozwalającym wypełnić znaczne luki w hi-
storii nowożytnej opactwa cystersów rudzkich i poddanych w jego dobrach5, wymaga 
jednak dalszych wielowątkowych badań. W ramach prac badawczych związanych 
z pozyskaniem materiału do monografii Rybnika przeprowadzono kwerendę pod ką-
tem zachowania w źródle materiału związanego z obszarem w dzisiejszych granicach 
administracyjnych miasta. Protokolarz okazał się wdzięcznym źródłem, umożliwiając 
poszerzenie bazy źródłowej odnoszącej się do dziejów dwóch wsi – Chwałęcic oraz 
Stodół (dziś obie są dzielnicami miasta Rybnika). 

W trakcie szczegółowej analizy zapisów natknąłem się na jednostkowy opis pro-
cesu, jaki miał miejsce u schyłku XVII wieku, a dotyczył mieszkanki Chwałęcic. Na 
sześciu kartach (strony 86–88v) szczegółowo przedstawiono losy kobiety, poddanej 
opactwa rudzkiego zamieszkałej w Chwałęcicach, co wyraźnie jest akcentowane 
w opisie sprawy6. Owa niewiasta została podejrzana o dzieciobójstwo. Dodam na 
wstępie, że wątek dziejów wspomnianej kobiety został skromnie zasygnalizowany 
w najnowszej monografii Rybnika, niemniej z racji obszernej dokumentacji proceso-
wej wart jest odrębnego przedstawienia7 .

Nim przejdę do omówienia okoliczności, jakie postawiły bohaterkę tekstu przed 
wymiarem sprawiedliwości, warto na chwilę zatrzymać się nad miejscem, gdzie 
toczyły się owe zdarzenia. Wieś Chwałęcice położona nad rzeką Rudą, pomiędzy 
cysterskimi Rudami a prywatnym miasteczkiem Rybnik, przynależała od opactwa 
cystersów rudzkich położonego w obrębie księstwa raciborskiego8. Związki wsi z cy-
sterską fundacją sięgają wczesnego okresu, co najmniej połowy XIII wieku. Losy wsi 
splotły się z dziejami szarych mnichów osiadłych nad rzeką Rudą na ponad pół tysią-

staw ustrojowych księstw opolskiego i raciborskiego (szkice i wypisy źródłowe). [W:] „Studia i teksty 
źródłowe z dziejów księstw opolskiego i raciborskiego”. Z. 1. Opole 2011, s. 19–27; na ten temat rów-
nież: B. Kloch: W Koronie Czeskiej w epoce habsburskiej 1526–1740. [W:] Rybnik. Dzieje miasta..., 
s. 206–392.

5 Brak jest głębszych badań i publikacji dotyczących całokształtu funkcjonowania opactwa rudzkiego 
w okresie nowożytnym. 

6 AP Racibórz, KSO Ryb, sygn. 146, s. 86-88v.
7 W monografii temu zdarzeniu poświęcono zaledwie jeden akapit – B. Kloch: W Koronie Czeskiej..., 

s. 332.
8  A. Barciak: Klasztor cystersów w Rudach. Zarys dziejów. [W:] Opactwo cysterskie w Rudach na 

Górnym Śląsku w świetle badań terenowych w latach 1992–1995. Red. L. Kajzer. „Acta Rudensia”. 
Katowice 2001, s. 23–30; N. Mika: Początki klasztoru rudzkiego (do końca XIII wieku). [W:] Klasztor 
cystersów w Rudach. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej odbytej 7 czerwca 2008 r. w Ru-
dach. Red. N. Mika. Racibórz 2008, s. 17–18; B. Kloch: W Koronie Czeskiej..., s. 206–207.
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ca lat. Własność majątkowa cystersów nie przekładała się w przypadku Chwałęcic 
na zależność parafialną osady od kościoła św. Marcina w Stanicy, z którym związane 
były okoliczne wsie, w tym Stodoły. Trzeba dodać, że stanicki kościół stał się częścią 
majątku cysterskiego (został inkorporowany w 1264 r.) wraz z prawem patronatu, 
stąd też silnie został powiązany z losami fundacji cysterskiej9. Niemniej Chwałęcice 
parafialnie przyporządkowano parafii miejskiej w Rybniku, co pozwala sądzić, że wieś 
była starszą osadą książęcą, założoną jeszcze nim stała się częścią książęcej donacji na 
rzecz cystersów. U schyłku średniowiecza utrwalił się przebieg granicy parafialnej 
pomiędzy Stodołami i Chwałęcicami i dwoma rozległymi parafiami w Rybniku i Sta-
nicy. W czasach nowożytnych – od II połowy XVII wieku – cystersi próbowali w do-
bie kontrreformacji rozciągnąć rodzące się własne klasztorne duszpasterstwo nie 
tylko na okoliczne wsie należące do kościoła św. Marcina, lecz także na Chwałęcice, 
jednak działania te nie zakończyły się powodzeniem10. Trójkąt trzech sąsiadujących 
cysterskich osad – Chwałęcic, Stodół i Zwonowic – pozostał w zależności od trzech 
odrębnych parafii oraz archiprezbiteratów okręgowych11 . 

Ostatnie badania prowadzone nad chwałęcicką osadą w ramach opracowanej 
monografii miasta Rybnika pozwoliły rozpoznać dotąd zupełnie nieznaną faktografię 
nowożytnych dziejów miejscowość. Efekt jest niezwykle obiecujący, a wręcz zaska-
kujący, a wyniki cząstkowo zostały opublikowane we wspomnianej monografii. Od 
połowy XVI wieku czytelne są ślady źródłowe potwierdzające aktywność gospodar-
czą poddanych opatów rudzkich, którzy cieszyli się przyznawanymi im wolnościami 
i przywilejami. Prócz chłopskich działek przynajmniej od początków XVII wieku 
we wsi swój majątek miała górnośląska szlachta. Istniał tu wolny dwór należący do 
rodziny Szonowskich, panów na Łaziskach. Istniał również młyn na tzw. Olszowcu. 
Losy chwałęcickich młynarzy pozostawiły liczne ślady w XVII-wiecznych dokumen-
tach. Również społeczność chłopska ujawnia się w szerokiej perspektywie. W latach 
80. XVII wieku w Chwałęcicach miało gospodarować 18 chłopów oraz trzech za-
grodników. Nadal funkcjonował tu szlachecki dwór. W ciągu kolejnych czterech 
dekad Chwałęcice na tle wielu innych, sąsiednich wsi, będących własnością państwa 
rybnickiego lub też własnością rycerską albo klasztorną (cysterską), prezentowały się 
jako wieś ludna i zamożna, co potwierdzają wyniki analiz m.in. nieco późniejszego 
Katastru Karolińskiego oraz szczęśliwie zachowanych ksiąg metrykalnych rybnickiej 
parafii12. W analizowanych zestawieniach Chwałęcice wybijają się ponad pewien 
przeciętny poziom. Odnotowano tu najwyższy w parafii rybnickiej (skupiającej po-

9 P. Górecki: Stanica. Dzieje parafii. Historia osady. Stanica 2008, s. 20; B. Kloch: Klasztor w Rudach 
a duchowieństwo diecezjalne. [W:] Klasztor cystersów w Rudach…, s. 30.

10 A. Potthast: Geschichte der ehemaligen Cistercienserabtei Raiden in Oberschlesien. Leobschütz 1858, 
s. 104; również o przynależności parafialnej Chwałęcic do rybnickiej parafii i o relacjach z Rudami 
por. B. Kloch: W Koronie Czeskiej..., s. 356–382, 398; Tenże: Klasztor w Rudach a duchowieństwo…, 
s. 33–34.

11 Chwałęcice przynależały parafialnie do Rybnika (archiprezbiterat żorski), Stodoły do Stanicy (później 
do Rud – atchiprezbiterat gliwicki) i Zwonowice do parafii św. Małgorzaty w Lyskach (archiprezbiterat 
raciborski).

12 W monografii Rybnika, jako że Chwałęcice są dziś jego dzielnicą, znalazło się bardzo wiele nieznanego 
materiału, który dość nieoczekiwanie wyciągnął chwałęcicką osadę z nowożytnego niebytu historiogra-
ficznego. Por. B. Kloch: W Koronie Czeskiej..., s. 256–259, 327–330, 352–353.
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nad 20 wsi) wskaźnik ślubów (co za tym idzie większą dzietność, jednak brak bar-
dziej szczegółowych ustaleń), choć również wyższą śmiertelność.

Dane z przełomu pierwszego i drugiego ćwierćwiecza XVIII wieku wykazywały 
19 gospodarstw, w tym – jak już wspomniałem – należące do szlachty. Wieś posiadała 
również najwyższe w parafii rybnickiej pogłowie krów. Niedawno odnalezione zesta-
wienia opłaty tzw. mesznego parafian kościoła Wniebowzięcia Panny Marii w Rybni-
ku z lat 1685–1738 pozwalają dokładnie ustalić ówczesnych gospodarzy i szlachec-
kich posesjonatów. Wśród chłopów chwałęcickich pod rokiem 1687 wymienieni 
zostali: Witek Jędroczek, Jura Frauss, Pawel Żyla, Pawel Jaross, Maciey Krzykala, 
Adam Foycik, Jurek Zylik, Kuba Klosek, Jan Polakuw, Banas, Andrey Zacha, Jurek 
Jarossyk, Jurek Paprotny, Gawel Slomka, Andrys Kasperek, Bartek Polak, Foycik, 
Tomek Jankowski, Przymek Tambor13. Wykaz ten ujmuje 19 chłopów oraz dodatko-
wo gospodarstwo należące do szlacheckiej rodziny Szonowskich. Zacytowany wykaz 
mesznego parafii rybnickiej z wsi Chwałęcice pochodzi z roku, w którym odbył się 
będący tematem artykułu proces chłopki, i został tu zacytowany nieprzypadkowo, 
gdyż wśród wspomnianych chwałęcickich gospodarzy figuruje m.in. główny świadek 
w tej sprawie i być może kolejna istotna dla poznania sprawy postać związana z dra-
matem oskarżonej. 

Wróćmy jednak do głównego wątku związanego z procesem. Kobietą, której do-
kumentacja procesowa zachowała się w protokoloarzu, była Anna Wróblino14, jak 
zapisano jej nazwisko, mieszkanka opackiej wsi Chwałęcice, co kilkakrotnie zaak-
centowano w materiale procesowym. Zapiski odnoszące się do sprawy rozpoczynają 
się od szczegółowego protokołu z przesłuchania. W tym konkretnym przypadku to 
podstawowe źródło relacjonujące okoliczności sprawy. Przesłuchanie zostało prze-
prowadzone 30 czerwca 1687 roku. Zapis opatrzono tytułem Inqvisitio Proti Annie 
Wrobliney z Chwalentitz15. Nie znamy osoby urzędnika przesłuchującego, ale osobie 
tej przyznano później wynagrodzenie za czynności śledcze. W trakcie przesłuchania 
podejrzanej zadano dwanaście pytań, które skrupulatnie odnotowano wraz z krót-
kimi odpowiedziami. Aby dokładniej wniknąć w jej sytuację, omówię według ko-
lejności poszczególne pytania, jakie sformułował przesłuchujący, oraz odpowiedzi 
udzielone przez przesłuchiwaną. Te były na ogół bardzo zwięzłe. 

1. Urzędnik zapytał na wstępie, czy przyznaje się, że dziecko, którego sprawa 
dotyczy, faktycznie było jej dzieckiem („Czy sie znass do tego dziecięcia martwego, 
ze to twoje było?”)16. Na to przesłuchiwana odpowiedziała twierdząco. 

2. Kolejne pytanie dotyczyło czasu narodzin dziecka („Kiedys go porodzila?”). 
Według jej relacji rozwiązanie nastąpiło w piątek wieczorem. Tu zapis nie do końca 
jest zrozumiały, ale wyrok zawiera informację, że nastąpiło to dwa tygodnie wcześniej 
– najpewniej dwa tygodnie przed 30 czerwca, kiedy Anna była przesłuchiwana. 

13 Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach (dalej: AAKat.), Archiwum parafii MB Bolesnej w Rybniku, 
sygn. 168/579, Meszne (1685–1738), brak paginacji.

14 Jest to oryginalny zapis nazwiska i taka forma będzie używana w artykule.
15 AP Racibórz, KSO Ryb, sygn. 146, s. 86.
16 W nawiasach podaję oryginalny zapis pytań z przesłuchania przeprowadzonego w dniu 30 czerwca 

1687 r.
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3. Na pytanie, gdzie urodziła wspomniane dziecko („Gdziess go porodzila?”), 
odpowiedziała, że w chlewie u Jana (Jonka) Poloka . 

4. Na pytanie, czy ktoś był świadkiem porodu („Kto byl przitem gdyss go poro-
dzila?”), odparła, że nikt jej nie towarzyszył w trakcie rozwiązania. 

5. Na pytanie, czy dziecko po urodzeniu było żywe czy martwe („Czyss zywe czy 
martwe porodzila?”), odpowiedziała twierdząco, że dziecko było martwe. 

6. Na kolejne pytanie, dlaczego pozbyła się ciała dziecka („Czemuss go sbyla?”), 
odpowiedziała, że sama postanowiła sobie poradzić.

 7. Na pytanie, dlaczego się nie przyznała wcześniej do porodu martwego dziecka 
(„Czemuss sie zaraz nie przisnala?”), odpowiedziała wprost, że się bała. 

8. Kolejne pytanie dotyczyło czarnego śladu (znamię?), jaki miało mieć dziecko 
na głowie („Czemuss glowę w zsygę czarną miało?”). Na to pytanie odpowiedziała 
przecząco, że takowego czarnego znamienia nie było na głowie dziecka. 

9. Na pytanie, kto był ojcem dziecka („Zkimss go nabyla?”), podała, że dziecko 
było ze związku „z starem Krzykalą” (starym Krzykałą). 

10. Kiedy zaszła w ciążę („O ktorem czasie?”). Na to pytanie opowiedziała, że 
w okolicy święta św. Michała (29 września). 

11. Na pytanie, kiedy odszedł od niej jej mąż („Dawnoss iako mąż odssedl?”), 
odpowiedziała, że przed pięciu laty. 

12. Ostatnie pytanie dotyczyło jej wiedzy, czy była pewna, że jej mąż zmarł („Wie-
zli za pewne że zmarl?”). Przesłuchiwana odpowiedziała całym zdaniem, że słyszała 
od niejakiego Paluszczyka, że jej mąż ożenił się ponownie na Morawach i tu podała: 
„w Cirliczach za Olomũczem”17 . 

Na tej odpowiedzi kończy się treść przesłuchania.
Odnosząc się do faktów, jakie przytoczyła przesłuchiwana, należy wskazać, że 

od około 1682 roku, a zatem od pięciu lat, żyła w społeczności wiejskiej porzucona 
przez męża. Mąż Anny jest postacią bardzo zagadkową. Nie do końca jasny jest jego 
status w społeczności wiejskiej. Również miejsce, do którego się udał, budzi pew-
ne wątpliwości. Wymieniona miejscowość „Cirlicze” najpewniej może być tożsama 
z Cierlickiem (w 1679 roku wzmiankowane jako „Czerlitzko”), położonym w księ-
stwie cieszyńskim, a nie na ziemiach morawskich, jak to zeznała Anna18. Być może 
brak dokładnej wiedzy o miejscu pobytu męża był przyczyną takiej odpowiedzi. 
Z treści wynika, że interesowała się jego losem i szukała wieści o nim. Z pielgrzym-
ką dotarła do Częstochowy. Tam zasłyszała jakieś informacje o jego losie19. Anna, 
udając się z pielgrzymką na Jasną Górę, może przypadkowo dowiedziała się o losie 

17 AP Racibórz, KSO Ryb, sygn. 146, s. 86.
18 Anna Wróblino wskazała, być może błędnie, na wieś położoną w okolicach Ołomuńca – AP Racibórz, 

KSO Ryb, sygn. 146, s. 86. Natomiast wieś i parafia no nazwie Cierlicko, położona w ówczesnym 
księstwie cieszyńskim, miała dość wczesną genezę i łączy się jej początki z benedyktynami tynieckimi 
osiadłymi w Orłowie. W XVII w. istniała tu samodzielna parafia. Por. I. Panic: Historia osadnictwa 
w księstwie opolskim we wczesnym średniowieczu. Katowice 1992, s. 126–129; B. Kloch: Najstarsze 
parafie Górnego Śląska. Średniowieczna organizacja parafialna Górnego Śląska w diecezji wrocław-
skiej. Racibórz 2008, s. 76–77. Zapis Czerlitzko z 1679 r. pojawia się w opisie wizytacji biskupiej parafii 
Cierlicko położonej w archiprezbiteracie cieszyńskim – Visitationsberichte des Diözese Breslau (dalej: 
VDB). Archidiakonat Oppeln. Etrster Teil. [W:] Veröffentlichechungen aus dem Fūrstbischöflichen Di-
özesan – Archive zu Breslau. Zweiter Band. Wyd. J. Jungnitz. Breslau 1904, s. 263. 

19  AP Racibórz, KSO Ryb, sygn. 146, s. 86.
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męża, a jej główny cel miał charakter pobożnego nawiedzenia sanktuarium i szukania 
wsparcia duchowego w ciężkim położeniu.

Pojawia się kolejne pytanie. Jak długo żyła w małżeństwie? Obecnie nie sposób 
dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Dokonano kwerendy zachowanych ksiąg me-
trykalnych parafii rybnickiej, które swymi początkami sięgają 1638 roku. Objęto 
kwerendą okres dziesięciu lat pomiędzy 1673 a 1682 rokiem, nie przyniosło to jed-
nak żadnego efektu. Nie znaleziono zapisu potwierdzającego, że w ramach wspólnoty 
wiejskiej Chwałęcic Anna zawarła ślub20. Być może, choć brak ku temu pewnych 
śladów w materiale źródłowym, związana była z inną wsią parafii?21 Warto zwrócić 
uwagę, że chociażby w przypadku rybnickiej parafii musiały zachodzić sytuacje, gdy 
nie wpisano do ksiąg metrykalnych wszystkich ceremonii ślubu czy pogrzebu22 . Nie-
mniej nie można wykluczyć ceremonii w kościele św. Marcina w Stanicy, do którego 
przynależały Stodoły, lub co bardziej możliwe bezpośrednio w kościele opackim 
w Rudach, który w tym czasie przejął część funkcji duszpasterskich23. Niestety prócz 
księgi zmarłych z drugiej połowy XVII wieku autorowi nie są znane inne księgi rudz-
kie, które pozwoliłby z perspektywy Rud na próbę odtworzenia głównych wątków 
życia Anny. Pochodzenie Anny z Chwałęcic nie jest całkowicie pewne, ale wydaje 
się najbardziej prawdopodobne. Próby szukania śladów chrztu i ślubu naszej boha-
terki w społecznościach sąsiednich wiosek parafialnych nie ma sensu, gdyż żadna 
z okolicznych parafii wiejskich nie posiada (względnie nie są znane) z tego okresu 
zachowanych ksiąg metrykalnych24. Przyjmując chwałęcickie korzenie naszej boha-
terki, przeprowadzono kwerendę, co pozwoliło uchwycić, że w okresie pomiędzy 
połową XVII wieku a 1665 rokiem ze wsi Chwałęcice ochrzczono sześć dziewczynek 
o imieniu Anna. Były to – na podstawie księgi chrztów parafii Wniebowzięcia NMP 
w Rybniku z lat 1649–1682:

w roku 1655:
14 marca – Anna, córka Tomasza i Anny Twardek,
21 marca – Anna, córka Jerzego i Zofii Frosh (Fros),
28 września – Anna, córka Galla i Elżbiety;
w roku 1656:

20 Kwerenda dziesięciu lat poprzedzających porzucenie Anny przez jej męża, czyli rok 1682, nie dały istot-
nych dowodów, ze wsi Chwałęcice tylko dwie kobiety o imieniu Anna wyszły za mąż (Anna Paprotny 
weszła w stan małżeński z Piotrem Kaczmarkiem i Anna Polakowa z Jerzym Postawikiem (?) – AAKat., 
Księgi Metrykalne, sygn. 50/41, Parafia MB Bolesnej w Rybniku, Śluby 1638–1682, s. 41v.–43v.

21 W księgach metrykalnych każda wieś miała osobną wydzieloną część, gdzie wpisywano adnotacje doty-
czące ślubów, chrztów i pogrzebów (lub zgonów). W drugiej połowie XVII w. do parafii rybnickiej przy-
należały 22 wsie i przysiółki oraz dodatkowo położone poza wsiami gospodarstwa młyńskie – B. Kloch: 
W Koronie Czeskiej..., s. 370. 

22 Przypadki wsi rycerskich w parafii rybnickiej są dobitnym przykładem bardzo różnego podchodzenia do 
tych powinności, ale nie tylko tu zdarzały się uchybienia. W parafii Głogówek ceremonie pogrzebowe 
miały się odbywać bez udziału kapłana i – co za tym idzie – nie wpisywano ich do ksiąg. Ów proceder 
w drugiej połowie XVII w. zwalczał hr. Oppersdorff – Tamże, s. 374–376.

23 Założono i prowadzono w Rudach księgi metrykalne – Tamże, s. 398–399.
24 W przypadku Rud i Stanicy autor miał wgląd tylko w zachowaną księgę pogrzebową, natomiast nie 

zachowały się (lub ich nie było?) księgi z tak wczesnego okresu z sąsiednich parafii Lyski i Boguszowice 
oraz innych. Zob. Księgi metrykalne w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach. Przewodnik po 
zespole. Oprac. H. Dudała, W. Schäffer. „Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku”. 
Nr 3. Katowice 2013. 
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15 września – Anna córka Marcina i Anny Chalupnik;
w roku 1657:
22 czerwca – Anna, córka Walentyna i Agaty;
w roku 1663:
10 czerwca – Anna, córka Olczara (Olszara ?) i Marii (lub Anny?)25 . 
Niezwykle trudne wydaje się odniesienie któregoś z zapisów do bohaterki tekstu. 

Z grona kandydatek można najpewniej wykluczyć Annę córkę Jerzego Frosha oraz 
córkę Olczara26. Obie były dziećmi zamożniejszych rodzin, co raczej nie współgra do 
końca z wiedzą na temat kondycji materialnej naszej bohaterki. Z grona pozostałych 
czterech każda może być utożsamiana z Anną Wróbliną. W momencie procesu miały 
około 30–32 lata, zatem każda z nich mogła być kobietą z bliżej nieokreślonym (kil-
kuletnim?) stażem małżeńskim, żyjącą już pięć lat samotnie po odejściu męża. Na 
domiar złego nie dysponujemy także żadnymi pewnymi poszlakami wskazującymi 
na istnienie legalnego potomstwa z małżeńskiego stadła wspomnianej Anny. Raczej 
przyjąć należy, że małżeństwo pozostało bezdzietne bądź dzieci rodziły się martwe 
albo też umierały krótko po porodzie. Dodać należy, że nazwisko Wróbel nie pojawia 
się w ówczesnych wykazach chłopów chwałęcickich, a zatem dalej można snuć tyl-
ko przypuszczenia. Wróbel może był tylko chałupnikiem bądź robotnikiem rolnym 
w dobrach cysterskich lub też w dworze panów Szonowskich, może drobnym rze-
mieślnikiem na ich usługach? Brak w przypadku Anny wspomnienia o rodzinie może 
wskazywać na słabe więzi ze wspólnotą wiejską, choć może kwestia wykluczenia za 
niemoralny tryb życia i stan porzucenia przez męża lub też wczesne sieroctwo była 
przyczyną izolacji? Nie można także pominąć ewentualności, że trafiła do Chwałęcic 
za swoim mężem, a zatem tak naprawdę była tu obcą osobą. Tym samym część wcze-
śniejszych dociekań może okazać się bezprzedmiotowa.

Akta procesowe tego jednoznacznie nie akcentują, ale należy sądzić, że żyła 
w ubóstwie, gdyż brak jakichkolwiek odniesień do jej sytuacji materialnej wskazuje, 
że można ją zaliczyć co najwyżej do grupy chałupników, najpewniej utrzymującej 
się z pracy w gospodarstwach zamożniejszych gospodarzy, może w dworze rodziny 
Szonowskich lub w majątku cysterskim. Służba u zamożnych gospodarzy w sytuacji 
marginalizacji w grupie i niesławy (porzucona przez męża) przyczyniła się do poza-
małżeńskich związków, a w konsekwencji do co najmniej dwukrotnego zajścia w cią-
żę (dwóch porodów). Zła fama, jaką niewątpliwie sobie wypracowała, rugowała ją 
najpewniej z grona osób, które chętnie były widziane jako m.in. świadkowie ślubów 
czy rodzice chrzestni. 

W przypadku drugiej ciąży, jak sama podała, ojcem dziecka miał być gospodarz 
Krzykała. Tu procesowe akta pozwalają na głębsze dywagacje. Wskazanie na „starego” 
to zapewne określenie seniora rodu. Może oznaczać to, że był nim Maciej Krzykała, 
przytoczony w wykazie chłopów chwałęcickich z 1687 roku. W środowisku wiej-

25 AAKat., Księgi Metrykalne, sygn. 50/40, Parafia MB Bolesnej w Rybniku, Chrzty 1649–1682, s. 66–
67v.

26 Jerzy Frosh to zapewne Jura Frauss, wspomniany w wykazie przytaczanego mesznego. Był zapewne za-
możniejszym gospodarzem we wsi (znaczny stan zamożności rodzina chwałęcickich Frosów utrzymała 
aż do końca XX w.), z kolei wspomniana Anna córka Olczara lub Olszara to najpewniej córka rodziny 
siedzącej na młynie (dziś nazwa terenowa: Olszowiec), od którego przyjmowali nazwisko Olsany . Por . 
B. Kloch: W Koronie Czeskiej..., s. 327–328.
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skim sprawa mogła mieć posmak obyczajowego występku, a nawet skandalu. Anna 
nie kryła się z ujawnianiem faktu, kto było ojcem jej dziecka. Sprawa nabiera jednak 
sporego ładunku emocjonalnego, także wymiarze prawnym. 9 lutego 1687 roku Ma-
ciej Krzykała wszedł w związek małżeński Zofią Woyciechową27. Oczywiście można 
założyć, że ów Maciej, a także jego świadek Sebastian Krzykała (5 lat później sam 
będzie figurował jako nowożeniec) byli synami Macieja (seniora) Krzykały i dlatego 
pojawia się wzmianka o seniorze („stary Krzykała”) tej chłopskiej rodziny28. Ta opcja 
zdaje się być bardziej prawdopodobna. Niemniej sam Maciej senior mógł ponownie 
– może jako wdowiec – zawrzeć związek małżeński, a przy okazji miał przygodny 
związek z ubogą chłopką, efektem czego była druga ciąża pozamałżeńska Anny i po-
ród martwego dziecka. 

  Zwrócę jeszcze uwagę na okoliczności związane z ciążą oraz porodem. Rozwiąza-
nie Anny miało się odbyć w zabudowaniach innego gospodarza chwałęcickiego – Jana 
Polaka. Wspomnianego gospodarza również wymienia zestawienie opłat mesznego 
z 1687 roku29. To zapewne pierwsza osoba, z którą Anna miała kontakt po połogu 
i to w dużym stopniu na jego zeznaniach opierał się proces. Sprawą niejasną pozo-
stają ewentualne powiązania rodzinne Jana i Anny. Przypomnę, że Jan najpewniej 
mógł mieć zamężną córkę (lub siostrę) o imieniu Anna, niemniej czas jej ślubu nie 
pozwala jej osoby wiązać z naszą bohaterką30. Jan Polak jednak nie obciążył Anny 
w złożonych zeznaniach w stopniu, który mógł ją doprowadzić do najcięższej kary. 
W trakcie przesłuchania Jan Polak twierdził, że w sobotę dzień po porodzie rozma-
wiał z Anną Wróbliną. Wydawała mu się chora. Miał jej powiedzieć, że mieszkańcy 
wsi głośno wskazywali na to, iż „jest gruba” – tu zapewne w znaczeniu zaawansowa-
nej ciąży (najpewniej świadomie użyto takiego sformułowania na ciążę pozamałżeń-
ską). Chłopka dość odważnie miała mu odpowiedzieć: „wssak wie Pan Bug żech nie 
taka” („wszakże wie Pan Bóg, że nie jestem taka”). Anna wyraźnie nie przejmowała 
się plotkami w niewielkiej społeczności wiejskiej, znając dokładnie okoliczności swe-
go ciężkiego położenia. Jan Polak, jak zeznał, obserwował zachowanie Anny. Drugi 
dzień po porodzie miała wszelkie ślady pozostałości po porodzie uprzątnąć (zapewne 
łożysko), w tym martwe dziecko, a następnie ukryć w okolicznych zaroślach31. Anna 
najpewniej zauważyła zainteresowanie gospodarza swoim zachowaniem, co – jak 
świadek zeznał – skwitowała tymi słowami: „o Gospodarzu dzialacie błazna se mnie 
i z siebie” („gospodarzu robicie głupca ze mnie i z siebie”). Gdy pojawili się bliżej 
nieopisani urzędnicy, pytając o los dziecka, Anna przyznała, że jest w „komorze”, 
następnie miała wynieść je zwinięte w szmaty. Na tym kończy się treść dotycząca 
przesłuchania głównego świadka32 .

Dokumentacja na kolejnych stronach wyjaśnia, iż jeszcze 30 czerwca zdecydowa-
no, że Anna, osadzona już wcześniej (lecz nie wiemy od kiedy) w więzieniu w Raci-

27 AAKat., Księgi Metrykalne, sygn. 50/8, Parafia MB Bolesnej w Rybniku, Śluby 1682–1714, s. 36v.
28 AAKat., Księgi Metrykalne, sygn. 50/8, Parafia MB Bolesnej w Rybniku, Śluby 1682–1714, s. 36v.
29 AAKat., Archiwum parafii MB Bolesnej w Rybniku, sygn. 168/579, Meszne (1685–1738), brak paginacji.
30 Rodzina Polaków wydała za mąż córkę Annę w roku, w którym naszą bohaterkę porzucił jej mąż. Por. 

przyp. 20.
31 B. Kloch: W Koronie Czeskiej..., s. 398–399.
32 Tamże.
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borzu, z racji podejrzenia o zabójstwo ma stanąć przed sądem ławników raciborskich 
i zostać sądzona podług prawa magdeburskiego, którym posługiwała się tamtejsza 
gmina miejska33. Dzień później (1 lipca 1687 roku) urząd ziemski skierował pismo do 
rady miejskiej Raciborza, aby według obowiązujących praw osądzić podejrzaną, ale 
też zabezpieczyć jej odosobnienie na czas procesu i wyznaczyć mistrza katowskiego. 
Proces miał miejsce w dniach od 15 do 18 lipca. Wójt raciborski i ławnicy zapoznali 
się zarzutami, które sformułował oraz okoliczności sprawy przedstawił powołany 
oskarżyciel Jan Janski. Ława przesłuchała także świadków obrony, choć nie poda-
no, kim byli i jak się nazywali34. W ostatnim dniu procesu wydano wyrok („Nalez 
Annie Wróbliney z Chwalenticz”)35. Tu należy zaznaczyć, że Anna uratowała życie, 
mimo iż zaliczono ją w poczet recydywistów, ponieważ nie dopatrzono się zbrodni 
dzieciobójstwa i najpewniej dano wiarę jej zeznaniom oraz świadków. Uznano, mimo 
wcześniejszego podejrzenia, że śmierć dziecka nie nastąpiła z winy podsądnej36 . 

Zwróćmy w tym miejscu uwagę na system wymiaru sprawiedliwości i jego sto-
sunek do tego typu przestępstw. System karny prawa magdeburskiego, którym po-
sługiwało się miasto Racibórz, a było ono powszechnie użytkowane w miastach na 
ziemiach Korony Czeskiej i Korony Polskiej, srogo karał udowodnione cudzołóstwo 
oraz morderstwo, w tym przypadku dzieciobójstwo37. W średniowiecznych zwodach 
prawa wskazywano na karanie mieczem obu występków, zachowując pewne odstęp-
stwa w szczególnych przypadkach38. Zapisy nowożytne wyraźnie mówiły: „Meżoboy-
cá / Gwaltownik Pánien / y ktoryby ná Cudzołożtwie był poimány: takowi máią być 
śćieći”39. W praktyce nowożytnej nieco złagodzono ten przepis, a jako jedną z kar 
za cudzołóstwo wyznaczono relegację (bardzo często dożywotnią) i wyłączenie ze 
wspólnoty40. Z kolei dzieciobójczynie, którym udowodniono winę, poddawano deka-
pitacji mieczem, a nierzadkie były przypadki dodatkowej kary w postaci przebijania 
ciał straconych palami. Tak było w przypadku dwóch niewiast z Jeleniej Góry (eg-
zekucje wykonane w 1717 i 1737 roku), a także słynnej egzekucji rodziny Exnerów 
jesienią 1701 roku pod szubienicą w Miłkowie nieopodal Karpacza41. W przypadku 

33 N. Mika: Ustrój miejski Raciborza na przestrzeni wieków. [W:] Z dziejów ziemi raciborskiej. Miejsca 
– ludzie – problemy. Racibórz 2003, s. 123–132; P. Newerla: Dzieje Raciborza i jego dzielnic. Racibórz 
2008, s. 47–50.

34 AP Racibórz, KSO Ryb, sygn. 146, s. 86v.
35 AP Racibórz, KSO Ryb, sygn. 146. 
36 AP Racibórz, KSO Ryb, sygn. 146, s. 87.
37 Przykład dekapitacji kobiety w 1724 r., która został skazana na śmierć za zabicie swojego nieślubnego 

dziecka, podaje D. Wojtucki: Miejski i regimentowy kat na Śląsku i Górnych Łużycach w XVI–XVIII 
wieku. „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2014, R. 62, nr 3, s. 413.

38 Porzadek Sądów y spraw Mieyskich Práwo Mágdeburskiégo: ná wielu miegscách poprawiony, Cum 
Gratia & Privilegio Regiae Maiestatis Lazarus Andreae impressit, Anno LXII (1562), brak paginacji 
(paginacja biblioteczna 140–144). Zob. także M. Trzciński: Miecz katowski, pręgierz, szubienica. Za-
bytki jurysdykcji karnej na Dolnym Śląsku (XIII–XVIIII w.). Wrocław 2001, s. 18–29; S. Wrzesiński: 
Krwawa profesja. Rzecz o katach i ich ofiarach. Kraków 2006, s. 149–153.

39 Porzadek Sądów y spraw Mieyskich Práwo Mágdeburskiégo…; por. P. Wiązek: Prawo karne w śląskich 
ordynacjach ziemskich. „Prawo” CCLXXVIII. Acta Universitatis Wratislaviensis. No 2379. Wrocław 
2002, s. 125–126.

40 Porzadek Sądów y spraw Mieyskich Práwo Mágdeburskiégo…
41 P. Duma, D. Wojtucki: Odkrycie na Wzgórzu Kościuszki w Jeleniej Górze. „Sudety” [czerwiec] 2012, 

nr 6 (135), s. 9. Inne przykłady dekapitacji dzieciobójczyń podaje D. Wojtucki: Publiczne miejsca 
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dzieciobójczyni z Wlenia, straconej mieczem w 1644 roku, dodatkową karą było 
ułożenie bezgłowego ciała na kole egzekucyjnym42 . 

Należy zaznaczyć, że uratowanie życia kosztowało ją i tak niezwykle represyjną 
karę. Anna niewątpliwie dopuściła się w oczach sędziów przestępstwa cudzołóstwa 
z jednym z chwałęcickich gospodarzy, skoro była świadoma, że jej mąż może żyć. 
Fakt rażącej niemoralności, dającej demoralizujący przykład, został zaakcentowany 
także w sentencji wyroku, a następnie w przysiędze, jaką złożyła skazana. Choć 
brano pod uwagę, że została porzucona przez męża oraz przyznała się do cudzo-
łóstwa, to jednak okoliczności (choć wcześniej, po pierwszym porodzie dziecka 
z nieprawego łoża, była poddana bliżej nieokreślonej karze, wróciła do nieoby-
czajnego życia) pogorszyły jej sytuację. Tym razem surowy wyrok miał odstraszać 
i jak zapisano, by „ludzka złość nie pozostała bez kary”43. Sąd nakazał chwałęcicką 
chłopkę wychłostać trzema rózgami, każdą miała otrzymać cztery uderzenia44. Wy-
rok skazujący należało publicznie ogłosić na całym terytorium księstw opolskiego 
i raciborskiego. Najsroższym elementem kary było skazanie na dożywotnią relega-
cję, bez prawa powrotu pod groźbą cięższej kary. Kara relegacji połączona z chłostą 
miała mieć charakter dydaktycznego działania na społeczeństwa i zarazem srogiej 
kary hańbiącej i usuwającej skazanego poza nawias społeczny45. Tak stopniowaną 
karę za cudzołóstwo (adulterium) przewidywały zbiory praw na Śląsku, przy czym 
w zależności od interpretacji mężczyzna w takiej sytuacji mógł być skazany na karę 
śmierci46. Annę – ubogą, porzuconą mężatkę – spotkał surowy osąd, choć urato-
wała życie. 

W sentencji wyroku (zapisanej w języku polskim) pierwszą czynnością, jaka mia-
ła mieć miejsce przed wymierzeniem kary chłosty, było złożenie przez podsądną 
uroczystej przysięgi. Owa przysięga znalazła się na końcu akt procesu. Przysięga 
w pierwszej części to swoisty opis życia Anny Wróblinej. Skazana jeszcze raz przed-
stawiła okoliczności swojego dramatu. Porzucenie przez męża przed kilku laty, jakieś 
pozyskiwane przygodnie informacje o losie męża, z zaakcentowaniem, że najpewniej 
żyje i powtórnie się ożenił (czym dopuścił się bigamii karanej śmiercią), w konse-
kwencji doprowadziły ją do aktu cudzołóstwa. Pierwsza ciąża i narodzenie dziecka, 
jego śmierć, pierwsza kara za nieobyczajne zachowanie i wreszcie ostatni jej dramat: 
dopuszczenie się ponownie tego samego czynu47. Ogłoszenie na terytorium księstw 
opolskiego i raciborskiego wyroku czyniło ją na tym terenie, w razie powrotu, osobą 
wyjętą spod prawa, która może być z urzędu poddana osądowi, a następnie surow-

straceń na Dolnym Śląsku od XV do połowy XIX wieku. Chudów 2009, s. 138–139; Tenże: Miejski 
i regimentowy kat…, s. 411–412.

42 L. Różański, D. Wojtucki: Wleńska szubienica. „Sudety” [maj] 2012, nr 5 (134), s. 17. Karę śmierci za 
dzieciobójstwo wobec kobiet stosowano z całą surowością, również kary dla recydywistów. Por. D. Woj-
tucki: Publiczne miejsca straceń…, s. 137–139, 157–162; M. Trzciński: Miecz katowski…, s. 44. 

43 AP Racibórz, KSO Ryb, sygn. 146, s. 87.
44 O karze rózeg na podstawie Caroliny – Kodeksu karnego cesarza Karola V Habsburga – por. M. Trzciń-

ski: Miecz katowski..., s. 119–123.
45 D. Wojtucki: Kat i jego warsztat pracy na Śląsku, Górnych Łużycach i hrabstwie kłodzkim od początku 

XVI do połowy XIX wieku. Warszawa 2013, s. 254–255, 260–263.
46 P. Wiązek: Prawo karne w śląskich ordynacjach..., s. 125–126.
47 AP Racibórz, KSO Ryb, sygn. 146, s. 87–87v.
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szej karze. Przysięga zawierała fragment, w którym Anna złożyła uroczyste ślubo-
wanie, że wobec obu księstw, sądu raciborskiego, opactwa rudzkiego, na którego 
ziemiach mieszkała, za uwięzienie i ukaranie nie będzie się nigdy mściła ani sama, ani 
za pośrednictwem innej osoby. Przysięgła nigdy więcej nie przebywać na terenie obu 
księstw. Uroczyste odwołanie do Boga kończyło ceremoniał przysięgi48. Najpewniej 
niezwłocznie nastąpiły ostatnie akty dramatu, czyli kara pręgierza (chłosty) i wypę-
dzenie skazanej. Na tym sprawa Anna Wróblinej urywa się. Nie wiemy, dokąd się 
udała i jakie były jej dalsze losy? 

Dokumentacja procesu zachowała również ślad po kosztach, jakie z tego tytułu 
zostały poniesione. Ogólna suma wydatków wyniosła 24 talary 2 guldeny i 6 halerzy. 
Czterech ławników za cztery dni (czyli czas trwania procesu) otrzymało razem 10 
talarów i 24 guldeny, a całość czynności prawnych wyliczono na 17 talarów. Opłata 
tzw. „deputat sluzebnika prawniho” (m.in. za wartę nocną, dwie świece do oświetla-
nia) kosztowała kasę 1 talar 4 guldeny i 6 halerzy49. Drugą co do wielkości pozycją 
w kosztach okazała się opłata miejskiego oprawcy („deputat mistra poprawnicho”). 
W porównaniu do innych miast Śląska (Wołów, Głogów, Kamienna Góra i Lwówek 
Śląski) opłata raciborskiego kata za wykonanie swoich czynności nie była wygóro-
wana50. Katem raciborskim najpewniej był Martin Heylandt, wymieniony w 1685 
roku, i najprawdopodobniej to jemu powierzono wykonanie wyroku na skazanej51 . 
Za gotowość kata do służby przez cztery dni, za wymierzenie chłosty, za powrozy 
do skrępowania podsądnej oraz opłatę za służbę pachołka katowskiego wypłacono 5 
talarów i 34 guldeny52. Na tle innych procesów nie były to koszty szczególnie wyso-
kie. Zachował się ciekawy opis zanotowany w tym samym źródle. Otóż zakończony 
w tym samym dniu proces o zuchwałą kradzież, w którym zasądzono karę śmierci 
przez powieszenie (pewnego mieszkańca cysterskiej wsi Stanica), ostatecznie kosz-
tował 23 talary 15 guldenów i 6 halerzy53 . 

Przypadek Anny Wróblinej nie był jedynym tego typu procesem o podłożu krymi-
nalnym w obrębie dóbr opactwa rudzkiego, choć nie znajdujemy podobnych spraw 
(we wspomnianym protokolarzu), które dotyczyłyby mieszkańców tej wsi klasztor-
nej. Natomiast zbliżona sprawa miała miejsce ponad sto lat wcześniej w sąsiedniej 
wsi Stodoły. Jesienią 1582 roku przed sądem ławników raciborskich, gliwickich oraz 
rybnickich postawiono mężatkę Agnieszkę Urban, poddaną chłopkę. Oskarżona do-
puściła się cudzołóstwa z mężczyzną, którego źródła zanotowały jako Piotra Polaka . 
W tym przypadku to wspomniana Agnieszka miała porzucić rodzinę i związać się 

48 AP Racibórz, KSO Ryb, sygn. 146, s. 88–88v.
49 Szerzej o wynagrodzeniu kata M. Trzciński: Miecz katowski..., s. 233–235.
50 D. Wojtucki: Kat i jego warsztat pracy…, s. 97.
51 Od 1667 do 1685 r. katem raciborskim był Jacob Glory. Por. D. Wojtucki: Kat i jego warsztat pracy…, 

s. 468; o katowskiej profesji w Raciborzu wspomina również P. Newerla: Dzieje Raciborza…, s. 159–
163, szerzej o katowskim rzemiośle w dawnej Polsce M.M. Pacholec: Kat jako członek społeczności 
miejskiej w Rzeczypospolitej wieków XVI–XVIII. „Meritum” [Olsztyn] 2009, T. 1, s. 21–46. 

52 AP Racibórz, KSO Ryb, sygn. 146, s. 87v.–88.
53 AP Racibórz, KSO Ryb, sygn. 146, s. 89v.–90v.
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z obcym mężczyzną54. Jej los był nie mniej dramatyczny aniżeli przypadek Anny 
Wróblinej. 

Warto jeszcze zwrócić uwagę na religijno-moralny wydźwięk sprawy. Chwałęcice 
jako cysterska wieś były wówczas częścią rozległej parafii rybnickiej pod opieką pro-
boszczów, kolejno: ks. Krzysztofa Goworka (w latach 1652–1681), a następnie jego 
dawnego wikariusza parafialnego Jana Jerzego Gzuli (był proboszczem rybnickim 
w 1687 roku)55. Wizytacja kanoniczna (lata 1687/1688) nie zanotowała, pomijając 
kwestię odstępstw konfesyjnych, nieprawidłowości wskazujących na niemoralne 
życie parafian, w tym mieszkańców Chwałęcic. Parafianie w ocenie biskupiego wizy-
tatora wyróżniali się gorliwością56. Z kolei źródła z epoki – jak wspomniałem wcze-
śniej – pozwalają ocenić wieś Chwałęcice jako zamożną (chłopi cieszyli się wolnością 
osobistą i cysterskimi przywilejami), przy tym pozbawioną uchwytnych problemów 
nieprawowierności konfesyjnej i nabrzmiałych relacji z proboszczami rybnickimi na 
tle powinności wobec swojej parafii57 .

Zachowana relacja źródłowa dotycząca bohaterki artykułu w odmienny sposób 
ukazuje aspekty życia wiejskiej wspólnoty, gdyż życie tej społeczności staje się bar-
dziej realne przez ukazanie międzyludzkich relacji, w jakie wplecione zostały losy 
Anny Wróblinej. Choć inne źródła nie ujawniły szczegółów jej życia, to nie ulega 
wątpliwości, iż dysponujemy i tak dość obfitym w faktografię opisem losu osoby 
z najuboższej grupy chłopstwa. Wzbudza zainteresowanie fakt, iż sprawcą nieszczę-
ścia wspomnianej w tekście Agnieszki Urban ze Stodół okazał się chłop o nazwisku 
Polak. Rodzi się tu kolejne pytanie. Czy był mieszkańcem Stodół, a może sąsiednich 
Chwałęcic? Jeżeli pochodził z tej ostatniej wioski, to skłania to do następnego pyta-
nia: czy był przodkiem Jana Polaka, który został utrwalony jako świadek w procesie 
bohaterki tekstu, sądzonej za podobne moralne wykroczenie przeciw normatywom 
społecznym, prawnym i religijnym epoki, jak wspomniana kobieta ze Stodół? Jeżeli 
tak, to przypadła mu pozytywna rola. Jego zeznania przyczyniły się do orzeczenia 
wobec Anny Wróblinej tylko kary chłosty i dożywotniej relegacji z ziem księstw 
opolskiego i raciborskiego.

54 Das schwarze Buch von Gleiwitz . 1 . Teil (1582–1612). [W:] „Sonderdruck” aus dem Gleiwitzer Jahr-
buch 1927. Gleiwitz 1927, s. 5 (nr 3); na ten temat: B. Kloch: W Koronie Czeskiej..., s. 260.

55 B. Kloch: W Koronie Czeskiej..., s. 362, 369, 372. 
56 VDB. Archidiakonat Oppeln. Etrster Teil, s. 437; W. Urban: Z dziejów duszpasterstwa katolickiego 

w archidiakonacie opolskim i głogowskim w czasach nowożytnych. Cz. 1: Archidiakonat opolski. War-
szawa 1975, s. 212–213.

57 Analiza płatności mesznego dla rybnickiego proboszcza nie wykazuje opóźnień czy innych nieprawidło-
wości. AAKat., Archiwum parafii MB Bolesnej w Rybniku, sygn. 168/579, Meszne (1685–1738), brak 
paginacji.
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Bogdan kloch

Über den prozess einer Bäuerin aus chwallentzitz im Jahr 1687
Zusammenfassung

Der Autor des Aufsatzes analysiert den Gerichtsprozess von 1687 anhand des erhal-
tenen Prozessprotokolls im Schöffenbuch Protokolle für den Zeitraum von 1663 bis 1721, 
welches in der Außenstelle Ratibor des Staatsarchivs in Kattowitz aufbewahrt wird. Die 
Angelegenheit betraf Anna Wróblino, eine von ihrem Ehemann verlassene Einwohnerin 
von Chwallentzitz, die wegen Ehebruchs und Kindsmordes angeklagt wurde. Während des 
schöffengerichtlichen Prozesses in Ratibor sprach man die Angeklagte von dem Vorwurf 
des Kindsmordes frei, aufgrund des Schuldspruches im zweiten Anklagepunkt wurde sie 
jedoch mit der Prügelstrafe und der Verbannung aus den Herzogtümern Oppeln und Rati-
bor belegt. Der Aufsatz stellt den Prozessverlauf im gesellschaftlichen Kontext dar.

Schlüsselbegriffe: Gerichtsprozess, Ehebruch, Kindsmord, Schöffengerichtsprotokol-
le, Schöffengericht der Stadt Ratibor

Bogdan kloch

On the trial of a peasant woman from chwałęcice in 1687
Summary

The author analyses the trial held in 1687, on the basis of the preserved trial record 
from the “Schöffenbüch Protokollen” from 1663–1721, which is kept in the State Archives 
in Katowice, in the branch in Racibórz. The case concerned Anna Wróblino, a resident of 
Chwałęcice abandoned by her husband, accused of adultery and infanticide. During the 
trial which took place in front of the Racibórz jurors, the accused was found not guilty of 
the infanticide, but sentenced to flogging and exile from the Opole and Racibórz duchies. 
The text describes the trial along with its social context.

Keywords: trial, adultery, infanticide, juried court records, Racibórz juried court
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Nieznana tablica nagrobna z tychów 
heinricha christiana – syna ewangelickiego 
ceglarza christiana ernsta rammelberga 
z 1783 roku

Abstrakt
Artykuł traktuje o nieznanej tablicy z piaskowca z Tychów, która zachowała się do 

naszych czasów w murze cmentarza przy najstarszym kościele w tym mieście (pw. św. 
Marii Magdaleny). Ukazuje żmudną drogę, jaką przebył autor, aby wychodząc od za-
ledwie jednego słowa, a konkretnie imienia (Heinrich), poznać okoliczności powstania 
tego artefaktu – jak się okazało nagrobka ewangelika z 1783 roku, jak również wiele 
interesujących informacji z nim związanych. Dzięki kwerendzie w archiwach zarówno 
kościelnych, jak i państwowych ustalono dla kogo wystawiono ten kamień nagrobny, 
ale także kim byli rodzice zmarłego w wieku 10 lat chłopca – Heinricha Christiana 
Rammelberga i skąd pochodzili. Ojciec był zatrudniony na terenie Tychów. Ponadto 
odnalezione zostały metryka jego chrztu w Ilsenburgu i własnoręczny podpis. 

Autor artykułu nie bał się także stawiać hipotez, np. dotyczącej przyczyny zgonu 
chłopca oraz na temat rzemieślnika, który wykonał tablicę nagrobną i wykuł na niej 
tekst. Nie dysponujemy jeszcze metryką ślubu rodziców zmarłego Heinricha Chri-
stiana oraz nie posiadamy aktu chrztu matki. Wiadomo, że pochodziła ona z Sakso-
nii, najprawdopodobniej z miejscowości Freiberg, z rejonu o długich tradycjach gór-
niczych. Poznanie metryki slubu pomogłoby wyjaśnić kwestię przybycia Christiana 
Ernsta Rammelberga oraz jego żony [Sophii] Christiany Friederiki Waesche na zie-
mię pszczyńską. Pojawienie się obojga w tej części Górnego Śląska około 1771 roku 
bezsprzecznie należy wiązać z osobą Friedricha Erdmanna zu Anhalt-Köthen-Pless, 
który dążąc do rozwoju gospodarczego przejętych od Johanna Erdmanna von Prom-
nitza terenów, rekrutował do pracy fachowców oraz robotników różnych dziedzin 
pochodzących w dużej części z głębi Niemiec, np. z hrabstwa Wernigerode w górach 
Harzu. O wyjątkowości tablicy świadczy fakt, że jest to jedyny zachowany nagrobek 
na terenie Tychów pochodzący z XVIII wieku, a na ziemi pszczyńskiej jeden z naj-
starszych. Dzięki niemu możemy poznać, jak upamiętniono zmarłego ewangelika we 
wschodniej części Górnego Śląska. Jest on także unikatowym artefaktem, będącym 
świadectwem rozwoju tych ziem w drugiej połowie XVIII stulecia oraz potwierdza-
jącym działalność gospodarczą właściciela wolnego pszczyńskiego państwa stanowe-
go z rodu Anhalt-Köthen-Pless. 

Słowa kluczowe: ewangelicy, Czułów, Żwaków, Tychy, Rammelberg, nagrobek, 
piaskowiec, Fryderyk Erdmann zu Anhalt-Köthen-Pless, ziemia pszczyńska, Ilsen-
burg (Saksonia-Anhalt), Freiberg (Saksonia), kamieniarz, ospa, kościół pw. św. Marii 
Magdaleny w Tychach, zwyczaje funeralne.
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Gutta cavat lapidem non vi,
sed saepe cadendo.

Owidiusz1

Człowiek od wielu stuleci próbował zachować dla kolejnych pokoleń informacje 
o osobach, wydarzeniach i miejscach. Służyły temu przeróżne materiały, które go 
otaczały lub były przez niego specjalnie wytwarzane. Do pierwszej grupy można 
zaliczyć: drewno, kamień, kości zwierząt; do drugiej: metale (w tym szlachetne), 
pergamin, papier, ceramikę, szkło czy wreszcie elektroniczne nośniki pamięci, które 
pojawiły się stosunkowo niedawno (np. płyta CD, pendrive, twardy dysk)2. Wiele 
z wymienionych materiałów ma charakterystyczne cechy i zalety, pozwalające wy-
tworzonym przedmiotom przetrwać wiele lat. Można do nich zaliczyć odporność na 
niektóre czynniki, takie jak woda w wypadku ceramiki czy też czynniki biologiczne, 
jak pleśnie czy grzyby, którym nie poddają się metale. Wymienione materiały mają 
także wady. Należą do nich: higroskopijność, która w największym stopniu szkodzi 
drewnu i skórze zwierząt, reakcje chemiczne związane np. z zakwaszeniem papieru, 
uszkodzenia mechaniczne najbardziej dotykające ceramikę, szkodniki, dla których 
pokarmem jest drewno bądź karty papieru, wreszcie czynniki atmosferyczne. Na 
przykład oddziaływanie środowiska może wywołać m.in. rdzewienie, które potrafi 
najtwardszy metal ulegający utlenieniu zniszczyć do szczętu, a zamarzająca podczas 
mrozu woda może spowodować rozsadzenie nawet kamienia.

Mogłoby się wydawać, że kamień należy do jednych z najtrwalszych materiałów, 
lecz i on podlega erozji, to zaś sprawia, że wykute litery po czasie stają się trudne do 
odczytania. To właśnie kamień, a dokładniej piaskowiec, z którego wykonano tablicę, 
a na niej inskrypcję w języku niemieckim, stał się kanwą do powstania niniejszego 
artykułu. Biorąc pod uwagę ten ostatni aspekt i stopień zniszczenia, tablica mu-
siała pochodzić co najmniej sprzed 1922 roku, zaś krój pisma sugerował, że mogła 
powstać nawet w XVIII stuleciu. Tablica ta szczęśliwie zachowała się do naszych 
czasów w murze okalającym cmentarz i kościół pw. św. Marii Magdaleny w Tychach. 
W tym konkretnym miejscu ogrodzenia przez ostatnie ponad sto lat była „niemym 
świadkiem” jakiegoś wydarzenia utrwalonego w przeszłości. Pewne informacje iko-
nograficzne potwierdzają jej umiejscowienie w tej części muru od około 1907 roku. 
Od dziesięcioleci tablica z piaskowca poddawana była działaniu kropli, które – jak 
ta z łacińskiej sentencji Owidiusza – drążyły powoli jej powierzchnię. Z czasem pro-
ces ten sprawił, że stała się ona mało czytelna, a miejscami wręcz „niemożliwa” do 
rozszyfrowania. Przywołana myśl rzymskiego poety, ma jeszcze także inne, głębsze 
znaczenie. Rozczytanie treści tablicy było procesem żmudnym, niełatwym i czaso-
chłonnym. Zostało także rozłożone w czasie, gdyż od dnia, gdy po raz pierwszy za-
jąłem się tym tematem, do momentu odczytania, a raczej odszyfrowania ostatniego 
z możliwych do ustalenia przez mnie wyrazów minęły ponad trzy lata. To powolne 
odkrywanie poszczególnych wyrazów lub fraz związane było z mozolnym „drąże-

1 Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem – Owidiusz, łac. Publius Ovidius Naso (43 p.n.e.–17 
n.e.), rzymski poeta.

2 Jeżeli chodzi o zapis informacji na nośnikach elektronicznych, trudno nawet precyzyjnie określić ich 
trwałość i czas, po którym utrwalone myśli, zdarzenia lub informacje o osobach będą możliwe do od-
tworzenia.
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niem” tekstu, a dzięki kilku źródłom i pomocy życzliwych osób3 mogę dziś na końcu 
tej drogi powiedzieć, że zachowany artefakt to nagrobek z 1783 roku dziesięciolet-
niego chłopca – ewangelika, syna tyskiego ceglarza Christiana Ernsta Rammelberga. 

W niniejszym artykule w pierwszej kolejności opisałem samą tablicę epitafijną 
oraz miejsce jej umieszczenia. Następnie scharakteryzowałem lokalizacje pochów-
ków ewangelików we wschodniej części Górnego Śląska, aby wykazać, czy miejsce 
zachowania nagrobka może mieć związek ze zwyczajami w tym względzie. Istotne 
także wydawało się omówienie (na ile było to możliwe) samych nagrobków z XVIII 
wieku i ich rodzajów. W tekście opisałem także kolejne prób odczytania treści in-
skrypcji, aby czytelnik miał rozeznanie, które z metod zostały zastosowane w tym 
celu i z jakim skutkiem. Zamieściłem również fragment tekstu (głównie z dolnej 
części tablicy) w oryginale z rozpisanymi abrewiacjami oraz jego tłumaczenie na 
język polski. Kolejne części artykułu mają związek z informacjami, jakie znalazły się 
w treści inskrypcji, a które dotyczą pochodzenia rodziców zmarłego oraz okoliczno-
ści ich pojawienia się na Górnym Śląsku. Konieczne stało się również omówienie 
składu osobowego rodziny tyskiego ceglarza, by ustalić, którym z kolejnych dzieci 
był zmarły. Jednym z odczytanych wyrazów inskrypcji jest zawód ojca pochowanego 
w Tychach chłopca, co skłoniło mnie do poświęcenia fragmentu tekstu także tej kwe-
stii. Ostatnia część rozważań dotyczy hipotetycznej przyczyny zgonu.

Opis tablicy nagrobnej, miejsce jej zachowania i pierwotna lokalizacja
Dnia 8 maja 2018 roku dokonałem szczegółowych pomiarów bloku z piaskow-

ca, który wmurowano pionowo w zewnętrznej części muru cmentarza. Tablica ma 
grubość około 130 mm4, jej wysokość wynosi 1300–1310 mm, a szerokość 810–820 
mm. Tekst wykuty w języku niemieckim przez kamieniarza został rozmieszczony 
proporcjonalnie na powierzchni prostokąta na całej jego długości i szerokości, przy 

3 Słowa podziękowania za wsparcie dotyczące powstania tego opracowania, konstruktywne uwagi oraz 
cierpliwość kieruję do dr Barbary Kalinowskiej-Wójcik oraz dr hab. Haliny Dudały, zaś do mgr Agniesz-
ki Ociepy-Weiss wyrazy uznania za rozpoczęcie działań w 2015 r. związanych z odczytaniem tablicy 
z piaskowca z Tychów. Pomocą w dziedzinie obróbki cyfrowej fotografii służyli: Jan Gąsior oraz mgr 
lic. Damian Gruchlik. Profesjonalne zdjęcia nagrobka wykonała Barbara Marzec. Literaturą, źródłami, 
ikonografią oraz informacjami podzielili się: mgr Damian Jureczko, mgr Joanna Strońska-Przybyła, 
mgr Michał Konstanty, mgr Marcin Morawiec, mgr Małgorzata Tomczykiewicz, Aleksander Spyra, Jan 
Gąsior, dr hab. Wacław Gojniczek, dr Jerzy Polak, Mag. Adam Peter Grondziel Richter, mgr Katarzyna 
Łabuz, mgr A. Ociepa-Weiss, dr Maria Lipok-Bierwiaczonek, Robert Janota, Romuald Targiel, Wojciech 
Walter, ks. Teofil Grzesica, dr Sławomir Pastuszka, dr Mirosław Węcki, Peter Szczepanek, Urszula Po-
ślada. Za odczytanie fragmentów tablicy słowa uznania otrzymać powinni: Mag. A.P. Grondziel Richter 
oraz dr J. Polak. Śp. Andrzej Skorupa, dr Tomasz Rożek, prof. Jacek Szade oraz Łukasz Wójciak polecili 
ewentualne metody odczytania treści inskrypcji przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Konsultacjami 
językowymi dotyczącymi zwrotów niemieckich i łacińskich służyli: Mag. A.P. Grondziel Richter oraz 
mgr Monika Mansfeld. Pracy nad odczytaniem tablicy błogosławił ks. proboszcz Janusz Lasok, zaś moja 
najbliższa rodzina cierpliwie znosiła informacje o kolejnych ustaleniach i odczytanych wyrazach in-
skrypcji. Wszystkim, bez wyjątku, pragnę w tym miejscu podziękować za poświęcony czas, cenne uwagi 
oraz udostępnione materiały. Bogu Wszechmogącemu zaś dziękuję za upór, jaki wlał w moje serce oraz 
za to, że zechciał odkryć to, co w 2015 r., a zapewne i wcześniej, było tajemnicze i nierozczytane.

4 Dokładne wymiary można uzyskać jedynie po wymontowaniu tablicy. Pomiarów dokonano we wnę-
kach służących do odprowadzania wody deszczowej z terenu cmentarza, które znajdują się po lewej 
i prawej stronie nagrobka. Nie jest możliwe ustalenie grubości tablicy w dolnej części bez wyjęcia całego 
nagrobka.
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czym na brzegach pozostawiono mały margines5. Jest on dość równy z lewej strony, 
zaś w prawej strony – na ile można było to ustalić – zróżnicowany. Zależało to od 
liczby wyrazów w wersie oraz ich długości (szczególnie ostatniego wyrazu w wersie). 
Tekst został umieszczony w 14 linijkach, w każdej z nich (tam, gdzie można było 
to obliczyć) znajduje się ok. 27 znaków alfabetu. Część z wyrazów rozpoczyna się 
wielkimi literami, a ich wysokość wynosi ok. 70 mm. Pozostałe mają wymiary ok. 50 
mm, poza charakterystycznymi: „h”, „s”, „f ” oraz „ß”, których wysokość wynosi ok. 
90 mm. Wymiary liter w poszczególnych linijkach różnią się między sobą, co mia-
ło związek z koniecznością umieszczenia kolejnych wersów na coraz mniejszej po-
wierzchni. Bardzo wyraźnie widać to w dwóch ostatnich linijkach tekstu6. Niektóre 
z wyrazów zostały podzielone, a co za tym idzie ich część przeniesiono do kolejnego 
wersu, np. ge|storben oraz Wer|nigerode. W tekście, który udało się odczytać, moż-
na odnaleźć także przykłady zastosowania abrewiacji, choć nie był to zabieg częsty7 . 
Zapewne zadecydował o tym wybór dużego kawałka płyty, co pozwalało rzemieśl-
nikowi wykuć większość wyrazów bez użycia ściągnięcia. Abrewiację podwójnej 
litery „m” zastosował on w dwóch wyrazach, a mianowicie: stammther i w nazwisku 
Rammelberg. Co interesujące, do oznaczenia „wypadnięcia” dublującej się litery nie 
użyto osobnej kreski, lecz wykorzystano w tym celu pierwsze litery wspomnianych 
wyrazów, wydłużając je w prawo, aby zachodziły nad właściwy znak8. Na tablicy, 
w jej górnej części, zastosowano także najprawdopodobniej skrót „IHS” (w formie 
„Jhs”)9. Poza nim nie wykuto w piaskowcu żadnych innych symboli religijnych, np. 

5 Kamieniarz nie umieścił dookoła tekstu ramki, jak to miało miejsce np. na nagrobkach ewangelików 
z księstwa cieszyńskiego wykonanych na przełomie XVIII–XIX w. Zob. D. Pindur: Jezus rzekl... Evan-
gelické sepulkrální památky tolerančního období na Těšínsku. [W:] „Epigraphica et Sepulcralia“. T. 6. 
Praga 2015, s. 328 (fotografie 7 i 8). Mają one często zaokrąglone od środka rogi, choć zdarzają się także 
podwójne lub pojedyncze ramki wykute prostymi żłobieniami (w kształcie zwykłych prostokątów), 
jak np. z końca XVIII w. oraz z 1817 r. Zob. Tamże, s. 331 (fotografie 14–16 i 17). Podobną ramkę 
z zaokrągleniami ma jedna z dwóch wapiennych tablic nagrobnych odnalezionych w 2016 r. w kurni-
ku na Pomorzu Zachodnim, która została skradziona z kościoła pw. św. Jacka w Stepnicy. W górnej 
części płyty wykuto symbol czaszki ze skrzyżowanymi piszczelami. Nagrobek został przygotowany dla 
zmarłego w 1753 r. żeglarza, którym był Christian Krentzin. Zob. https://www.tvp.info/27817372/
barokowe-plyty-nagrobne-odnalezione-po-pol-wieku-w-kurniku [dostęp: 30. 08. 2018].

6 Podobne problemy z proporcjonalnym rozmieszczeniem tekstu można zaobserwować na najstarszym 
dokumencie pergaminowym z Archiwum Państwowego we Wrocławiu, który dotyczy terenu Śląska 
(fundacja klasztoru cystersów w Lubiążu przez księcia Bolesława I Wysokiego). Został on wystawiony 
w 1175 r., a spisujący go skryba, aby zmieścić cały tekst na głównej stronie, zmniejszył znacznie wiel-
kość liter w wersach w dolnej części dokumentu. Zob. R. Stelmach: Katalog średniowiecznych doku-
mentów przechowywanych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Wrocław–Racibórz 2014, s. 3.

7 W okresie wcześniejszym stosowano ściągnięcia w epigrafice znacznie częściej: „Wiek XVI stosuje abre-
wiacje stosunkowo oszczędnie, ale w XVII w. i w pierwszej połowie XVIII w. robi się z nich znaczny 
użytek, traktując jako element dekoracyjny”. Zob. J. Szymański: Nauki pomocnicze historii. Warszawa 
2004, s. 363. Abrewiacje stosowano nie tylko na tablicach epitafijnych, lecz także powszechnie w nie-
mieckich dokumentach w okresie nowożytnym. 

8 Szerzej o abrewiacjach i różnych jej rodzajach zob. Tamże, s. 355. 
9 Nie można jednak potwierdzić tego w stu procentach. Ustaliłem tę hipotezę, dysponując zdjęciami 

poddanymi obróbce graficznej oraz w czasie wizji lokalnej tablicy. Symbol IHS należy do jednego 
z monogramów Chrystusa, tj. znaku graficznego, jaki powstaje z liter greckiego lub łacińskiego alfabetu, 
słów: Jezus oraz Chrystus „powiązanych najczęściej ze znakiem krzyża”. Monogram ten powstał z do-
dania (od IV w. n.e) do dwóch liter IH, będących skrótem imienia Jezus (IHCOYC), trzeciej – greckiej 
sigmy (Σ), z której powstało IHC, a w późniejszym czasie IHS. Zob. Encyklopedia katolicka. T. 13. 
Lublin 2009, kol. 165 i 166. 
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krzyża lub motywów roślinnych takich jak palma lub wawrzyn10. Na powierzchni 
kamienia nie ma także symboli związanych ze śmiercią, np. czaszki z piszczelami11 . 
Kamieniarz, który przygotował nagrobek, użył również dwóch skrótów dotyczą-
cych przedstawiciela książęcego rodu, za sprawą którego Ch.E. Rammelberg trafił 
na Górny Śląsk. Chodzi o wyrazy: Hochfürstl[icher] oraz Anhalt-K:[öthen]. Miało to 
zapewne związek z brakiem miejsca w dolnej części tablicy na wykucie całych wy-
razów. Możliwe, że ostatnia fraza ma następującą postać: Anhaltlichen, a abrewiację 
oznaczono „zawiajasami” na literze „l”.

Najprawdopodobniej litery wyżłobione w kamieniu były dodatkowo pomalowa-
ne czarną [?] farbą12, której pozostałości można odnaleźć w niektórych fragmentach 
tekstu13. Nie ma jednak pewności, czy farba była nałożona przez kamieniarza, który 
wykonał nagrobek14, czy też w kolejnych latach napis został poprawiony, aby zwięk-
szyć jego czytelność15 .

Stan zachowania tablicy, a zarazem samego tekstu jest mocno zróżnicowany (il. 
1). Pojedyncze słowa są widoczne oraz czytelne bez specjalnych zabiegów. Z kolei 

10 W XIX w. ewangelicy na Pomorzu sięgali po takie motywy, zlecając lub wykonując nagrobki dla swoich 
bliskich: „Prócz krzyża, spotykanym często motywem jest chrystogram, czyli połączone litery X oraz 
P, oznaczający Mesjasza oraz skrót IHS od imienia Jezus. Jako że większość znaków, jakie znajdują się 
na cmentarzach, zaczerpniętych zostało z kultury judeochrześcijańskiej oraz śródziemnomorskiej, po-
wszechne są również tzw. symbole uniwersalne. Przykładem mogą być elementy roślinne, jak bluszcz, 
drzewo, palma, wawrzyn – oznaczający zwycięstwo dobra oraz mak – symbol wiecznego snu”. Zob. M. 
Błażejewska: Dziewiętnastowieczny cmentarz ewangelicki w Brzynie. [W:] Gdański Rocznik Ewangelic-
ki. T. 6. Gdańsk 2012, s. 26.

11 Symbol ten wykuto na dwóch tablicach z piaskowca, jakie zachowały się na cmentarzu w Węgrowie 
(w woj. mazowieckim), gdzie grzebano po śmierci ciała szkockich kolonistów (ewangelicko-reformo-
wanych). Dodatkowo na nagrobku Archebalda Campbella, należącego do jednego z najznamienitszych 
rodów szkockich, wykuto jego herb oraz przy trupiej czaszce łacińską sentencję: „/CO/ MNIE / /SPO-
TKAŁO/ DZISIAJ /TO/ TOBIE/ZDARZY SIĘ/ JUTRO” oraz klepsydrę – znak upływającego czasu, 
skojarzony tu ze świecą symbolizującą Vanitas – marność życia ludzkiego, znikającego jak płomień świe-
cy przy byle podmuchu (tekst rozczytał i komentarzem opatrzył: Roman Postek). Zob. http://www.
fotografika-kurc.prosta.pl/album/nagrobki_tkaczy_szkockich.html [dostęp: 31.08.2018]. Interesujący 
wydaje się fakt umieszczenia na płytach nagrobnych napisów nie w języku szkockim (gaelickim) lub 
angielskim, lecz w języku polskim oraz łacińskim, np. inskrypcja na nagrobku Anny Henderson-Lidell. 
Zob. Tamże. 

12 W okresie renesansu nakładano polichromię na powierzchnię nagrobków wykutych w piaskowcu, lecz 
mowa tu o płytach z „całopostaciowym wyobrażeniem upamiętnionych”. Zob. S. Krzemińska-Szołty-
sek: Wielmożni panowie i czcigodne panie. Renesansowe nagrobki figuralne na Górnym Śląsku. Wrocław 
2017, s. 89.

13 Bardzo wyraźnie widać farbę w rowkach małej litery „c” imienia Heinrich oraz w wielkim „C” imienia 
Christian. Pomalowane fragmenty zachowały się również m.in. w zagłębieniach dwóch pierwszych liter 
słowa geboren .

14 Zwyczaj malowania nagrobków znany jest w kulturze żydowskiej, przy czym nie malowano tam tylko 
napisów, lecz na macewę nakładano barwną polichromię: „Zwiedzając zachowane cmentarze żydow-
skie, warto pamiętać, że macewy były często malowane i stanowiły bardzo kolorowy świat kamiennych 
nagrobków. Obecnie bardzo trudno na podstawie zachowanych fragmentów polichromii odtworzyć 
ich kolorystykę”. Przykłady takich nagrobków zachowały się na cmentarzach w Czeladzi, Cieszynie 
i Zawierciu. Zob. D. Walerjański: W poszukiwaniu pamięci. Zachowane zabytki kultury żydowskiej 
w województwie śląskim. „Pisma Humanistyczne” 2011, t. 8, s. 113. 

15 W literaturze wspomina się o zabiegach, które miały na celu odnowienie czy też „konserwację” po-
wierzchni płyt (np. renesansowych) „wedle dawnych standardów”, używające do tego celu wapna lub 
farby emulsyjnej. Zob. S. Krzemińska-Szołtysek: Wielmożni panowie…, s. 89–90.
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inne fragmenty tablicy nagrobnej mają mocno startą wierzchnią warstwę płyty16 . 
Dotyczy to końcówek sześciu pierwszych wersów, początku od trzeciego do siód-
mego, a także wersów czwartego i piątego w środkowej części kamienia. Dolny frag-
ment płyty zachował się w nieco lepszym stanie, przy czym nieczytelne (lub mało 
czytelne) są końcówki sześciu ostatnich wersów (9–14) oraz początek jedenastego 
i czternastego. W czasie umieszczania płyty w murze okalającym cmentarz pobru-
dzono zaprawą kilka jej fragmentów – w tym liter. Mało widoczne stały się przez to 
przede wszystkim początkowe fragmenty tekstu – szczególnie wielkich liter. Miało 
to istotne znaczenie przy ustaleniu, jakie słowa zostały wykute na tablicy w tej części 
inskrypcji, sprawiając trudność w wytypowaniu konkretnych znaków alfabetu.

Tablica została wykonana z jednego kawałka piaskowca17. Materiał wykorzystany 
przez kamieniarza występuje w najbliższej okolicy18 do dziś, m.in. na tzw. Górce 
Mikołowskiej19. Książęcy kamieniołom tej skały znajdował się w przeszłości w Żwa-
kowie – jednym z przysiółków Tychów, inne zlokalizowane były także w leżących 
niedaleko: wsi Wyry20 oraz przy kopalni „Emanuelssegen” (dzisiejsze Murcki)21. Jest 
to istotne, wskazuje bowiem na wybór miejscowego materiału na nagrobek22, a nie 

16 Według relacji jednej z osób, która wychowała się w Tychach, fragment piaskowca został starty butami 
chłopców wspinających się po ogrodzeniu cmentarza. Tłumaczyłoby to większe zniszczenia w górnej 
części nagrobka. Nie uległ on jednak pęknięciu oraz dewastacji, jak np. XVII-wieczna płyta nagrobna 
z Krakowa Jana Tailora, który przybył do Polski ze Szkocji – obecnie eksponowana po renowacji w lapi-
darium nagrobków ewangelickich w Żychlinie (woj. łódzkie). „Złożono ją jak puzzle z 37 zniszczonych 
kawałków”. Zob. http://konin.naszemiasto.pl/artykul/tablice-ewangelickie-w-zychlinie-po-renowacji-
zdjecia,2463305,artgal,t,id,tm.html [dostęp: 30.08.2018].

17 Z jednego „bloku” piaskowca wykonana została także najprawdopodobniej płyta nagrobna z XVII w., na 
której wyrzeźbiony został wizerunek kupca z Żor. Był nim Jerzy (Girzi) Latany, który zmarł w wieku 56 
lat. Płyta zachowała się w tej miejscowości w kościele św. św. Apostołów Filipa i Jakuba, w ścianie obok 
wejścia do zakrystii. Zob. http://www.dokumentyslaska.pl/epitafia/miejscowosci/zory%20apostolow.
html [dostęp: 30.08. 2018].

18 Wykorzystanie surowców, które można było pozyskać w stosunkowo niewielkiej odległości od miej-
scowości, zaobserwowano także, badając nagrobki na jednym z XIX-wiecznych cmentarzy ewangelic-
kich znajdujących się na Pomorzu Gdańskim. „Na wiejskich cmentarzach do budowy poszczególnych 
elementów kompozycji grobu wykorzystywano najłatwiej dostępne w okolicy materiały”. Zob. M. 
Błażejewska: Dziewiętnastowieczny cmentarz…, s. 21.

19 W pobliskim kościele pw. MB Śnieżnej (dawniej św. Wojciecha) w Mikołowie zachowała się stara 
chrzcielnica z tego materiału pochodząca z około 1600 r. „Taufstein aus Sandstein in spätestgotischen 
Formen […] Um 1600”. Zob. H. Lutsch: Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks. T. 4: 
Reg. Bezirks Oppeln. Breslau 1894, s. 437.

20 Był on czynny jeszcze w 1835 r. „Kamieniołom w Wyrach wydzierżawiono kamieniarzowi Holbigowi 
z Mikołowa. W niedługim czasie kontrakt ten został jednak anulowany, gdyż Holbig nie dotrzymał 
warunków umowy. Zob. H.W.F. Schaeffer: Kronika pszczyńskiego wolnego państwa stanowego, a od 
1827 r. księstwa pszczyńskiego. Cz. 3. Pszczyna 1998, s. 124 (nr 27). W późniejszym czasie wydzierża-
wił go jeden z miejscowych chłopów o nazwisku Prassol. Tamże, s. 132 (nr 94).

21 Szkic z 1828 r., na którym przedstawiono zabudowania kopalni „Emanuelssegen” oraz okoliczny teren 
zawiera rysunki dwóch kamieniołomów piaskowca znajdujących się na południe od niej, czyli w stronę 
Czułowa i Tychów. Autor szkicu określił je jako „Sand Stein Bruch”. Zob. Situation von der Steinkohlen 
Grube Emanuels Segen (1828 r.). 

22 „Obfitość surowca – piaskowca – w południowej Polsce, na Pogórzu Karpackim, od wieków sprzyjała 
rozwojowi kamieniarstwa na tych terenach. Obróbka piaskowca i jego pozyskiwanie w tzw. skałach 
związane było zarówno z zapotrzebowaniem na wykonywanie detali kamieniarskich przy wznoszeniu 
budowli sakralnych i świeckich, jak i z potrzebami bardziej pospolitymi: produkcją kamieni młyńskich, 
kamieni żaren, osełek”. Zob. M. Lipok-Bierwiaczonek: Tychy. Kapliczki i krzyże przydrożne. Tychy 
1997, s. 16.
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Tablica z piaskowca wmurowana w ogrodzenie cmentarza przy kościele pw. św. Marii Mag-1. 
daleny w Tychach – widok współczesny (fot. Wojciech Schäffer, 18 lipca 2017 r.)
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np. marmuru, który rzemieślnik musiałby sprowadzić na ziemię pszczyńską z innych 
rejonów Śląska lub z zagranicy23. Do naszych czasów zachowało się zaledwie kilka 
kamieni z inskrypcjami, które pochodzą z XVIII wieku z terenu obecnych Tychów. 
Dwa z nich powstały dla upamiętnienia rozbudowy kuźnicy paprocańskiej na cześć 
jej ówczesnego właściciela Fryderyka Erdmanna zu Anhalt-Köthen-Pless (1731–
1797)24. Mimo iż wszystkie wykonane zostały z piaskowca, można bez zbytniej prze-
sady stwierdzić, że omawiany tu artefakt jest wyjątkowy dla tego miasta, gdyż jest to 
jedyny nagrobek z tego okresu25 .

Na tablicy nie odnaleziono żadnych znaków, jakie mógł pozostawić po sobie ka-
mieniarz (np. gmerku), ani jego danych (np. nazwiska czy inicjałów)26. Możliwe, że 
zostały one wyryte z drugiej strony płyty lub na którymś z jej boków. Należy jednak 
wziąć pod uwagę również i to, że rzemieślnik w ogóle nie poczynił na nagrobku żad-
nych zabiegów, które pozwoliłyby poznać jego personalia. Przypadek sprawił, że po-
szukując metryki pogrzebu matki zmarłego Heinricha Christiana, trafiłem na wpis, 
który pozwala jednak wysnuć wniosek, kto najprawdopodobniej wykonał omawianą 
tablicę oraz wykuł na niej inskrypcję – o czym w dalszej części pracy. Na nagrobku 
nie odnaleziono niemieckiego odpowiednika słowa fundator, które jasno wskazywa-
łoby, kto stoi za jego powstaniem. Wykażę jednak, że w chwili śmierci syna oboje 

23 Interesującą informację z 1832 r. o sposobie upamiętnienia zmarłego na ziemi pszczyńskiej zawiera kro-
nika H.W.F Schaeffera: „Nagrobek zmarłej księżnej Henrietty, z domu księżniczki von Holstein=Beck, 
zgodnie z jej życzeniem, był dotychczas usypany z dużej ilości kamieni. Obecnie na polecenie księcia 
nagrobek ten został zlikwidowany i zastąpiony wielką płasko leżącą płytą z piaskowca oraz dużym 
żelaznym krzyżem z następującym napisem „Henrietta, księżna von Anhalt=Coethen=Pless, z domu 
księżniczka Holstein=Beck, urodzona 28 lutego 1783 r., zaślubiona księciu Ferdynandowi 20 sierpnia 
1803 r., zmarła 24 listopada 1803 r.” Zob. H.W.F. Schaeffer: Kronika pszczyńskiego…, Cz. 3, s. 77 (nr 
9).

24 Na pierwszym z kamieni umieszczono następującą inskrypcję w trzech rzędach (w nawiasach rozpisano 
użyte skróty): F.[riedrich] E.[rdmann] | F.[ürst] z[u] A[nhalt-Köthen] P.[leß] | A[nn]o 1776” [Fryde-
ryk Erdmann książę Anhaltu i Pan na Pszczynie. Roku Pańskiego 1776 – tłum. W. Schäffer]. Obecnie 
kamień znajduje się w Muzeum Miejskim w Tychach, do którego został przejęty w 2005 r. Według 
informacji przekazanej przez M. Lipok-Bierwiaczonek – emerytowaną dyrektor tej placówki – w latach 
80. XX w. leżał on na ziemi przed najstarszym budynkiem dawnych zabudowań huty, obok wejścia (roz-
mowa dnia 3 lipca 2018 r.). Być może pierwotnie był on umieszczony jako zwornik w elewacji któregoś 
z zabudowań, podobnie jak drugi z kamieni o jedenaście lat późniejszy. Ten ostatni nadal jest częścią 
łuku nad wejściem najstarszego z budynków. Inskrypcja wyryta przez kamieniarza jest identyczna poza 
datą 1787. Inny jest natomiast kształt liter i cyfr oraz samego kamienia. Starszy z nich ma zaokrągloną 
górną krawędź. Zdjęcia obu można obejrzeć w publikacji dotyczącej tego zakładu przemysłowego. Zob. 
M. Lipok-Bierwiaczonek: Huta Paprocka. Wystawa w Muzeum Miejskim w Tychach. Marzec–kwiecień 
2007, s. 6 i 10.

25 Omawiana tu tablica nie jest ujęta w spisie zabytków ruchomych przez miejskiego konserwatora zabyt-
ków. Zob. Ewidencja zabytków ruchomych położonych na terenie miasta Tychy (aktualizacja 2013 r.) 
– https://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=134611 [dostęp: 08.07.2018]. Z innych 
artefaktów, poza zwornikami z Paprockiej Huty, które wykonane są z kamienia i pochodzą z XVIII 
stulecia, można wymienić także dwie kapliczki słupowe z Tychów (jedna na tzw. Radziejówce, druga na 
Żwakowie). Zob. Tamże. Były one umieszczone przy ważnych traktach biegnących przez wieś Tychy. 
Szerzej na temat tych obiektów zob. M. Lipok-Bierwiaczonek: Tychy. Kapliczki…, s. 19–20.

26 Nagrobek można uznać za prosty w formie. Odbiega on np. od wymagających wielkiego kunsztu na-
grobków renesansowych, także z terenu Górnego Śląska. Powstawały one jednak głównie na zlecenie 
szlachty, duchowieństwa i rzadziej mieszczan. Zob. S. Krzemińska-Szołtysek: Wielmożni panowie…, 
s. 13. Opracowanie autorki to „analiza typologiczna, warsztatowa i treściowa nagrobków figuralnych 
z wyobrażeniem postaci stojących, ufundowanych na terenie Górnego Śląska od 1540 do 1670 r.”, 
oparta na 83 pomnikach nagrobnych.
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jego rodzice jeszcze żyli i to im zapewne zawdzięcza wystawienie tego „pomnika”27 . 
Nie jesteśmy jednak w stanie ustalić, ile czasu minęło od śmierci dziecka do powsta-
nia nagrobka i ustawienia go na jego mogile28. Możemy się jedynie domyślać, biorąc 
pod uwagę, że nagrobek wykonano w prostej formie bez wizerunku zmarłego czy 
innych elementów wymagających czasu na wykucie (np. herbu jak to miało miejsce 
w wypadku szlachty), że mógł on powstać jeszcze w 1783 roku.

Omawiana tu tablica z piaskowca Heinricha Christiana Rammelberga znajduje 
się przy Rynku w tzw. Starych Tychach, w murze okalającym kościół św. Marii Mag-
daleny oraz nekropolię wokół niego, w rejonie schodów prowadzących w kierunku 
„Organistówki” i ulicy Nowokościelnej29. Nie jest ona jednak umiejscowiona od 
strony tyskiej świątyni, lecz na zewnętrznej części muru. Z całą pewnością nie była 
ona umieszczona w nim ponad dwieście lat temu. W tej formie bowiem mur powstał 
około 1907 roku, gdy ówczesny tyski proboszcz ksiądz Jan Kapica30 podjął ogrom-
ną inwestycję związaną z rozbudową kościoła. Przy okazji zmianie miało ulec ogro-
dzenie biegnące wokół cmentarza. Czas jego powstania łatwo ustalić na podstawie 
zachowanych zdjęć tyskiej świątyni, m.in. opisów na rewersach kart pocztowych31 . 
Zapewne około 1907 roku tablica została przez robotników wmurowana w jeden 
z fragmentów ogrodzenia. Można przypuszczać, że działo się to za zgodą ks. Jana 
Kapicy32. Nie udało się jednak odnaleźć informacji, czy miejsce, w którym obecnie 
znajduje się blok piaskowca, było pierwotnym, gdzie złożono zwłoki pochowanego 
pod nią chłopca33 .

27 Wykonanie nagrobków dla zmarłych w XVI w. zlecali czasami także dziadkowie oraz rodzeństwo. 
Zob. M. Stankiewicz: Dziecięce płyty nagrobne na Śląsku od XVI do XVIII wieku. Wrocław 2015, 
s. 33. Informacje o fundatorze pojawiają się jednak „w nagrobkach bardziej rozbudowanych, w których 
umieszczano dodatkowe kartusze z inskrypcjami […]:. Zob. Tamże. 

28 Śmierć bliskiej osoby nie oznaczała natychmiastowego upamiętnienia jej przez wykonanie nagrobka, 
o czym może świadczyć przykład z XVII w.: „Ostatnim zachowanym pomnikiem nagrobnym powsta-
łym na Górnym Śląsku w omawianym okresie jest nagrobek Mikolassa Ruczkego (+1658) w kościele 
św. Marii Magdaleny w Cieszynie, wykonany kilka lat po jego śmierci, w 1664 r.”. Zob. S. Krzemińska-
Szołtysek: Wielmożni panowie…, s. 88. Szerzej na temat piastowanych przez niego urzędów zob. W. 
Gojniczek: Urzędy książęce i ziemskie w ustroju księstwa cieszyńskiego (1477–1653). Katowice 2014, 
s. 253 oraz 308 (s. 255 fotografia nagrobka Mikołaja starszego Rudzkiego z Rud).

29 Nagrobek z piaskowca umieszczony jest we fragmencie muru w południowej części cmentarza, który 
w tym miejscu jest zaokrąglony Tuż obok znajduje się sklep meblowy (obok stolarni) Andrzeja Chwal-
czyka. Obecnie tablica przysłonięta jest częściowo przez słup ogłoszeniowy stojący w pobliżu. 

30 Ks. Jan Kapica (1866–1930) był proboszczem w Tychach od 29 czerwca 1898 r. do swojej śmierci 10 
września 1930 r. 

31 „Pocztówki dotyczące Tychów często zawierały sylwetkę tyskiej świątyni oraz jej otoczenie (m.in. 
cmentarz, ale także staw znajdujący się kiedyś na miejscu obecnego rynku, restaurację Strzeleckiego 
oraz sklep Augustyna Stabika)”. Zob. A. Ociepa: Tychy na dawnej pocztówce. Tychy 2007, s. 13–25. 
Największe kolekcje pocztówek związanych z tym miastem posiadają Wojciech i Michał Walterowie, 
Jacek Jakubiec oraz Romuald Targiel z Tychów. 

32 Niestety w opracowaniu dotyczącym tego duchownego nie umieszczono szczegółowych danych na te-
mat robót budowlanych, jakie miały miejsce w parafii tyskiej w czasie jego urzędowania. W publikacji 
znajduje się tylko lapidarny fragment o następującej treści: „Proboszczowska działalność ks. Kapicy 
zaznaczyła się na zewnątrz dwukrotnem powiększeniem kościoła (1906/7 i 1929) przy równoczesnem 
terytorialnem uszczupleniu parafii przez wydzielenie Murcków [Murcek]”. Zob. E. Szramek: Ks. Jana 
Kapica. Życiorys a zarazem fragment z historji Górnego Śląska. Katowice 1931, s. 15.

33 W jednym z listów ks. J. Kapicy do Kurii Biskupiej we Wrocławiu z 6 grudnia 1907 r. znajduje się in-
formacja o przeprowadzonej w tym czasie ekshumacji ciał z kilku grobów znajdujących się przy murze 
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Trudności w potwierdzeniu tego przypuszczenia biorą się z faktu, iż nie zacho-
wała się ani jedna wzmianka o tej tablicy nagrobnej w dokumentach archiwum pa-
rafialnego34 oraz tych gromadzonych w Kurii Diecezjalnej (zarówno we Wrocławiu, 
jak i w Katowicach). Dziwi także brak jakiejkolwiek informacji o tym artefakcie 
w literaturze dotyczącej zarówno Tychów (monografie historyczne)35, jak i konkret-
nie parafii św. Marii Magdaleny36. Czy może to oznaczać, że tablica z piaskowca 
była niezauważana do tej pory przez podejmujących te tematy autorów publikacji 
o Tychach? Mogło się także zdarzyć, że wiedzieli oni o jej istnieniu, ale już w tym 
czasie, tj. w latach 30. XX wieku, gdy powstawała kronika miejscowej parafii spisana 
przez ks. Emila Drobnego oraz monografia Tychów Ludwika Musioła, tekst był mało 
widoczny. Bezpieczniej zatem było pominąć fakt jej istnienia niż snuć domysły, kiedy 
tablica powstała i kogo dotyczy. Naturalnie z każdym rokiem od tego czasu stan ta-
blicy ulegał pogorszeniu, a kolejne wyrazy stawały się mniej czytelne. Nie udało się 
odnaleźć wzmianki o tej kamiennej tablicy także w wykazach sporządzanych jeszcze 
w XIX wieku, które dotyczyły m.in. nagrobków37 oraz innych artefaktów z terenu 
Śląska38 . 

Dzięki zachowanym materiałom ikonograficznym wiemy, że przed wybudowa-
niem obecnie istniejącego ogrodzenia zwieńczonego na słupkach dachówkami przed 

cmentarza. Zob. Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach (dalej: AAKat), Akta Lokalne (dalej: AL), 
sygn. 46/2299, Tychy (Parafia św. Marii Magdaleny), Budowy, t. 2 (1907–1927), k. 4 r. i v.

34 Wśród materiałów przekazanych w 2010 r. do Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach znajdują się 
m.in. dwie jednostki, których ramy czasowe dotyczą okresu wmurowania tablicy z piaskowca w nowe 
ogrodzenie cmentarza. W pierwszym z nich zachowało się sporządzone w dwóch językach: polskim 
i niemieckim sprawozdanie z rozbudowy kościoła. Nie wspomina się w nim jednak o przebudowie 
muru cmentarza oraz o opisywanej tu tablicy. Zob. AAKat, Akta Parafii w Tychach (św. Marii Magdale-
ny), sygn. 26/3, Budowa kościoła (1902–1916), k. 70 r.–73 v. Informacji o przebudowie wspomnianego 
tu ogrodzenia oraz o nagrobku autor poszukiwał także w protokolarzu zarządu kościelnego z Tychów, 
lecz od 6 marca 1904 r. do 18 marca 1908 r. jego członkowie nie poruszyli sprawy muru cmentarnego 
lub nie odnotowano o tym informacji. Zob. AAKat, Akta Parafii w Tychach (św. Marii Magdaleny), 
sygn. 26/8, Protokollbuch des Kirchenvorstandes in Tichau (1876–1960), s. 122–148.

35 L. Musioł: Tychy. Monografia historyczna. Tychy 1939 oraz Tychy. Monografia historyczna. Red. 
R. Kaczmarek. Tychy 2011. 

36 E. Drobny: Kronika tyska 1500–1900. Tychy 1930 (maszynopis w kancelarii parafii św. Marii Mag-
daleny w Tychach) oraz J. Wycisło: Dzieje parafii pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Tychach 
w zapiskach kronikarskich. Tychy 2000.

37 Schlesiens Grab-Denkmale und Grab-Inschriften. Chronologisches Register der Graf (A. J.) Hoverde-
n‘schen Sammlung. Band 16–130: bis zum Jahre 1800. Breslau 1870. Opracowanie to zawiera upo-
rządkowane chronologicznie nagrobki z informacją o zmarłym oraz o sprawowanej przez niego funkcji. 
W osobnej rubryce podano miejscowości, gdzie znajduje się dany nagrobek lub inskrypcja nagrobna. 
Należy zwrócić uwagę, że w spisie znalazły się głównie tego rodzaju źródła znajdujące się na Dolnym 
Śląsku. Z terenu leżącego na wschód od niego można odnaleźć w wykazie nagrobki z następujących 
miejscowości: Opole (Oppeln) z 1532 r.; Lubecko (Lubetzko, Kr.[eis] Lublinitz) 1547 r.; Opole – „na 
jednym z domów” (Oppeln. An einem Hause) z 1744 r.; Nysa (Neisse) z 1753 r.; Jarnołtówek k/ Głu-
chołaz (Arnoldsdorf, Kr.[eis] Neisse) z 1779 r. Zob. Tamże, s. 10, 12, 50, 53. Być może autor nie dotarł 
na ziemię pszczyńską lub do materiałów, które zawierały informacje o nagrobkach z tego terenu.

38 Kolejne opracowanie zawiera już dane dotyczące ziemi pszczyńskiej. Zob. H. Lutsch: Die Kunstdenk-
mäler…, s. 431–444. We fragmencie omawiającym zabytki znajdujące się we wsi Tychy znalazła się 
tylko wzmianka o renesansowym kielichu z kościoła pw. św. Marii Magdaleny (Tamże, s. 443). Dziwi 
jednak fakt, że autor pominął zupełnie informacje o trzech tablicach [nagrobnych?] z inskrypcjami 
z kościółka pw. św. Wawrzyńca w Orzeszu, jakie znajdują się w jego murze, m.in. z 1768 r. (Autor miał 
okazję wykonać fotografie wspomnianych tablic w Orzeszu w 2012 r.).
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co najmniej 1906 rokiem39 istniał dookoła cmentarza także wcześniejszy kamienny 
mur. Różnił się on jednak znacząco wyglądem, wysokością oraz użytymi do jego 
wykonania materiałami. Zarówno na zachowanym czarno-białym zdjęciu z sylwetką 
kościoła na pagórku (najprawdopodobniej jednym z najstarszych, jakie się zacho-
wały40) oraz karcie pocztowej przedstawiającej tyską świątynię od strony stawu41 
(il. 2), szczęśliwie uwieczniono jeden wspólny element, a mianowicie figurę Matki 
Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Jest to o tyle istotne, że połączenie obu zdjęć daje nam 
wyobrażenie, jak wyglądało południowe zaokrąglenie ówczesnego muru cmentarza. 
Do wspomnianych źródeł ikonograficznych należy jeszcze dodać litografie przedsta-
wiające m.in. wzniesienie z kościołem i jego najbliższym otoczeniem zamieszczane 
na pocztówkach przed 1907 rokiem42. Na jednej z nich – wydanej we Wrocławiu 
na początku XX stulecia – przedstawiono ów zaokrąglony fragment muru, lecz – co 
zaskakujące – bez figury na kolumnie43. Za ogrodzeniem nie jest widoczna stojąca 
płyta, co może sugerować, że nie była ona umiejscowiona w tym rejonie cmentarza 
w pionie.

Ogrodzenie okalające cmentarz w połowie XVIII stulecia było w całości drew-
niane, o czym świadczy spis sporządzony przez tyskiego plebana w 1755 roku44 . 
Najprawdopodobniej przetrwało kolejne osiemdziesiąt lat. Około 1836 roku mo-
gło pojawić się nowe ogrodzenie45 – tym razem solidniejsze, wykonane z kamienia, 

39 W raporcie z 24 lutego 1906 r., który spisał w Zabrzu kierownik budowy Max Sliwka, nie pojawiają się 
informacje, chociażby pośrednie, o czynnościach związanych z przebudową starego muru cmentarza na 
nowy lub kosztach z tym związanych oraz materiałach, które zostały wykorzystane w tym celu. Zob. 
AAKat, Akta Parafii w Tychach (św. Marii Magdaleny), sygn. 26/3, Budowa kościoła (1902–1916), k. 
152r.–155r.

40 Można je obejrzeć na tablicy informacyjnej w tyskiej świątyni, poświęconej historii parafii i kościoła 
oraz stronie internetowej: Historia parafii pw. św Marii Magdaleny w Tychach. Zob. http://www.
tychymm.katowice.opoka.org.pl/ [dostęp: 07.05.2018].

41 Zdjęcie z tej pocztówki zostało wykorzystane przez L. Musioła w monografii miejscowości, lecz obcię-
cie boków sprawiło, że na reprodukcji nie jest widoczny fragment figury MB z Dzieciątkiem Jezus. Zob. 
L. Musioł, Tychy. Monografia…, s. 117. W innym opracowaniu znajduje się reprodukcja całego rewersu 
tej karty pocztowej. Zob. A. Ociepa: Tychy na dawnej…, s. 14.

42 Figura znajdująca się obecnie na kolumnie (rzeźba samej Maryi) zastąpiła tę, która pierwotnie usta-
wiona była na jej szczycie. Na pocztówce z 1942 r. wyraźnie widać, że na postumencie ustawiona była 
jeszcze Maryja z Dzieciątkiem Jezus. Zob. A. Ociepa: Tychy na dawnej…, s. 54 (karta pocztowa ze 
zbiorów Romualda Targiela). 

43 Zob. Tamże, s. 11 (pocztówka litografowana, wysłana w 1903 r., ze zbiorów Jacka Jakubca).
44 O tym, że w połowie XVIII w. obejście kościoła tyskiego i cmentarza nie miało jeszcze dookoła so-

lidnych murów, świadczą zapisy ks. Andrzeja Tomickiego, który objął parafię tyską 15 października 
1744 r.: „Smutno wyglądało na placu kościelnym. Płoty połamane, miejscami obalone; sztachety poza-
bierane [porozbierane], a parafjanie zobowiązani do naprawy, uczynić tego nie chcieli”. Zob. E. Drobny: 
Kronika tyska…, s. 56. Pleban ten dzięki swojej zaradności i porozumieniu z parafianami sporządził 
23 listopada 1755 r. specjalny wykaz z informacjami, który z parafian – właścicieli osiadłości – był 
odpowiedzialny za reparację konkretnego odcinka płotu i z jakich materiałów. Zob. AAKat, Akta Parafii 
w Tychach (św. Marii Magdaleny) sygn. 26/24, dokument z 23 listopada 1755 r.

45 „Cmentarze w Anhalt i w Tychach będą ogrodzone kamiennym murem. Książę podarował na ten 
cel kamienie”. Zob. H.W.F Schaeffer: Kronika pszczyńskiego…, Cz. 3, s. 152 (nr 15). Wyraz „będą” 
bezsprzecznie informuje o tym, że do tego roku murowanego ogrodzenia wokół cmentarza w Tychach 
jeszcze nie było. 



wojciech Schäffer

68

Rewers karty pocztowej z wizerunkiem tyskiego kościoła pw. św. Marii Magdaleny od stro-2. 
ny południowej sprzed 1905 r. Kościół ma jeszcze pierwotną bryłę i wieżę z czasów budowy 
w 1782 r. Na pierwszym planie ogrodzenie okalające cmentarz – mur przed przebudową (ko-
lekcja prywatna, właściciel: Wojciech Walter z Tychów)

Rewers karty pocztowej z wizerunkiem ty-3. 
skiego kościoła pw. św. Marii Magdaleny od 
strony południowej z około 1910 r. [?] – po 
przebudowie w latach 1906–1907. Na pierw-
szym planie mur okalający cmentarz z wmu-
rowaną tablicą nagrobną Heinricha Christiana 
Rammelberga (kolekcja prywatna, właściciel: 
Romuald Targiel z Tychów)
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zapewne miejscowego piaskowca (mur ten można zaobserwować na najstarszych 
pocztówkach Tychów)46 .

Umieszczenie tablicy z piaskowca w tym konkretnym miejscu ogrodzenia oko-
ło 1907 roku nie musiało być przypadkowe (il. 3). Postaram się wykazać związek 
między usytuowaniem nagrobka a lokalizacją figury MB z Dzieciątkiem Jezus (w po-
przednim miejscu, tak jak ukazują to stare fotografie). Być może wmurowanie na-
grobka w tym rejonie ogrodzenia miało w intencji inspiratorów przypominać pier-
wotną lokalizację tego obiektu kultu religijnego. W dokumentach i literaturze nie 
udało się odnaleźć informacji o dacie przeniesienia kolumny ze wspomnianą rzeźbą 
o kilkanaście metrów na zachód wzdłuż ogrodzenia47. W celu skrócenia drogi do ko-
ścioła wybudowano schody od strony stawu (późniejszego Rynku). Przypuszczalnie 
wiązało się to decyzją o przeniesieniu figury Maryi z Dzieciątkiem Jezus z okolic 
sklepu kupca Augustyna Stabika w miejsce, gdzie kolumna stoi do dziś. 

Należy podkreślić, że również przesunięcia nagrobków i krzyży w obrębie samego 
cmentarza tyskiego, a także poza jego granice nie były sytuacjami jednostkowymi. 
Jeszcze dziś można oglądać na murach świątyni wbudowane nagrobki, które pocho-
dziły z XIX wieku lub z pierwszych lat kolejnego stulecia. Według słów ks. Teofila 
Grzesicy, proboszcza parafii tyskiej w latach 1989–2009, ich wmurowanie w bryłę 
kościoła miało miejsce w czasie jego rozbudowy około 1907 roku48. Nagrobki te 
i miejsca pochówków pierwotnie były położone blisko kościoła, a dodatkowo także 
absydy (czyli w pobliżu najważniejszego miejsca jego bryły, gdzie dziś zlokalizowany 
jest ołtarz obecnej świątyni)49. Umiejscowienie grobów w konkretnych punktach 
cmentarza (lub samej świątyni) wiązało się z zamożnością zmarłego i miało podkre-
ślać jego znaczenie jeszcze wiele lat po śmierci50. W drugiej połowie XX wieku miało 

46 Rzucają się w oczy przede wszystkim przypory, które miały chronić mur przed naporem ziemi i ewen-
tualnym osuwaniem się zbocza wzniesienia. Najprawdopodobniej, budując nowe ogrodzenie, wykorzy-
stano zarówno kamień z poprzedniego muru (przynajmniej w jego dolnej partii), jak i część przypór (ich 
liczba uległa jednak zmianie, tj. dodano kilka nowych, a dzięki nadbudowaniu ich słupkami i „wypro-
stowaniu” uzyskały wrażenie „lekkości”). Poprzednie były ustawione względem pagórka pod większym 
kątem, co dawało wrażenie masywności. 

47 Ten zabieg mógłby się wiązać z rozbudową tyskiej świątyni, a co za tym idzie przesunięciem bocznego 
wejścia od strony południowo-zachodniej. Nie potwierdza tego jednak ikonografia. Już w 1900 r. od 
strony stawu pojawiły się na pocztówkach wyrysowane schody – choć w nieco innej formie niż te, które 
istnieją do dziś.

48 Zmiana lokalizacji nagrobka nie zawsze wiązała się z umieszczeniem go w ścianie świątyni lub przynaj-
mniej na terenie parafii, np. w murze cmentarza: „Jak dziwne były losy płyt nagrobnych może świad-
czyć historia płyty rocznego Georga (+1614), syna Georga Schomanna, znajdująca się w Tarnowskich 
Górach (Górny Śląsk), która pochodziła ze zrujnowanego kościoła św. św. Piotra i Pawła i która została 
powtórnie wmurowana około 1914 r. w budowaną właśnie obok kamienicę”. Zob. M. Stankiewicz: 
Dziecięce płyty nagrobne…, s. 12. Innym przykładem nagrobka, który trafił do rąk prywatnych, jest ta-
blica z piaskowca dwójki dzieci z Żor z pierwszej połowy XVII w. Zob. http://www.zory24.pl/artykul/
xvii-wieczna-plyta-nagrobna-w-muzeum,1753.html [dostęp: 30.08.2018]. 

49 Gdy zapadła decyzja o powiększeniu kościoła w kierunku południowo-wschodnim, ks. Jan Kapica – 
ówczesny proboszcz – zadecydował zapewne, aby ciała zmarłych ekshumować i pochować w jednym 
miejscu [?], zaś ich nagrobki umieścić na ścianach budynku.

50 „Kultura ludowa utrwaliła w przekonaniu, że miarę znaczenia zmarłego we wsi daje odległość, w jakiej 
został pochowany od kościoła bądź cmentarnej kaplicy: im bliżej, tym ważniejszą i godniejszą poważania 
był osobą”. Zob. J. Kolbuszewski: Cmentarze. Wrocław 1996, s. 144. Hierarchizację miejsc pochówku, 
związaną z pozycją majątkową i społeczną zmarłych, poruszono także w artykule dotyczącym kościoła 
Mariackiego w Krakowie. Zob. W. Walanus: Caemeterium circa hanc Ecclesiam est amplum. O wyglą-
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miejsce także przesunięcie krzyża z piaskowca z cmentarza przy kościele na koniec 
drugiej nekropolii parafii św. Marii Magdaleny, która zlokalizowana jest przy ulicy 
Nowokościelnej. W literaturze można spotkać się z błędnym twierdzeniem, że jest 
to krzyż nagrobny ks. Stanisława Kroczka51. Jest to jednak mało prawdopodobne, 
gdyż ten pleban został pochowany jeszcze w tyskiej świątyni w 1803 roku52. Ostat-
ni pochówek w tym kościele miał miejsce 27 lutego 1819 roku, kiedy to złożono 
również przed głównym ołtarzem ciało jego następcy – ks. Michała Damka53 . Co 
ciekawe, już w maju tego roku zwłoki zostały ekshumowane, po tym jak polecenie 
w tym względzie wydał dziekan pszczyński Teofil Kosmeli54. Być może decyzja miała 
związek z ogólnoeuropejską tendencją zakazu grzebania ciał zmarłych w kościołach, 
a nawet na przykościelnych cmentarzach i zakładaniu nowych nekropolii oddalonych 
od miejscowości55 .

Ponad wszelką wątpliwość należy wykluczyć, aby tablica nagrobna syna tyskie-
go ceglarza Christiana Ernsta Rammelberga była pierwotnie umieszczona w środ-
ku tyskiej świątyni. Gdyby ten ostatni miał jakieś – nieznane nam jednak – zasługi 
dla tyskiego kościoła (np. pomagał przy wytwarzaniu cegieł do jego budowy), być 

dzie dawnego cmentarza przy kościele Mariackim w Krakowie (maszynopis, s. 7). O zamożności osób 
pochowanych w Tychach w tym rejonie cmentarza świadczy ich status społeczny w hierarchii wsi. 
Wśród nazwisk odnaleźć można m.in. wolnych sołtysów z terenu parafii, np. nagrobek pochodzącego 
z Paprocan Józefa Czardybona (1821–1903) i jego żony Zofii z domu Kerner (Körner) (1833–1894) 
wywodzącej się z wolnego sołectwa w Ławkach – z części należącej do wsi Krasowy (nagrobek znajduje 
się w bocznej ścianie świątyni od strony Rynku, tuż obok figury MB Fatimskiej). 

51 Świadczy o tym podpis pod fotografią krzyża w czasie, kiedy stał on jeszcze na przykościelnym cmen-
tarzu od strony Rynku „Krzyż nagrobny ks. S. Kroczka z 1803 r.”. Zob. J. Wycisło: Dzieje parafii…, 
s. 98. Moim zdaniem krzyż mógł pochodzić z czasów budowniczego pierwszego murowanego kościoła 
w Tychach, ale jego umiejscowienie być może wiązało się z chęcią wskazania przyszłym pokoleniom, 
gdzie stał pierwotnie stary drewniany kościół pw. św. Marii Magdaleny (najprawdopodobniej ołtarz). 
Potwierdza tę hipotezę fragment sprawozdania z 1906 r. „[…] drugi kościół stał tuż przed Kościołem 
nowym, gdzie Krzyż stary miesce [nadpisano nad tekstem jeden wyraz: miejscie] wielkiego ołtarza 
oznacza”. Zob. AAKat, Akta Parafii w Tychach (św. Marii Magdaleny), sygn. 26/3, Budowa kościoła…, 
k. 72r. W wykazie miejskiego konserwatora zabytków pod numerem 3 wymieniono wspomniany krzyż, 
lecz jako data jego powstania figuruje rok 1795. Zob. przyp. 25.

52 „1803 Die 29 Martii sepultus est in Ecclesia Tychensi ante maius Altare Perillustris A.[dmodum] R.[e-
verendus] D.[ominus] Stanislaus Kroczek curatus ibidem per 30 annos obiit 25 Martii hora 11 noctu 
60 Annorum in pectorali Hydrope”. Zob. AAKat, Księgi Metrykalne (dalej: KM), sygn. 50/827, Tychy 
(św. Marii Magdaleny), Pogrzeby (1778–1831), s. 157. Wyraźnie zaznaczono w metryce pogrzebu, 
że ten wielce zasłużony dla parafii tyskiej pleban spoczął przed wielkim ołtarzem. „Najpoczestniejsze 
miejsce w kościele pod głównym ołtarzem przysługiwało patronom kościoła, proboszczowie chowani 
byli zazwyczaj pod prezbiterium, członkowie bractw we wspólnym grobie, hierarchia godności zmarłe-
go i ceny miejsca pochówku obowiązywała również na cmentarzu, miejsca ściślej określone w pobliżu 
kościoła dotyczą osób znamienitszych”. Zob. I. Gieysztorowa: Wstęp do demografii staropolskiej. War-
szawa 1976, s. 215. Znamienne jednak, że w nowo wybudowanej świątyni nie przewidziano specjalnej 
krypty przeznaczonej na ciała zmarłych. Informuje nas o tym sam pleban tyski Stanisław Kroczek, który 
w protokole wizytacyjnym w 1792 r. zapisał: „Sepulchrum nullum”. Zob. Archiwum Archidiecezjalne 
we Wrocławiu, sygn. 2 b 231, Visitatio ecclesiarum decanatus Plessensis [Pszczyna], dokładny opis 
dekanatu po polsku z roku 1792, s. 186.

53 „[…] Die Beerdigung geschah den 27 ten Februar vorn hohen Altar auf der linken Seite”. Zob. AAKat, 
KM, sygn. 50/827, Tychy (św. Marii Magdaleny), Pogrzeby (1778–1831), s. 269.

54 „N[ota] B[ene] den 17 ten May 1819 wurde auf Befehl des Hl: H: Decanus Kosmeli der H:[errn] 
Pfarrer Michael Damek aus der Kirche heraus gegraben, und auf den Kirchhof hinters hohe Altar neu-
erdings beerdigt”. Zob. Tamże. 

55 Szerzej na ten temat zob. B. Czyżewski: Nagrobki przy kościele Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba 
Apostoła w Szadku. „Biuletyn Szadkowski” 2016, T. 16, s. 33–34. 
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może uzyskałby ten szczególny przywilej pochowania syna w jego wnętrzu. Wątpli-
we jednak, aby specjalnie przygotowano także widoczną w posadzce świątyni płytę 
nagrobną. Nie było takich zwyczajów w Tychach, nawet wśród duchownych, a przy-
najmniej nie zachowała się o takim fakcie ani jedna wzmianka56. Zwykle chowano 
zmarłych plebanów w przygotowanej wcześniej krypcie. Istniały jednak wyjątki do-
tyczące pochówku w świątyni także osób świeckich w drugiej połowie XVIII wie-
ku. Przykład taki dotyczy parafii tyskiej, a konkretnie jednego z murarzy, który być 
może wcześniej wznosił budynek kościoła lub go wykańczał57. Był nim Jakub Andross 
pochowany 23 kwietnia 1784 roku58. Po oddaniu do użytku nowego murowanego 
kościoła w 1782 roku nie składano już w nim – poza dwoma wspomnianymi du-
chownymi oraz murarzem – ciał zmarłych parafian, jak to miało miejsce w drewnia-
nej świątyni. Czy tablica z piaskowca była wmurowana w jedną z masywnych ścian 
nowego kościoła zaledwie rok po jego oddaniu do użytku, należy także wątpić, choć 
takie przykłady można odnaleźć na terenie dawnego wolnego pszczyńskiego państwa 
stanowego. Należy jednak wziąć pod uwagę, że umieszczenie takiej tablicy nagrob-
nej w murze kościoła mogło być dużo późniejsze i niekoniecznie wskazuje miejsce 
pochówku zmarłego, którego dane wykuto w kamieniu.

Moim zdaniem najstarszy syn tyskiego ceglarza został pochowany w 1783 roku 
na terenie cmentarza, ale tuż przy murze59 znajdującym się w okolicy figury MB 
z Dzieciątkiem Jezus. Należy jednak zauważyć, że inny był zwyczaj grzebania zmar-
łych luteran w pierwszej połowie XVIII wieku „w jeszcze gorszym” miejscu, które 
znajdowało się poza „uświęconą ziemią cmentarza”. Świadczy o tym bezpośred-
nia informacja z 1744 roku przekazana przez duchownego dotycząca pochówków 
protestantów zamieszkujących teren parafii tyskiej (il. 4). Pleban Andrzej Tomicki 
(zwierzchnik parafii tyskiej w latach 1744–1773) podał w inwentarzu, jaki zachował 
się w najstarszej księdze metrykalnej parafii tyskiej, następującą informację: „Aca-
tholici sepeliebantur extra coemet.[erium] propè hortum Parochiae”60 [Protestanci 
grzebani są poza cmentarzem przy ogrodzie farskim (tj. należącym do parafii) – tłum. 

56 Nagrobki lub epitafia dotyczące duchownych do początku XIX w., które zachowały się w kościołach 
ziemi pszczyńskiej, także należy uznać za wyjątkowe. Nie było powszechną praktyką, aby upamiętniać 
plebanów (o wikarych raczej nie było mowy) w ten sposób. Zwykle ciała zmarłych duchownych były 
po ich śmierci składane do krypt w kościołach (zazwyczaj przed wielkim ołtarzem) i poza metryką 
w księdze pogrzebów nie starano się pozostawić śladu w postaci inskrypcji na ścianach lub w podłodze 
świątyni. Jako jeden z wyjątków można podać epitafium nagrobne ze starego kościoła pw. św. Wojciecha 
w Mikołowie (obecnie MB Śnieżnej) ks. Fabiana Sebastiana Rostabińskiego (ur. [?] – zm. 1714). Szerzej 
na temat tego duchownego zob. H. Dudała: Clerus Decanatus Plesnensis w świetle protokołów kongre-
gacji dekanalnych pszczyńskich z lat 1691–1756. Edycja źródłowa. Katowice 2015, s. 239–240.

57 Jak wynika z metryk zgonów, pochówki w poprzednim drewnianym kościele w Tychach należały do 
rzadkości, gdyż w ciągu 52 lat odnotowano tylko dwadzieścia takich wypadków (0,6%). Zob. W. Schäf-
fer: Ludność parafii tyskiej w latach 1677–1800. Wrocław 2007, s. 345 – praca doktorska napisana pod 
kierunkiem dr. hab. M. Górnego prof. UW.

58 „Die 17 [Aprilis 1784]. Jacobus Andross primus in nova Ecla [Ecclesia] sepultus e[st] mortuus die 20 
hora 8va post merid ad infrege factum [factam ?] ventriculum senex 28 an[norum] de Tychy”. Zob. 
AAKat, KM, sygn. 50/827, Tychy (św. Marii Magdaleny), Pogrzeby…, s. 25. 

59 „[…], kąt cmentarza i miejsca przy samym murze w tym dawnym hierarchicznym zróżnicowaniu po-
szczególnych elementów cmentarnej przestrzeni były nacechowane ujemnie”. Zob. J. Kolbuszewski: 
Cmentarze…, s. 67.

60 Inwentarz powstał tuż po objęciu przez tego duchownego parafii tyskiej. Zob. AAKat, KM, sygn. 
50/33, Tychy (św. Marii Magdaleny), Chrzty i Śluby 1677–1710, k. 94v.
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W. Schäffer]. Księgi metrykalne pochówków parafii tyskiej nie były jednak prowa-
dzone w tym czasie (dopiero od 1749 r.). Nie jesteśmy więc w stanie omówić szcze-
gółowo tej kwestii. Postaram się jednak wskazać na miejsca pochówków luteran od 
tej ostatniej daty61, gdy rozpoczęto rejestrację metrykalną zmarłych w parafii tyskiej. 
Praktyka w tym względzie ukazana zostanie na tle ziemi pszczyńskiej oraz terenu 
sąsiedniego dekanatu bytomskiego (głównie z końca XVIII stulecia).

61 Kwestię tę poruszyłem już w jednym z podrozdziałów pracy doktorskiej w 2007 r. Zob. W. Schäffer: 
Ludność parafii tyskiej…, s. 353–357.

Fragment inwentarza parafii tyskiej z 1744 r. z zapisem plebana ks. Andrzeja Tomickiego 4. 
dotyczącym grzebania innowierców poza cmentarzem (AAKat, KM, sygn. 50/33, Tychy (św. 
Marii Magdaleny), Chrzty i Śluby 1677–1710 (1811), Inwentarz parafii (1744 r.), k. 94v.)
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Pozostaje zagadką, czy pierwotnie tablica z piaskowca była umieszczona nad cia-
łem zmarłego w pionie62, czy też leżała nad nim63. Możliwe również, że była czymś 
podparta64. Należy wziąć pod uwagę, że tablica nagrobna w ciągu kolejnych dziesię-
cioleci XIX wieku mogła być pokryta warstwą ziemi i dopiero przebudowa muru 
cmentarza ok. 1907 roku sprawiła, że w trakcie prac na nią natrafiono.

Nagrobki oraz miejsca pochówków ewangelików we wschodniej części Górnego śląska
Jak już wspomniano, tablica H.Ch. Rammelberga to jedyny nagrobek, jaki zo-

stał wykonany jeszcze w XVIII wieku, znajdujący się na terenie Tychów. Nie ma 
zatem możliwości porównania go z innymi grobami zachowanymi do dziś na tyskim 
cmentarzu (chodzi o nagrobki katolickie)65. Znamienne, że nie jest możliwa także 
kompleksowa analiza omawianej tu płyty z piaskowca z 1783 roku z innymi na-
grobkami z tego roku np. z pobliskiej Pszczyny66. Najstarszy z zachowanych w ca-
łości kamień nagrobny z cmentarza pszczyńskiego pochodzi z 1796 roku67. Różni 

62 Taki sposób upamiętniania zmarłych jest charakterystyczny dla Żydów: „Najliczniejszą grupę stanowią 
tradycyjne macewy, będące dominującą formą żydowskiego pomnika nagrobnego. Jest to pionowa płyta 
kamienna różnej wysokości, zwieńczona prostokątnie, trójkątnie lub łukowato”. Zob. D. Walerjański: 
W poszukiwaniu pamięci…, s. 113. Pionowe wysokie krzyże (tzw. high cross) są także charakterystycz-
ne dla kultury celtyckiej, a można się z nimi spotkać m.in. na terenie Irlandii i Walii. 

63 Leżące płyty z piaskowca zachowały się np. w nekropolii Anhaltów w parku przy zamku w Pszczynie. 
Szczegółowy opis czynności bliskich zmarłych oraz poddanych po śmierci pana na Pszczynie lub człon-
ków jego rodziny, a także przebiegu ceremonii pogrzebowych w odniesieniu do rodu Anhalt-Köthen 
zob. J. Kruczek, T. Włodarska: Życie dworskie w Pszczynie (1765–1846). Pszczyna 2003, s. 97–101. 
W opracowaniu omówiono także pogrzeb córki jednego z wyższych urzędników księcia (Tamże, s. 101). 
Z kolei opis postępowania po śmierci oraz szczegóły związane z ceremonią pogrzebową i stypą dotyczą-
cą dwóch duchownych z terenu dekanatu pszczyńskiego z pierwszej połowy XVIII w. zachowały się dla 
wspomnianego już ks. F.S. Rostabińskiego oraz ks. Jana Pacutka ze wsi Mokre. Zob. H. Dudała: Clerus 
decanatus…, s. 147 i 155.

64 Informacje o takim postępowaniu zachowały się w stosunku do grobów związanych z właścicielami 
Pszczyny i ich najbliższej rodziny (chodzi o płyty z piaskowca na grobach Anhaltów w ich nekropolii 
w parku pszczyńskim): „Powyżej grobowców, których górne krawędzie miały być podniesione poprzez 
nadsypanie ziemią nieco w górę, zaplanowano ustawienie wysokiego obelisku […]”. Zob. J. Kruczek, 
T. Włodarska: Życie dworskie…, s. 102.

65 Możliwe, że mieszkańcy wsi starali się wcześniej pozostawić jakiś trwały ślad na miejscu, gdzie spoczął 
zmarły, lecz nie dysponujemy żadnymi informacjami, a tym bardziej ikonografią w tym względzie. Jeśli 
nawet wykonano jakieś nagrobki lub krzyże z inskrypcjami, to nie zachowały się one od XVIII w. do 
naszych czasów, gdyż np. wykonano je z nietrwałego materiału. W literaturze można odnaleźć przy-
puszczenia co do istnienia drewnianych macew, jakie na grobach zmarłych mieli ustawiać Żydzi: „Warto 
wspomnieć, że do końca XVIII i pierwszej połowy XIX w. na cmentarzach żydowskich prawdopodob-
nie stawiano najuboższym zmarłym macewy drewniane, które z czasem zastępowane były kamiennymi 
nagrobkami”. Zob. D. Walerjański: W poszukiwaniu pamięci..., s. 113.

66 „Na cmentarzu katolickim św. Krzyża przy ul. Wodzisławskiej spoczął m.in. George Heinrich (zm. 
1796, to najstarszy nagrobek na pszczyńskich cmentarzach) czy Johann Georg Gottsmann (zm. 1847), 
radca kamery książęcej, dobroczyńca ubogich. Oba nagrobki znajdują się obecnie w Muzeum Pra-
sy Śląskiej”. Zob. http://www.pszczynska.pl/spacerem-po-pszczynskich-nekropoliach.html [dostęp: 
20.07.2018]. Wizerunek fragmentu pierwszego z nich znajduje się w publikacji dotyczącej cmentarzy 
w tym mieście. Zob. A. Spyra, N.M. Ruman: Spacerem po pszczyńskich nekropoliach. Pszczyna 2012, 
s. 23. 

67 Został on przeniesiony z dawnego cmentarza katolickiego, na którym chowano ciała ewangelików 
z Pszczyny, do Muzeum Prasy Śląskiej także w tym mieście. Według relacji kustosza tej instytucji Alek-
sandra Spyry leżał on przewrócony na ziemi. Nie jest to jednak płyta nagrobna, lecz ostrosłup o trzech 
ścianach, kreskowanych poziomo od góry do dołu. Na frontowym trójkącie znajduje się „plakieta” 
z informacjami o zmarłym, „wisząca” na wstędze. Napis na nagrobku wykuto w języku niemieckim 
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się on jednak znacznie od tyskiego, jeśli chodzi o formę i wielkość68. Aleksander 
Spyra – współautor opracowania o pszczyńskich cmentarzach – 24 lipca 2018 roku 
przekazał mi bardzo cenną informację dotyczącą starych nagrobków z terenu tego 
miasta. Miały one posłużyć w XVIII wieku jako wzmocnienie dachu odbudowywa-
nego po pożarze kościoła pw. Wszystkich Świętych. Tragedia ta dotknęła Pszczynę 
8 sierpnia 1748 roku, gdy ogień strawił prawie całe miasto. Kościół katolicki odbu-
dowywano przez kolejne kilka lat, a jego ponowne poświęcenie miało miejsce 25 li-
stopada 1753 roku. Informacja o wtórnym wykorzystaniu nagrobków była jednym 
z punktów zwrotnych w ustaleniu zwyczajów funeralnych na ziemi pszczyńskiej, 
jeśli bowiem przyjąć, że użyto ich do budowy w połowie XVIII wieku, wskazuje 
to na praktykę (a nie jednostkowe wypadki) umieszczania płyt nagrobnych nad 
ciałami zmarłych w tym rejonie Górnego Śląska jeszcze w pierwszej połowie tego 
stulecia. 

Wizja lokalna przeprowadzona przeze mnie 25 lipca 2018 roku wykazała, że po-
nad gzymsami i między nimi umieszczono około 18 fragmentów płyt nagrobnych. 
Szczegółowa analiza ich treści oraz formy być może pozwolą ustalić, czy były to 
nagrobki katolików czy też ewangelików. Należy wziąć pod uwagę, że płyty mogły 
być wcześniej integralną częścią zniszczonego przez pożar kościoła, np. wmurowane 
w posadzkę lub w ściany zewnętrzne budynku, a w czasie odbudowy wykorzystane 
do wzmocnienia dachu69 . 

Powiększenie wykonanych zdjęć pozwoliło na ustalenie kilku faktów związanych 
z płytami nagrobnymi umieszczonymi pod zadaszeniem kościoła w Pszczynie (brak 
dostępu do całych płyt, których dalsza część znajduje się już nad sklepieniem kościo-
ła, powoduje, że dane te muszą być traktowane jako wstęp do szerszej analizy tego 
niezmiernie interesującego zagadnienia)70 . 

i podzielono go na pięć wersów: Hier Ruhet | Friedrich Gotthilff [?] | George Heinrich | gestor:[ben] 
d.[en lub am?] 16 Mart.[ii?] | 1796 (tekst rozczytany i rozwinięty przez W. Schäffera). Nagrobek stoi 
na trzech kulach, które umieszczone są na małym postumencie. 

68 W wizytacji z 1792 r. wspomina się o zwyczaju stawiania kamieni na grobach luteran w Pszczynie 
na jednym z cmentarzy, niestety nie wiadomo, czy były one również wykonane z piaskowca oraz czy 
także sporządzano je w formie tablic nagrobnych: „Grobu mniemasz żadnego oprocz na Cmentarzu 
gdzie się Katolicy razem z Protestantami chowaią, znaiduią się groby murowane kamieniami przykryte 
Protestantow” – cytat dotyczy filialnego kościoła pszczyńskiego p.w. św. Krzyża. Zob. Archiwum Ar-
chidiecezjalne we Wrocławiu, sygn. 2 b 231, Visitatio ecclesiarum…, s. 26. Ewangelicy w Pszczynie 
chowali swoich wiernych przy kościele pw. św. Krzyża do 1843 r., kiedy to nabyli parcelę przy drodze 
do Mikołowa i tam przygotowali miejsce dla swoich zmarłych. Zob. Pszczyna. Monografia historyczna . 
Red. R. Kaczmarek i J. Sperka. T. 2. Pszczyna 2014, s. 460. 

69 Nie udało się odnaleźć informacji, aby tuż przy kościele pw. Wszystkich Świętych istniały groby miesz-
kańców Pszczyny na jakimś małym przykościelnym cmentarzu, choć nie należy tej opcji wykluczyć. 
Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, aby do budowy świątyni użyto w połowie XVIII w. np. ewan-
gelickich nagrobków przeniesionych z przedmieść z cmentarza przy kościele św. Krzyża. Ustawienie 
płaszczyzny płyty z treścią ku dołowi pozwala przypuszczać, że murarze (lub nadzorujący budowę) nie 
pragnęli ukryć pierwotnego przeznaczenia płyt, chyba że zostały one przed listopadem 1753 r. zatynko-
wane. Druga strona nagrobka nie była zapewne pokryta inskrypcjami, stąd gdyby zależało budującym 
na ukryciu, skąd pochodziły tablice, zapewne obróciliby wszystkie z nich ku górze.

70 Płyty umieszczone są na wszystkich ścianach kościoła oraz jako ich łączniki. Materiał użyty do ich wy-
konania w większości (na ile dało się to ustalić) to także piaskowiec. Część wystających fragmentów 
płyt pochodzi z tego samego nagrobka (trzy przypadki). Sześć nagrobków ma wyraźną prostą ramkę 
oddzielającą tekst od krawędzi płyty. Na wystających kamieniach tylko w jednym wypadku zauważono 
ozdobniki na płycie ściętej w krokiew (szewron) na opak. Interesujące są także dane dotyczące użytego 
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W Pszczynie można dziś obejrzeć zachowany w dobrym stanie nagrobek usy-
tuowany w bocznej ścianie zboru, a pochodzący jeszcze z pierwszej połowy XVIII 
wieku71, konkretnie z 1716 roku72. Nie jest możliwe, aby w roku, w którym nastąpiła 
śmierć von Zawadzkiego, tablica zawisła na murach świątyni ewangelickiej, gdyż 
w tym czasie jeszcze jej w tym miejscu nie było73. Dzięki odnalezieniu w zborze 
emaliowanej tablicy wiadomo, że nagrobek pochodzi z Łazisk Średnich, gdzie ród 
ten posiadał swój majątek74. W 1885 roku jeden z potomków zmarłego przewiózł 
nagrobek do Pszczyny i za zgodą Jana Henryka XI Hochberga von Pless oraz starosty 
został on wmurowany w północną ścianę kościoła75 . 

Oprócz zagadnienia dotyczącego upamiętniania zmarłych ewangelików w XVIII 
stuleciu (np. nagrobkiem w postaci tablicy), interesującą kwestią jest także, gdzie 
chowano ich ciała po śmierci. W parafii tyskiej w okresie od 1749 do 1800 roku 
pogrzeby luteran, a wyjątkowo także ewangelików reformowanych na miejscowym 

języka do wykonania inskrypcji, oczywiście na ile pozwalają widoczne fragmenty. Na piętnaście płyt 
siedem z nich sporządzono w języku niemieckim, cztery najprawdopodobniej w języku łacińskim (choć 
użycie wersalików niekoniecznie może o tym świadczyć), zaś pozostałe nie pozwalają na dokonanie 
ustaleń w tym względzie. 

71 Kamienne nagrobki stawiano także w celu upamiętnienia zmarłych Żydów. Na terenie ziemi pszczyń-
skiej cmentarz dla wyznawców religii mojżeszowej znajdował się w tym czasie w Mikołowie, a co 
interesujące, grzebani tam byli po śmierci także pszczyńscy Żydzi. Na tej nekropolii „znajdują się 133 
macewy z lat 1726–1799, o dużych walorach artystycznych”. Zob. D. Walerjański: W poszukiwaniu 
pamięci…, s. 111. Najstarsze trzy macewy na tym kirkucie datowane są na 1726 r., m.in. macewa 
wykonana w piaskowcu postawiona na grobie Chaima syna Judy Lejba zmarłego 28 adra I 5486 o wy-
miarach: wys: 103 cm, szer. 87 cm, gr. 7 cm, zdobiona wyrytą w kamieniu koroną, w której umieszczo-
no hebrajski napis: Pomnik (Tamże, przyp. 16). XVIII-wieczne macewy zachowały się także m.in. na 
kirkutach w Wielowsi koło Gliwic, z których najstarsza z szarego piaskowca pochodzi z 1722 r., oraz 
w Cieszowej. Inskrypcje z ostatniej miejscowości wykonane zostały jednak w skale wapiennej (Tamże, 
s. 110–111). Na dawnym żydowskim cmentarzu (założonym w kwietniu 1647 r.) w Cieszynie zacho-
wał się nagrobek z piaskowca, na którym wykuto datę 13 adar 5446 (8 marca 1686 r). Nagrobek ma 
następujące wymiary: wys. 90 cm, szer. 52, gr. 13 cm. Zob. M. Wodziński: Hebrajskie Inskrypcje na 
Śląsku w XIII–XVIII wieku. Wrocław 1996, s. 280. Piaskowiec był zatem stosowany dla upamiętnienia 
zmarłych różnych wyznań i religii, a informacja dotycząca Cieszyna potwierdza jego wykorzystanie już 
w XVII w. w południowej części Górnego Śląska.

72 Nagrobek ten wykonany najprawdopodobniej z piaskowca zabezpieczony jest szybą i metalowym zada-
szeniem oraz drewnianą ramą. Tekst zachował się w bardzo dobrym stanie. Został on odnowiony i po-
złocony. Inskrypcja rozpoczyna się i kończy nieproporcjonalnie wielkimi krzyżami, z których pierwszy 
ma wszystkie ramiona równe, zaś drugi jest już krzyżem łacińskim. Pomiędzy nimi umieszczono tekst 
w czterech wersach: TV LEZY VROZENY Ry | czyrsz P[an ?] W[ilhelm] W[acław] ZAWA | dzky 
SPOLANKy D[nia bądź Die] | 26 N[ovembra lub Novembris] R[oku] 1716 [tekst rozwinięty przez 
W. Schäffera]. Szerzej na temat tej tablicy oraz rodu Zawadzkich i pełnionych przez nich funkcji na 
ziemi pszczyńskiej zob. M. Tomczykiewicz: Pszczyńska nagrobna tablica rycerza Zawadzkiego. „Głos 
Pszczyński” 2008, R. 19, nr 9, s. 10.

73 „W roku 1746 poświęcono nowy zbór ewangelicki, który ocalał w pożarze miasta dwa lata później”. 
Zob. L. Musioł: Pszczyna. Monografja historyczna. Katowice 1936, s. 344. Informacja ta jasno wskazu-
je, że płyta nagrobna Zawadzkiego nie mogła być wmurowana ani w ścianę świątyni, ani w jej posadzkę, 
gdyż w tym czasie (1716 r.) zbór nie istniał. 

74 Tablica nagrobna miała pochodzić ze zlikwidowanego cmentarza w Łaziskach Średnich (być może był 
on użytkowany tylko przez właścicieli tej wsi). Doczesne szczątki zmarłego nie zostały jednak prze-
wiezione do Pszczyny wraz z nagrobkiem, lecz miały pozostać w Łaziskach Średnich. Zob. M. Tom-
czykiewicz: Pszczyńska nagrobna…, s. 10. J. Pilnaček podaje, że był to „stary slezky rod” pochodzący 
z Polanki i Zawadki koło Oświęcimia. Szerzej na temat rodu zob. J. Pilnaček: Rody stareho Slezka. T. 5. 
Brno 1991, s. 1419–1420 (nr 1992) – hasło: Zavadsky z Polanky. 

75 Po pożarze kościoła 24 stycznia 1905 r. i jego odbudowaniu ponownie wmurowano tablicę von Zawadz-
kiego z Polanki po północnej stronie świątyni, gdzie znajduje się do dziś. 
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cmentarzu nie należały do wyjątkowych76. Zapewne nie we wszystkich metrykach 
duchowni wpisywali wyznanie zmarłego, co może nieco „zniekształcać” obraz i prak-
tykę w tym względzie. Zatem na wybranych przykładach omówię tylko informacje 
pewne, dotyczące osób, przy których pojawiły się adnotacje: „aCatholicus”, „Calvi.
[nus]” czy „Apostata”. W kontekście umiejscowienia tablicy nagrobnej H.Ch. Ram-
melberga w okolicy, gdzie dawniej stała kolumna z figurą MB z Dzieciątkiem Jezus, 
pięć wpisów bezsprzecznie potwierdza, że w tym rejonie cmentarza miejsce wiecz-
nego spoczynku znajdowali ewangelicy (dwoje w 1753 r. oraz kolejne osoby w 1762, 
1766 i 1771 r.). Pierwszym wpisem o pogrzebie protestanta w Tychach jest metryka 
pogrzebu pochodzącej z Bielska około 80-letniej staruszki i jest o tyle istotna, że 
zawiera adnotację, iż pleban pochował ją na cmentarzu „wedle rozporządzenia pru-
skiego”77. Dopisek na końcu metryki jasno jednak wskazuje, że miejsce pochówku 
było zlokalizowane przy parkanie (płocie). Metryka zmarłego w następnym dniu 
myśliwego z Tychów precyzuje dodatkowo to miejsce i wspomina o figurze Matki 
Boskiej78. Nie były to jednostkowe wypadki, co potwierdzają trzy kolejne pochówki 
w tym miejscu79. Przy innych protestantach zapisy w większości sprowadzają się 
do krótkiego wyrażenia: „Sep.[ultus lub Sepulta] est in Caemet.[erio]”, a zatem 

76 Działo się niejako w sprzeczności z powszechnym kościelnym prawem i rytuałem, które jasno wska-
zywały, że pochówki na cmentarzu katolickim nie należą się m.in. heretykom: „Quibus non licet dari 
Ecclesiasticam sepulturam. […] Negatur igitur Ecclesiastica sepultura Paganis, Judaeis & omnibus 
infidelibus, haereticis & eorum fautoribus, Apostatis a Christiana fidei, schismaticis […]”. Zob. Rituale 
Vratislaviense ad usum Romanum accommodatum, pro Sacramentorum administratione, aliisque Eccle-
siae publicis functionibus Jussu & authoritate Reverendissimi ac Illustrissimi Domini, Domini Mauritii 
de Strachwitz & Mega-Zauche […]. Vratislaviae MDCCLXXV [1775], s. 329–330. Znamienne, że ten 
sam przepis został w niezmienionej formie wydany drukiem także kilkadziesiąt lat później. Zob. Rituale 
Vratislaviense Romano accommodatum Jussu et authoritate Reverendissimi ac Celesissimi Domini Do-
mini Melchioris […]. Vratislaviae MDCCCXLVII [1847], s. 229. Pierwszy z cytatów pochodzi jeszcze 
z sąsiedniej diecezji wrocławskiej, gdyż do 1821 r. dekanat pszczyński, a wraz z nim Tychy, należały do 
diecezji krakowskiej.

77 Pleban A. Tomicki musiał zatem zmienić praktykę w tym względzie i dostosować ją do aktualnych roz-
porządzeń. Dnia 20 listopada 1753 r. w Tychach: „obÿt Susanna Szputka de Tychy Lutherana natione 
Bilicio aetatis suae circiter 80. annorum. Saep.[ulta] est in Caemet[erio] juxta mandatum Borussicum. 
Sub sepé NB [Nota Bene]”. Zob. AAKat, KM, sygn. 50/26, Tychy (św. Marii Magdaleny), Pogrzeby 
(1749–1778), k. 10r. Wyraz zapisany w adnotacji pochodzi zapewne od łacińskiego: saepes-, -is, które 
oznacza: płot, parkan, ogrodzenie, opasanie. Zob. A. Jougan: Słownik kościelny łacińsko-polski. Wyd. III 
zm. i uzup. Poznań–Warszawa–Lublin [1958], s. 599.

78 Dnia 21 listopada 1753 r. w Tychach: „obÿt Georgius Jenik Venator Tychensis quâ apostata, aetatis 
circiter 70. annorum, sepultus e[st] in Caemet[erio] sub ipso sepe é regione immaginis Im:[maculate] 
Con:[cepta]”. Zob. AAKat, KM, sygn. 50/26, Tychy (św. Marii Magdaleny), Pogrzeby(1749–1778), 
k. 10r. Jasno wskazano w zapisie, że chodzi o „wyobrażenie Niepokalanie Poczętej”. Litera „é” może 
oznaczać tu zarówno „ex” w znaczeniu idąc w kierunku lub „est” – w okolicy tego wizerunku (tłum. 
Monika Mansfeld).

79 Dnia 28 marca 1762 r.: „obÿt Adam Kral Luthera.[nus] de Wartogl[owiec] v.[el] Czułow aetatis circiter 
40 anno.[rum] sep.[ultus] é[st] in Caem.[eterio] sub sepe versus Imaginis B.[eatae] V.[irginis] M.[a-
riae] (Tamże, k. 31v.); dnia 16 marca 1766 r. w Tychach: „Catharina Hanowin obÿt NB [Nota Bene] 
Acathol[ica] aetatis circiter 60 annorum. Sep.[ulta est] in Caemet[erio] sub sepe ad immaginem B.[e-
atae] V.[irginis] M.[ariae] (Tamże, k. 44r.). W metryce pojawia się określenie dotyczące tylko Najświęt-
szej Maryi Panny. Brak informacji, czy to wyobrażenie (figura) przedstawiało MB także z Dzieciątkiem 
Jezus – jak możemy to zaobserwować na najstarszym zdjęciu i pocztówce. Ostatnia wzmianka z tym 
konkretnym odniesieniem do miejsca pochówku pochodzi z 1771 r. W Tychach dnia 10 lipca „obiit 
Rozalia Romanska qvasi insperate apostata [ostatni wyraz zapisano większymi literami i podkreślono] 
annorum circiter 80. Sepulta é[st] in Caemet:[erio] sub saepe ad effugium [? Ostatni wyraz zapisany 
nieczytelnie] immaginem B.[eatae] V.[irginis] Mariae immaculate Concepta” (Tamże, k. 61r.).
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jasno wskazują, że to teren katolickiego cmentarza był miejscem ich wiecznego spo-
czynku80. Jedyna osoba (roczny chłopiec) wyznania ewangelicko-reformowanego 
pochowana została w miejscu pochówku dzieci katolików pod dzwonnicą („Sub 
Campanili”)81 . Jako wyjątkowy można uznać pogrzeb dziewczynki w 1751 roku, 
której ojciec był luteraninem, zaś matka katoliczką. Jej doczesne szczątki złożono bo-
wiem w kościele tyskim przy ołtarzu św. Antoniego82. Ostatnia metryka z dokładnie 
podaną adnotacją, że chodzi o pochówek protestanta, pochodzi z maja 1772 roku83 . 
Czy od tego czasu zapisy dotyczące luteran wpisywano już do ksiąg ewangelickich? 
Interesujące, że ta cezura czasowa zbiegła się w czasie ze zmianą plebana w Tychach. 
Możliwe, że ks. S. Kroczek nie podawał już danych o wyznaniu zmarłego, choć kilka 
osób (szczególnie dzieci) być może nie było katolikami.

Podane przykłady z terenu parafii tyskiej dają pewne wyobrażenie o praktyce do-
tyczącej pochówków protestantów w drugiej połowie XVIII wieku84. Jak wyglądała 
jednak sytuacja w innych rejonach ziemi pszczyńskiej oraz dawnego dekanatu by-
tomskiego? Przedstawione dalej przykłady pozwolą na ustalenie, czy w parafiach we 
wschodniej części Górnego Śląska istniał jakiś jeden zwyczaj dotyczący np. miejsca 
pochówków ewangelików oraz czy były czynione jakieś przeszkody w tym względzie, 
np. przez katolickich duchownych.

Po ugodzie w Altranstädt w 1709 roku położenie ewangelików na ziemi pszczyń-
skiej nieznacznie się poprawiło, gdyż otrzymali oni możliwość uczestnictwa w nabo-
żeństwach w odległym Cieszynie85. Cezurą czasową, która rozgraniczała zwycza-
je dotyczące grzebania zmarłych ewangelików na Górnym Śląsku, może być rok 

80 Dla przykładu można podać w tym miejscu trzy metryki: z 1764, 1769 oraz 1770 r. Pochowani zostali 
z taką adnotacją: Catharina Drexlino z Paprockiej Kuźnicy (Ferricudina), Sophia Czepanka – matka 
pisarza tyskich piwnic („Scribae caelaris mater”) oraz „Steiger Teckelburg fortem ex Saxonia Accat[ho-
licus]” (Tamże, k. 39r., 52r. oraz 58v.). 

81 Dnia 28 maja 1771 r. w Tychach „obiit Joannes Hainkus parentum Calvi.[nis] infans unius ann[i] sep.
[ultus] é[st] sub Campanili” (Tamże, k. 61r.). 

82 Dziewczynka zmarła w wieku 4 lat i 11 miesięcy, pochowana została „jako męczennica” („obÿt qvasi 
per Matryrium”). Po śmierci ojca protestanta i matki katoliczki miała być pod „złą opieką” luterańskich 
krewnych. Została ona odebrana od nich i umieszczona przez ks. A. Tomickiego na plebanii, gdzie 
zmarła (Tamże, k. 4v.). Informację na ten temat podaje także autor monografii parafii tyskiej. Zob. 
J. Wycisło: Dzieje parafii…, s. 81. 

83 Dnia 19 maja 1772 r. w Tychach „obiit Acath.[olicus] Joannes Miller, aetatis suae circiter 78 annorum. 
Sepultus é[st] in Caemet[erio]”. Zob. AAKat, KM, sygn. 50/26, Tychy (św. Marii Magdaleny), Pogrze-
by (1749–1778), k. 63v.

84 O zwyczajach funeralnych ewangelików, np. wygłaszanych kazaniach pogrzebowych czy pochówkach 
w ozdobnych trumnach zob. M.Gabryś, W. Gojniczek, J. Grudniewski, J. Rott-Urbańska: Nekropolie, 
księgi zgonów, epitafia. [W:] 500 lat Reformacji na Górnym Śląsku. Red. W. Gojniczek, R. Kaczmarek. 
Katowice 2017, s. 157, 157, 160 i 162. 

85 Kościół łaski w Cieszynie „odegrał wielką rolę w podtrzymywaniu wyznania luterańskiego na zie-
mi pszczyńskiej. Po 1709 r. przybywały stamtąd na niedzielne nabożeństwa w Cieszynie dziesiątki 
wyznawców. Z uwagi na dużą odległość ludzie wędrowali przez dwa dni pieszo lub zaprzęgami, nie 
oglądając się na żadne przeszkody”. Zob. J. Polak: „Pierwszy fundator” kościoła Jezusowego Erdmann 
II von Promnitz (1683–1745). „Pamiętnik Cieszyński” 2016, T. 21, s. 49. Przy kościele tym założo-
no wówczas także cmentarz, na którym zdarzały się pochówki ewangelików nie tylko z tego miasta. 
„W najstarszej księdze metrykalnej zgonów odnotowano również przypadki, gdy chorzy ewangelicy 
z odległych miejscowości byli przywożeni tylko po to na Górne Przedmieście, np. do kościelnego, aby 
umrzeć w Cieszynie i być pochowanym na cmentarzu ewangelickim, a nie na katolickim”. Zob. M. 
Gabryś, W. Gojniczek, J. Grudniewski, J. Rott-Urbańska: Nekropolie, księgi zgonów…, s. 156.
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1741, gdy Prusy odebrały większą część tej ziemi Austrii86. Wspomina o tym – także 
w kontekście parafii tyskiej – L. Musioł87. W czasach, gdy ziemia pszczyńska należała 
do państwa Habsburgów, w sąsiadującej od zachodu z Tychami parafii mikołowskiej 
ciała zmarłych luteran składano do grobów przy filialnym kościele św. Mikołaja. Nie 
był to jednak cmentarz należący do przedstawicieli tego wyznania, lecz podlegający 
katolickiemu miejscowemu plebanowi, podobnie jak to miało miejsce w Pszczynie. 
Grzebano na nim także katolików, lecz uznawano to za pewnego rodzaju „ujmę”88 . 

Po przejęciu tych ziem przez króla Prus położenie protestantów nie poprawiło 
się od razu, przynajmniej jeśli chodzi o sprawy związane np. z powstaniem nowych 
cmentarzy lub zborów dla luteran lub ewangelików-reformowanych89, a sytuację 
tę można jasno nakreślić na podstawie opisów katolickich duchownych sporządzo-
nych pięćdziesiąt lat później. Dzięki wizytacjom przeprowadzonym w 1792 roku na 
terenie dekanatu bytomskiego oraz pszczyńskiego dysponujemy wiedzą, gdzie cho-
wano ciała zmarłych ewangelików. W Tarnowskich Górach od 1783 roku luteranie 
posiadali swój osobny cmentarz, wcześniej jednak grzebali zmarłych na specjalnie 
wydzielonej części innej nekropolii należącej do katolików, a znajdującej się poza 
miastem90. Z kolei w parafii Lubsza istniał zbór, a miejscowi ewangelicy mieli za-

86 Na ziemi pszczyńskiej ewangelicy przed 1742 r. mogli liczyć na opiekę duszpasterską prowadzoną 
przez pastora z Cieszyna: „Cieszyński opiekun młodzieży Andrzej Machal, którego obowiązkiem była 
również posługa chorym i umierającym ewangelikom w państwie pszczyńskim, został w późniejszym 
czasie (1741) przy poparciu Promnitza pastorem w zborze cieszyńskim”. Zob. J. Polak: „Pierwszy fun-
dator”…, s. 50. O położeniu ewangelików na ziemi pszczyńskiej w dobrach von Promnitza szerzej zob. 
Tamże, s. 46–47.

87 Po przejęciu Śląska przez Prusy „duchowieństwo katolickie z trudem i pod przymusem dostosowywało 
się do zmienionych warunków. Zmarłych ewangelików np. chowano dotychczas poza murami cmenta-
rza, bez udziału proboszcza i szkoły; odtąd musiano dla nich znaleźć miejsce na cmentarzu katolickim, 
a pogrzeby prowadził ewangelicki duchowny na cmentarz”. Zob. L. Musioł: Tychy. Monografia…, 
s. 123. Zwyczajów funeralnych z pierwszej połowy XVIII stulecia w parafii tyskiej nie można jednak 
badać na podstawie ksiąg metrykalnych pogrzebów, gdyż ich spisywanie rozpoczął pleban tyski dopiero 
w 1749 r., a więc w czasach pruskich. Zob. AAKat, KM, sygn. 50/26, Tychy (św. Marii Magdaleny), 
Pogrzeby (1749–1778). Brak duchownego przy pogrzebach luteran i to już pod panowaniem Frydery-
ka II Wielkiego poświadcza wzmianka o pogrzebie z Mikołowa: „np. w r. 1754 pogrzebano tam żonę 
pewnego żołnierza i jej dziecko, oboje niekatolicy; pogrzebał ich tam miejscowy katolicki nauczyciel, 
ponieważ księża katoliccy nigdy nie brali udziału w pogrzebach innowierców”. Zob. K. Prus: Z przeszło-
ści Mikołowa i jego okolicy. Mikołów 1997, s. 337.

88 „Z biegiem czasu utarło się mniemanie, że jest przystojniej być pogrzebanym przy kościele św. Wojcie-
cha, niż przy kościele św. Mikołaja, osobliwie gdy po nastaniu luteranizmu grzebano luteranów niemal 
tylko przy kościele św. Mikołaja” (Tamże, s. 336). „Jednak można przypuszczać, iż kościół ten filjalny, 
po odebraniu go ewangelikom, był długo zamknięty, i że był uważany za sprofanowany z tego powodu, 
że go przez długi czas (przez 74 lata) używali luteranie […]” (Tamże, s. 262). Kontrowersje związane 
z pochówkiem katolika na tym cmentarzu zostały nawet poruszone na synodzie dekanalnym w 1730 r. 
Zob. H. Dudała: Clerus decanatus plesnesis…, s. 453.

89 Oczywiście łatwiejszy i nieskrępowany przepisami był dostęp do nabożeństw luterańskich, lecz sieć 
zborów jeszcze przez długie lata była nieadekwatna do potrzeb i odległości z tym związanych. Podział 
terytorialny ziemi pszczyńskiej na parafie ewangelickie może dziś wzbudzać zdziwienie, jeśli weźmie-
my pod uwagę, że sąsiadująca z Tychami wieś Podlesie należała przed 1835 r. do zboru w Tarnowskich 
Górach [!]: „Dawniej mieszkańcy wyznania ewangelickiego z miejscowości Stara Kuźnia, Kamionka, 
Panewniki, Kokociniec, Piotrowice i Podlesie przynależeli do kościoła ewangelickiego w Tarnowskich 
Górach. Od teraz [1835 r.] zgodnie z rozporządzeniem mają należeć do kościoła ewangelickiego w Mi-
kołowie”. Zob. H.W.F. Schaeffer: Kronika pszczyńskiego…, s. 134 (nr 111).

90 „Czmentarz drugi jest za miastem za bramą od zachodu słońca, na którym kościół murowany sub tit(u-
lo) s. Annae. […] na jednej części oddzielonej chowali się przedtym lutry, jednak od roku 1783 wysta-
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równo swojego pastora, szkołę, organistę, jak i cmentarz zlokalizowany „o pół mile 
od kościoła lubszeckiego. Prawem i fundacją dziedzicznego pana grafa Pücklera”91 . 
Luteranie z Żyglina po śmierci chowani byli na cmentarzu odległym od tej wsi92 . Nie 
we wszystkich parafiach protestanci dysponowali jednak swoim cmentarzem. Na 
przykład, jeśli przyszło im umrzeć w Michałkowicach lub Kamieniu, byli składani do 
grobu na miejscowym cmentarzu katolickim93. Nie podano jednak informacji, czy 
w jakimś konkretnym – wyznaczonym wcześniej – miejscu94 .

Na terenie dekanatu pszczyńskiego postępowano podobnie, jeśli tylko jakiś lu-
teranin zmarł w miejscowościach leżących w granicach konkretnej parafii. Warto 
jednak w tym miejscu zaznaczyć, że duchowni w niektórych sprawozdaniach – np. 
z Brzeźc oraz Bierunia [Starego] – podkreślali, że pochówki ewangelików dokonywa-
ne są na katolickich cmentarzach, gdy luteranie nie mają swoich i czyni się to zgodnie 
z nakazem władz95. Nie wszędzie jednak zamieszkiwali luteranie (lub nie odnotowa-
no o nich konkretnych wiadomości co do pochówków), a ich brak „z pewną dumą” 
podkreślali spisujący sprawozdania duchowni96. Zdarzały się jednak odosobnione 
wypadki, kiedy ciała luteran po zgonie składano w kościele. We wsi Lędziny pocho-
wano w świątyni, w specjalnie wcześniej przygotowanym grobowcu, jednego z jej 
darczyńców (oraz członków jego rodziny)97 .

wieli sobie czmentarz osobisty post portam civitatis orientalem”. Zob. J. Pater: Protokoły wizytacyjne 
dekanatu bytomskiego z lat 1792–1793. Poznań–Wrocław 2003, s. 222.

91 Tamże, s. 199.
92 Z kolei pleban z Żyglina pisał w swoim sprawozdaniu, że w parafii żyglińskiej „znajduje się cmentarz, 

czyli kierchów w Lasku, niedaleko wsi Hechło nazwanej, trzy ćwierci mile od Żyglina odległej, na któ-
rym protestantów chowają się ciała” (Tamże, s. 172).

93 W Kamieniu pleban podał następującą informację: „2. W tej parafii żadnej s(z)koły luterskiej ani bóż-
nice żydowskiej nie masz, gdy się zaś trafi umarły dysydent albo luter, chowa się na cmentarzu kościel-
nym” (Tamże, s. 155). Podobnie w parafii w Michałkowicach (Tamże, s. 45).

94 W przeszłości zdarzały się sytuacje (nie tylko na Górnym Śląsku), że pogrzeby protestantów odbywały 
się w miejscach cmentarza uznawanych za gorsze, np. odległych od kościoła – przy murze cmentarza 
lub w jego rogu: „[…] dalej w sąsiedztwie Stawiska, Śród ostu, pokrzyw, szczawiów, wrotyc i bagniska 
Był grób Braunki luterki, dworskiej gospodyni, Starej, skąpej, (lecz tu się nagany nie czyni). W kącie 
cmentarza – jako niewiernej – Jejmość umieściła. W kącie cmentarza, w błocie, tam krzyż postawiła. 
Kamienny, na nim czarno „ruh’ zanft!” wyrzeźbiła”. Zob. J. Kolbuszewski: Cmentarze…, s. 150. Prote-
stantów grzebano także poza murami miast, co miało wyraźnie pejoratywny charakter: „POST INSU-
LAM – EXTRA MUROS. Wydaje się, że przywołane terminy oznaczają nie tylko lokalizację miejsca, 
ale także jakość tej lokalizacji, w obu wypadkach poślednią”. zob. K. Wachowski: Nowa epoka – nowe 
zwyczaje. Protestancki obrządek pogrzebowy na Śląsku. „Wratislavia Antiqua” 2015, T. 21, s. 239. 

95 „Chrześcijanie nie Katolicy pogrzebani bywaią ma katolickim Cmentarzu według królewskiego Rozkazu, 
tylko do tego maią wyznaczoną cząstkę na Połnoc” – opis plebana Józefa Surowki z parafii w Brzeźcach. 
Zob. Visitatio…, s. 272; „Niemasz w Farze żadney Acatolickiey szkoły, ani Oratorium, ani Cmentarza, 
bo się Protestanci według ustaw Rządu, gdzie nie maią swego, na katolickich Cmentarzach pogrzebaią 
nawet i w kościołach” – relacja Jana Kantego Żychonia, duchownego z Bierunia. Zob. Tamże, 131.

96 W protokołach wizytacyjnych odnotowali oni np. następujące sformułowania: „O lichwiarzach nie-
wiem, ani też o takich, którzyby zgorszenie iakie mieli inszym z siebie dawać oprocz Żydow y Dysy-
dentow” – pleban z Chełmu [Śląskiego] oraz „Dissidenskiey ani żydowskiey nie masz żadney [szkoły], 
bo też nie masz żadnego Kąkolu” – pleban z Bojszów. Zob. Tamże, s. 155 i 120.

97 „Drugi [sklep czyli Grob] za nim iest dla Familii P. P. Wechowskich Dysydentow, których Przodek P. 
Piotr Wechowski Oberamtman wiele pomagał do wymurowania Koscioła tegoż św. Klemensa, y ten 
sobie Potomkom wystawił. Leży w tym Grobie ciało iego Zony, iego y corki Pani Doroty Woche”. 
Zob. Visitatio…, s. 168. „Große Verdienste um die Erbauung dieser Kirche hat der fürstliche Ober 
Amtmann Petrus Wechowski, ohne den, obgleich Protestant, der Bau gereicht zu, stande gekommen 
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Warto w tym miejscu także ustalić, jak liczna była grupa ewangelików na tere-
nie parafii tyskiej98 oraz czy istniała potrzeba np. zakładania osobnego cmentarza 
dla zmarłych przedstawicieli tego wyznania. Ewangelicy zamieszkujący dwie miej-
scowości parafii – tj. Tychy i Paprocany oraz ich przysiółki – byli w dużej mierze 
przedstawicielami administracji pana na Pszczynie lub ich obecność miała związek 
np. z istniejącym w Tychach browarem lub gospodarką leśną. Poza tym w pierwszej 
połowie XVIII wieku pojawili się w paprocańskim przysiółku zwanym Piłą kuźnicy 
i inne osoby zatrudnione w branży hutniczej99. Od końca lat 60. XVIII stulecia na 
teren parafii tyskiej napływały kolejne osoby tego wyznania m.in. z hrabstwa Wer-
nigerode (obecnie w granicach Saksonii-Anhalt) i Elektoratu Saksonii, zwerbowa-
ne do pracy na polecenie Fryderyka Erdmanna zu Anhalt-Köthen-Pless100. Były one 
nie tylko związane z hutnictwem, ale także górnictwem oraz ceglarstwem, którym 
zajmował się też Ch.E. Rammelberg101. Nazwiska pierwszych kuźników wymienia 
w jednej z prac L. Musioł102. Autor ten podaje także liczbę ewangelików we wsi 
Tychy w połowie XVIII wieku. W 1758 roku miało ich być ośmiu103. Z kolei w wi-
zytacji z 1792 roku pleban podał informację, że luteran było już trzydziestu, ale 
zapewne na terenie całej parafii104. W następnych latach zaznaczył się spadek ich 
liczby, jeśli założyć, że wymienione w 1832 roku czternaście osób ks. Paweł Skórka 
utożsamiał z Niemcami, ale tylko protestantami105 . 

wäre. Für seine Bemühungen verlangte er nur, daß er mit seiner Familie in der Gruft dieser neuen 
Kirche nachdem Tode ein Ruheplätzchen finden könnte, und er fand es auch. – Friede seiner Asche“, 
notatka plebana Gallei z 14 kwietnia 1840 r. Zob. AAKat, Archiwum Parafii św. Anny w Lędzinach, 
sygn. 13/1, Rachunek przi murowaniu koscioła Swiętego Clemensa w Lędzinach [...] (1769–1947), k. 
1. Do wyjątkowych sytuacji można także zaliczyć pogrzeb luteranki w Tychach, jeszcze w drewnianym 
kościele. Zob. W. Schäffer: Ludność parafii tyskiej…, s. 347, 353 oraz 356.

98 Szerzej na ten temat zob. Tamże, s. 193–201. 
99 W pierwszej połowie XVIII w. luteranie przybywali także do pracy do okolicznych miejscowości, np. do 

pobliskich Lędzin: „Inną manufakturę – bielarnię płótna – założył wolny pan około 1740 w Lędzinach 
w oparciu o sprowadzonych z Niemiec specjalistów protestanckich”. Zob. J. Polak: „Pierwszy funda-
tor”…, s. 59. 

100 Szerzej na temat tego księcia oraz jego dokonań m.in. w dziedzinie ulepszenia gospodarki ziemi pszczyń-
skiej zob. A.P. Grondziel Richter: Załoga kopalni węgla kamiennego Emanuelssegen – pierwszej na Gór-
nym Śląsku – w ciągu pięćdziesięciu lat od jej założenia 1768–1818. Sankt Augustin 2018, s. 17–29. 

101 Należy wziąć pod uwagę, że niektóre osoby trafiały na ziemię pszczyńską niekoniecznie jako fachowcy 
konkretnych branż tworzącego się przemysłu, lecz niejako przypadkiem, jak np. związany z gospodarką 
leśną Francuz: „Dnia 6 listopada zmarł w Wyrach, w wieku 79 lat, tamtejszy kontroler lasów Hono-
rée Depoix. Urodził się on w okolicach Paryża. Do Pszczyny przyw[i]ózł go stamtąd jako 14 letniego 
chłopca zmarły już książę pszczyński Fryderyk Erdmann i kazał go kształcić w łowiectwie”. Zob. H.W.F. 
Schaeffer: Kronika pszczyńskiego…, |Cz. 3, s. 53 (nr 95).

102 „W 1715 roku zatrudniono tu około 10 hutników, z początku samych Niemców. Pracowali tu w owym 
roku: Niter, Sorge, Werner, Clasnitzer, Raiffland, Schott, Müller i kilku innych”. Zob. L. Musioł: Pa-
procany-Cielmice. Parafia. Monografia historyczna, wyk. 1955, mps 1970, s. 59. 

103 Interesujące, że w monografii Tychów pojawia się informacja, że ewangelicy pojawili się na terenie 
parafii dopiero po 1741 r.: „Parafia tyska jest w początkach XVIII w. czysto katolicka. Dopiero z chwilą 
zagarnięcia Śląska przez króla pruskiego Fryderyka Wielkiego zaczynają się zjawiać w parafii tyskiej 
także ewangelicy. W roku 1758 było na 501 katolików we wsi już 8 ewangelików. Odtąd ich liczba, 
nieznacznie co prawda, wzrasta”. Zob. L. Musioł: Tychy. Monografia…, s. 123.

104 „Do komunji przystępuje 1519, dzieci jest c.[irca?] 250, luteranów 30, żydów siedem”. Zob. E. Drob-
ny: Kronika tyska…, s. 83. 

105 Duchowny ten pochodził z Rozbarku i dobrze władał zarówno językiem niemieckim, jak i polskim. 
W tym roku przekazał władzom w zestawieniu, że na terenie parafii tyskiej „jest 14 niemców [!], 10 
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próby odczytania tablicy z piaskowca
Pierwszy raz z faktem istnienia tablicy z nieznaną inskrypcją zetknąłem się w 2015 

roku, gdy kustosz Muzeum Miejskiego w Tychach Agnieszka Ociepa zainicjowa-
ła spotkanie i próbę odczytania jej treści (miały one miejsce jeszcze kilkakrotnie). 
W ich trakcie próbowano różnymi metodami (np. przez przyłożenie białej kartki 
papieru do powierzchni płyty i zamazanie ołówkiem jej nierówności – podobnie jak 
czyni się to z monetami) odczytać fragmenty tekstu. Jeden z uczestników spotkań 
– Jan Gąsior – wykonał także zdjęcia, które w późniejszym czasie poddał obróbce 
cyfrowej. W rozmowach z niektórymi osobami pojawiały się hipotezy, jakoby po-
wstanie tablicy miało mieć podłoże pamiątkowe, związane z przekazaniem części 
środków na budowę muru biegnącego dookoła cmentarza przy tyskim kościele przez 
jednego z książąt pszczyńskich o imieniu Henryk106. W periodyku najstarszej parafii 
tyskiej „Magdalena” A. Ociepa, przy okazji zamieszczenia w nim artykułu o historii 
Starych Tychów107, skierowała do mieszkańców miasta pytanie dotyczące informacji 
o tablicy z piaskowca108. Niestety pozostało ono bez odpowiedzi, co potwierdzało, że 
jest ona na tyle wiekowa, że nawet najstarsi mieszkańcy Tychów nie wiedzą, z jakiej 
okazji powstała i kogo dotyczy.

Nie uczestniczyłem we wspomnianych spotkaniach, ale otrzymałem kilka zdjęć 
tablicy poddanych obróbce cyfrowej. Były one podstawą prac nad ustaleniem treści 
inskrypcji. Trzy lata temu przeprowadziłem oględziny obiektu, lecz nie przyniosły 
one jakiegoś przełomu w odczytaniu epitafium. Nie udało się również ustalić, kim 
była osoba o czytelnym imieniu w środkowej części nagrobka. Tekst, jaki kamie-
niarz wykuł na powierzchni płyty z piaskowca, przetrwał do naszych czasów w róż-
nej „kondycji”. Oprócz pojedynczych słów, które bez specjalnych zabiegów dały 
się odczytać, np. imię „Heinrich” czy „aus”, większość tekstu sprawiała trudności 
z ustaleniem, o jakie wyrazy chodzi. Dopiero porównanie liter pozwoliło na odszy-
frowanie kolejnych słów109. Ustalenie pierwszych wyrazów wykutych przez kamie-

w Tychach i 4 w Paprocanach”. Zob. Tamże, s. 93.
106 Sugestia ta wynikała z faktu, iż na tablicy jednym z nielicznych bardzo dobrze zachowanych słów jest 

właśnie imię Heinrich. Przypuszczenie to było zapewne związane z rozbudową tyskiej świątyni w cza-
sach, gdy proboszczem parafii był ks. Jana Kapica. W czasie jego urzędowania wykonany został także 
nowy mur. W tych inwestycjach z racji obowiązków jako kolatora musiał także partycypować „pan na 
Pszczynie” – którym był wówczas Jan Henryk XI książę von Pless (Hans Heinrich XI Fürst von Pless, 
a od 1905 r. Herzog von Pless) – właściciel ordynacji pszczyńskiej w latach 1855–1907.

107 A. Ociepa: O tyskim kościele, stawie i tajemniczej inskrypcji. „Magdalena” [Tychy] 2016 [b.s]. Przy 
artykule umieszczono także fotografię tablicy z piaskowca z następującym podpisem: „Tablica z tajem-
niczą inskrypcją na ogrodzeniu kościoła, 2015 r.”.

108 „Historia tyskiej świątyni zawiera wciąż wiele zagadek. Jedną z nich jest, wspomniana już, data powsta-
nia parafii w Tychach. Zagadką jest również tajemnicza inskrypcja na tablicy wmurowanej w ogrodzenie 
kościoła. Wyryty w kamieniu napis jest w języku niemieckim. Słowa pisane są charakterystycznym 
pismem gotyckim. Ich odczytanie to nie lada wyzwanie. Próbowało tego już wielu tyszan, głowią się nad 
nim tyscy muzealnicy. Pojedyncze słowa, imiona i nazwiska rodowe, daty... A może ktoś z Czytelników 
„Magdaleny” zna historię tej tablicy?” Tamże. 

109 Nieocenioną pomocą w ustaleniu poszczególnych wyrazów była cyfrowa obróbka zdjęć i wykonanie 
przez Jana Gąsiora oraz Damiana Gruchlika negatywów całej tablicy i wybranych jej fragmentów. Spo-
rządziłem także zestawienie małych i wielkich liter z treści tablicy oraz ich wariantów. Dzięki takiemu 
zabiegowi udało się, porównując litery alfabetu, odczytać kolejne linijki tekstu. Ważne było także usta-
lenie jego logicznego ciągu i odnalezienie poszczególnych danych, takich jak: imię i nazwisko zmarłego, 
dane rodziców, zawód ojca, etc. 
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niarza „Hier” oraz prawdopodobnie „lieg” przeniosło poszukiwania na nowe tory, 
gdyż wyrażenie to jednoznacznie wskazywało, że zachowana tablica jest nagrobkiem. 
Warto prześledzić poszczególne etapy odczytania jego treści oraz ustalenie znaczenia 
konkretnych wyrazów.

Pierwsze moje twierdzenie zakładało, że zmarły, dla którego przygotowano nagro-
bek, to dziecko o imieniu Heinrich (Henryk) oraz drugim Christian lub Christoph. 
O tym, że jest to syn i najprawdopodobniej osoba nieletnia świadczyło sformułowa-
nie „deßen Mutter aus Sachsen”110. Na tym etapie „dochodzenia” podejrzewałem, 
że mamy do czynienia z ewangelikami, za czym przemawiało kilka poszlak, m.in. 
pochodzenie matki zmarłego z Saksonii, imiona dziecka i matki oraz brak innych 
tego typu zabytków, które mogłyby sugerować, że nagrobek dotyczy zmarłego „auto-
chtona”. Wielkim problemem w ustaleniu, kogo dotyczyła tablica, był brak czytelnej 
i jednoznacznej daty111. Podejrzewałem, że nagrobek przygotowano dla zmarłego 
z XVIII stulecia, lecz druga z cyfr daty w zestawieniu z trzecią, prowadziła do wnio-
sku, że są one różne, stąd nie mogło być mowy np. o kombinacji 177. Musiałoby się 
to wiązać z sytuacją, w której kamieniarz użyłby do przedstawienia tej samej cyfry 
dwóch różnych jej wizerunków. Jest to teoretycznie możliwe, aczkolwiek wydawało 
się mało realne. Z pomocą przyszło odczytanie kolejnych fraz tekstu, a mianowicie 
zwrotu „stammther aus der grafschaft Wernigerode”, przy czym litery „Wer” usta-
lono na zasadzie domysłu, gdyż fragment piaskowca w tym miejscu jest w fatalnym 
stanie. Ta informacja – z pozoru błaha – była bardzo istotna dla dalszych poszukiwań. 
Wnikliwa analiza źródeł i literatury oraz konsultacje z dr. Jerzym Polakiem pozwo-
liły ustalić, że tablica pochodzi na pewno z okresu po 1765 roku. Dopiero bowiem 
w tym czasie pszczyńskie wolne państwo stanowe objął we władanie po ostatnim 
przedstawicielu z rodu von Promnitz pochodzący z księstwa Anhalt Fryderyk Erd-
mann zu Anhalt-Köthen112 . 

110 Niewyraźne słowo Vater, wykute na skraju tablicy epitafijnej, które dopiero w ostatnim czasie usta-
lił A.P. Grondziel Richter sprawiło, że na początku próby odczytania tekstu postawiłem następującą 
hipotezę: „Na nagrobku podano tylko dane matki, a konkretnie, że nazywała się Christina Ernestina 
Joanna”. Niektóre z wyrytych kresek autor wziął za symbole abrewiacji (chodzi o zawijas litery „E”). 
Dodatkowo niewyraźne dwie ostatnie litery pierwszego z imion wyglądające jak „na” sugerowały, że to 
nie mężczyzna Christian – lecz Christina.

111 Na kamiennej płycie autor ustalił dwie daty dzienne i miesięczne: den 17 Martii (ewentualnie 11 
Martii) oraz den 25 April, ale tylko jedną roczną. Przez dość słabo zachowane żłobienia odczytanie 
tego ostatniego zestawienia cyfr sprawiło wiele trudności. Dwie pierwsze z dat są na tyle odległe od 
siebie, że nie mogły dotyczyć zgonu i pogrzebu, gdyż ciało zmarłego musiałoby czekać na pochówek 
ponad miesiąc, co jest nieprawdopodobne. Dokładne odczytanie liter przed i po nich pozwoliło ustalić, 
że kamieniarz wykuł w piaskowcu datę urodzenia oraz datę zgonu zmarłego: geboren den 17 (lub 11) 
Martii oraz Ist gestorben den 25 April. Pomiędzy nimi umieszczona została tylko jedna data roczna, 
ale na pierwszy rzut oka tylko dwie cyfry (pierwsza i trzecia) dały się odczytać jako 1 i 7. Dodatkowo 
myląca była wykuta przez kamieniarza wielka litera „I” wyrazu „Ist”, tuż za datą roczną, przypominająca 
cyfrę siedem.

112 Zważywszy na fakt, iż jego teść był właścicielem hrabstwa Wernigerode, gdzie w Górach Harzu już od 
dawna „kwitło” hutnictwo i górnictwo, powoli tekst tablicy zaczynał układać się w całość. Do tego moż-
na było powiązać powstanie tablicy z napływem „z głębi Niemiec” wykwalifikowanych robotników do 
rozbudowywanych lub powstających od podstaw hut i kopalń. Mam tu na myśli m.in. kuźnicę w Papro-
canach oraz kopalnię „Emanuelssegen” (późniejsze „Murcki”). Istotne były także konkretne przykłady 
osób pochodzących z miejscowości Wernigerode oraz najbliższej okolicy, np. August Kiss – nadzorca 
kuźnicy paprockiej czy Christian Ruberg związany z hutą szkła w Wesołej (a następie z produkcją cynku 
w tej miejscowości).
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Kolejnym etapem było ustalenie, czy po 1765 roku zachował się jakikolwiek 
ślad pogrzebu dziecka o imieniu Heinrich (Henryk) lub Christian (ewentualnie 
Christoph) w tyskich księgach metrykalnych z XVIII wieku. Nie brano przy tym 
pod uwagę, aby osoba, którą miał upamiętniać nagrobek, zmarła w kolejnym stu-
leciu. Szczęśliwie zapisy pogrzebów dotyczące kościoła pw. św. Marii Magdaleny 
w Tychach zachowały się kompletne od 1749 roku113. Niestety żadna z osób zapisa-
nych w księgach metrykalnych pogrzebów nie pasowała do tej hipotezy. Tylko jedno 
dziecko płci męskiej nosiło imię Henryk. Było to nota bene drugie z imion. Z kolei 
miano Christian nosiło pięciu zmarłych (cztery osoby z Tychów i jedna z kuźnicy 
paprocańskiej (Ferricudina). Dla pewności sprawdzono także występowanie imienia 
Krzysztof. Zapis „Christophorus” pojawia się przy ośmiu osobach, lecz żadna z nich 
nie mogła być tożsama z poszukiwanym zmarłym. Brak wpisu o pogrzebie Heinricha 
Christiana można jedynie wytłumaczyć dwoma okolicznościami: 1) przez przypadek 
pominięto wpis o pogrzebie; 2) w tym czasie nie odnotowywano już pogrzebów 
ewangelików w księdze metrykalnej parafii, mimo pochowania zmarłego na terenie 
podległym tyskiemu plebanowi. W tym ostatnim wypadku ceremonię pogrzebową 
mógł prowadzić pastor ściągnięty do Tychów z innej miejscowości i to on w prowa-
dzonych przez siebie księgach wpisał informację o pogrzebie chłopca114. Ewangelicki 
duchowny mógł pochodzić z Pszczyny. Do zboru w tym mieście należeli protestanci 
z Tychów, w tym także rodzina Rammelbergów. Nie grzebano jednak zmarłych z tej 
wsi w Pszczynie. Cmentarz św. Krzyża przeznaczony był zapewne dla miejscowych 
ewangelików, np. obywateli tego miasta (m.in. burmistrzów czy też kupców). Inte-
resujące, że był on pod zarządem katolickiego proboszcza115 w czasie, gdy zmarł He-
inrich Christian i w kolejnym stuleciu, w jego pierwszej połowie. Sytuacja ta wydaje 
się niezrozumiała, zważywszy, że od 1742 roku (a ostatecznie po 1763 r. po podpi-
saniu traktatu pokojowego w Hubertusburgu) teren przeszedł spod panowania ka-
tolickich Habsburgów pod zwierzchnictwo Fryderyka II Wielkiego – protestanta116 . 

113 Oczywiście należało się liczyć z faktem, że jeśli wstępnie założono, iż zmarły był ewangelikiem, to 
w zapisach może się nie pojawić informacja o zgonie osoby tego wyznania. Z kolei liczne metryki 
z dopiskiem „Acatholicus” lub „Acatholica” związanych m.in. z członkami rodzin administracji barona 
pszczyńskiego lub kuźników z Paprockiej Huty pozwalał przypuszczać, że pośród zapisów dotyczących 
pogrzebów znajdzie się również dziecko o wspomnianych wyżej imionach.

114 W 1902 r. podawano w zestawieniu dotyczącym terenu Śląska, że księgi parafii ewangelickiej z Pszczy-
ny zachowały się kompletne od 1746 do 1900 r. i to trzech serii: chrztów, ślubów i pogrzebów. Zob. J. 
Jungnitz, G. Eberlein: Die Kirchenbücher Schlesiens beider Confessionen. Breslau 1902, s. 51. Księgi te 
jednak nie zachowały się najprawdopodobniej do naszych czasów. Oryginałów nie ma ani w Archiwum 
Państwowym w Katowicach Oddział w Pszczynie, ani na terenie parafii ewangelickiej (rozmowy autora 
z pracownikami Archiwum oraz z miejscowym pastorem – czerwiec 2018 r.). Możliwość sprawdzenia 
księgi pogrzebów z 1783 r. dałaby bezcenne informacje i umożliwiłaby potwierdzenie stawianych tu 
hipotez. Pewne nadzieje na odnalezienie zapisów z tego okresu dawała informacja o przechowywanym 
w Archiwum Państwowym w Lipsku (Staatsarchiv Leipzig) zespole: Familiengeschichtliche Samm-
lungen des Reichssippenamtes, Kirchenbücher – zob. http://www.archiv.sachsen.de/archiv/bestand.
jsp?oid=13.01&bestandid=21962&syg_id= [dostęp: 15.10.2018]. Zgromadzono w nim kopie ksiąg 
metrykalnych z terenu Europy, w tym dawnych Niemiec (np. Pomorza i Śląska), lecz w wykazie brak 
parafii z powiatu pszczyńskiego (Kreis Pless).

115 „W XVII wieku ewangelicy chowali swoich zmarłych przeważnie na cmentarzu św. Krzyża. Trwało to 
aż do czterdziestych lat ubiegłego stulecia. W początkach XIX wieku dochodziło jednak do częstych 
sporów przy pogrzebach ewangelickich z właścicielami cmentarza, czyli gminą katolicką, na czele której 
stał proboszcz”. Zob. L. Musioł: Pszczyna…, s. 350. 

116 Zob. C. Grünhagen: Schlesien unter Friedrich dem Grossen 1740–1756. T. 1. Breslau 1890.
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Nie było już zatem przeszkód na tle wyznaniowym117, które blokowałyby powstanie 
nekropolii w Pszczynie służącej wyłącznie luteranom.

Kolejnym przełomowym momentem w ustaleniu, kogo dotyczy XVIII-wieczna 
tablica nagrobna, było odczytanie wyrazu „Ziegel” – oznaczającego cegłę, po którym 
w tekście wykuto jeszcze kilka mało czytelnych liter. Wyraz ten zawężał poszukiwa-
nia do osób związanych z produkcją cegieł na terenie Tychów i okolicy118. Pomocna 
w ustaleniu ojca zmarłego stała się zachowana w pszczyńskim oddziale Archiwum 
Państwowego w Katowicach Księga rodzin ewangelickich powiatu pszczyńskiego, 
której zapisy I tomu dotyczą lat 1742–1836. W wykazie dotyczącym luteran z tere-
nu Tychów odnalazłem jedno dziecko o imionach Christian Heinrich, a dodatkowo 
był on synem tyskiego ceglarza Ch.E. Rammelsberga (w tej formie zapisano nazwi-
sko w tym źródle). Żoną tego rzemieślnika była Sophie Christiane Fried.[erike] 
Waesche119 . 

Próbowałem także rozeznać, jakie ewentualne metody mogą być pomocne w od-
czytaniu tekstu lub konkretnych liter120. Niektóre z nich możliwe były do zastosowa-

117 Bezpośrednio po zajęciu Śląska przez Prusy król Fryderyk II „nie poczynił […] żadnych kroków, któ-
rych celem byłoby uprzywilejowanie wyznania protestanckiego lub ograniczenie kultu katolickiego”. 
Fryderyk II dbał jako władca oświecony o wolność sumienia, wyznając zasadę, „iż każdy ma prawo 
dbać o swe zbawienie na własny sposób i że wszystkie religie muszą być tolerowane i chronione przez 
władzę państwową przed prześladowaniami i niesprawiedliwością”. Zob. G. Wąs: Dzieje Śląska od 
1526 do 1806 roku. [W:] Historia Śląska. Red. M. Czapliński. Wrocław 2002, s. 215. „1750 Edykt 
Fryderyka II znoszący nakaz wychowywania w wierze katolickiej dzieci z małżeństw mieszanych 
wyznaniowo (formalnie obowiązujący na Śląsku od drugiej połowy XVII w.) […] Zarządzenie było 
przejawem tolerancyjnej polityki pruskiego monarchy, który (przynajmniej do 1757) dążył do równo-
uprawnienia obu wyznań, stopniowo ograniczając przywileje katolików, ale nie wywyższając protestan-
tów i nie dając im uprzywilejowanego stanowiska”. Zob. A. Galas, A. Galas: Dzieje Śląska w datach . 
Wrocław 2004, s. 150. 

118 Informacje o istnieniu cegielni w okolicy Czułowa (przysiółka leżącego na północ od tyskiego folwarku 
i browaru) już w XVIII w. pozwalały snuć przypuszczenia, że tablicę epitafijną ufundował jeden z jej 
pracowników. 

119 Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Pszczynie (dalej: AP Pszczyna), zespół 17/40 Kró-
lewski Sąd Powiatowy w Pszczynie (dalej: Kreisger Pszcz), sygn. 2185, Familien-Buch der Pleßner 
ländlichen Gemeinde vom Jahre 1742 bis 1836 angefertigt durch Ernst Siegmund Bartelmus, Pastor zu 
Pleß, vol. I, s. 444, nr 39. Dzięki tej informacji możliwe było ustalenie, że imiona (z rzekomo użytym 
ściągnięciem w postaci abrewiacji), które początkowo uznałem za żeńskie (jak już wspomniano, bardzo 
niewyraźnie zachował się fragment piaskowca ze słowem Vater) Christina Ernestina Joanna dotyczyły 
tak naprawdę Christiana Ernsta Rammelsberga. Przejrzałem także księgi metrykalne kościoła pw. św. 
Marii Magdaleny pod kątem ewentualnych chrztów innych jego dzieci, występowania w roli chrzest-
nych jego oraz żony, a także jako świadka ślubów lub ojca innych dzieci, które zmarły na terenie parafii 
tyskiej. Szczegółowa analiza tyskich metryk dała interesujący materiał do badań związany z tyskim 
ceglarzem oraz jego rodziną, a także wskazywała na „krąg towarzysko-zawodowy” tego rzemieślnika. Co 
ciekawe, mimo wyjątkowej profesji, biorąc pod uwagę drugą połowę XVIII stulecia i stosunkowo małą 
parafię tyską, ani razu przy jego nazwisku duchowny nie wpisał informacji o wykonywanym przez niego 
zawodzie, np. ceglarz, Ziegelstreicher lub Ziegelbrenner. Odnalezione dane pozwalają również ustalić, 
gdzie w konkretnych latach Ch.E. Rammelberg zamieszkiwał z rodziną. Wpisy w tyskich księgach me-
trykalnych powstały w czasie, gdy miejscową parafią zarządzał ks. Stanisław Kroczek. Pleban ten, uro-
dzony i wychowany w pobliskich Paprocanach, był rodowitym Ślązakiem, stąd dzięki czynionym przez 
niego zapisom metryk dodatkowo możliwe jest zestawienie, jak brzmiało nazwisko tyskiego ceglarza 
w jego ojczystej mowie (saksońskim narzeczu), zapisane „ze słuchu” przez ks. S. Kroczka (szczegółowe 
dane na ten temat znajdują się w tabelach 1–2). 

120 Wiosną 2016 r. za radą Andrzeja Skorupy, emerytowanego nauczyciela fizyki, podjąłem próbę ustale-
nia, czy możliwe będzie prześwietlenie kamiennej płyty w celu wskazania miejsc o zmienionej struk-
turze, powstałej w wyniku uderzeń przez kamieniarza narzędziami w piaskowiec. Dr Tomasz Rożek 
(dziennikarz naukowy i fizyk) telefonicznie polecił skontaktowanie się z Zakładem Fizyki Ciała Stałego 
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nia, np. zwilżenie powierzchni płyty, aby wysychająca woda ukazała zarysy żłobień121 . 
Dzięki temu oraz powiększeniu wykonanych zdjęć udało się ustalić datę zgonu na 
1783 rok (il. 5). Szczególnie ważna stała się cyfra „8”, która początkowo wyglądała 
jak siódemka. Dzięki użyciu wody zaobserwowano zaokrąglenia u góry i u dołu oraz 
drugą poprzeczną kreskę (analogicznie jak w klepsydrze). To odkrycie dało podstawy 
do stwierdzenia, że syn tyskiego ceglarza Heinrich Christian zmarł w wieku 10 lat 
w Tychach. Zestawienie jego daty zgonu z innymi, które odnotowano w tym czasie 
w tyskiej księdze pogrzebów oraz przyczynami zgonu, pozwoliło także ostrożnie 
wysnuć hipotezę, jaka była przyczyna śmierci chłopca, o czym szerzej w ostatniej 
części artykułu. 

W marcu 2018 roku wiedziałem już, kto został pochowany pod nagrobkiem 
z piaskowca oraz czyim był dzieckiem i którym z kolei. Znane były także dane jego 
rodziców oraz skąd konkretnie (włącznie z metryką urodzenia) pochodził ojciec – 
Christian Ernst, zaś w wypadku matki ogólnikowo, z jakiego rejonu Niemiec się wy-
wodziła. Znana była także dokładna data urodzenia chłopca oraz data zgonu, a także 
wiek w momencie śmierci. Ustaliłem także zawód ojca zmarłego dziecka, a infor-
macja jaką odnalazł A.P. Grondziel Richter pozwoliła nie tylko wskazać konkretnie 
miejsce jego zatrudnienia (cegielnia w Czułowie), ale także moment, w którym był 
już na terenie ziemi pszczyńskiej122 .

w Chorzowie. Odpowiedź, jakiej udzielił prof. zw. dr hab. Jacek Szade, informowała o braku możliwo-
ści zeskanowania płyty bez jej wymontowania z muru cmentarza, co niestety uniemożliwiło ustalenie 
kolejnych liter i wyrazów tą metodą. 

121 Dnia 1 września 2017 r. dzięki takim zabiegom próbowałem odczytać najmniej czytelne fragmenty 
tekstu oraz datę roczną. Chodziło o mało widoczne wyryte przez kamieniarza kreski oraz zaokrąglenia.

122 Wzmianka o nim potwierdzała także fakt, że był on specjalistą w swoim fachu – człowiekiem wytwarza-
jącym wyroby bardzo dobrego gatunku (cegły i dachówki) oraz wprowadzającym innowacje w tej części 
Górnego Śląska. W aspekcie tworzącego się w tym czasie przemysłu nabiera to szczególnego znaczenia 
i podnosi niejako rangę zabytku, jaki pozostawił pogrążony w bólu po stracie swojego pierwszego syna 
Ch.E. Rammelberg. 

Odczytana data roczna zgonu Heinricha Christiana Rammelberga dzięki użyciu metody po-5. 
legającej na zwilżeniu kamienia w ciepły i słoneczny dzień (fot. Wojciech Schäffer, 1 września 
2017 r.)
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W celu ustalenia kolejnych wyrazów inskrypcji wykorzystałem wspomnianą na 
początku technikę odwzorowywania wypukłości lub wklęsłych elementów z pomo-
cą białej kartki papieru i grafitowego rysika123 oraz przez zastosowanie modeliny124 . 
Brano także pod uwagę możliwość wykorzystania precyzyjnych urządzeń pomia-
rowych125. Zostały również wykonane profesjonalne fotografie przy użyciu dobrej 
jakości aparatów oraz reflektorów rzucających światło boczne126 (zob. il. 6). 

Odnalezienie 14 sierpnia 2018 roku zapisu dotyczącego ślubu ewangelika i ka-
toliczki z 1809 roku127 (il. 7) oraz zestawienie wiadomości i danych z kilku źró-
deł, a także publikacji doprowadziło do ustalenia (z dużym prawdopodobieństwem) 
dwóch istotnych informacji, a mianowicie: danych osoby, która mogła wykonać tabli-
cę nagrobną z piaskowca oraz – dzięki dalszej analizie kręgu rodzinno-towarzyskiego 
– także miejsca pochodzenia matki Heinricha Christiana, dla którego tę płytę po jego 
śmierci wykonano. 

Prawdopodobnie kamieniarzem, który wykuł inskrypcję był Andreas Ban[n]ert 
(Bennart128). Jak wynika z analizy informacji odnotowanych w księgach metrykal-
nych: katolickich oraz luterańskich, a także w księdze rodzin ewangelickich miał on 
kilka profesji129. Dzięki wcześniejszym własnym badaniom (przy opracowywaniu 
materiałów źródłowych będących podstawą pracy doktorskiej) w zestawieniu doty-

123 Dnia 9 maja 2018 r. kilka miejsc na tablicy zostało utrwalonych w ten sposób. Efekty tej pracy nie po-
prawiły jednak wiedzy na temat inskrypcji z XVIII w. Mimo że na kartkach papieru widać pewne zarysy 
liter lub ich fragmenty, nie są one jednak w pełni czytelne. Próbowałem także – wziąwszy pod uwagę, że 
miejscowość pochodzenia matki zmarłego Heinricha Christiana mogła rozpoczynać się na wielką literą 
„P” – dopasować do napisu z dolnej części tablicy nazwy miast i wsi leżące na terenie Saksonii. Niestety 
bez pozytywnego rezultatu.

124 W lipcu 2018 r. próbowałem przy użyciu modeliny odcisnąć fragment płyty z najbardziej pożądaną 
informacją dotyczącą miejscowości pochodzenia żony tyskiego ceglarza. Odcisk nie pozwalał jednak na 
ustalenie, o jaki wyraz chodzi.

125 Zeskanowanie powierzchni płyty oraz głębokości żłobień mogłoby wskazać na konkretne litery i pomóc 
w odczytaniu nieznanych do tej pory fragmentów nagrobka. Niestety kontakt (23 lipca 2018 r.) ze spe-
cjalistyczną firmą dał rezultat negatywny (brak w asortymencie urządzeń, dzięki którym takie badanie 
można byłoby przeprowadzić).

126 Dnia 8 sierpnia 2018 r. zawodowy fotograf przekazał zdjęcia ze światłocieniami. Niestety zniszczenie 
tablicy nie pozwalało na odczytanie brakujących fraz na podstawie uzyskanych fotografii (szczególnie 
z górnej części płyty), potwierdziło jednak wszystkie poprzednie ustalenia dotyczące treści wykutej 
w piaskowcu w 1783 r. 

127 We wspomnianej metryce ślubu służącej w Pszczynie panny odnotowano następujący tekst: „[…] Eva, 
des verst.[orbenen] Andreas Banert Steinmetz in Tichau (kamieniarz) Tochter in Pless in Dinste, 24 J., 
Catholischer Religion”. Zob. AP Pszczyna, Kreisger Pszcz, sygn. 2203, Parafia ewangelicka w Pszczynie 
– śluby, chrzty, pogrzeby 1809 r., s. 27. 

128 Taka wersja nazwiska pojawia się w tyskich księgach metrykalnych, co sugeruje, że tak właśnie brzmiało 
w wymowie. Dodatkowo za tą teorią przemawiają dwa fakty: wypisujący metryki byli Ślązakami (ple-
bani: A. Tomicki oraz S. Kroczek), zaś zgłaszający narodziny oraz obecni przy chrzcie ojciec i chrzestni 
– luteranami. 

129 W pierwszym ze źródeł (w metrykach z lat 1779–1786) jego zawód konsekwentnie jest podawany 
jako murarz (Murarius). W drugim (we wspomnianym akcie ślubu z 1809 r.) wyraźnie wskazano jego 
profesję jako kamieniarz (Steinmetz), przy czym nie posiadamy informacji o innych tego typu rzemieśl-
nikach czynnych w tym czasie w Tychach. W trzecim zaś pojawia się jako czeladnik murarski (Maurer 
Gessel) oraz – co zaskakujące – karczmarz (Kretschmer). Sama obecność tego kamieniarza w Tychach 
nie upoważnia do wyciągania tak daleko idącego wniosku, że ten konkretny rzemieślnik wykuł w pia-
skowcu tablicę nagrobną oraz stosowną inskrypcję. Powiązanie jednak tej informacji z innymi danymi 
daje interesujące wnioski.
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Wykonane profesjonalnym aparatem fotograficznym zdjęcie tablicy nagrobnej przy użyciu 6. 
bocznego światła (fot. Barbara Marzec, 9 sierpnia 2018 r.)
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czącym pierwszych pracowników kopalni „Emanuelssegen” oraz innych związanych 
z tym miejscem, pojawił się pod numerem „9. Andrzej Bennart – murarz”130. W wy-
kazie tym był także wymieniony Krystian Ernest Romliberg (de Emanuel Segen) 
jako chrzestny syna Andreasa Bennarta, któremu nadano takie same dwa imiona131 
(urodzony 29 stycznia 1786 r.132). Tyski ceglarz wcześniej był także chrzestnym córki 
tego murarza urodzonej 18 grudnia 1783 roku133, czyli jeszcze w tym samym roku, 
w którym zmarł H.Ch. Rammelberg. Dysponujemy zatem mocnym argumentem 
przemawiającym za tym, że obaj protestanci mieszkali w tych samych miejscowo-
ściach, a ich znajomość wynikała z racji wykonywanych zawodów (ceglarz wytwórca 
– murarz odbiorca), łączyły ich także zażyłe kontakty134. Obok Ch.E. Rammelber-

130 W. Schäffer: Ludność parafii tyskiej…, s. 107.
131 „[Nr] 8. Krystian Ernest Romliberg – (de Emanuel Segen). Chrzestny syna Andrzeja Bennarta – mura-

rza, któremu w 1786 r. nadano po nim imiona Krystian Ernest”. Tamże. 
132 „Christianus Ernestus filius Andreae Bennart Murarii ac[atholici] et Catharinae Suschowney Cath[oli-

cae] […]”. Zob. AAKat, KM, sygn. 50/539, Tychy (św. Marii Magdaleny), Chrzty 1777–1806, s. 71.
133 „Eva Agnes filia Andreae Bennart Murarii acath[olici] de Silva, et Catharinae Drobikowney Cath[oli-

cae] […]”. Zob. AAKat, KM, sygn. 50/539, Tychy (św. Marii Magdaleny), Chrzty 1777–1806, s. 49.
134 Czy to bliższe poznanie miało miejsce już wcześniej, czy też było wynikiem np. zamówienia u Bannerta 

tablicy nagrobnej, trudno dziś ustalić. Faktem jest, że w kwietniu 1783 r., gdy umierał syn tyskiego 
ceglarza, żona Bannerta była już w ciąży, a zatem wybór na chrzestnego niekoniecznie był przypadkowy. 
W metryce zgonu, którą odnalazł A.P. Grondziel Richter, a która prawdopodobnie dotyczy tego ty-
skiego murarza i kamieniarza, nie wpisano miejsca urodzenia. Wiek, jaki odnotowano w 1798 r. w tym 
źródle z kolonii Anhalt (zmarł 10 grudnia, pochowany zaś został 12 grudnia tego roku) – 53 lata, pro-
wadzi do wniosku, że był on urodzony w lub około 1745 r., a zatem był w podobnym wieku co ojciec 
zmarłego Heinricha Christiana. Zob. AP Pszczyna, Kreisger Pszcz, sygn. 2141, Księga pogrzebów parafii 
ewangelickiej w Hołdunowie (Anhalt) z lat (1795–1837), s. 10. Wątpliwości może budzić jednak 
zawód, jaki wpisano w tej metryce pogrzebu – Schuster (szewc). Kolejna profesja Andreasa Bannerta 
jest możliwa, choć nie można także wykluczyć, że jest to inny Andreas Bannert! W 1775 r. w koloniach 
Alt- und Neuanhalt było sześciu Bannertów, którzy posiadali swoje domostwa i byli głowami rodzin. 
Zob. A. Wackwitz: Die deutsche Sprachinsel Anhalt-Gatsch in Oberschlesien in ihrer geschichtlichen 
Entwicklung. Plauen im Vogtland 1932, s. 74–75. Występowanie tego nazwiska w tym rejonie ziemi 
pszczyńskiej po założeniu tych dwóch osad każe przypuszczać, że tyski kamieniarz nie przybył tak jak 
Ch.E. Rammelberg oraz Johanna Dorothea Hempel w latach 70. XVIII w. z głębi Niemiec.

Metryka ślubu z 11 czerwca 1809 r. z Pszczyny Evy Banert, w której pojawia się informacja 7. 
o jej zmarłym ojcu – „Andreas Banert Steinmetz in Tichau (kamieniarz)”. Był to rzemieśl-
nik, który z dużym prawdopodobieństwem przygotował tablicę z piaskowca i wykuł w niej 
inskrypcję (AP Pszczyna, Kreisger Pszcz, sygn. 2203, Parafia ewangelicka w Pszczynie – śluby, 
chrzty, pogrzeby 1809 r., s. 27)
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ga jako chrzestna dzieci Bannerta występuje Dorota Hamplin. Te osoby były mi 
znane w kontekście ich związku z kopalnią „Emanuelsegen” (lub osadą przy niej), 
lecz dopiero badania i opracowanie, jakie wydał w ostatnim czasie A.P. Grondziel 
Richter135, potwierdziło prawdopodobne miejsce pochodzenia S.Ch.F. Waesche136 . 
W swojej ostatniej publikacji bardzo szczegółowo omówił on dzieje pracowników 
zatrudnionych w kopalni „Emanuelssegen”, w tym także jednego ze sztygarów, któ-
rym w latach 1785–1796 był Johann Georg Hempel137. Zarówno on, jak i jego żona 
(Johanna Dorothaea Krehlmann) pochodzili z okolic Freiberga w Saksonii138. Miasto 
to było od wielu lat związane z górnictwem węgla kamiennego, a dodatkowo w 1765 
roku została w nim otwarta pierwsza na świecie wyższa uczelnia o profilu górni-
czym. Nazwa miasta Freiberg (lub oboczność jego zapisu, np. Freyberg) pasowała do 
fragmentu tablicy epitafijnej (dodatkowo przemawiał za nią fakt obecności na tym 
terenie kopalni). Istotne wydawało się także położenie wspomnianej miejscowości 
na terenie Elektoratu Saksonii i na ewentualnej drodze Ch.E. Rammelberga z jego 
rodzinnego Ilsenburga (ówcześnie w granicach Królestwa Prus) na Górny Śląsk. Ko-
lejnym krokiem byłoby zatem odszukanie metryki ślubu (tuż przed 1771 r.) S.Ch.F. 
Waesche oraz jej chrztu. Te dwa źródła pozwoliłyby na potwierdzenie w stu procen-
tach, że to właśnie Freiberg lub jego okolice stanowiły rodzinne strony matki Hein-
richa Christiana zmarłego w 1783 roku w Tychach.

Dnia 14 sierpnia 2018 roku został więc odczytany ostatni z brakujących wyrazów 
dolnej części tablicy. Górny fragment – bardziej zniszczony – nadal analizuję i kolejne 
dni, miesiące lub lata przyniosą być może nowe informacje. Najprawdopodobniej nie 
będzie tam już danych dotyczących zmarłego chłopca (być może jeszcze przyczyna 
zgonu lub jego okoliczności) i jego rodziny, lecz odwołanie do Boga lub inne treści 
o charakterze religijnym. 

135 A.P. Grondziel Richter: Załoga kopalni węgla kamiennego.. .
136 Z odczytanej przeze mnie treści tablicy wynikało, że była to Saksonia, lecz interpretacja pierwszej litery 

miejscowości jako „P” nie pozwalało na dopasowanie konkretnego miasta lub wsi. Uwzględnienie, że 
wyraz ten może rozpoczynać się wielką literą „F”, doprowadziło do odczytania kolejnego znaku alfabetu 
– małego „r” (przyczyniły się do tego wykonane profesjonalne zdjęcia oraz ich obróbka komputerowa). 
Z kolei analiza danych o chrzestnych dzieciach Andreasa Bannerta, którymi byli Ch.E. Rammelberg oraz 
Anna Dorothea Hamplin, stanowiła kolejny milowy krok w ustaleniu nazwy poszukiwanej od kilkunastu 
miesięcy miejscowości pochodzenia matki dziecka, dla którego powstała omawiana tablica z piaskowca.

137 Tamże, s. 78–80. 
138 Sztygar ten urodził się w 1732 r. we wsi Lichtenberg, „położonej w Górach Rudawach (Erzgebirge), 

około 12 km na południowy wschód od górniczego miasta Freiberg w Saksonii”. Tamże, s. 78. Nazwa 
miejscowości pochodzenia jego żony nie jest znana, ale na pewno urodzona była także w okolicach tego 
miasta, co wiadomo z metryki jej pogrzebu (zmarła w 18 września 1816 r. w Mikołowie: „Steigers 
Hempel in Emanuelssegen, Frau Johanna Dorothaea gebohrene Krehlmann, bey Freyberg im Säch-
sischen gebürtig […]”. Tamże, s. 80. Z okolic Freiberga pochodził także Johann Gottlieb (Theophil) 
Göpfert – ur. w 1740 r. w miejscowości Berthelsdorf, 7 km na południowy wschód od tego miasta. 
Tamże, s. 113. Być może także żona tyskiego ceglarza i on sam trafili na ziemię pszczyńską za sprawą 
werbunku fachowców z Saksonii lub bezpośrednio z nimi, a niekoniecznie z samego Ilsenburga koło 
Wernigerode (jak. np. J.Ch. Ruberg). Ch.E. Rammelberg mógł przed ślubem mieszkać jakiś czas w oko-
licach Freiberga i stamtąd wyruszyć na wschód na Górny Śląsk do Tychów. A.P Grondziel Richter 
przypuszcza jednak, że rodzina Hempel przybyła na ziemię pszczyńską około 1776 r., co bezpośred-
nio wynika z zapisu zgonu sztygara z 1796 r.: „hat dem Fürsten durch 20 Jahre gedient […]. Tamże, 
s. 79. Możliwe zatem, że pojawienie się tego fachowca w służbie księcia zu Anhalt-Köthen-Pless było 
wynikiem kontaktów tyskiego ceglarza z rodzinnymi stronami jego małżonki, gdyż Ch.E. Rammelberg 
pracował już kilka lat przed tą datą w Tychach. 
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Zdjęcie tablicy z piaskowca po obróbce komputerowej z odczytanymi i nanie-8. 
sionymi przez autora wyrazami (poza słowami: Vater – odczytał A.P. Grondziel 
Richter oraz Freien Standesherschaft Pless – Jerzy Polak) z dolnej części nagrobka 
(fot. i obróbka komputerowa Jan Gąsior, maj 2015 r.)
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Tabela 1
Rozczytany tekst tablicy nagrobnej (głównie dolnego fragmentu)139

Nr wersu Treść oryginalnej inskrypcji z rozpisanymi abrewiacjami
1 Hier lieg[a] [b] Jhs[c] [d] |

2–6 [e]
7 [f] Heinrich Christian |
8 geboren den 17 Martii 1783 ist ge- |
9 storben den 25 April deßen Vater |

10 stam(m)ther aus der grafschaft Wer- |
11 nigerode Christian Ernst Ram(m)elberg |
12 desen Mutter aus Sachßen von Freyberg |
13 Hochfürstl[icher] Anhalt-K:(öthen-Pless) Ziegelbrenner |
14 aus der freien Standesherrschaft Pleß |

Legenda: a – możliwa litera końcówki wyrazu to „t”; b – wyraz (lub wyrazy) nieczytelne; c – prawdopodob-
ny skrót użyty w tekście epitafium to monogram Chrystusa – Jhs; d – wyraz nieczytelny, rozpoczynający się 
prawdopodobnie od liter „wü”; e – tekst wersów 2–6 nierozczytany, fragmenty tablicy znacznie zniszczone;  
f – fragment tablicy zniszczony.

Tłumaczenie [zastosowano polską składnię, aby tekst brzmiał logicznie i nie był 
złożony z krótkich zdań podrzędnych]:

Tu leży Heinrich Christian urodzony dnia 17 marca [nie podano daty rocznej 
urodzenia, którą według Księgi rodzin ewangelickich jest rok 1773], zmarł dnia 
25 kwietnia 1783 roku. Jego ojciec Christian Ernst Rammelberg – ceglarz księcia 
[zu] Anhalt-K:[öthen-Pless] z wolnego pszczyńskiego państwa stanowego – pochodzi 
z hrabstwa Wernigerode. Jego matka pochodzi z Saksonii z Freiberga. 

christian ernst rammelberg i jego rodzina
Omawiając historię powstania najstarszego nagrobka zachowanego na terenie 

miasta Tychy, należy także poświęcić fragment tekstu osobom, które wymienione 
zostały na nim z imienia (imion) i nazwiska lub tylko pośrednio pod ogólnym sło-
wem – „Mutter”. Ważne jest również ustalenie i wyjaśnienie, kim wyjątkowym był 
Heinrich Christian dla rodziców, że postanowili „uhonorować” go tak okazałą tablicą 
nagrobną. Szczegółowe omówienie członków rodziny tyskiego ceglarza pozwoli usys-
tematyzować takie informacje, jak: liczba dzieci w rodzinie, ich płeć i wiek w 1783 
roku oraz dalsze losy osób, które przeżyły dzieciństwo. Jak już wspomniano, istotną 
informacją, która naprowadziła poszukiwania na rodzinę Rammelbergów, było się-
gnięcie do źródeł pisanych, w tym do Księgi rodzin ewangelickich znajdującej się 
w archiwum w Pszczynie140 . 

139 Tekst został opracowany na podstawie instrukcji dla tego rodzaju źródeł. Zob. Instrukcja wydawnicza 
dla źródeł epigraficznych. Opr. J. Szymański, B. Trelińska. Lublin 2003.

140 Pierwsza jej część zawiera dane dla wsi Tychy, a konkretnie 55 numerów – „głów rodzin”, wliczając 
także matki nieślubnych dzieci. Zob. AP Pszczyna, Kreisger Pszcz, sygn. 2185, Familien-Buch der 
Pleßner…, vol. I, s. 434–448. Dla miejscowości Paprocany zachowało się 11 wpisów, zaś pod nagłów-
kiem Hütte Paprotzan (przysiółek Paprocka Kuźnica, zwana także Paprocką Piłą, a w późniejszym 
czasie Paprocką Hutą) wyszczególniono 26 „głów rodzin” . Tamże, s. 281–184 oraz 272–280. Należy 
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Przeglądając zapisy dotyczące ewangelików zamieszkujących Tychy oraz najbliżej 
położone wsie związane z parafią tyską, stwierdziłem, że jedynymi pasującymi oso-
bami, ze względu na imiona dziecka wyryte na tablicy nagrobnej oraz wykonywaną 
profesję ojca, byli Christian Heinrich – syn tyskiego ceglarza (zaliczonego w tym 
źródle do grupy komorników141) Ch.E. Rammelsberga142. Księga rodzin ewangelic-
kich zawiera pod numerem 39 następujące dane: imiona i nazwiska obojga rodziców 
(wspomnianego Christiana Ernsta oraz jego żony: S.Ch.F. Waesche), zawód ojca 
(„Ziegelstreicher”), zaś poniżej wymieniono ośmioro ich dzieci – chronologicznie 
według urodzenia wraz z datą dzienną przyjścia na świat i chrztu oraz wpisanymi tuż 
za nimi miesiącem i rokiem. Przy pięciu z dzieci dodatkowo odnotowano datę zgonu, 
przy czym jedna z adnotacji jasno wskazywała, że osoba ta osiągnęła pełnoletność 
(zob. il. 9).

Dzieci tyskiego ceglarza Ch.E. Rammelberga:
1) Susanne Christiane, ur. w Tychach 21 czerwca 1771 roku (chrzest 23 czerw-

ca)143;
2) Christian Heinrich, ur. w Tychach 10 kwietnia 1773 roku (chrzest 17 kwiet-

nia)144. Kolejność imion wpisanych w tym wykazie nie powinna działać na 
niekorzyść, gdyż ich przestawienia czy też wpisywanie w różnych źródłach 
jednego z dwóch lub trzech imion było praktykowane w tym czasie i dotyczy 
także członków tej rodziny, np. matki145. Wątpliwości może budzić także inna 
data urodzenia w księdze z Pszczyny w porównaniu z tą, jaką umieścił kamie-

w tym miejscu także wspomnieć o osadzie przy kopalni „Emanuelssegen”, która terytorialnie podlegała 
w tym czasie katolickiej parafii tyskiej. Co ciekawe, spis dla tej osady zawiera zaledwie cztery punkty, 
dotyczące osób związanych z wydobyciem węgla. Tamże, s. 77. Dr J. Polak sugeruje jednak ostrożność 
w wykorzystaniu tego źródła, gdyż „księga rodzin ewangelickich ma charakter odtworzeniowy, wobec 
zaginięcia oryginalnych ksiąg metrykalnych z XVIII w. Nie zawiera więc wszystkich zapisów ewangelic-
kich” (korespondencja z autorem – wrzesień 2018 r.). 

141 Był on zapisany pod kategorią „Einlieger” – czyli komornik. Wpisy dotyczące luteran nie były sporzą-
dzane alfabetycznie dla wszystkich mieszkańców danej wsi. Wpisywano je wprawdzie alfabetycznie, 
ale według kategorii społecznych, np. dla Tychów wyszczególniono pięć grup: „I Ackerbauer”, „II. 
Häusler”, „III. Gärtner” (to przestawienie bogatszego zagrodnika po biedniejszych chałupnikach wy-
nikało zapewne z pomyłki), następnie „IV. Einlieger” i na końcu „V Uneheliche”. Nie zawsze jednak 
numerowano nazwy poszczególnych kategorii społecznych lub cyfry rzymskie dotyczyły osób o innym 
statusie społecznym w zależności od tego, czy jakiś ewangelik zamieszkiwał konkretną wieś, np. w Stu-
dzienicach numer trzy oznaczał komorników („III Einliegers”). Zob. Tamże, s. 406–432 (Suszec) oraz 
s. 405–406 (Studzienice). 

142 Zob. Tamże, s. 444. Jak widać nazwisko w tym źródle występuje jednak w nieco innej formie, przy 
czym należy wziąć pod uwagę, że literę „s” zapisano jako podłużną laskę nieco później (umieszczono ją 
pomiędzy literami „l” i „b”).

143 Informacje dotyczące jej dalszych losów ustalił A.P. Grondziel Richter. Johanna była dwa razy zamężna. 
Po raz pierwszy wyszła za mąż 15 czerwca 1790 r. za wdowca Christiana Friedricha Lossa – tkacza 
i karczmarza ze wsi Mokre. Po jego śmierci poślubiła 31 maja 1796 r. w Mokrym katolika Tomasza 
Szczęsnego – również karczmarza. Zob. A.P. Grondziel Richter: Załoga kopalni węgla…, s. 137. 

144 Brak jednoznacznej rocznej datacji na nagrobku Heinricha Christiana dla jego urodzenia oraz zgonu oraz 
niejasna składnia i brak widocznych znaków przestankowych powodują, że początkowo można było 
odnieść wrażenie, że dziecko to urodzone było 17 marca (nieustalonego jeszcze w tym czasie roku) 
i zmarło po miesiącu dnia 25 kwietnia. 

145 Żona tyskiego ceglarza była odnotowana kilkakrotnie w tyskich metrykach jako chrzestna, a także 
raz jako matka, lecz jej imię (względnie imiona) podawano zamiennie, nigdy nie używając pierwszego 
(Sophie) z wpisanych do księgi rodzin ewangelickich. Takie naprzemienne i wybiórcze używanie imion 
wśród rodzin ewangelickich można zaobserwować na przykładzie jednego z pierwszych górników ko-



nieznana taBlica nagroBna z tychów heinricha christiana

93

niarz na nagrobku w 1783 roku. Nie jesteśmy jednak w stanie ustalić, czy był 
to błąd rzemieślnika, czy też omyłkowo podano mu jako termin urodzenia 
datę dzienną chrztu Heinricha Christiana, a dodatkowo zamieniony został 
miesiąc z kwietnia na marzec. Z pewnością, gdyby pierworodny syn Rammel-
berga zmarł po miesiącu życia, nie wystawiono by mu tak dużego nagrobka lub 
upamiętniono by także w ten sposób inne z dzieci;

3) Anne Frieder.[ike] Christ.[iane], ur. w Tychach 11 kwietnia 1776 roku. 
Ochrzczona tego samego dnia. Tuż obok wpisano datę 11 sierpnia, dzięki cze-
mu wiemy, że córka ta zmarła po kilku miesiącach życia;

4) Christian Friedrich, ur. w Tychach 31 stycznia 1779 roku. Ochrzczony tego 
samego dnia. Zmarł zaraz po urodzeniu;

5) George Ernst Friedr.[ich], ur. w Tychach 8 stycznia 1780 roku. Ochrzczony 
został dwa dni później. W księdze rodzin ewangelickich nie odnotowano przy 
nim informacji o jego zgonie. Nie udało się także odnaleźć innych danych, np. 
dotyczących jego ślubu lub późniejszych losów;

6) Christiane Sophie, ur. w Tychach 27 kwietnia 1781 roku. Chrzest miał miej-
sce tego samego dnia. Żyła jedynie miesiąc. Zmarła 25 maja 1781 roku;

7) Friedrich Christian, ur. w Tychach 19 października 1782 roku. Zmarł zaraz po 
urodzeniu w tym samym dniu;

palni „Emannuelssegen”. Johann Gottlieb Göbfert w metryce ślubu wpisany jest tylko pod drugim 
z imion. Zob. A.P. Grondziel Richter: Załoga kopalni węgla…, s. 113–114. 

Fragment Księgi rodzin ewangelickich z informacją o żonie i dzieciach tyskiego ceglarza 9. 
Christiana Ernsta Rammelberga z Tychów (AP Pszczyna, zespół 17/40 Królewski Sąd Powia-
towy, sygn. 40/02185, Familien-Buch der Pleßner ländlichen Gemeinde vom Jahre 1742 bis 
1836 angefertigt durch Ernst Siegmund Bartelmus, Pastor zu Pleß. Nro. I, s. 444, Tichau, nr 
39)
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8) Johanne Fried.[erike] Veronica, ur. w Tychach 19 sierpnia 1787 roku. 
Ochrzczona tego samego dnia. W źródle podano także dokładną datę zgonu – 
19 stycznia 1832 roku146 . 

Zastanawiający jest brak wpisów dotyczących zgonów pierworodnej córki oraz 
najstarszego z synów Heinricha Christiana, którego imiona wyryte zostały na tablicy 
z piaskowca. Luki te świadczą, że nie zawsze rejestrowano w tym wykazie, być może 
mającym spełniać funkcję ksiąg metrykalnych (chrztów, ślubów i pogrzebów w jed-
nym) późniejsze istotne fakty i daty dotyczące odnotowanych w nim ewangelików 
należących do zboru w Pszczynie. Przy odtwarzaniu historii rodziny tyskiego ceglarza 
należy wziąć pod uwagę, że nie są znane losy jego piątego w kolejności dziecka147 . 

Szczegółowe poszukiwania, jakich dokonał A.P. Grondziel Richter, pozwoliły 
ustalić także szczegóły dotyczące kilku ważnych faktów dotyczących Ch.E. Ram-
melberga, m.in. metryki jego chrztu w 1748 roku148. Na ślad dokładnego miejsca 
urodzenia naprowadził zapewne wpis w jego metryce pogrzebu z 9 lipca 1800 ro-
ku149 (il. 10). Dzięki poczynionej przez pastora pszczyńskiego informacji wiemy, że 
przyszedł on na świat w miejscowości Ilsenburg w hrabstwie Wernigerode (dokładny 
zapis: „aus Elsenburg [!] in der Grafschaft Wernigerode gebürtig”). Podany w metry-
ce wiek 52 lata sugerował, że miał on się urodzić około 1748 roku. A.P. Grondziel-
Richter odnalazł metrykę jego urodzenia w Archiwum Państwowym w Magdeburgu, 
która potwierdziła zarówno miejsce, jak i rok przyjścia na świat późniejszego ceglarza 

146 Johanna jako osiemnastoletnia panna wyszła za mąż w kościele parafialnym w Mokrym za tyskiego 
karczmarza, który był luteraninem. Kawaler miał 23 lata. Ślub został zawarty w tej miejscowości być 
może w związku z zamieszkaniem ówcześnie panny młodej u swojej starszej siostry, w tym czasie żony 
miejscowego tkacza i karczmarza. Ślub Johanny miał miejsce już po śmierci jej ojca – tyskiego ceglarza. 
Zastanawiające jest jednak, że nie zapisano w metryce informacji, aby panna młoda była luteranką. 
Dziwi także fakt, że ślub miał miejsce w kościele katolickim, a jego metryka wpisana została do księgi 
ślubów z tej parafii: „Continuatio Anni [1804] et Mensis Januar. Andreas Müller Ev:[angelischer] Reli-
:[gion] Kretschmer aus Tichau ist d.[en] 30. huj.[us] im 23 Jahr seines Alters, mit der Johanna Tochter 
des Verstorbenen Ziegel Streicher aus Tichau Christian Rommelsberger [!] welche 18. Jahr alt nach 
geschehener Gesetzlichen Aufbittung offentlich [!] in der Mokrauer Kirchie Copulirt worden. Zeügen 
waren: Florian Russeck Häußler aus Mokrau, und Georgius Soӱka Ackerbauer aus Altendorff ”. Zob. 
AAKat, KM, sygn. 50/609, Mokre (św. Wawrzyńca), Śluby (1793–1827), s. 127.

147 Małżeństwo Rammelbergów doczekało się ośmiorga dzieci: czterech córek oraz czterech synów. Do 
momentu śmierci Heinricha Christiana między 1776 a 1782 rokiem zmarło na pewno czworo dzieci. 
Gdybyśmy przyjęli hipotezę, że w dzieciństwie zmarł także Georg Ernst Friedrich (ur. w 1780 r.), 
najstarszy syn Rammelbergów Heinrich Christian byłby jedynym męskim potomkiem, który dożył 
1783 r. Wystawienie tak okazałego nagrobka miałoby wtedy swoje uzasadnienie, gdyż – jak to wykażę 
dalej – żona Ch.E. Rammelberga miała w tym roku około 37 lat, a więc szansa urodzenia kolejnego 
syna była z każdym rokiem coraz mniejsza. Jedynym dzieckiem, jakie przyszło na świat po 1783 r., była 
najmłodsza córka tej pary Johanne Fried.[erike] Veronica urodzona w sierpniu 1787 r.

148 Archiv der Kirchenprovinz Sachsen. Ilsenburg 1748, s. 183, nr 18. 
149 „Tichau. D.[en] 7. Julii früh um 5 Uhr ist zu Tichau der fürstl.[iche] Ziegelstreicher Ernst Christian 

Rammelberg aus Elsenburg in der Grafschaft Wernigerode gebürtig, 52. Jahr alt nach langwieriger 
Krankheit an der Geschwulst gestorb[en], und d.[en] 9. Julii daselbst mit einer Leichenpredigt be-
grab[en] word.[en]”. Zob. AP Pszczyna, Kreisger Pszcz, sygn. 2194, Duplikat des Kirchenbuchs der 
evangelischer Gemeinde Zu Pless Vom Jahren 1800, s. 59. Nazwa miejscowości Ilsenburg była w prze-
szłości zapisywana także w innych formach, m.in. Ilsineborg, Ilseburg i Elsenburg. Zapis w przytoczonej 
metryce pogrzebu nie jest zatem pomyłką wpisującego metrykę. Być może tak brzmiała nazwa tego 
miasta wypowiedziana przez osobę zgłaszającą zgon. Zob. J.S. Heinsius: Historisch-Politisch-Geogra-
phischer Atlasder gantzen Welt; Oder grosses und vollständiges Geographisch = und Critisches Lexicon. 
Darinnen die Beschreibung des Erd-Kreises […]. Th. 6. (I–L). Leipzig 1746, kol. 271. 
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pana na Pszczynie. Urodził się on 2 maja 1748 roku w miejscowości I[l]senburg150 . 
Jako ojciec dziecka wpisany został w metryce Johann Casper Rammelberg. Brak 
danych dotyczących zawodu ojca. Być może dalsza kwerenda pozwoli ustalić, czy 
wykonywany przez niego zawód kontynuował jego syn Christian Ernst. W metry-
ce nie podano również danych matki dziecka. Interesujące wydają się natomiast 
informacje dotyczące chrzestnych chłopca. Byli to: hrabina Louisa Christiana Stol-
berg151, [Werner Nicolaus nomen omen] Ziegler152 – superintendent z Wernigerode 
(wcześniej kaznodzieja w Ilsenburgu) oraz żona pastora Reccarda153. Możliwe, że oba 
imiona dziecka (późniejszego ceglarza) zostały nadane mu na cześć Christiana Ernsta 
(1691–1771), który był właścicielem hrabstwa Stolberg-Wernigerode154 . 

Biorąc pod uwagę informacje dotyczące znamienitych chrzestnych tyskiego ce-
glarza (pochodzące z jego metryki chrztu) oraz dane na temat jego córek, które 
wyszły za mąż za karczmarzy, czyli bogatszych przedstawicieli społeczności wiejskiej, 
możemy przyjąć, że Ch.E. Rammelberg nie był zwykłym robotnikiem, lecz fachow-
cem w swojej branży. Tyski ceglarz występuje w księgach jako chrzestny dzieci mu-
rarza A. Bannerta i T. Procopa, trzymał także do chrztu dzieci młynarza, myśliwego, 
żołnierzy oraz górnika.

150 „Isenburg [1748], den 2te Maji ist Johann Casper Rammelbergs Sohn gebl. Testes Ihrer hochgräfl. 
Gnaden der Regirende H. Comteße Louysa Christiana Stolberg, H. Superint. Ziegler, Frau pastorin 
Reccard das Kind heißet Christian Ernst”. Zob. przyp. 148. 

151 Najprawdopodobniej chodzi o córkę Christiana Ernsta von Stolberg-Wernigerode (1691–1771), uro-
dzoną 2 stycznia 1713 r. („Comtesse Louysa Christiana, gebohren den 2. Jan.[uar] 1713”). Zob. J.A. 
Zeitfuchs: Stolbergische Kirchen- und Stadt-Historie […]. Frankfurt–Leipzig 1717, s. 102–103 oraz 
Des schlesischen Adels, anderer Theil, oder Fortsetzung Schlesischer Curiositäten: darinnen die gräfli-
chen, freyherrlichen und adelischen Geschlechter so wohl Schlesischer Extraction, als auch die aus 
andern Königreichen und Ländern in Schlesien kommen, und entweder darinnen noch floriren, oder 
bereits ausgangen, in völligen Abrisse dargestellt werden, nebst einer nöthigen Vorrede und Register . 
Leipzig–Breßlau 1728, s. 245–246.

152 Werner Nicolaus Ziegler (ok. 1700–1781). Już w 1728 r. był drugim kaznodzieją w Ilsenburgu. 
W 1742 r. objął funkcję głównego kaznodziei w kościele św. Sylwestra w Wernigerode. Od 1745 r. do 
swojej śmierci sprawował jeszcze kilka innych funkcji, m.in. kaznodziei dworskiego, radcy Konsystorza 
i superintendenta. Zob. Ch.F. Kesslin: Nachrichten von Schriftstellern und Künstlern der Grafschaft 
Wernigerode vom Jahre 1074 bis 1855. Wernigerode 1856, s. 52 oraz Acta historico-ecclesiastica oder 
gesammelte Nachrichten von den neuesten Kirchen-Geschichten. Bd. 8, Weimar 1744, s. 2048.

153 Pastorem tym był Johann Philipp Reccard. W 1733 r. sprawował tę funkcję w Stapelburgu, następnie 
w latach 1733–1735 w Wasserleben, a w interesującym nas okresie urodzenia Rammelberga w latach 
1735–1755 był diakonem w Wernigerode. Zob. Ch.F. Kesslin: Nachrichten…, s. 48. 

154 W 1714 r. przeniósł on siedzibę swojej głównej rezydencji z Ilsenburga do Wernigerode. Pierwsza z tych 
dwóch miejscowości pełniła tę funkcję dla przodków Christiana Ernsta od końca wojny trzydziesto-
letniej. Należy także zwrócić uwagę na pewne zbieżności nazwisk i miejsc w kontekście omawianej tu 
rodziny tyskiego ceglarza oraz jego przeniesienia się na teren ziemi pszczyńskiej. Hrabina Louisa Chri-
stiana (chrzestna Rammelberga) była siostrą Heinricha Ernsta von Stolberg-Wernigerode (1716–1778), 
który przejął schedę po ojcu. Żoną Heinricha Ernsta została Christiane Anna Agnes von Anhalt-Köthen 
(1726–1790). Ta ostatnia z kolei była córką księcia Augusta Ludwika zu Anhalt-Köthen (1697–1755) 
i Emilie von Promnitz (1708–1732). Powiązania tych trzech rodzin doprowadziły do przejęcia pszczyń-
skiego wolnego państwa stanowego przez Fryderyka Erdmanna zu Anhalt-Köthen, a jednym z epizo-
dów wynikających z tej zmiany właściciela dóbr pszczyńskich było ściągnięcie na Górny Śląsk do pracy 
fachowców różnych branż, w tym Ch.E. Rammelberga. Być może nie był to czysty przypadek, lecz 
wynikał z jakiejś zależności, wcześniejszych kontaktów lub polecenia i protekcji ze strony rodziny hra-
biego von Stolberg-Wernigerode. Odpowiedzi na te pytania mogłaby dostarczyć szczegółowa kwerenda 
w niemieckich archiwach. 
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Nie jest znana data zawarcia związku małżeńskiego przez Ch.E. Rammelberga 
i [S.].Ch.F. Waesche. Ślub zapewne miał miejsce jeszcze w Saksonii – być może jak 
to wykazano – w miejscowości Freiberg lub jednej z okolicznych parafii. Nie dys-
ponujemy metryką chrztu matki Heinricha Christiana. Wiemy jednak z metryki jej 
pogrzebu z 1809 roku155, biorąc pod uwagę informację o wieku zmarłej wskazanym 
w tym źródle, że przyszła ona na świat około 1744 roku. 

Znając datę i miejsce ślubu Ch.E. Rammelberga, można by wstępnie ustalić jego 
moment przybycia na ziemię pszczyńską. Najstarszą znaną wzmianką o tym ceglarzu 
na Górnym Śląsku jest sprawozdanie sztychmistrza G.C.Uhle156 z sierpnia 1771 
roku. Tę datę można jeszcze przesunąć o kilka tygodni, jeżeli weźmiemy pod uwagę, 
że Księga rodzin ewangelickich rejestrowała pod konkretną nazwą miejscowości tyl-
ko dzieci w niej urodzone. Pierworodna córka tego rzemieślnika (Susanne Christia-
ne) przyszła bowiem na świat 21 czerwca 1771 roku w Tychach. Metryki kościoła 
pw. św. Marii Magdaleny z Tychów, przejrzane pod kątem występowania tam np. 
w roli świadka ślubu lub chrzestnego Ch.E. Rammelberga nie pozwalają cofnąć się 
poza tę ustaloną datę (zob. tabela 2).

Szerszego omówienia wymaga także kwestia nazwiska, pod jakim zapisywano 
Ch.E. Rammelberga w różnych źródłach, a co za tym idzie wykazanie, jak mylące 
i utrudniające identyfikację były to formy. Śledząc chronologiczne zapisy nazwiska 

155 „Tichau. D.[en] 1 Dec.[ember] Vormittags um 9 Uhr starb zu Tichau an der Lungensucht 65 Jahr alt 
Christiane Friederike geb.[oren] Waeschin, hinterlassen Wittwe des ehemaligen Ziegelbrenners in Ti-
chau Ch.E. Rammelberg, und wurde daselbst d.[en] 4 Decemb[e]r mit einer Leichenpredigt begrabe.
[n]”. Zob. AP Pszczyna, Kreisger Pszcz, sygn. 2203, Parafia ewangelicka w Pszczynie – śluby, chrzty, 
pogrzeby 1809 r., s. 55.

156 Pochodził on z miejscowości Hettstedt (obecnie na terenie Saksonii-Anhalt). Zob. A.P. Grondziel 
Richter: Załoga kopalni węgla…, s. 63–65. 

Metryka pogrzebu z 9 lipca 1800 r. książęcego ceglarza Christiana Ernsta Rammelberga 10. 
zmarłego w wieku 52 lat w Tychach 7 lipca tego roku z informacją o miejscu urodzenia (AP 
Pszczyna, Kreisger Pszcz, sygn. 2194, Parafia ewangelicka w Pszczynie – śluby, chrzty, pogrzeby 
1800 r., s. 59)
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ojca Heinricha Christiana możemy bezsprzecznie stwierdzić, że nazwisko to pier-
wotnie, tj. jeszcze w Hrabstwie Wernigerode, brzmiało Rammelberg. Takie dane ojca 
Christiana Ernsta zapisano w 1748 roku, gdy ten ostatni urodził się w Ilsenburgu. 
W tej formie po raz pierwszy pojawia się także w dokumentach, jakie zachowa-
ły się dla ziemi pszczyńskiej (a przynajmniej w najstarszym, jaki do tej pory udało 
się odnaleźć – wspomnianym sprawozdaniu z 1771 r.) Nie mamy pewności, kiedy 
powstały dokładnie zapisy w Księdze rodzin ewangelickich (czy wpisy były sporzą-
dzane na bieżąco, czy też zostały w części spisane post factum). Niemniej w tym 
źródle nazwisko tyskiego ceglarza wpisano w formie Rammelberg, dodając literę 
„s” i poprawiając wpis na „Rammelsberg”157. Przeprowadzona kwerenda w zasobie 
Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Pszczynie pod kątem informacji 
o tyskim ceglarzu dała pozytywne rezultaty. W materiałach dotyczących wapiennika 
w tyskim przysiółku Żwaków odnalazłem kilkanaście dokumentów sygnowanych 
przez Ch.E. Rammelberga, który swoim podpisem potwierdzał wykorzystanie węgla 
do wypalania wapna lub odebranie wynagrodzenia za tę pracę (il. 11). Podpisywał się 
on bardzo czytelnie i zawsze tylko z nazwiska zapisanego w tej formie158. Zdarzały się 
sytuacje, w których autograf tyskiego ceglarza zawiera tylko jedną literę „m”159 oraz 
kolejne, gdy nad nią stawiał on dodatkowo poziomą kreskę160 .

Najbardziej zaskakujący jest fakt, że w tyskich księgach metrykalnych, które 
zachowały się kompletne od 1677 roku w odniesieniu do chrztów i ślubów oraz od 
1749 roku w wypadku pochówków ani raz nie pojawia się nazwisko tyskiego ceglarza 
w formie Rammelberg lub Rammelsberg. Jakież zdziwienie jednak wywołało odnale-
zienie osób noszących nazwisko Hamliberg czy też Romliberg (zob. tabela 2) lub tak 
zapisanych w tyskich metrykach. Dzięki identyfikacji osób poprzez imiona, wyznanie 
oraz krąg zawodowy bezsprzecznie dotyczą one rodziców pochowanego w Tychach 
Heinricha Christiana161 . 

157 Interesujący jest fakt istnienia kopalni, w której wydobywano różne kopaliny i minerały, o tej samej 
nazwie, leżącej niedaleko miasta Goslar. Być może nazwisko tyskiego ceglarza ma związek z funkcjo-
nującą bez przerwy przez ponad tysiąc lat (968–1988) kopalną srebra, miedzi, cynku i ołowiu na stoku 
góry Rammelsberg w Dolnej Saksonii w Niemczech (obecnie znajduje się tam muzeum górnictwa). 
Zob. https://www.rammelsberg.de/. Z kolei nazwa góry według legendy wywodzi się od rycerza, który 
nosił imię Ramm. Miał on w czasach cesarza Ottona I przebywać w górach Harzu na polowaniu, a jego 
zniecierpliwiony koń przywiązany do drzewa odkrył ponoć kopytem pokłady srebra. Zob. http://www.
harzer-sagen.harz-urlaub.de/landschaftsagen/ritter-ramm.htm.

158 „Neuntzig Schefel Steinkohlen, hat das Steinkohlen Bergwerck Emanuelssegen zum Zwakower Kalck, 
ofen geliefert. Worüber dieser […] Tichau den 31 ten dec[em]b[e]r 1783”. AP Pszczyna, zespół 17/53 
Archiwum Książąt Pszczyńskich (dalej: AKP), sygn. VII/1397, Jahres Rechnung über den Betrieb des 
Kalckofens in Zwakow pro Anno 1783, s. 9. 

159 W formie Ramelberg (bez żadnego znaku wskazującego na zastosowanie abrewiacji) tyski ceglarz podpi-
sał się w Tychach 31 grudnia 1784 r., kwitując odbiór czternastu florenów za wypalenie dwóch pieców 
wapna. Zob. AP Katowice, AKP, sygn. VII/1398, Jahres Rechnung von Zwakofer [!] Kalck=Ofen 
pr:[o] 1784, s. 10. Dwa lata później nazwisko także zapisane zostało odręcznie w formie Ramelberg. 
Zob. AP Pszczyna, AKP, sygn. VII/1399, Jahres Rechnung von dem Kalckofen zu Zwakoff [!] pr:[o] 1 
½ Jahr Von 1 ten Januar 1785 bis 30 Juni 1786, s. 10.

160 W 1788 r. wyraźnie w dwóch dokumentach tyski ceglarz umieścił nad trzecią z liter poziomą kreskę, 
aby wskazać na fakt jej dublowania. Zob. AP Pszczyna, AKP, sygn. VII/1400, Jahres Rechnung von dem 
Kalckofen in Zwakoff [!] Von 1 ten Jul:[ii] 1786 bis 30 Jun:[i]i 1788, s. 10–11.

161 Kompletność ksiąg metrykalnych pochodzących z parafii św. Marii Magdaleny wyklucza sytuację, 
w której zapisy dotyczące Rammelberga lub jednego z członków jego rodziny mogłyby ulec w ciągu 
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Tabela 2
Christian Ernst Rammelberg (Romliberg) – częstotliwość występowania w XVIII-wiecznych 
księgach metrykalnych katolickiej parafii św. Marii Magdaleny w Tychach

Warianty imion Warianty 
nazwiska

Lata
1778 1780 1781 1783 1786 1787 1793 1795 1796

Chrian [poprawiono 
na Chsritan !] HAMLIBERG 17 II

Christian Ernest ROMELBERG 30 III
Christian Ernest ROMLIBERG 29 I

Christianus Ernestus ROMLIBERG 18 XII 13 III
Christian ROMLIBERG 6 IX 15 IX 16 II 12 VII
Christian ROMLIBERK 21 IV

Christianus ROMLIBERG 22 IV

Źródła: AAKat, KM, sygn. 50/539, Tychy (św. Marii Magdaleny), Chrzty 1777–1806; AAKat, KM, sygn. 
50/539, Tychy (św. Marii Magdaleny), Śluby 1778–1831. 

minionego czasu zniszczeniu, co z kolei prowadziłoby do „zniekształcenia” obrazu przeszłości i często-
tliwości jego występowania w interesującym nas okresie. 

Pokwitowanie za dostarczony węgiel z kopalni „Emanuelssegen” zużyty do wypalenia wap-11. 
na w wapienniku żwakowskim podpisane przez [Christiana Ernsta] Rammelberga w Tychach 
31 grudnia 1873 r. (AP Pszczyna, AKP, sygn. VII/1397, Jahres Rechnung über den Betrieb des 
Kalckofens in Zwakow pro Anno 1783, k. 9)
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Tabela 3
[Sophia] Christiana Friderika Rammelberg (Romliberg) z domu Waesche – częstotliwość wy-
stępowania w XVIII-wiecznych księgach metrykalnych katolickiej parafii św. Marii Magdaleny 
w Tychach

Warianty imion Warianty nazwiska
Lata

1778 1781 1782 1785 1787 1789
Christiana Friderica HAMLIBERG [uxor ejus] 17 II

Christiana ROMLIBERK 21 IV
Christiana ROMLIBERGOWO 18 VII
Christiana ROMLIBERGIN 23 XII 17 VI
Christiana ROMLIBERGERIN 29 IV

Christina Friderica ROMLIBERGERIN 9 XI
Friderica ROMBERGERIN 8 X

Źródło: AAKat, KM, sygn. 50/539, Tychy (św. Marii Magdaleny), Chrzty 1777–1806. 

Nie dysponujemy bezpośrednią informacją, gdzie zamieszkiwał Ch.E. Rammel-
berg i jego rodzina. W Księdze rodzin ewangelickich został zakwalifikowany do ka-
tegorii komorników, nie posiadał więc własnego domostwa. Nie wiadomo jednak, 
u kogo zamieszkiwał i jak często zmieniał miejsca zamieszkania. Dane zapisane przy 
okazji chrztów i ślubów, gdy małżonkowie Rammelberg wymienieni byli w metry-
kach jako chrzestni lub Christian Ernst jako świadek, nie podają jednego konkretne-
go miejsca zamieszkania. Najstarsza wzmianka z 1778 roku dotyczy osady Osiek162, 
znajdującej się w okolicy nowo powstałej kopalni „Emanuelssegen”. Z kolei w 1780 
roku jasno w metryce wskazano, że wszystkie osoby w niej wymienione pochodziły 
z Tychów („omnes de Tychy”). Najważniejszą wzmianką jest jednak metryka chrztu 
córki Rammelbergów z 1781 roku, gdzie wyraźnie odnotowano, że dziecko i rodzice 
zamieszkiwali przysiółek Czułów (il. 12). W kolejnych latach jako miejsce ich po-
chodzenia wymieniano Tychy, osadę przy kopalni „Emanuelssegen” oraz być może 
przysiółek Wartogłowiec. Co do tej ostatniej osady leżącej obok Czułowa możemy 
jednak mieć wątpliwości, gdyż zapis w metryce nie jest jednoznaczny, podobnie jak 
wpis dotyczący przysiółku Kostuchna163, gdzie na pewno zamieszkiwał myśliwy Bo-
rowka [Borówka ?].

162 Była to najprawdopodobniej osada smolarzy: „[…] te strony, w których kopalnia powstała, miały różne 
nazwy leśne; m.in. nazywano pierwsze tu powstałe chałupy Osieki”. Zob. L. Musioł: Tychy. Monogra-
fia…, s. 193. Szerzej na ten temat zob. W. Schäffer: Ludność parafii tyskiej…, s. 97–98. 

163 „W 1712 roku powstały tam cztery domostwa chałupników, do których przyłączyli się kolejni: w 1721 
dwóch i w 1738 jeden”. Zob. W. Schäffer: Ludność parafii mikołowskiej w latach 1722–1738. Wrocław 
2002, s. 22 – praca magisterska (promotor pracy: dr hab. Marek Górny prof. UW) dostępna w Archi-
wum Archidiecezjalnym w Katowicach.
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Tabela 4
Miejscowość „zamieszkania” Christiana Ernsta Rammelberga (Romliberg) i jego żony w świe-
tle tyskich XVIII-wiecznych ksiąg metrykalnych

Wieś / przysiółek 
lub osada

Lata
1778 1780 1781 1782 1783 1785 1786 1787 1789 1793 1795 1796

De Ossiek [zapewne 
Emanuelssegen]

17 II
17 II

Tychy? 30 III 23 XII

oes [omnes] de Tychy 6 IX 12 VII

Infans vo [vero] de 
Czulow *

21 IV
21 IV

de Tychy 18 VII 18 VII
de Silva [”z lasu” 

– zapewne chodzi 
o Emanuelssegen]

18 XII

Von Emanuel Segen? 29 I
de Kostuchna? ** 13 III

de Wartogłowiec ? *** 16 II

de Czulow? 8 X 22 IV
15 IX

Brak podanej nazwy 
miejscowości 17 VI

Uwagi: Zapisy dotyczące miejscowości wstawione są chronologicznie (od góry ku dołowi), według kolej-
ności pojawiania się w źródłach. Znak zapytania oznacza sytuację w której nazwa miejscowości bezpośred-
nio odnosi się do rodziców dziecka lub nupturientów, a być może także do chrzestnych oraz świadków 
ślubu (w źródle nie odnotowano jednak takiej informacji).

Pogrubiona data dzienna i miesięczna oznacza, że zapis pochodzi z księgi ślubów, np. 12 VII (pozostałe 
dane z księgi chrztów, np. 18 XII), i dotyczy Christiana Ernsta Rammelberga. 

Daty zapisane kursywą, np. 9 XI, oznaczają odnotowanie jako matki oraz chrzestnej żony tyskiego ceglarza 
S.Ch.F. Rammelberg z domu Waesche.

Legenda: * – metryka dotyczy córki Christiana i Christiny Rammelbergów, która otrzymała na chrzcie 
imiona: Sophia Christiana. Wyraźnie zatem wskazuje, że miejscem urodzenia dziewczynki, a zarazem 

Metryka chrztu córki (Sophia Christiana) tyskiego ceglarza z Czułowa z 21 kwietnia 1781 12. 
r. w katolickim kościele w Tychach; jako rodzice dziecka wpisani zostali luteranie (a Cath.
[olici]): Christian i Christiana Romliberk [!] (AAKat, KM, sygn. 50/539, Tychy (św. Marii 
Magdaleny), Chrzty 1777–1806, s. 320)
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zamieszkania rodziców był przysiółek Czułów; ** – z Kostuchny pochodził z pewnością myśliwy Wacław 
Borowka i jego żona Joanna Nowrotkowna. Nie ma pewności czy Ch.E. Rammelberg także zamieszkiwał 
ten przysiółek. W metryce nie podano dokładnych informacji o miejscu zamieszkania chrzestnych; *** – 
w metryce nie podano dokładnych informacji o miejscu zamieszkania chrzestnych. Ochrzczone dziecko 
należało do młynarza z tego tyskiego przysiółka – Josepha Koeler vel Czech. 

Źródła: AAKat, KM, sygn. 50/539, Tychy (św. Marii Magdaleny), Chrzty 1777–1806; AAKat, KM, sygn. 
50/539, Tychy (św. Marii Magdaleny), Śluby 1778–1831. 

christian ernst rammelberg – ceglarz pana na pszczynie
Jedną z informacji, jaka została umieszczona na omawianej tu tablicy nagrobnej, 

była profesja ojca zmarłego Heinricha Christiana. Interesujące wydaje się zatem 
omówienie pokrótce kwestii związanych z tym zagadnieniem. Jest to o tyle istotne, 
że ten aspekt miał decydujące znaczenie w pojawieniu się Ch.E. Rammelberga na zie-
mi pszczyńskiej. Jego przybycie do Tychów bezsprzecznie należy wiązać z rozwojem 
gospodarczym tej części Górnego Śląska i zapotrzebowaniem na cegły oraz dachów-
ki, które były niezbędne także do wznoszenia i rozbudowy m.in. hut164. Wspomniana 
relacja sztychmistrza G.C. Uhle dostarcza nawet informację o konkretnym obiek-
cie, w którym mogły być wykorzystane materiały przygotowane w tyskiej cegielni. 
Najprawdopodobniej chodzi tu o tzw. „wysoki piec” w Paprocanach oraz pokrycie 
dachu tej huty żelaza dachówkami165. Co ciekawe, tego typu obiekty hutnicze (Ho-
ch-Ofen) pojawiły się na terenie Górnego Śląska już na początku XVIII wieku166, 
w tym jako drugi w kolejności piec w Halembie (od 1718 r.)167. Ta ostatnia osada 
była położona niedaleko Starej Kuźnicy należącej do pana na Pszczynie – dokładnie 
po drugiej stronie rzeki Kłodnicy. Ludwik Musioł wymienia w swojej monografii Ko-
chłowic ponad dwadzieścia nazwisk (czasem także z imionami) pracowników branży 
hutniczej, których hr. Donnersmarck sprowadził z Saksonii do pracy na terenie swo-
ich dóbr168. W 1733 roku trzech z tych „fachowców od hutnictwa wielkopiecowego” 

164 Rozwój gospodarczy na ziemi pszczyńskiej napędzało również powstanie pierwszej na Górnym Śląsku 
kopalni: „Emanuelssegen”. Zob. A.P. Grondziel Richter: Załoga kopalni węgla…. Od momentu jej uru-
chomienia urobek zaczęto wykorzystywać na szeroką skalę w różnych branżach: „Od 1770 r. zużycie 
węgla kamiennego coraz bardziej rosło, ponieważ znalazł on zastosowanie jako paliwo w browarach, 
gorzelniach, przy produkcji potażu, w wapiennikach i cegielniach, w bielniku płótna, jak również i przy 
ogrzewaniu pomieszczeń w zamku oraz ogrodu zamkowego”. Zob. H.W.F. Schaeffer: Kronika pszczyń-
skiego…., s. 166 (relacja inspektora hutniczego Kissa). 

165 Sztychmistrz G.C. Uhle w 1771 r. podał jako miejsce spisania sprawozdania „Paprotzaner Hammer-
Werck” oraz użył w nim następującego sformułowania: „Er macht von jetzt Hoch-Ofen-Mauer-Ziegel 
zu hiesigem Hoch-Ofen und anno brennt auch Dachziegel auf hiesiges Hütten-Gebäude”. Zob. AP 
Pszczyna, AKP, sygn. VII/524, Kopalnia Murcki, początki kopalni, sprawy górników (1769–1803), 
k. 143.

166 „[…] pierwszy [wielki piec] powstał na dawnej kuźnicy Trachowej pod Sośnicowicami, rzekomo już 
w 1703 r.”. Zob. L. Musioł: Z dziejów Kochłowic…, s. 24. 

167 „W roku 1783 istniał tu nadal wielki piec, a przy nim 2 piece fryszerskie […]”. Był on w użyciu w tej 
miejscowości do około 1805 r., kiedy uruchomiono wielkie piece w pobliskim Wirku. Zob. Tamże, 
s. 25. 

168 Fachowcy ci pojawiają się w źródłach pomiędzy 1718 a 1750 r. Zob. Tamże, s. 24. Możliwe, że któryś 
z hutników pochodził również z okolic Freiberga. Oznaczałoby to, że kontakty między tą miejscowością 
a wschodnią częścią Górnego Śląska nie zaczęły się dopiero z chwilą np. sprowadzenia górników do 
pracy w nowo powstałej kopalni „Emanuelssegen” pół wieku później, lecz istniały znacznie wcześniej. 
Małżonkowie Rammelberg udawali się więc w latach 70. w podróż do miejsca, gdzie już w pierwszej 
połowie XVIII w. znano Niemców z Saksonii i zetknięto się z ich językiem i obyczajami. 
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o nazwiskach Eckert, Taimer i Wapler169 przeniosło się do przysiółka Paprocan, gdzie 
w miejscowej kuźnicy zbudowali wielki piec170. Dwóch pierwszych dwa lata później 
odnotowanych zostało w metryce jako mieszkańcy Halemby, zaś ostatni z nich nadal 
pozostawał w Paprockiej Hucie171 . 

O tym, że w drugiej połowie XVIII wieku istniało zapotrzebowanie na produkty 
wytwarzane w cegielniach, które służyły zarówno do wnoszenia obiektów gospo-
darczych (np. folwarków172), jak i związanych z kultem religijnym (np. kościołów), 
wiemy m.in. ze wspomnianego sprawozdania z 1771 roku oraz z rachunków budowy 
kościoła w Lędzinach173, który wzniesiono w latach 1769–1770 (pozwalają one także 
ustalić ceny za tego rodzaju wyroby). Cegielnie nie powstałyby jednak w tej części 
Górnego Śląska, gdyby nie sprzyjające warunki do rozwoju tego rodzaju branży go-
spodarki (obfitość surowców naturalnych niezbędnych do produkcji cegieł) na ziemi 
pszczyńskiej174, w tym także w Tychach i osadach chałupniczych należących do tej 
wsi175, np. w Czułowie.

169 Zob. Tamże. Z metryki chrztu córki ostatniego z nich dowiadujemy się o imionach dwóch hutników: 
Znane jest imię tego hutnika oraz dane jego żony: „2. Dawid Wapler [+ Marianna Róża] (1735)”, 
które zostały odnotowane w tyskiej księdze metrykalnej. Zob. W. Schäffer: Ludność parafii tyskiej…, 
s. 122. 

170 J. Polak podaje informację, że pan na Pszczynie sprowadził specjalistów bezpośrednio z głębi Niemiec: 
„W 1734 roku Erdmann II sprowadził z Saksonii specjalistów-hutników, którzy zainstalowali [w Papro-
canach i Starej Kuźnicy] w miejsce dotychczas używanych dymarek wielkie piece typu saskiego”. Zob. 
J. Polak: Ziemia pszczyńska. Rozwój gospodarczy od Piastów do Hochbergów. Pszczyna 2000, s. 26.

171 „De Fera Paprocany Die 22 February [1735] Ego Georgius Hollas Parochus Tychensis baptizavi Filiam 
Nne [Nomine] Mariannam Patris Davidis Wapler Et Matris Mariannae Rosinae LLCC [Legitimorum 
Conjugum] Patrini fuerunt Christianus Ekert et Marianna Magdalena Taycnerka [!] ambo z Kuznice 
Chalembski”. Zob. AAKat, KM, sygn. 50/32, Tychy (św. Marii Magdaleny), Chrzty 1710–1748, k. 112 
v. Nazwisko chrzestnej jest z pewnością związane (tożsame) z podanym przez L. Musioła hutnikiem 
o nazwisku „Taimer”. 

172 „1778 r. Spaliła się piwnica tyska oraz cały folwark w Tychach. Piwnicę dzierżawił w tym czasie Żyd. 
W rok później odbudowano folwark murowany, tak, jak to widać dzisiaj”. Zob. H.W.F. Schaeffer: Kro-
nika pszczyńskiego…, cz. 1–2, s. 84 (nr 30). 

173 „Wydatek pieniędzy przy Budowaniu kosioła S.[więtego] Clemensa w Lendzinach, Cap: II.d[ie] 30 
Juny 1769 Za 9000 Ceglj a 6 fr [po 6 florenów ?] // 54 fr.; [die] 18 Aug:[usti] 1769 Za 2000 Ceglj a 6 
fr // 12 fr.; d[ie] 18 Juny 1770 Za 500 Dachuwek kościelny Zaplacił Zrestu Zanim pozustalim // 3fr”. 
Zob. AAKat, Archiwum Parafii św. Anny w Lędzinach, sygn. 13/1, Rachunek przi murowaniu koscioła 
Swiętego Clemensa w Lędzinach [...] (1769–1947), k. 22r. 

174 Odkrycie nowych pokładów gliny bywało czasami przypadkowe, miało miejsce w czasie poszukiwania 
innych kopalin: „1774 r. Kopacz marglu z Dolnego Śląska Christian Krause rozpoczął poszukiwania 
marglu w państwie pszczyńskim, ale bezskutecznie. Nie natrafił tutaj na żadne jego ślady. Znajdował 
tylko glinkę, piasek, iły i czarną torfiastą ziemię. Margiel był poszukiwany tutaj już w 1768 r.”. Zob. 
H.W.F. Schaeffer: Kronika wolnego…, cz. 1–2, s. 82 (nr 73). Na początku XIX w. prowadzono w połu-
dniowej części ziemi pszczyńskiej poszukiwania węgla kamiennego oraz rud żelaza i cynku. „Natrafiono 
tylko na pokłady gliny i piasku”. Zob. Tamże, s. 91 (nr 105). 

175 O tym, że na terenie gminy Tychy istniały korzystne warunki do wyrobu cegieł, jeśli chodzi o surowce 
naturalne, które można było pozyskać z ziemi, może świadczyć chociażby jeden z toponimów, który 
dotyczy przysiółka Glinka. Nazwa tej osady pochodzi od rejonu leśnego „Glinki” – odnotowanego już 
w 1680 r., w którego sąsiedztwie na początku XVIII w. zaczęli osiedlać się chałupnicy. Zob. L. Musioł: 
Tychy. Monografia…, s. 185. (w źródłach spotyka się także inną wersję nazwy – w liczbie mnogiej – tego 
przysiółka: „Glinki”). 
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Autor monografii Tychów w rozdziale poświęconym temu przysiółkowi nie wspo-
mina jednak o cegielni książęcej176, stąd być może ówcześnie teren, na którym była 
ona zlokalizowana, zaliczano do gruntów folwarku tyskiego, a nie Czułowa. Mieściła 
się ona dokładnie w połowie drogi między budynkiem tzw. sitowni (niem. „Net-
zhaus”, w której trzymano sprzęty pomocne w polowaniach oraz trofea myśliwskie) 
a budynkami właściwego wspomnianego przysiółka177. Według L. Musioła jej założe-
nie wiąże się z powstaniem pierwszego murowanego budynku w Tychach w połowie 
XVII wieku, jakim był zameczek myśliwski Promnitzów178. Kolejne obiekty, które 
wznosili nie cieśle, lecz murarze, a mianowicie sitownia oraz kościół pw. św. Marii 
Magdaleny także miały być wymurowane m.in. z materiałów wyprodukowanych 
w cegielni książęcej179, a nie z tańszych materiałów (jak to miało miejsce w wypadku 
kolonii Anhalt180). Dokładny opis tyskiej cegielni oraz ustalenie danych dotyczących 

176 Zob. Tamże, s. 182–185. W słowniku geograficznym z drugiej połowy XVIII w. podano informację, że 
na terenie Tychów istniała jedna cegielnia oraz jeden piec do wypalania wapna: „Nr 37. Tichau, allhier 
ist ein Fürstlich Jagdschloß, ein Netzhaus, ein Vorwerk, eine Brau und Branttweinbrennerey, eine Zi-
geley, ein Kalkofen, worinnen mit Steinkohlen Kalk gebrannt wird”. Zob. F.A. Zimmermann: Beiträge 
zur Beschreibung von Schlesien. Bd. 2–13. Brieg 1783–1796, s. 105. Kronikarz pszczyński wspomina, że 
cegielnia w Tychach była czynna już w 1776 r., choć nie wyklucza to faktu, że mogła istnieć już wcze-
śniej. Zob. H.W.F. Schaeffer: Kronika pszczyńskiego…, cz. 1–2, s. 83 (nr 11).

177 Pewne wyobrażenie dotyczące lokalizacji cegielni daje mapka dołączona do akt gruntowych parafii 
tyskiej z początku XX w. Zob. AAKat, AL, sygn. 46/2304, Tychy (Parafia św. Marii Magdaleny), Grun-
towe, t. 3 (1895–1922), s. 92. Lokalizacja cegielni daleko od zabudowań wynikała zapewne z koniecz-
ności dostosowania się do miejsca, gdzie była dobrej jakości glina. Kalkulacja związana z transportem 
gliny oraz z wywozem finalnego produktu nakazywała wznoszenie pieców (pieca) wśród pól lub blisko 
miejsc, gdzie miały być wykorzystane cegły do budowy. Wspomina o tej kwestii pszczyński kronikarz. 
Zob. H.W.F. Schaeffer: Kronika pszczyńskiego …, s. 117 (nr 86). Wypalaniem cegły w pierwszej poło-
wie XIX w. i to na dużą skalę (100 tys. sztuk) zajmowali się także wyjątkowo miejscowi bogatsi chłopi, 
ale dopiero po uzyskaniu na to zezwolenia. Wolny sołtys Żmij z Goczałkowic po pożarze swojej zagrody 
mógł wypalić tak wielką ilość cegieł na gruntach swoich sąsiadów. Zob. Tamże, s. 129 (nr 68).

178 Cegielnia dominialna funkcjonująca na potrzeby Pszczyny i okolic była czynna już w XVI stuleciu 
w pobliskiej wsi Piasek („glinę pozyskiwano w obniżeniu Dokawy”). Zob. Pszczyna. Monografia…, T. 2, 
s. 41. W literaturze można się spotkać także z informacjami, że powstanie niektórych cegielni miało 
bezpośredni związek z klęskami elementarnymi, np. z wielkim pożarem Pszczyny w 1748 r. Odbudowa 
miasta z pożogi z trwalszego materiału, jakimi były cegły, wynikała być może z chęci uniknięcia przez 
Jana Erdmanna von Promnitza oraz mieszczan tak dramatycznych okoliczności w przyszłości: „Powstają 
dwie cegielnie na cel odbudowy miasta: w Starejwsi i pod Piaskiem”. Zob. J. Koserczyk: Wszystkich 
Świętych w Pszczynie. Pszczyna 2008, s. 130. „Całe miasto [w latach 1748–1760] odbudowano wów-
czas masywnie, z muru, lub w odleglejszych uliczkach z t. zw. muru pruskiego. Drewnianych domów 
nie można było w mieście stawiać. […] Natomiast w pokryciu dachów przeważały jeszcze gonty. I tak 
w r. 1767 na 112 kamienic w mieście 52 były pokryte dachówką ceglastą, reszta, 60 kamienic, miała 
strzechy gontowe”. Zob. L. Musioł: Pszczyna. Monografja…, s. 424.  

179 Była ona czynna w tym miejscu przez kolejne stulecia. W latach 60. XX w. zainstalowano tam maszynę 
parową. „W r. 1870 zwana jest cegielnią parową”. Poza cegłami, których w 1863 r. produkowano tam 
350 tys., specjalizowała się także w wyrobie dachówek (150 tys.) oraz rurek do drenażu „kilkanaście 
tysięcy”. Zob. L. Musioł: Tychy. Monografia…, s. 199.

180 Koloniści „uprowadzeni” przez żołnierzy pruskich w maju 1770 r. ze wsi Kozy koło Białej (dziś Bielsko-
Biała) z terenu Rzeczypospolitej mieli rozpocząć nowe życie na ziemi folwarku należącego do Lędzin. 
Ewangelicy (64 rodziny, a łącznie 303 osoby – głównie tkaczy) mieli swoje nowe domostwa w przyszłej 
kolonii Anhalt wznosić jak najtańszym kosztem, a nie z cegieł (zachowały się wykazy materiałów, jakie 
otrzymali; nie ma wśród nich cegieł): „Alle Häuser sollten gleiche Größe haben, und zwar sollten es 
32 Häuser sein, jedes 32 Ellen – also etwa 20 m. – lang, und in jedem Hause sollten zwei Familien 
unterkommen. Sie sollten aus Bindwerk, also nicht massiv gemauert, hergestellt werden. Bindwerk 
war billiger!” Zob. A. Wackwitz: Die deutsche Sprachinsel…, s. 38. Sprowadzenie fachowców branży 
ceglarskiej miało zatem służyć głównie na potrzeby rozwijającego się „przemysłu”, nie zaś np. koloni-
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procesu produkcji, a także jej skali 
utrudnia brak źródeł. Wśród archi-
waliów, jakie zgromadzili panowie 
na Pszczynie, materiały poświęcone 
ceglarstwu rozpoczynają się dopiero 
w 1810 roku. Dane można zatem uzu-
pełnić częściowo i pośrednio na pod-
stawie innych źródeł. Cytowana już re-
lacja sztychmistrza G.C. Uhle podaje, 
jakiego rodzaju cegły (np. do wielkich 
pieców) wypalał Ch.E. Rammelberg 
oraz że w procesie technologicznym 
stosował różne rodzaje gliny i piasek. 
Istotną informacją jest także cena wy-
robów – trzy razy wyższa niż za normal-
ne cegły. 

Jak wyglądały zabudowania cegielni 
oraz piece trudno dziś rozsądzić z braku 
szkiców oraz rysunków z XVIII wieku. 
Książęca cegielnia została oznaczona na 

mapie z połowy XVIII wieku jako cztery osobne budynki, po dwa z każdej strony 
drogi prowadzącej z tyskiego folwarku na północ w stronę Czułowa181. Wspomniany 
sztychmistrz, opisując swoją „wizytę” w 1771 roku w książęcej cegielni, użył nastę-
pującego sformułowania: „Als ich am vergangenen Montage nach Althammer reißen 
wolte, und bei der Ziegel-Scheuer zu Tichau vortrat […]”182, w którym mowa o jed-
nym z zabudowań gospodarczych. Inną jego nazwę – Ziegel-Hütte – podaje jeden 
z leksykonów z pierwszej połowy XVIII wieku, przy czym słowo huta nie oznacza 
miejsca wypalania cegieł, a raczej chatę (szałas)183. Pewne wyobrażenie, jak wygląda-
ły zabudowania cegielni w drugiej połowie XVIII wieku, daje szkic dotyczący obiek-
tów w których przygotowywano cegły, wypalano je oraz zapewne przechowywano, 
pochodzący z terenu obecnych zachodnich Węgier (okolice miejscowości Pápa)184 . 
Jest na nim widoczna m.in. wiata ze słomianym dachem oraz piec (il. 13).

stom, mimo że mieli oni „błogosławieństwo” zarówno pana na Pszczynie, jak i Fryderyka II Wielkiego. 
Ich przybycie na teren ziemi pszczyńskiej zbiegło się w czasie z rozpoczęciem działalności w kolejnym 
roku przez tyskiego ceglarza. 

181 Szkic mapy zamieszczono w monografii Tychów z końca lat 30. XX w. Zob. L. Musioł: Tychy. Monogra-
fia…, s. 25.

182 Zob. AP Pszczyna, AKP, VII, sygn. 525, Kopalnia Murcki…, s. 141.
183 „Ziegel=Scheune, Ziegel=Hütte, ist ein Gebäude, darinnen die Ziegel verfertiget, und zum austrocke-

nen augesteuet werden”. Zob. G.H. Zincke: Allgemeines ökonomisches Lexicon: Nebst einem Anhange 
eines Land- & Hauswirthschaffts-Calenders. Bd. 2. Gleditsch 1753, kol. 3354–3355. Leksykon ten za-
wiera także bardzo szczegółowe dane na temat procesu technologicznego wytwarzania cegieł w połowie 
XVIII w. W tym czasie zalecano, aby dach takiej stodoły, czy raczej wiaty, był wykonany ze słomy, która 
sprawiała, że cegły szybciej wysychały niż pod dachem z dachówek ceglanych lub z gontów. „Budynek” 
nie powinien mieć ogrodzenia, filarów ani zasuw. Na ziemi znajdował się dół, w którym ugniatano gli-
nę.

184 http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/ beitrage_zur_volks-
kunde_der_ungarndeutschen/2001/pages/002_beitrage_zu_der.htm [dostęp: 30.08.2018].

Rycina przedstawiająca widok zabudowań 13. 
cegielni w okolicy miejscowości Pápa w zachod-
nich Węgrzech z 1772 r. (Mihály Szabadhegyi 
(1737 – [?]) – akwarela; http://www.sulinet.
hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetise-
gek/nemetek/beitrage_zur_volkskunde_der_
ungarndeutschen/2001/pages/002_beitrage_
zu_der.htm [dostęp: 03.09.2018])
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Niejednoznaczne określenie zawodu Ch.E. Rammelberga powoduje, że kilka 
słów należałoby poświęcić także wariantom, które pojawiają się w źródłach oraz 
ich znaczeniu. Jak już wspomniano, w księdze spisanej przez pastora Bartelmusa 
przy nazwisku Ch.E. Rammelsberga pojawia się zawód Ziegelstreicher185. Z kolei 
sztychmistrz G.C. Uhle określił go jako Ziegelbrenner186. Nazwa zawodu w tej for-
mie pojawia się również z dużym prawdopodobieństwem na tablicy z piaskowca 
z 1783 roku187. XIX-wieczne słowniki niemiecko-polskie podają kilka tłumaczeń 
wspomnianych form. Według jednego z nich odpowiednikiem polskiego ceglarza jest 
niemiecki Ziegler, zaś ceglarz – strycharz to Ziegelstreicher lub Ziegelformer188 . Inna 
tego typu publikacja podaje nieco inne znaczenie słowa strycharz, a mianowicie: der 
Ziegelstreicher, Ziegelbrenner189. Z kolei w leksykonie z połowy XVIII wieku jasno 
rozgraniczono określenia Ziegelstreicher i Ziegelbrenner, tworząc w nim dwa osobne 
hasła190 . 

W słownikach pojawiają się także poza nazwami zawodów określenia czynności 
związanych z „produkcją” cegieł. Samo słowo „streichen” ma wiele znaczeń, które 
zwykle dotyczą gładzenia, ostrzenia lub zgarniania. W zbitce językowej w intere-
sującym nas kontekście słowa Ziegel i streichen oznaczają „strychować cegłę”191 . 
W kolejnej publikacji podano następującą definicję związaną z wytwarzaniem cegieł 
„Ziegel streichen, machen, cegły robić, lepić – brennen wypalać”192. Słowo strycho-
wać w języku polskim oznacza zgarniać coś, przy czym nie dotyczy to tylko nadmiaru 

185  Patrz il. 9 (fragment Księgi rodzin ewangelickich). W katolickich księgach metrykalnych z Tychów ani 
raz nie pojawiła się przy tyskim ceglarzu nazwa jego zawodu – czy to w języku polskim, czy też w jego 
ojczystej mowie. Z kolei w metryce pogrzebu Ch.E. Rammelberga, jaką odnaleźć można w księgach 
ewangelickich, pastor odnotował następującą wzmiankę dotyczącą profesji zmarłego: „der fürstl.[iche] 
Ziegelstreicher”.Zob. przyp. 149. 

186 „Der Ziegelbrenner Rammelberg zu Tichau”. Zob. A.P. Grondziel Richter: Załoga kopalni węgla…, 
s. 156 (aneks nr 4). 

187 Analiza treści wykutej na omawianym tu nagrobku pozwala sądzić, że po wyrazie Ziegel zapisano ko-
lejny, będący jego dalszą częścią, a mianowicie: brenner. Najprawdopodobniej, aby zmieścić literę „b” 
w konkretnej linijce, nachylono nienaturalnie w prawą stronę górną kreskę. Wynikało to z faktu, że 
w wersie powyżej znalazła się nad nią dolna część wielkiej litery „F” z wyrazu Freyberg. Kamieniarz 
z konieczności musiał podzielić zatem nazwę zawodu na dwie wspomniane części.

188  B.W. Darowski, I. Kempiński: Słownik kolejowy. Lwów 1890, s. 14. 
189  J.S. Bandtkie: Słownik dokładny języka polskiego i niemieckiego. Vollständiges Polnisch-Deutsches 

Wörterbuch. Bd. 2. Wrocław 1806, s. 1419.
190 „Ziegel=Streicher, ist ein Ziegel=Arbeiter, der Mauer=Dach und andere Ziegel fertig und tüchtig zu 

machen, und zu straichen weiß. Er bekömmt entweder das Tage=Lohn, und zwar gemeiniglich einen 
Groschen mehr, als der mit der Radeberge fähret; oder man bezahlet ihnen von tausend roher Steine 
etwas gewisses”. Zob. G.H. Zincke: Allgemeines ökonomisches…, kol. 3355. „Ziegler, Ziegel=Brenner, 
ist derjenige einer Ziegel=Scheune vorgesetzet ist, und alles dasjenige, was zum Streichen und Bren-
nen der Ziegel erfordert wird, aus dem Grunde verstehet und exerciret” (Tamże, kol. 3356). Poniżej 
zacytowanego tu tekstu znajduje się interesujący opis czynności, jakie czeladnik powinien wykonać, aby 
stać się ceglarzem (mistrzem). 

191 C.C. Mrongovins: Dokładny niemiecko-polski słownik: Ausführliches Deutsch-Polnisches Wörterbuch . 
Królewiec 1837, s. 577.

192 F. Booch-Árkoss: Nowy dokładny słownik polsko-niemiecki i niemiecko-polski. Neues vollstándiges Po-
lnisch-Deutsches und Deutsch-Polnisches Wörterbuch. Bd. 2. Lipsk 1868, s. 716. Podział ten potwierdza 
także inny ze słowników, w którym dzielono tego typu rzemieślników, tj. ceglarzy, na kilka kategorii: 
„1) der Ziegelstreicher (ten co robi cegły), Ziegelbrenner (ten co wypala cegły). – 2) der Ziegelhändler 
(handlujący cegłami)”. Zob. J.K. Trojański: Dokładny polsko-niemiecki słownik z dodatkiem, zawiera-
iącym spis form nieregularnych ... Ausführliches polnisch-deutsches Handwörterbuch ... Nebst einem 
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gliny z drewnianej formy (il. 14), ale 
także np. zboża (lub innych materiałów 
sypkich), które wystawało ponad górną 
krawędź korca. Do tej czynności słu-
żył specjalny przyrząd zwany strychul-
cem193. Jednym z określeń osoby zaj-
mującej się produkcją cegieł jest także: 
żumparz, żumpiarz, które zapewne po-
chodzi od niemieckiego słowa oznaczają-

cego „błoto”194. Być może pierwotnie osoba ta odpowiedzialna była za przygotowanie 
gliny do produkcji w specjalnie wykopanym dole.

Możemy więc założyć, że Ch.E. Rammelsberg był odpowiedzialny zarówno za 
przygotowanie samych cegieł195, a także dachówek, jak i nadzorował ich wypalanie 
w piecu. Nie wiemy, czy podlegał jakiemuś innemu fachowcowi oraz ile osób poma-
gało mu w tych czynnościach, a także czy byli to miejscowi chłopi, czy też inni Niem-
cy pochodzący np. z hrabstwa Wernigerode. Odpowiedzi możemy szukać w księgach 

Anhange, das Verzeichniss unregelmässiger Formen enthaltend. T. 1. Poznań, Berlin,i Bydgoszcz 1835, 
s. 63.

193 Była to deseczka (lub wałek), którą przeciągano po krawędziach, ścinając nadmiar materiału. Strycho-
wać lub też sztrychować oznaczało zebranie tego, co wystaje ponad „do równości z brzegami miary”. 
Zob. A. Krasnowolski, W. Niedźwiedzki: M. Arcta Słownik staropolski. Warszawa [ok. 1920], s. 568.

194 Żump – zbiornik wody. […] sumpf ‘Sumpf‘; pierwotnie: schwammiger Boden […] wyraz pokrewny: 
1. Żumparz [...]”. Zob. Zabytki języka i literatury polskiej. Poznań 1959, s. 79. 

195 Stare cegły z reguły mają cechę (odciśnięty znak identyfikacyjny) konkretnej cegielni bądź rzemieślnika, 
który dane cegły wykonał. Nie posiadamy informacji, czy tyska książęca cegielnia posiadała jakiś swój 
symbol, który utrwalano na wyrobach w czasie ich wypalania w piecu. Napisy oraz symbole umieszcza-
no na cegłach już w starożytnej Babilonii. Zwyczaj ten był praktykowany także w późniejszych czasach, 
np. średniowieczu, i trwa do dziś. Jak wielka była inwencja w dziedzinie symboli graficznych można 
się przekonać na jednej ze stron internetowych: http://www.baustoffmanufaktur.at/ziegel/ [dostęp: 
30.08.2018]. Nie wiadomo również, czy Ch.E. Rammelberg posiadał jakiś osobisty znak (np. związany 
z imieniem i nazwiskiem) oraz czy oznaczał nim wykonane przez siebie cegły lub dachówki. Wielce 
prawdopodobne, że cegły widoczne na jednym ze zdjęć z okresu remontu zabudowań Paprockiej Huty 
mogły być wykonane przez tego ceglarza lub pod jego nadzorem, biorąc pod uwagę datę umieszczoną 
na zworniku (1787 r.) nad wejściem do budynku. W tym czasie bowiem Ch.E. Rammelberg przebywał 
w Tychach (już od ponad piętnastu lat) i produkował wyroby w książęcej cegielni. Zob. https://mapio.
net/pic/p-71056236/ [dostęp: 30.08. 2018].

Niemiecka rycina przedstawiająca cegla-14. 
rza (Ziegler) formującego z gliny cegłę. Na 
stole obok drewnianej formy umieszczono 
strychulec służący do zganiania nadmiaru 
surowca (Christoph Weigel (1654–1725), 
Der Ziegler, 1698, miedzioryt odciśnięty na 
papierze, wym. 12,9 x 8,4 cm; https://com-
mons.wikimedia.org/wiki/File:Fotothek_df_
tg_0008605_St%C3%A4ndebuch_%5E_Be-
ruf_%5E_Handwerk_%5E_Ziegel_%5E_
Ziegelbrenner.jpg. [dostęp: 20.07.2018])
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robocizn chłopów z dóbr pszczyńskich196. Być może przy osobach zobowiązanych do 
powinności na rzecz pana na Pszczynie znajdzie się zapis „robothet beym Zigelei” lub 
„Ziegelstreicher”. Trudno wyobrazić sobie, aby Ch.E. Rammelsberg zajmował się 
całym procesem wytwarzania cegieł, od momentu pozyskania gliny do wywiezienia 
ich do docelowego miejsca przeznaczenia. Kopaniem pokładów tego typu surow-
ca zajmowali się zapewne mieszkańcy okolicznych chałup, być może pochodzący 
z przysiółka Czułów lub z Tychów. Część pracowników książęcej cegielni na pewno 
była wyznania ewangelickiego, jak choćby Jakub Mayndak – także strycharz197. Z ko-
lei katolik Matusz [Mateusz] Otka alias Wrona był zatrudniony przy produkcji cegieł 
w tej cegielni (Bey der Ziegelei)198 w 1800 roku.

Wśród archiwaliów zgromadzonych w Archiwum Państwowym w Pszczynie za-
chowały się również materiały dotyczące pieca wapiennego, jaki w drugiej połowie 
XVIII wieku istniał w tyskim przysiółku Żwaków. W kontekście interesującej nas 
osoby ceglarza Rammelberga niosą one bogate informacje na temat jego pracy dla 
właściciela dóbr pszczyńskich. Na podstawie danych zgromadzonych przez admi-
nistrację Fryderyka Erdmanna zu Anhalt-Köthen-Pless dotyczących żwakowskie-
go pieca możemy poznać skalę jego produkcji w poszczególnych latach. Nazwisko 
Rammelberg pojawia się pierwszy raz wśród dokumentów w 1776 roku i jest jeszcze 
obecne w 1788 roku. Dzięki podanej kwocie jednostkowej (7 florenów) za wypale-
nie „wkładu” do jednego pieca, wiemy jakie Ch.E. Rammelberg otrzymywał wyna-
grodzenie w ciągu roku lub czasem za dwa lata z rzędu199 . 

przyczyna zgonu heinricha christiana rammelberga
Na nagrobku dziesięcioletniego syna tyskiego ceglarza nie zapisano przyczyny 

jego zgonu lub znajduje się ona w miejscu, które przez ponad dwa wieki uległo naj-
większemu zniszczeniu. Nie oznacza to jednak, że pośrednio nie możemy ustalić, co 
było powodem śmierci dziecka. Bez odnalezienia konkretnego zapisu twierdzenie to 
pozostanie tylko hipotezą, niemniej warto ją postawić. Na przypuszczalną przyczynę 

196 Księgi z 1764 r. wydał Leszek Wiatrowski. Autor we wstępie omawia specyfikę tego źródła i jego wy-
jątkowość. Zob. Księgi robocizn chłopów z dóbr pszczyńskich 1764 roku. Wyd. L. Wiatrowski. Wrocław 
1992 (Acta Universitatis Wratislaviensis. „Historia” 93).

197 Nie pochodził on jednak z głębi Niemiec, lecz z księstwa cieszyńskiego, gdzie jego ojciec był zagrod-
nikiem: „Mayndak Jakob. Ziegelstreicher in Czułow [!] , des + Paul Mayndak Gärtners in Bladnic 
(Teschen) u.[nd] der Hanka Jadamiec ältest.[en] Sohn Jahr alt cop[ulatus est] 2 Juli 1792 gest.[orben] 
4 Jul[y] 1833”. Zob. AP Pszczyna, Kreisger Pszcz, sygn. 2185, Księga rodzin…, s. 443, nr 35. Sądząc po 
miejscu pochodzenia rodziny jego małżonki (wieś Łąka leżąca na ziemi pszczyńskiej), trafił on zapew-
ne poprzez tę miejscowość do Tychów do przysiółka Czułów. Córka Jakuba Maydaka wyszła za mąż 
w 1800 r. za Szymona Zabczyka, przy którym zapisano, że początkowo był on komornikiem, następnie 
strycharzem, a ostatnio chałupnikiem: „Zabczyk Simon erst Einlieger, dann Ziegelstreicher in Czulow 
[przed ostatnimi wyrazami dopisano:] zuletzt Häusler” (Tamże, s. 447, nr 50).

198 Autor wydanego ostatnio opracowania o kopalni „Emanuelssegen” przypuszcza, że mógł on jeszcze 
pracować pod nadzorem Ch.E. Rammelberga, który zmarł w lipcu tego roku. Zob. A.P. Grzondziel 
Richter: Załoga kopalni węgla…, s. 97. Najprawdopodobniej był on krewnym (lub następcą chałupni-
ków na miejscu nr 160) jednego z pierwszych górników, jakim był Johann Otka.

199 Zdarzało się, że zestawienie sporządzano za dwa kolejne lata, np. od połowy 1786 do połowy 1788 r. 
Tyski ceglarz wypalił w tym czasie trzy piece wapna, do czego zużył 266 szefli węgla (takie zużycie 
przynajmniej zostało przez niego pokwitowane 30 czerwca 1788 r.). Zob. AP Pszczyna, AKP, sygn. 
VII/1400, Jahres Rechnung von dem Kalckofen in Zwakoff [!] Von 1 ten Jul:[ii] 1786 bis 30 Jun:[i]
i 1788, s. 10–11.
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zgonu naprowadziła mnie wzmianka w opracowaniu poświęconym historii parafii 
Wszystkich Świętych w Pszczynie dotycząca częstych w interesującym nas okresie 
epidemii ospy200. W dysertacji dotyczącej parafii tyskiej, a powstałej m.in. na pod-
stawie ksiąg metrykalnych pogrzebów autor ustalił, że epidemie tej choroby miały 
miejsce w drugiej połowie XVIII wieku także w Tychach i Paprocanach, wsiach które 
podlegały kościołowi pw. św. Marii Magdaleny. Jedna z nich przypadła na okres, gdy 
plebanem tyskim był Andrzej Tomicki i objęła głównie dzieci201. Od 1773 do końca 
1800 roku, za czasów ks. Stanisława Kroczka, przyczyny zgonów odnotowywano już 
powszechnie. Dzięki tym zapisom możliwe było ustalenie, że 1/5 zmarłych w tym 
czasie parafian padła ofiarą kolejnych epidemii ospy202. Dokładna analiza metryk 
pogrzebów mieszkańców tych dwóch miejscowości z 1783 roku, przy których jako 
przyczynę zgonu podano: „ad pustillos”203, prowadzi do następującej konstatacji. Na 
trzynaście osób, przy których pojawiła się informacja o wieku (przy dwóch kolejnych 
osobach brak takich danych), żadna nie była starsza niż 18 lat. Znamienne, że jede-
naścioro dzieci nie przekroczyło 5. roku życia, zaś kolejnych dwoje zmarło w wieku 
7 i 18 lat. Zgon H.Ch. Rammelberga na ospę w wieku 10 lat także jest prawdopo-
dobny. Niestety, jak już wspomniano, w Księdze rodzin ewangelickich nie podano 
daty oraz przyczyny jego zgonu, a księgi metrykalne parafii luterańskiej z tego okresu 
nie zachowały się do naszych czasów.

Szczegółowe zestawienie jednostek chorobowych, jakie wpisano w XVIII-wiecz-
ne metryki pogrzebów parafii tyskiej, wykazało, że ospa była najczęstszą przyczyną 
zgonów katolików zamieszkujących jej teren. Ofiarą tej choroby były zapewne także 
osoby innych wyznań i religii, gdyż śmierć w czasie epidemii „nie różnicuje swoich 
ofiar”. Ospa zbierała tak wielkie żniwo wśród zakażonych204, gdyż metody walki 
z tą chorobą nie były znane ludności Górnego Śląska lub ich nie stosowano, np. 

200 „Jak wynika z zestawionych cyfr zgonów na przestrzeni lat 1782 do 1784 – panowała na naszych tere-
nach choroba dziecięca znana pod nazwą ospy. Choroba ta zmiatała ogromne ilości dzieci i nikt nie znał 
na nią lekarstwa”. Zob. J. Koserczyk: Kronika Parafii…, s. 145. 

201 Duża liczba zgonów sprawiła, że tyski pleban A. Tomicki przy kolejnych dzieciach wpisywanych do 
księgi pogrzebów, które zmarły na tę zakaźną chorobę, nie odnotowywał jednostki chorobowej jako 
przyczyny zgonów, lecz stawiał znak graficzny – kółko z krzyżykiem w środku, zaś przy pierwszym 
takim zgonie z boku strony zapisał: „NB [Nota Bene] ! Krosty znaczy”. Zob. AAKat, KM, sygn. 50/26, 
Tychy (św. Marii Magdaleny), Pogrzeby (1749–1778), k. 50v. Użył on tego znaku pierwszy raz 18 paź-
dziernika 1768 r., a ostatni 1 maja 1769 r. (Tamże, k. 53v.).

202 Zob. W. Schäffer: Ludność parafii tyskiej…, s. 336.
203 Pustula, -ae – łac. bańka, bąbel, krosta. Zob. A. Jougan: Słownik kościelny…, s. 559. W słowniku me-

dycznym autor hasła pustula = krosta łączy je z innym łacińskim wyrazem: pus, puris, oznaczającym 
ropę. Wśród jednostek chorobowych nie wymienia jednak ospy. Zob. K. Zieliński: Słownik pochodzenia 
nazw i określeń medycznych. Antyczne i nowożytne dzieje chorób w ich nazwach ukryte. Bielsko-Biała 
2004, s. 474. Najprawdopodobniej jednak nazwa pustillos w księgach metrykalnych wiązała się ze sło-
wem krosta, co znajduje potwierdzenie w źródłach. Zob. przyp. 201.

204 „Ospa naturalna rozwijała się dość szybko, towarzyszyły jej dreszcze, wzrost temperatury, bardzo silne 
bóle głowy oraz kości, częste wymioty i zupełny brak łaknienia”. Szerzej na temat jej rozwoju zob. 
A. Karpiński: W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej XVI–
XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne. Warszawa 2000, s. 49. 
Przyjmuje się, że na ospę umierała około 1/3 zakażonych, gdy nie szczepiono jeszcze przeciwko tej 
chorobie. Można więc założyć, biorąc pod uwagę 15 zgonów katolików w czasie epidemii w Tychach 
wiosną 1783 r., że zakażonych wirusem ospy było około 45 osób tego wyznania. Możliwość kontaktu 
ewangelików oraz przedstawicieli społeczności żydowskiej z osobami dotkniętymi tą chorobą była więc 
znaczna.
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wariolizacji205. Ciekawych informacji dotyczących pojawienia się szczepień na ziemi 
pszczyńskiej dostarcza opracowanie poświęcone kolonii Anhalt (Hołdunów) i jej 
ewangelicko-reformowanym mieszkańcom. Drugi z pastorów tej społeczności – Jo-
hann Samuel Richter (1764–1838)206 – wprowadził lepszy sposób szczepień, tzw. 
wakcynację, w celu zapobiegania ospie zaledwie kilka lat po odkryciu skutecznej 
szczepionki przeciwko tej chorobie207. W 1804 roku własnoręcznie rozpoczął szcze-
pienia wśród dzieci i dorosłych nie tylko w kolonii wśród swoich parafian, lecz także 
w okolicznych miejscowościach. Wcześniej jednak, aby pokazać, że metoda ta jest 
nieszkodliwa, zaszczepił trzykrotnie sam siebie208. W celu zapobiegania zakażeniom 
pastor ten polecił także wybudować w 1797 roku na miejscowym cmentarzu budy-
nek kostnicy209, aby ciała zmarłych odseparować od żyjących członków rodziny lub 
innych mieszkańców domostwa.

Wracając do roku, w których zmarł syn tyskiego ceglarza, biorąc też pod uwagę 
liczbę zgonów w poszczególnych jego miesiącach, ostrożnie można ustalić, skąd do 
parafii tyskiej mogła przybyć osoba zarażona tą chorobą (lub w jakiej parafii nastąpił 
kontakt mieszkańca Tychów lub Paprocan z chorym). Najwięcej zgonów na terenie 
parafii tyskiej odnotowano w 1783 roku w marcu, a w kolejnych dwóch miesią-
cach liczba śmiertelnych zakażeń zmniejszała się stopniowo (zob. tabela 5). Z kolei 
porównanie tych danych z informacjami z innych okolicznych parafii210 prowadzi 
do wniosku, że wcześniej – w pierwszych miesiącach tego roku – na ospę umierali 
mieszkańcy parafii pszczyńskiej (już w styczniu, przy czym apogeum przypada na 
marzec) oraz lędzińskiej (pierwsze zgony w lutym tego roku, najwięcej zaś w kwiet-

205 Metoda ta polegała na uodparnianiu się przeciw ospie przez wprowadzenie „do organizmu szczepionego 
ropnej zawartości pęcherzyków ospowych pobranych od chorego człowieka”. Zob. K. Zieliński: Słow-
nik pochodzenia nazw…, s. 579. „W Europie pierwszy zabieg wariolizacji przeprowadziła w 1717 r. lady 
Mary Wortley Montagu (1698–1762) (metodę tę poznała podczas pobytu w Turcji), na swoim synu 
Edwardzie i nieco później rozpropagowała na ang.[ielskim] dworze królewskim […]” (Tamże, s. 579).

206 „Był człowiekiem Oświecenia – czasu tryumfu racjonalizmu, wiary w postęp i dobro człowieka, czasu 
przesiąkniętego duchem wyjaśniania wszystkiego w kategoriach rozumu. Była to także epoka ludzi 
wszechstronnych, działających na różnych płaszczyznach oraz starających się dobrze i mądrze żyć oraz 
pracować. Takim człowiekiem był z pewnością ks. Johann Samuel Richter, osoba żywo interesująca się 
światem i świadomie dążąca do zmiany wszystkiego, co utrudniało życie człowieka przełomu XVIII 
i XIX wieku na Górnym Śląsku”. Zob. A. Malina: Ewangelickie tradycje Hołdunowa. Katowice 1994, 
s. 55.

207 Wakcynację jako „szczepienie przeciw ospie” przy pomocy „krowianki”, tj. wydzieliny z krost wymion 
krów chorujących na ospę krowią jako bezpieczniejszą metodę rozpowszechnił angielski lekarz Edward 
Jenner, który w 1798 r. opublikował w Londynie rozprawę na ten temat. Zob. K. Zieliński: Słownik 
pochodzenia nazw…, s. 573.

208 „Von 1804 ab impfte er eigenhändig nicht nur in Anhalt selbst, sondern in weitem Umkreise Kinder 
und Erwachsene gegen Pocken. Er hatte sich vorher selbst dreimal geimpft, um die Unschädlichkeit 
Verfahrens des zu beweisen”. Zob. A. Wackwitz: Die deutsche Sprachinsel…, s. 119.

209 „Zgodnie z pomysłem ks. Richtera miały tam być przechowywane zwłoki osób zmarłych na skutek 
zakaźnej choroby. Z powodu ciasnoty w hołdunowskich domach przechowywano tam do chwili po-
grzebu nie tylko ofiary takiej śmierci, lecz również osoby zmarłe z innych przyczyn”. Zob. A. Malina: 
Ewangelickie tradycje…, s. 58–59. 

210 Brak księgi metrykalnej z parafii mikołowskiej, leżącej na zachód od Tychów, nie pozwala ustalić, czy 
także w miejscowościach graniczących z Tychami, takich jak Wilkowyje czy Podlesie, miała miejsce 
epidemia tej choroby. Nie zachowała się do naszych czasów księga pogrzebów z lat 1766–1800. Zob. 
H. Dudała, W. Schäffer: Księgi metrykalne w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach. Katowice 
2013, s. 155 i 157. 
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niu). Chorobę przeniesiono następnie najprawdopodobniej do parafii bieruńskiej, 
gdzie pierwsze zgony nastąpiły w marcu, zaś ich szczyt przypadł na maj i czerwiec. 
Co ciekawe, w każdej z parafii w księgach metrykalnych, opisując tę samą chorobę, 
jako przyczynę śmierci stosowano różne określenia, w tym także gwarowe: „ad pu-
stillos”211 (Tychy), „ob variolas”212 (Lędziny), „in Variolis parvis”213 oraz wyjątkowo 
w czerwcu 1783 roku „in variolis parvis vulgo mozdry mortua”214 (Bieruń Stary) oraz 
„am Blättern”215 (Pszczyna).

Tabela 5
Liczba zgonów na ospę w pierwszych siedmiu miesiącach 1783 roku 
w parafii tyskiej i trzech parafiach ościennych (Pszczyna, Bieruń Stary i Lędziny) 
na postawie XVIII-wiecznych ksiąg metrykalnych

Miejscowość 
i wezwanie kościoła

Liczba zgonów
w poszczególnych miesiącach 1783 roku

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec
Tychy

(pw. św. Marii Magdaleny) 0 0 8 5 2 0 0

Pszczyna
(pw. Wszystkich Świętych) 2 8 11 7 2 3 2

Bieruń Stary
(pw. św. Bartłomieja Apostoła) 0 0 2 1 5 6 1

Lędziny 
(pw. św. Anny) 0 1 1 7 4 1

Uwaga: W tabeli wyróżniono trzy miesiące o największej liczbie zgonów na terenie danej parafii. 

Źródła: AAKat, KM, sygn. 50/827, Tychy (św. Marii Magdaleny), Pogrzeby 1778–1831, s. 19–21; AAKat, 
KM, sygn. 50/132, Pszczyna (Wszystkich Świętych), Pogrzeby 1773–1796, k. 67v.–72v.; AAKat, KM, 
sygn. 50/1914, Bieruń Stary (św. Bartłomieja Apostoła), Pogrzeby 1757–1797, k. 58v.–60r.; AAKat, KM, 
sygn. 50/96, Lędziny (św. Anny), Pogrzeby 1767–1784, k. 120v.–122v. 

Wnioski i postulaty
U początku drogi związanej z ustaleniem treści tablicy z piaskowca, jej przezna-

czenia (nagrobek) oraz informacji o osobach, których dane zostały na niej wykute, 
punktem zaczepienia był zaledwie jeden z nielicznych czytelnych wyrazów – Hein-
rich. Po kilku latach pracy nad odszyfrowaniem poszczególnych wersów oraz odna-
lezieniem źródeł potwierdzających wysunięte hipotezy dysponujemy wiedzą, która 
pozwala poznać okoliczności jej powstania. Jak to szczegółowo wykazałem, wiemy, 
że nagrobek został wykonany dla dziesięcioletniego chłopca – Heinricha Christiana, 
który był najstarszym synem tyskiego ceglarza pracującego w cegielni niedaleko przy-

211 Zob. AAKat, KM, sygn. 50/827, Tychy (św. Marii Magdaleny), Pogrzeby 1778–1831, s. 20 (28 marca 
1783 r.).

212 Zob. AAKat, KM, sygn. 50/96, Lędziny (świętej Anny), Pogrzeby 1767–1784, k. 121. r. (23 marca 
1783 r.).

213 Zob. AAKat, KM, sygn. 50/1914, Bieruń Stary (świętego Bartłomieja Apostoła), Pogrzeby 1757–1797, 
k. 59 v. (4 czerwca 1783 r.).

214 Zob. Tamże (11 czerwca 1783 r.).
215 Zob. AAKat, KM, sygn. 50/132, Pszczyna (Wszystkich Świętych), Pogrzeby 1773–1796, k. 70 v. (14 

kwietnia 1783 r.).
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siółka Czułów. Ojciec zmarłego Ch.E. Rammelberg, urodzony w Ilsenburgu w hrab-
stwie Wernigerode, związał się z S.Ch.F. Waesche, pochodzącą z terenu Saksonii 
– o czym informuje nas fragment inskrypcji umieszczonej na tablicy. Najprawdopo-
dobniej miejscem jej urodzenia był Freiberg lub jedna z okolicznych miejscowości. 
Nie wiadomo, gdzie i kiedy rodzice zmarłego Heinricha Christiana zawarli związek 
małżeński, lecz można postawić hipotezę, że miało to miejsce tuż przed ich przyby-
ciem na teren wolnego pszczyńskiego państwa stanowego. Dzięki jednemu ze źródeł, 
jakim jest sprawozdanie szychtmistrza G.C.Uhle, wiemy, że Rammelberg pracował 
jako ceglarz już w 1771 roku w Tychach. Ta pewna informacja daje nam podstawę do 
twierdzenia, że był on jednym z pierwszych fachowców ściągniętych z głębi Niemiec 
do pracy na teren Górnego Śląska przez Fryderyka Erdmanna zu Anhalt-Köthen-
Pless. Ta cezura czasowa prowadzi do kolejnej konstatacji, że wszystkie dzieci Ram-
melbergów, przychodziły na świat w Tychach i wychowywały się w tej miejscowości 
lub najbliższej okolicy. Choć nie ma bezpośredniej informacji w źródłach, ustaliliśmy 
także przypuszczalną przyczynę zgonu Heinricha Christiana, którą mogła być ospa. 
Kwestią otwartą pozostaje jeszcze, czy zmarły w 1783 roku najstarszy syn tyskiego 
ceglarza był w tym momencie jego jedynym żyjącym męskim potomkiem216, czy też 
przy ojcu pozostał urodzony w 1780 roku George Ernst Friedrich217 . 

Zniszczenie tablicy nagrobnej w górnej jej części jest tak wielkie, że może się 
okazać, iż nigdy nie poznamy dokładnej treści wszystkich pierwszych sześciu jej 
wersów. Możemy tylko przypuszczać, że kamieniarz wykuł na tej połowie nagrobka 
tekst odnoszący się bezpośrednio do Boga i życia wiecznego. 

Pochylając się z troską nad tym szczególnym dla Tychów zabytkiem oraz uwzględ-
niając fatalny stan większej części tablicy epitafijnej, należy w tym miejscu wysunąć 
kilka postulatów, które pozwoliłyby zachować ten obiekt dla kolejnych pokoleń oraz 
upowszechnić wiedzę o nim. Konieczne wydaje się podjęcie czynności zmierzających 
do kompleksowej i trwałej ochrony tego zabytku218. Jednym z nasuwających się 
rozwiązań byłoby wyjęcie oryginalnego nagrobka z muru z zachowaniem szczególnej 
ostrożności (zważywszy na kruchość piaskowca i jego wiek). Kolejny krok wiązałby 
się z umieszczeniem go w miejscu, które stanowiłoby ochronę przed czynnikami 
atmosferycznymi, a do tego należycie zabezpieczonym. Instytucją do tego powołaną, 
która istnieje na terenie Tychów już od wielu lat, jest Muzeum Miejskie (oficjalne 
jego otwarcie miało miejsce 25 kwietnia 2005 r.)219 . 

216 Gdyby to przypuszczenie się potwierdziło na podstawie nowych, nieznanych nam źródło, tłumaczyłoby 
wystawienie dla dziesięcioletniego chłopca tak okazałego nagrobka. 

217 O tym ostatnim nie zachowała się informacja, aby miał umrzeć w dzieciństwie, ani też o jego ewentu-
alnym ślubie i dalszych losach. Znalezienie odpowiedzi na to pytanie wymaga jeszcze dalszej kwerendy, 
choć należy wziąć również pod uwagę, że najprawdopodobniej nie zachowały się żadne źródła z tego 
okresu, które mogłyby wyjaśnić tę kwestię. 

218 Pozostawienie nagrobka nadal w murze okalającym tyski kościół oraz najstarszy cmentarz będzie skut-
kować jego dalszą erozją. Może się okazać, że za kilkanaście lat kolejne litery lub całe frazy nie będą już 
możliwe do odczytania. Wykonanie zadaszenia nad tablicą także nie ochroni jej w całości, lecz tylko 
w niewielkim stopniu zatrzyma na jakiś czas dalsze niszczenie w wyniku działania wiatru, wody (w tym 
tzw. kwaśnych deszczów), słońca i mrozu. Nieskrępowany dostęp do nagrobka umożliwia też jego me-
chaniczne uszkodzenie przez osoby postronne.

219 Instytucja ta posiada już w swoich zbiorach zabytkowe drzwi do jednego z zabudowań z Paprockiej 
Huty oraz wspomniany wcześniej kamień z piaskowca z inskrypcją dotyczącą pana na Pszczynie Fry-
deryka Erdmanna zu Anhalt-Köthen-Pless z 1776 r., który był inicjatorem rozbudowy kuźnicy, a także 
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W celu zmiany miejsca tablicy nagrobnej niezbędna byłaby zgoda i współdziałanie 
obecnego zwierzchnika najstarszej parafii tyskiej, konserwatora archidiecezjalnego, 
dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach, miejskiego konserwatora zabytków oraz 
władz miasta. Te działania należałoby połączyć także z wykonaniem repliki pierwot-
nej tablicy nagrobnej H.Ch. Rammelberga, aby miejsce po wyjętej oryginalnej płycie 
nie pozostało puste220 . 

Niniejszy artykuł z pewnością przybliży szerszemu gronu czytelników jeden z ko-
lejnych obiektów świadczących pośrednio o chlubnej historii Tychów. Wyryta w ka-
mieniu informacja o profesji ojca zmarłego Heinricha Christiana wskazuje na rozwój 
w tym miejscu także ceglarstwa. Jak już wspomniano, budynki i inne historyczne 
obiekty z XVIII wieku oraz wcześniejsze należą na terenie miasta Tychy do rzadko-
ści221, tym większe więc powinno być zainteresowanie i rozpropagowanie informacji 
o tej nieznanej do tej pory tablicy nagrobnej. Fakt, iż dotyczy ona rodziny ewange-
lickiej związanej z Tychami i okolicą, ma także znaczenie w kontekście obchodzonej 
niedawno okrągłej rocznicy 500-lecia Reformacji. Jest to bowiem jedyny tego typu 
zabytek w tym mieście222. Przybycie na teren ziemi pszczyńskiej z głębi Niemiec 
fachowców różnych branży, np. górnictwa, hutnictwa oraz ceglarstwa, którzy byli 
luteranami, sprawiło że, zwiększyła się ich liczba na terenie wolnego pszczyńskie-
go państwa stanowego. Przedstawiciele różnych wyznań współistnieli obok siebie, 
dochodziło także do ślubów mieszanych wyznaniowo, gdy przybysze brali za żony 
miejscowe katoliczki. 

Tablica z piaskowca z Tychów dotycząca syna ceglarza Ch.E. Rammelberga może 
być także inspiracją do upamiętnienia innej postaci, która również pochodziła z miej-
scowości Ilsenburg w górach Harzu. Chodzi o Johanna Christiana Ruberga, wynalaz-
cę tzw. śląskiej metody wytopu cynku. Wiadomo, że został on pochowany na ewan-
gelickim cmentarzu w Hołdunowie (dawn. Anhalt), lecz nie jest znane dokładne 
miejsce złożenia jego zwłok. Najprawdopodobniej nigdy nie postawiono mu żadnego 
kamienia nagrobnego. Pamięć o nim jest jednak podtrzymywania w Lędzinach, na 

sprowadził fachowców z różnych dziedzin techniki i rzemiosła m.in. z hrabstwa Wernigerode, w tym 
Ch.E. Rammelberga. Te trzy zabytki łączy więc osoba właściciela ziemi pszczyńskiej.

220 Nowa tablica powinna być wykonania na wzór pierwotnej – także z piaskowca, z czytelną inskrypcją 
zawierającą te wyrazy, które udało się odczytać. Nie chodzi więc o to, by na miejscu obecnej została 
wmontowana kopia tablicy z zatartym tekstem, ale bardzo czytelna z odtworzonymi poszczególnymi 
wyrazami. Obok należałoby umieścić tablicę informacyjną ze zdjęciem nagrobka w formie przed zastą-
pieniem go nowym oraz ewentualnie negatywy, które pozwoliły odczytać tekst. Poza tym powinny się 
na niej znaleźć: rozczytany tekst w języku niemieckim, a także jego tłumaczenia na język polski i angiel-
ski oraz krótka historia Ch.E. Rammelberga i jego rodziny. Nieodzowna byłaby również nota o rozwoju 
gospodarczym ziemi pszczyńskiej oraz opis prac związanych z odczytaniem treści inskrypcji, a także 
informacja, gdzie można obejrzeć oryginał.

221 Nieliczne były jednak ślady dotyczące rozwoju gospodarczego tych terenów z XVIII w. oraz osób, które 
do niego się przyczyniły. W Tychach i okolicznych miejscowościach włączonych w obręb miasta zacho-
wały się jedynie ślady hutnictwa w postaci pozostałości budynków kuźnicy Paprockiej Huty oraz grobli 
usypanej w celu spiętrzenia wody do jej napędu, a także sam akwen – Jezioro Paprocańskie. Próżno 
jednak szukać pozostałości wielkiego pieca, wapienników czy śladów cegielni. Miejsca po nich, np. po 
eksploatacji gliny do produkcji cegieł i dachówek, zostały już zasypane i nawet te ostatnie wskazówki 
w terenie – doły – o istniejącej tu gałęzi produkcji przestają istnieć.

222 Należy pokreślić, że informacje o wyznaniu zmarłego nie są umieszczone bezpośrednio w tekście (przy-
najmniej w tych fragmentach, które udało się odczytać), lecz wynikają z odnotowania tyskiego ceglarza 
i jego bliskich w Księdze rodzin ewangelickich z Pszczyny. 
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terenie których leży dawna kolonia Anhalt223. Tablica z Tychów powinna posłużyć 
w przyszłości jako wzorzec do wykonania symbolicznego nagrobka J.Ch. Ruberga, 
który mógłby zostać umieszczony na ewangelickim cmentarzu w Hołdunowie224 . 

wojciech schäffer

Die unbekannte Grabtafel von heinrich christian aus tichau – Sohn des evangelischen 
Ziegelbrenners christian ernst rammelberg – aus dem Jahr 1783
Zusammenfassung

Der Aufsatz thematisiert die unbekannte Sandstein-Grabtafel aus Tichau, die sich bis 
in die Gegenwart an der Friedhofsmauer in unmittelbarer Nähe der ältesten Kirche der 
Stadt (Hl. Maria Magdalena-Kirche) erhalten hat. Er stellt den mühseligen Weg dar, den 
der Autor ausgehend von lediglich einem Wort – dem Vornamen Heinrich – beschritten 
hat, um die Umstände der Entstehung dieses Artefakts aufzudecken, das sich als Grabta-
fel eines Protestanten aus dem Jahr 1783 herausgestellt hat, und weitere damit verbunde-
ne Informationen zu erhalten. Dank der Recherche in kirchlichen und staatlichen Archi-
ven konnte nicht nur in Erfahrung gebracht werden, für wen diese Grabplatte hergestellt 
worden war, sondern auch wer die Eltern des zum Todeszeitpunkt nur zehn Jahre alten 
Knaben Heinrich Christian Rammelberg aus Tichau waren und woher sie stammten. Der 
Vater arbeitete demzufolge wohl in Tichau in einer Ziegelbrennerei im Weiler Czulow 
sowie in einem Kalkbrennwerk im Weiler Zwackow. Überdies konnte seine Taufurkunde 
aus Ilsenburg ausfindig gemacht werden, ebenso wie seine eigenhändige Unterschrift.

Der Autor des Aufsatzes stellt auch Hypothesen zur Todesursache des verstorbenen 
Knaben sowie über den Steinmetz auf, der die Grabtafel hergestellt und die Inschrift 
eingemeißelt hat. Die Heiratsurkunde der Eltern von Heinrich Christian und die Tau-
furkunde der Mutter sind noch nicht aufgefunden worden. Es ist bekannt, dass sie aus 
Sachsen stammte, höchstwahrscheinlich aus Freiberg, also aus einer Region mit langer 
Bergbautradition. Das Auffinden der Heiratsurkunde könnte neues Licht auf die Hin-
tergründe der Zuwanderung von Christian Ernst Rammelberg und seiner Frau (Sophie) 
Christiane Friederike Waesche ins Plessener Land werfen. Ihre Ankunft in diesem Teil 
Oberschlesiens um 1771 stand zweifelsohne in Verbindung mit der Person Friedrich Erd-
mann zu Anhalt-Köthen-Pless, der zum Zwecke der wirtschaftlichen Entwicklung der von 
Johann Erdmann zu Anhalt von Promnitz übernommenen Gebiete Fachleute und Arbeiter 
verschiedener Branchen, die meist aus anderen Teilen Deutschlands stammten, wie etwa 
der Grafschaft Wernigerode im Harz, rekrutierte. Die Besonderheit des Artefakts liegt 
unter anderem darin begründet, dass es die einzige erhaltene Grabtafel auf dem Gebiet 
der Stadt Tichau aus dem 18. Jahrhundert und eine der ältesten im gesamten Plessener 
Land darstellt. Mithilfe der Grabtafel kann rekonstruiert werden, wie eines verstorbenen 
Protestanten im östlichen Oberschlesien gedacht wurde. Es ist auch deshalb ein einzigar-

223 Do tej pory upamiętniono go okolicznościowymi tablicami na budynkach szkoły oraz zabytkowej kost-
nicy w Lędzinach-Hołdunowie. Jest też patronem jednej z ulic w Lędzinach oraz miejscowej szkoły.

224 Upamiętnienie i oddanie hołdu Johannowi Christianowi Rubergowi postulował już XIX w. August 
Kiss, który sprowadził go z Wernigerode. W rozmowie z kronikarzem wolnego pszczyńskiego państwa 
stanowego H.W.F. Schaefferem wypowiedział on następujące słowa: „Na temat wyżej wymienionego 
faktora Ruberga mam jeszcze dodatkowe uwagi. W uznaniu jego zasług Górny Śląsk i Polska powinny 
mu postawić pomnik […]”. Zob. H.W.F. Schaeffer: Kronika pszczyńskiego…, cz. 3, s. 168. Należy 
oczywiście wziąć pod uwagę, że rozwój przemysłu cynkowego dał zatrudnienie wielu robotnikom, lecz 
przez długie lata był także „przekleństwem” Górnego Śląska ze względu na szkodliwość jego produkcji 
dla zdrowia.
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tiges Artefakt, weil es von der Entwicklung dieser Gebiete in der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts zeugt und die wirtschaftliche Tätigkeit des Besitzers der freien Standesherr-
schaft Pless aus dem Adelshaus von Anhalt-Köthen-Pless bestätigt.

Schlüsselbegriffe: Protestanten, Czulow, Zwackow, Tichau, Rammelberg, Grabta-
fel, Sandstein, Friedrich Erdmann zu Anhalt-Köthen-Pless, Plessener Land, Ilsenburg 
(Sachsen-Anhalt), Freiberg (Sachsen), Steinmetz, Pocken, Hl. Maria Magdalena-Kirche 
in Tichau, Bestattungsbräuche

wojciech schäffer

Unknown tombstone of heinrich christian from tychy – a son of the protestant bricklayer 
christian ernst rammelberg from 1783
Summary

The article deals with an unknown plaque made of sandstone from Tychy, which has 
survived to our times in the wall of the cemetery at the oldest church in this city (St. Mary 
Magdalene). It shows the tedious path the author went through, starting from just one 
word, specifically the name (Heinrich), to get to know the circumstances of the creation 
of this artefact – as it turned out a tombstone of a Protestant from 1783, as well as a lot 
of interesting information related to it. Thanks to the query in the archives, both church 
and state, it was found not only for whom the tombstone was created, but also who the 
parents of the deceased 10-year-old boy were – Heinrich Christian Rammelberg and 
where they came from. Father was employed in Tychy (a brickyard in the Czulow hamlet 
and a lime farm in the hamlet of Żwaków). Additionally, his baptismal record was found 
in Ilsenburg, as well as his own signature. 

The author of the article was not afraid to put forward hypotheses, e.g. regarding the 
cause of death of the boy and the information concerning the craftsman who had made 
the grave board and sculpted the text. We do not yet have the marriage certificate of 
the parents of the late Heinrich Christian and we do not have a certificate of baptism 
of the mother. It is known that she came from Saxony, most probably from the town of 
Freiberg, from a region with long mining traditions. Getting to know the first of the birth 
documents would shed light on the arrival of Christian Ernst Rammelberg and his wife 
[Sophia] Christiana Friederika Waesche to the land of Pszczyna. The emergence of both 
of them in this part of Upper Silesia around 1771 is undoubtedly connected with the per-
son of Friedrich Erdmann zu Anhalt-Köthen-Pless, who, seeking economic development 
of the area taken over from Johann Erdmann von Promnitz, recruited professionals and 
workers largely from the interior of Germany, e.g. from Wernigerode in the Harz moun-
tains. The uniqueness of the board is evidenced by the fact that it is the only preserved 
tombstone in Tychy from the 18th century and one of the oldest in Pszczyna. Thanks to it, 
we can get to know how the deceased Protestant was commemorated in the eastern part 
of Upper Silesia. It is also a unique artefact, a testimony to the development of these lands 
in the second half of the 18th century and a confirmation of the economic activities of the 
owner of a free Pszczyna state, a member of the zu Anhalt-Köthen-Pless family. 

Keywords: Protestants, Czułów, Żwaków, Tychy, Rammelberg, tombstone, sandstone, 
Friedrich Erdmann zu Anhalt-Köthen-Pless, land of Pszczyna, Ilsenburg (Saxony-Anhalt), 
Freiberg (Saxony), stonemason, smallpox, St. Mary Magdalene church in Tychy, funeral 
customs.
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Piotr greiner, Bogusław małusecki

landraci powiatu toszeckiego  
i toszecko-gliwickiego w latach 1743–1945

Abstrakt
Badaniami zostali objęci pruscy i prusko-niemieccy landraci górnośląskiego powia-

tu toszeckiego, który od połowy XIX wieku do 1945 roku był nazywany powiatem 
toszecko-gliwickim. Skoncentrowano się w nich na archiwalnych poszukiwaniach 
biograficznych, niezbędnych do realizacji głównego celu, jakim była analiza prozopo-
graficzna elit politycznych na historycznym Śląsku w wymiarze mikroregionalnym. 
Analiza została przeprowadzona na tle opisanych ewoluujących zadań landratów 
związanych z reformami ustrojowymi Prus w latach 1743–1945. Zawsze niezmien-
ne pozostawało to, że byli przede wszystkim urzędnikami państwa. Wyjaśniono też 
skomplikowane przekształcenia administracyjne na Górnym Śląsku od XVIII do 
połowy XIX wieku w kontekście powiatu toszeckiego i toszecko-gliwickiego. W la-
tach 1743–1945 funkcję landratów powiatu toszeckiego/toszecko-gliwickiego pełni-
ło osiemnastu urzędników, w tym trzech wyłącznie jako landraci komisaryczni przez 
zaledwie kilka miesięcy. Byli to przeważnie szlachcice, mający dobra w powiecie, 
głównie wyznania ewangelickiego (choć powiat był w 90% wyznania katolickiego), 
mający wyższe wykształcenie akademickie i koniecznie oficerski stopień, po zawodo-
wej służbie czynnej (często długoletniej) lub tylko akademickiej typu jednorocznego 
ochotnika (Einjährig-Freiwilliger). Dotyczy to przede wszystkim okresu monarchi-
stycznego, ale w zakresie wyznania, wyższego wykształcenia oraz odbycia służby 
wojskowej charakteryzuje także landratów z okresu republikańskiego po 1918 roku, 
w tym również landrata sprawującego tę funkcję w czasach dyktatury nazistow-
skiej.

Słowa kluczowe: administracja na Górnym Śląsku, powiat toszecki, powiat to-
szecko-gliwicki, elity górnośląskie, studium prozopograficzne, landraci górnośląscy, 
landrat.

Wstęp
Celem opracowania jest w pierwszej kolejności uporządkowanie podstawowej 

wiedzy o pruskich/prusko-niemieckich landratach1 toszeckich/toszecko-gliwickich 
z lat 1743–1945, która mimo istnienia kilku popularnych, drobnych artykułów opu-
blikowanych przed 1945 rokiem2 oraz informacji o nich w publikacjach powojennych 

1 Generalnie odpowiednikiem niemieckiego terminu Landrat jest polski starosta. Jednak z uwagi na róż-
nice w kompetencjach pruskich landratów i polskich starostów oraz w wyniku powszechnie przyjętego 
w literaturze polskiej terminu landrat będziemy używać tego właśnie określenia.

2 J.N. Imiela: Die Königlichen Landräthe des Tost-Gleiwitzer Kreises. „Der oberschlesische Wande-
rer” z 27 lipca 1842, nr 33, s. 1; K. Harbig: Geschichte und Wirtschaft des Kreises Tost-Gleiwitz . 
„Oberschlesische Wanderer” 1928, wydanie specjalne z okazji 100-lecia czasopisma; O. Völkel: Franz 
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zarówno niemieckich3, jak i polskich (tu w stopniu minimalnym)4 charakteryzuje się 
daleko idącymi błędami faktograficznymi, a za nimi często bałamutnymi interpre-
tacjami historycznymi. Stąd należało sięgnąć do źródeł proweniencji archiwalnej5 
i źródeł drukowanych, zbiorów praw, dzienników urzędowych i prasy, jednak przepro-
wadzonej kwerendy nie uważamy za pełną, ale zaledwie podstawową. Skoncentrowa-
liśmy się w niej bowiem na poszukiwaniach biograficznych niezbędnych dla realizacji 
celu pierwszego, ale również dla celu drugiego, jakim są badania prozopograficzne elit 
politycznych na historycznym Śląsku6, w ramach których chcielibyśmy widzieć nasze 
studium. Chcemy zauważyć, że nie zawsze udało się nam zebrać przy tym pełnych 
danych biograficznych, co dotyczy przede wszystkim landratów z XVIII i z początku 
XIX wieku. Pozostawiamy to innym historykom, podobnie jak zbadanie większych 
lub mniejszych dokonań poszczególnych landratów toszecko/toszecko-gliwickich 
w szczegółowych już opracowaniach im poświęconych.

Badaniami objęliśmy długą przestrzeń czasową lat 1742/1743–1945, raczej nie-
stosowaną w takich studiach, trudno bowiem porównywać czasy fryderycjańskie 
z okresem na przykład Republiki Weimarskiej. Jednak w badaniach mikrohistorycz-
nych ma to uzasadnienie z uwagi na spójność tematu badawczego z niewielkim te-
rytorium, jakim jest pojedynczy powiat. Stąd należy pamiętać, że będziemy mó-
wić o funkcjonowaniu landratów toszecko/toszecko-gliwickich w zmieniających się 
ustrojach politycznych – od monarchii absolutystycznej Fryderyka II Wielkiego do 
totalitarnej dyktatury hitlerowskiej, a także przekształceniach ustroju administra-
cyjnego państwa prusko/prusko-niemieckiego, w tym szczególnie interesujących nas 
w wymiarze podziałów administracyjnych. 

Pod względem ustroju politycznego i za nim administracyjnego należy wyróżnić 
w podjętym badaniu co najmniej trzy podstawowe okresy: monarchii (1742–1918), 
republiki (1918–1933) i totalitarnej dyktatury (1933–1945). Ten pierwszy okres 
dzielony jest dodatkowo na podokresy: absolutystycznej monarchii fryderycjańskiej 
(1742–1806), wojen napoleońskich i reform Steina–Hardenberga (1806–1815), 
tzw. restauracji (1815–1848), Wiosny Ludów i monarchii konstytucyjnej (1848–
1918, w tym w latach 1871–1918 w ramach Cesarstwa Niemieckiego). W poszcze-

Wolfgang Freiherr von Stechow. Der erste Landrat des Toster Kreises. „Heimatkalender des Landkreises 
Gleiwitz” 1938, s. 55–58; Zur Geschichte der Kreiseinleitung in Schlesien. „Schlesien. Volk und Raum” 
1938, H. 1, s. 40–41; kronikarska historia Gliwic B. Nitsche: Historia miasta Gliwice . Gliwice 2011 – 
na nich głównie opierają się różne strony internetowe, polskie i niemieckie.

3 U. Schulz: Die schlesische Landräte unter Friedrich der Grossen. „Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-
Wilhelms-Universität zu Breslau” 1973, Bd. XVIII; R. Straubel: Biographisches Handbuch der preußi-
schen Verwaltungs- und Justizbeamten 1740–1806/15. Bd. I. München 2009.

4 Problematyka ta była nieobecna w opracowaniach polskich właściwie do publikacji: Gliwicki – i co 
Powiecie. Czasy dawne i najnowsze. Gliwice 2013.

5 W polskich archiwach państwowych w Opolu i Wrocławiu oraz w oddziale gliwickim Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach, a także w archiwach niemieckich: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kul-
turbesitz w Berlinie i Bundesarchiv w Berlinie-Lichterfelde.

6 Przede wszystkim najnowsze opracowanie, jakim jest praca doktorska Jakuba Grudniewskiego obro-
niona w 2016 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Prezydenci 
i landraci w rejencji opolskiej. Elity władzy na Górnym Śląsku w okresie II Cesarstwa Niemieckiego 
(maszynopis) – tam też obszerny wykaz literatury przedmiotu. Ponadto: M. Czapliński: Czy można 
mówić o dyskryminacji Śląska? Pruska polityka urzędnicza na Górnym Śląsku. „Studia Śląskie” 1992, 
T. 51.
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gólnych okresach i podokresach usytuowanie ustrojowo-administracyjne landratów 
ulegało zmianie, poza jednym, że byli przede wszystkim urzędnikami państwowymi, 
realizującymi interesy państwa. 

Urząd landrata w systemach politycznych prus i Niemiec
Zagadnieniu temu z przyczyn oczywistych możemy poświęcić tylko syntetyzu-

jące informacje, konfrontując je z realiami pragmatyki urzędniczej zastosowanymi 
w powiecie toszeckim i później toszecko-gliwickim. Urząd landrata, zaaplikowa-
ny przez króla Fryderyka II na Śląsku, miał również w Prusach niedawną historię. 
Został wprowadzony bowiem dekretem króla Fryderyka Wilhelma I z 22 grudnia 
1722 roku (z obowiązywaniem od 1 stycznia 1723 roku) w ramach absolutystycznej 
reformy administracyjnej, wprowadzającej w państwie pruskim jednolite dla całej 
monarchii struktury zarządzania7. Na zdobytym Śląsku został wprowadzony roz-
kazem gabinetowym (Kabinettsorden) z 19 grudnia 1741 roku pt. Instruction für 
die Landräthe des Herzogthums Niederschlesien. Ale wówczas tylko, jak wskazuje 
nazwa owej instrukcji, na Dolnym Śląsku. Generalnie jednak według tego ordunku 
został ustanowiony urząd landrata od początku 1743 roku także na Górnym Śląsku, 
z jednym wyjątkiem – pozbawiono wpływu na jego wybór oraz kontrolę powiato-
wego stanu ziemiańskiego, uznawanego za niepewny z uwagi na powszechne w tym 
stanie katolickie wyznanie, a więc mogącego mieć prohabsburskie postawy. Stąd 
landratów we wschodnich powiatach Śląska, a więc również w powiecie toszeckim, 
mianował król wyłącznie na wniosek Ministra do spraw Śląska, kierując się czasami 
wręcz osobistymi sympatiami, co zwłaszcza dotyczyło epoki Fryderyka II, naznaczo-
nej powtarzającymi się wojnami z Habsburgami. Po 1786 roku respektowano jednak 
mianowanie na ten urząd wyłącznie ziemianina mającego dobra na terenie danego 
powiatu. Suma summarum urząd ten miał wówczas charakter stanowo-państwowy. 
I takim w większym lub mniejszym, zwłaszcza formalnie od 1872 roku, stopniu po-
został przez cały prawie okres monarchistyczny pruskiego Śląska. 

Szczegółowy zakres obowiązków landratów na Śląsku określiło zarządzenie Mini-
stra do spraw Śląska hrabiego Karla Georga von Hoym z 17 marca 1778 roku pt. In-
struction für die Landräthe in Schlesien. Kompetencje landrata ograniczały się wów-
czas głównie do spraw podatkowych, wojskowych (w sensie poboru kantonistów 
oraz zakwaterowania i kwatermistrzowskiego zaopatrzenia oddziałów wojskowych), 
policyjnych (w tym wykonywania karnych wyroków sądów patrymonialnych) i ogól-
no-administracyjnych. Obejmował tymi kompetencjami wyłącznie obszary wiejskie 
oraz miasteczka nieakcyzowe (Contributionsstädte), nazywane osadami targowymi 
(Marktflecken) lub miasteczkami8 (Städtschen), które miały przywileje targowe, ale 
bez praw miejskich9. Na terenie powiatu toszeckiego status taki miały Pilchowice, 
Sławięcice i Sośnicowice – wszystkie będące własnością ziemian. Spod jurysdykcji 
landrata były wyjęte miasta akcyzowe (Akzisestädte): zarówno wolne miasta królew-

7 Poza pruskimi prowincjami nadreńskimi, gdzie nadal istniał w okresie fryderycjańskim urząd Amts-
hauptleute .

8 Dalekim pokłosiem tej nomenklatury jest używanie współcześnie potocznie przez rodzimą ludność 
górnośląską określenia Miasteczko („jadę na zakupy do Miasteczka”) na nazywanie np. Sośnicowic.

9 Marktrecht ohne Stadtrecht .
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skie (Immediatstädte – tu Gliwice), jak i miasta prywatne (Mediatstädte – tu Pysko-
wice, Toszek i Ujazd). Te zostały zorganizowane w departamenty grupujące miasta 
(steuerliche Kreise), podporządkowane władzy radców skarbowych (Kriegs- und 
Steuerraten) z siedzibą w Brzegu, którzy zależni byli urzędowo wprost od Kamery 
Wrocławskiej10 . 

Instrukcja Fryderyka II z grudnia 1741 roku ustanowiła podstawowych wówczas 
urzędników i funkcjonariuszy podległych landratowi. Mieli to być przede wszystkim 
dwaj deputowani powiatowi (Kreis-Deputierte) wybierani na powiatowych sejmi-
kach ziemskich (Kreistage), oczywiście wyłącznie spośród szlacheckich posiadaczy 
dóbr w powiecie, zatwierdzani przez Ministra do spraw Śląska, a do obszaru ich 
kompetencji należało pomaganie landratowi w sprawach ogólnoadministracyjnych. 
Następnie miał to być komisarz marszowy (Kreis-Marschkommissar), mianowa-
ny wyłącznie z ziemiaństwa powiatowego i odpowiedzialny za pobór kantonistów, 
kwaterunek i zaopatrzenie wojsk stacjonujących lub przemieszczających się przez 
powiat. Ponadto u boku landrata miano powoływać fachowych urzędników: sekre-
tarza (Kreis-Kanzelist), poborcę podatkowego (Kreis-Einnehmer), lekarza powiato-
wego (Kreis-Physicus), zajmującego się opieką medyczną głównie w wymiarze epi-
demiologicznym nad mieszkańcami powiatu, oraz tzw. dragonów (Kreis-Dragoner), 
służących do rozsyłania zarządzeń i sprawujących nadzór policyjny nad powiatem11 . 
Urzędnicy ci stanowili grono jego prywatnych pomocników, przez niego angażowa-
nych i opłacanych, tworząc tzw. Landrätliches Officium12 . 

W rzeczywistości urzędniczej powiatu toszeckiego w okresie fryderycjańskim te 
ustawowe założenia w zakresie funkcjonowania poszczególnych urzędników i funk-
cjonariuszy ulegały różnym modyfikacjom, o których w tym miejscu możemy tylko 
wzmiankować. Komisarze marszowi funkcjonowali do 1812 roku, w tym w latach 
1801–1812 było dwóch takich komisarzy. Zwiększenie liczby komisarzy marszo-
wych w pierwszej dekadzie XIX wieku niewątpliwie było związane z toczonymi 
wówczas wojnami epoki napoleońskiej. Likwidacja tego urzędu nastąpiła w związku 
z reformami wojskowymi generała Gerharda von Scharnhorsta, które między inny-
mi rozdzieliły administracyjnie kwestie wojskowe i cywilne. Sekretarze powiatowi 
(określani jako Schreiber, Kanzelist lub Seckräter) są wykazywani w XVIII wieku 
sporadycznie: w 1768, 1786 i 1795 roku, co wiązało się z tym, że czynności kancela-
ryjne wykonywali w tym okresie urzędnicy dworscy landratów, rezydujący w swoich 
dobrach. Na stałe już sekretarze powiatowi jako urzędnicy landratury zaczęli funk-
cjonować dopiero od 1824 roku. Poborcy podatkowi, czemu nie ma się dziwić, dzia-

10 Miasta z powiatu toszeckiego podlegały radcy Departamentu VII z siedzibą w Tarnowskich Górach, 
z wyjątkiem Ujazdu podległego radcy Departamentu VI z siedzibą w Prudniku. 

11 Instruktion für die Landräte des Herzogtums Niederschlesien vom 19.12.1741. [W:] Acta Borussica. 
Denkmäler der Preußischen Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert. Band 6.2: Die Behördenorganisation 
und die allgemeine Staatsverwaltung Preußens im 18. Jahrhundert. Berlin 1901, s. 278–286; H. Simon: 
Die ständische Verfassung von Schlesien. Breslau 1846, s. 68–73; J.F. Seyfart: Lebens- und Regierungs-
Geschichte Friedrichs des andern Königs in Preussen. Th. 1: 1740–1745. Leipzig 1784, s. 182; Ch. 
Eifert: Paternalismus und Politik. Preußische Landräte im 19. Jahrhundert. Münster 2003, s. 39, 59; 
N. Mika: Pruskie powiaty na Górnym Śląsku w latach 1741–1871. [W:] Z kart historii powiatu rybnic-
kiego. „Zeszyty Rybnickie”. T. 6: Konferencje. Red. D. Keller. Rybnik 2008, s. 38.

12 B. Spyra: Kancelaria i registratura landratur na Górnym Śląsku XVIII–XX w. „Archeion” 1983, T. 75, 
s. 94.
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łali przez cały opisywany okres, a dodatkowo od 1796 roku funkcjonował kontroler 
podatkowy (Steuercassen Controleur), który personalnie był w latach 1799–1812 
połączony z urzędem rewidenta finansowego kierownictwa budowy Kanału Kłod-
nickiego (Canalbau Cassenredant). Podobnie od początku urzędu landrata działali 
lekarze powiatowi, od 1832 roku wspomagani przez dentystę powiatowego (Mun-
darzt). Do końca lat 20. XIX wieku landrat zatrudniał również dragonów powia-
towych w liczbie 2–3 funkcjonariuszy. W latach 1788–1811 w powiecie toszeckim 
działało ponadto dwóch urzędników określanych jako Planteurs, których zadaniem 
było upowszechnianie zakładania sadów owocowych, w tym prowadzenia szkółek 
sadowniczych, co było związane z intensywną, prowadzoną od połowy XVIII wieku, 
polityką władz rozpropagowania wśród chłopstwa sadownictwa, w tym w formie ob-
sadzania drzewami owocowymi szos i dróg13. Należy wspomnieć jeszcze, że znaczącą 
rolę w tej stanowo-państwowej konstrukcji władz powiatowych nadal odgrywali 
starsi powiatowi (Landesälteste) w liczbie dwóch, wybieranych przez ziemski sejmik 
powiatowy – spośród nich niektórzy byli powoływani, zwłaszcza po 1786 roku, na 
urzędy landrata lub komisarza marszowego14.

Usytuowanie ustrojowo-administracyjne landratów zaczęło się zmieniać począw-
szy od reform Steina–Hardenberga. Według pierwotnych koncepcji, skonstruowa-
nych na wzór kompetencji francuskiego podprefekta, w okresie intensywnych i zbyt 
– jak się okazało – radykalnych dla pruskiej szlachty reform pod przewodnictwem 
barona Heinricha Friedricha Karla vom und zum Steina również w powiatach miał za-
istnieć samorząd zorganizowany na wzór ordynacji miejskiej (Städteordnung) z 1808 
roku. Ostatecznie została ona zmieniona w kierunku umocnienia władzy państwowej 
w powiatach przez kanclerza barona Karla Augusta von Hardenberga i uzyskała swój 
kształt w postaci edyktu o żandarmerii (Errichtung der Gendarmerie) z 30 lipca 
1812 roku, zwanym też edyktem o powiatach (Kreisedikt). Edykt Hardenberga zo-
stał jednak również w wyniku protestów szlachty zawieszony w 1815 roku, jeszcze 
zanim zdążył w pełni wejść w życie, a później realizowany był jedynie w wybranych 
fragmentach odpowiadających ziemiaństwu pruskiemu, w tym górnośląskiemu, jed-
nemu z najbardziej konserwatywnych, podobnemu w swoich poglądach do pozo-
stałych przedstawicieli tego stanu w prowincjach wschodniopruskich. Stąd dla tych 
prowincji wydawane były odrębne przepisy wykonawcze, nie tylko do tego edyktu 
o – nazwijmy to wprost – bardzo konserwatywnym charakterze15 .

Na zakres administracyjnych kompetencji landratów wpływ miało ponadto wiele 
innych edyktów wydawanych w okresie reform Steina–Hardenberga i w okresie 
późniejszym, w tym przede wszystkim w zakresie reform chłopskich oraz tych do-
tyczących miast. W wyniku reform chłopskich nastąpiła stopniowa likwidacja pełni 
władzy szlachty w ich majątkach (poza obszarami dworskimi), stąd do landrata na-
leżało od tego czasu między innymi mianowanie sołtysów. Te prerogatywy zostały 

13 Patrz szerzej: Historia chłopów śląskich. Red. S. Inglot. Warszawa 1979, s. 128.
14  „Schlesische Instanzien-Notiz” z lat 1744–1812; P. Baumgart: Schlesien als preußische Provinz zwi-

schen Annexion, Reform und Revolution (1741–1848). [W:] Verwaltungsgeschichte Ostdeutschland. 
Organisation-Aufgaben-Leistungen der Verwaltung. Stuttgart–Berlin–Köln 1992, s. 839; F.-W. Hen-
ning: Rahmenbedingungen und Grundzüge. [W:] Verwaltungsgeschichte Ostdeutschland…, s. 65.

15 Edikt wegen Errichtung der Gendarmerie v. 30sten Juli 1812. [W:] Gesetzsammlung für die Preußi-
schen Staaten. Berlin 1812, s. 141–160; J. Grudniewski: Prezydenci i landraci…, s. 72.
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zniesione przez wprowadzenie ordynacji gminnej (Gemeinde-Ordnung) z 11 marca 
1850 roku, która jednak w 1853 roku została zawieszona i ponownie przywrócona 
dopiero w 1872 roku16. Na skutek wprowadzenia w 1808 roku ordynacji miejskiej, 
która znosiła podział na miasta prywatne (tzw. pośrednio podległe) i królewskie (tzw. 
wolne), te, które wypełniały kryterium miejskości, co było uzależnione od liczby 
mieszkańców i płacenia akcyzy, otrzymywały ten sam status „wolnych” miast. Po-
nadto został zniesiony podział na właściwe miasto i jego przedmieścia, włączając te 
ostatnie ustrojowo do przestrzeni miejskiej17. Ordynacja wprost nie odniosła się do 
statusu paramiast, czyli funkcjonujących w okresie fryderycjańskim osad targowych, 
tym samym likwidując tę pośrednią jakby formę urbialną i sprowadzając te ośrodki 
do roli wsi18. Stało się to udziałem Sośnicowic, a także Sławięcic i Pilchowic. Ponad-
to miasta zostały bezpośrednio powiązane z państwowymi władzami powiatowymi 
w osobie landrata, co uregulowało zarządzenie wykonawcze z 3 marca 1809 roku 
do ordynacji miejskiej – do tej pory powiaty miały charakter wyłącznie powiatów 
wiejskich (landrechtliche Kreise). Od tej regulacji landraci sprawowali funkcje nad-
zorcze nad magistratami w zakresie spraw policyjnych (z państwowych zadań tzw. 
powierzonych samorządowi miejskiemu) oraz kontrolne w kwestiach finansowo-fi-
skalnych19 .

Od 1815 roku przy landracie powoływane były dwie instancje wspomagające. 
Pierwszą był zarząd powiatowy (Kreisverwaltung) o charakterze doradczym, w skład 
którego wchodzili deputowani o ponadszlacheckim wyborze na podstawie systemu 
kurialnego: wielkiej własności, szlacheckiego i nieszlacheckiego20 rodowodu, miast 
oraz sfery urzędniczej z powiatu (poczmistrzowie, leśniczowie), który jednak prze-
stał funkcjonować w powiecie toszecko-gliwickim od 1821 roku. Drugą było ciało 
o nazwie komisarze dystryktu policyjnego (Polizei-Distrikts-Kommissarien), w skład 
którego wchodzili początkowo deputowani nominowani, a od 1827 roku wybie-

16 Gemeinde-Ordnung für den Preußischen Staat vom 11. März 1850. [W:] Gesetzsammlung für die 
Königlichen Preußischen Staaten. Berlin 1850, s. 213–251; F.-W. Henning: Rahmenbedingungen und 
Grundzüge…, s. 61–62. Według kolejnej ordynacji z 1856 r. przywrócony miał być system ustalony 
jeszcze w Powszechnym Prawie Krajowym z 1794 r., bowiem administracja gminna oraz władza po-
licyjna znalazła się znowu w ręku wielkich właścicieli ziemskich – por. Historia Śląska. T. III, cz. I: 
1850–1890. Red. S. Michalkiewicz. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976, s. 65.

17 Miasta podzielono na trzy kategorie: I duże – powyżej 10 tysięcy mieszkańców, II średnie – od 3,5 do 
10 tysięcy i III małe – do 3,5 tysiąca mieszkańców. Nie określono w tej ustawie dolnej granicy liczby 
mieszkańców ośrodków miejskich. Wszystkie miasta z obszaru powiatu toszeckiego, w tym Gliwice, 
znalazły się w tej samej III grupie miast „małych”. Na prośbę władz rejencji opolskiej Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych przeniosło kilka miast górnośląskich z grupy III do II, w tym m.in. Gliwice.

18 Novum Corpus Constitutionum Prussico-Brandenburgensium Praecipue Marchicarum oder Neue 
Sammlung Königl. Preuß. Churfürstl. Brandenburgischer sonderlich in der Chur- und Mark Bran-
denburg publizierten und ergangen Verordungen, Edicten, Mandaten, Rescripten von 1806. bis 27sten 
Oktober, 1810. Bd. 12. Berlin 1822, Nr. 57: Ordnung für sämtliche Städte der Preußischen Monarchie 
mit dazu gehöriger Instruktion, Behufs der Geschäftsführung der Stadt-Verordnete bei ihren ordnungs-
mäßigen Versammlungen z 19 listopada 1810 r., s. 473; Śląsk w końcu XVIII wieku. T. I. Cz. II: Komen-
tarze. Red. J. Janczak i T. Ładogórski. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976, s. 47–48.

19 Historia Śląska. T. II: 1763–1850, cz. II: 1807–1850. Red. S. Michalkiewicz. Wrocław–Warszawa–
Kraków 1970, s. 134; Niemieckie podziały administracyjne ziem polskich w okresie 1815—1945 r. 
(Zarys historyczny). Oprac. W. Trzebiński. Dokumentacja geograficzna. Z. 9. Warszawa 1955, s. 6.

20 Był to kolejny rezultat reform epoki Steina–Hardenberga, w wyniku których nie tylko szlachta mogła 
posiadać dobra ziemskie. Wzrost nieszlacheckich właścicieli takich dóbr szybko wzrastał również w po-
wiecie toszecko-gliwickim w następnych dekadach XIX w.
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rani w systemie kurialnym, stąd byli to właściciele ziemscy, burmistrzowie miast 
i urzędnicy z powiatu. Do ich kompetencji należał nadzór nad sensu stricto sprawami 
policyjnymi, a ponadto działalnością przeciwpożarową, budownictwem, w tym dro-
gowym (tzw. policja budowlana) oraz przestrzeganiem systemu miar i wag. Ciało to 
przestało działać w 1849 roku i od 1850 do 1872 roku przy landracie funkcjonowali 
tylko starsi powiatowi jako reprezentanci stanu ziemiańskiego oraz dwóch deputo-
wanych, również kompletowani wyłącznie z ziemiaństwa21 .

Jak już wspomniano, przełomem w zakresie funkcjonowania urzędu landrata było 
wprowadzenie przez ordynację powiatową (Kreisordnung) z 2 czerwca 1827 roku 
ograniczonego, biorąc pod uwagę jego układ kurialny i stąd skład stanowy oraz zakres 
kompetencyjny zawężony skromnie tylko do funkcji opiniodawczych22, samorządu 
powiatowego w postaci sejmików powiatowych (Kreisversammlungen lub Kreista-
ge). Sejmik był zwoływany przez landrata co najmniej raz w roku. Na jego obradach, 
którym przewodniczył landrat, wybierany był zarząd powiatowy (Kreisverwaltung), 
składający się z landrata jako przewodniczącego i wybranych przedstawicieli ku-
rii (po dwóch przedstawicieli posiadaczy ziemskich, miast i gmin wiejskich). Na 
sejmikach, wykonujących tym samym dawne uprawnienia sejmików szlacheckich, 
byli wybierani deputowani powiatowi. Sejmik – co bardzo ważne w naszych roz-
ważaniach – miał również prerogatywę przedstawienia w razie wakatu instancjom 
zwierzchnim trzech kandydatów na stanowisko landrata. Od tej pory do głównych 
zadań landrata należało: reprezentowanie władz rejencji na terytorium powiatu, nad-
zór i zarząd nad lokalną administracją w zakresie policji bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, sprawy cudzoziemców, kontrola obyczajowa, sprawy policji ogniowej, 
budowlanej, sanitarnej, opieki społecznej, rolnictwa, lasów, spraw wojskowych, dróg, 
wody. Landrat nadzorował ponadto sprawy komunalne, a także handel, przemysł, 
miary i wagi, szkoły elementarne i podatki. Na potrzeby władz wyższych sporządzał 
sprawozdania i statystyki oraz wykonywał wszystkie ich polecenia. Nadal jednak 
utrzymano półstanowy charakter urzędu landrata23 . 

W okresie Wiosny Ludów powstały koncepcje kolejnych reform, których celem 
miało być wzmocnienie lokalnej samorządności, dążenia te jednak wkrótce osłabły, 
zwłaszcza po zwycięstwie sił reakcyjnych w Prusach, co zadekretowała konstytucja 
pruska z 31 stycznia 1850 roku. W zasadzie aż do 1872 roku nie nastąpiły żadne 

21 „Schlesische Instanzen Notiz” z lat 1815–1871; P. von Richthofen: Handbuch für Landräthe für Lokal-, 
Polizei-, und Kommunalen-Behörden und Beamte. Breslau 1834; S. Salmonowicz: Prusy. Dzieje państwa 
i społeczeństwa. Poznań 1987, s. 315; B. Kalinowska-Wójcik: W królestwie Prus od I wojny śląskiej do 
Wiosny Ludów 1740–1848. [W:] Rybnik. Dzieje miasta i jego dzielnic. Red. Z Hojka, B. Kloch. Rybnik 
2017, s. 467.

22 Składały się z trzech kurii. Najważniejszą część tego zgromadzenia stanowili posiadacze ziemscy szla-
checkiego i nieszlacheckiego pochodzenia. Każdy posiadacz ziemi na prawie rycerskim (Rittegutsbe-
sitzer) dysponował jednym głosem, miasta wybierały po jednej „osobie”, która miała je reprezento-
wać, natomiast gminy wiejskie wybierały w sumie trzech reprezentantów w danym powiecie, głównie 
z grona siodłoków (kmieci) – Kreisordnung für das Herzogtum Schlesien, die Grafschaft Glatz und 
das preußische Markgraftum Oberlausitz v. 2 Juni 1827. [W:] Gesetz-Sammlung für die Königlichen 
Preußischen Staaten. Berlin 1827, s. 71–74.

23 Verordnung über die Befugnisse der Kreisstände im Königreich Preußen, Ausgaben zu beschließen und 
die Kreis-Eingesessenen dadurch zu verpflichten vom 22 Juni 1842. [W:] Gesetz-Sammlung für die 
Königlichen Preußischen Staaten. Berlin 1842, s. 211–212; B. Spyra: Kancelaria i registratura landra-
tur…, s. 109.
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poważne zmiany w administracji na poziomie powiatu, w tym pozycji ustrojowej 
landrata24. Z jednym istotnym wyjątkiem. Od 1849 roku aż do upadku ustroju mo-
narchistycznego landraci odgrywali ważną rolę w wyborach do sejmu pruskiego, 
a później od 1871 roku do parlamentu Rzeszy, spełniając funkcję przewodniczących 
okręgowych komisji wyborczych w danym okręgu (w przypadku wyborów do sejmu 
pruskiego – wybieranego przez cały ten okres w systemie kurialnym) lub mianując 
przewodniczących komisji podczas wyborów do Reichstagu (w systemie wyborów 
powszechnych, z udziałem oczywiście tylko mężczyzn). Pod ich bezpośrednim kie-
rownictwem był formowany niższy aparat wyborczy. Kierowali również przeprowa-
dzaniem wyborów do śląskiego Sejmu Prowincjonalnego. Biuro powiatowe landrata, 
któremu pomagało dwóch wybranych deputowanych sejmiku powiatowego, składa-
ło się w tym okresie z sekretarza powiatowego załatwiającego samodzielnie sprawy 
administracyjne w zastępstwie i w imieniu landrata, woźnego, lekarza powiatowego, 
chirurga powiatowego oraz personelu kasy powiatowej25 . 

Dopiero po zjednoczeniu Niemiec nastąpiły istotne reformy w umocowaniu 
kompetencyjnym landrata, które w sumie z niewielkimi regulacjami wynikający-
mi ze zmian ustrojowych Prus/Niemiec od 1918 i po 1933 roku obowiązywały 
do 1945 roku. Z dniem 13 grudnia 1872 roku została wprowadzona we wschod-
nich prowincjach pruskich ordynacja powiatowa (Kreisordnung für die Provinzen: 
Preussen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien), którą znowelizowano ordyna-
cją z 19 marca 1881 roku (Kreisordnung für die Provinzen Ost und Westpreussen, 
Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen). Od 1872 roku landrat stawał się 
najwyższym reprezentantem państwa w powiecie, miał działać samodzielnie i być 
w pełni odpowiedzialny za swoje decyzje administracyjne – „samodzielnie z peł-
ną odpowiedzialnością osobistą”. Jego kompetencje w administracji na szczeblu 
powiatu były w części odzwierciedleniem kompetencji nadprezydenta prowincji 
i w części prezydenta rejencji. Jednak co najważniejsze, od tej pory landrat znalazł 
się w nowej sytuacji ustrojowo-urzędniczej, ordynacja z 1872 roku wprowadzała 
bowiem samorząd terytorialny w Prusach. Według niej powiat stał się korpora-
cją samorządową, a jego organami stawały się sejmik powiatowy (Kreistag) jako 
organ uchwałodawczy i kontrolujący, którego członkowie byli wybierani w wy-
borach powszechnych w systemie kurialnym (wielkiej własności ziemskiej, wiej-
skich siodłków i miast), oraz jako organ wykonawczy sejmiku wydział powiatowy 
(Kreisausschuss), wykonujący ustawy sejmiku i nadzorujący samorząd gminy oraz 
oprócz zadań komunalnych wykonujący państwowe zadania zlecone. Ponadto był 
także pierwszą instancją orzekającą w spornym postępowaniu administracyjnym, 
wtedy bowiem wprowadzono w Prusach jako pierwszym państwie sądownictwo 
administracyjne. Przewodnictwo w obu tych organach sprawował z urzędu landrat. 
Jednocześnie nastąpiły zmiany w trybie powoływania na stanowisko landrata, usta-
wa znosiła bowiem uprzywilejowane stanowisko szlacheckich właścicieli ziemskich 

24 F.-W. Henning: Rahmenbedingungen und Grundzüge…, s. 65; S. Salmonowicz: Prusy…, s. 359–361, 
386–387.

25 „Schlesische Instanzen Notiz” z lat 1854–1869; Z. Surman: Wyniki wyborów do Pruskiego Konsty-
tucyjnego Zgromadzenia Narodowego i Izby Posłów Sejmu Pruskiego na Śląsku w latach 1848–1918 . 
„Studia i Materiały z Dziejów Śląska” 1966, T. VII, s. 17; J. Grudniewski: Prezydenci i landraci…, 
s. 298–300.
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w ustroju powiatu i formalnie uległ rozluźnieniu dawny wymóg prezentowania 
na to stanowisko kandydata przez koło właścicieli dóbr rycerskich ze swego gro-
na. Landrata mianował formalnie król, a w ówczesnej praktyce minister spraw 
wewnętrznych Prus według kryteriów pragmatyki służbowej. Zachowano jednak 
uprawnienie sejmiku powiatowego do proponowania kandydata spośród mieszkań-
ców powiatu wykazujących się stażem w administracji państwowej. Landrat był 
wprowadzany na urząd na posiedzeniu wydziału powiatowego, na którym niekiedy 
był obecny również prezydent rejencji opolskiej26 . 

Wzrastający zakres kompetencji landrata w powiązaniu z dynamicznym rozwo-
jem gospodarczo-społecznym na przełomie XIX i XX wieku spowodował rozbudowę 
aparatu urzędniczego landratury. Prawą ręką landratów stali się sekretarze powia-
towi (Kreissekretär), którzy byli zatrudniani przez rejencję na wniosek landrata. 
Zajmowali się prowadzeniem codziennych czynności kancelaryjnych oraz zastępo-
waniem landrata podczas jego nieobecności. Byli odpowiedzialni za funkcjonowanie 
registratury i kancelarii landrata. Sekretarza stopniowo wspomagało rozrastające się 
grono niższych kadr urzędniczych, kancelistów, asystentów, praktykantów. W skład 
pracowników landratur wchodzili również radcy i asesorowie, delegowani do niej 
bezpośrednio z rejencji opolskiej – z grona tego wyławiano z czasem między inny-
mi landratów. Ponadto korpus urzędniczy landratury, obok istniejących od XVIII 
i pierwszej połowy XIX wieku urzędników (unmittelbare Staatsbeamte27), jakimi 
byli kontroler podatkowy, lekarz powiatowy, dentysta powiatowy, uzupełniany był 
stopniowo w drugiej połowie XIX wieku o między innymi weterynarza powiato-
wego (Kreis-Thierarzt), kontrolera katastru (Kataster-Contreleur) oraz inspektora 
szkolnego (Schulinspektor). Byli opłacani z budżetu państwa, a nie z prywatnej kiesy 
landrata28 . 

Upadek monarchii w Niemczech w 1918 roku na skutek klęski w I wojnie świato-
wej objawił się próbami demokratyzacji Niemiec, która uzyskała swój konstytucyjny 
wymiar w demokratycznej konstytucji z 14 sierpnia 1919 roku (tzw. weimarskiej), 
która wprowadzała między innymi powszechne, pięcioprzymiotnikowe prawo wy-
borcze również w wyborach samorządowych, w tym w wyborach do sejmików po-
wiatowych. Przez kilkanaście lat funkcjonowania Republiki Weimarskiej (właściwie 
Rzeszy Niemieckiej – Deutsches Reich) sejmik powiatowy był wyłaniany według 
wpływów działających partii politycznych. Nie uległo za to w zasadzie usytuowanie 
ustrojowe urzędu landrata, który funkcjonował prawnie na podstawie ustawy o or-
ganizacji tego szczebla władzy administracyjnej wydanej dla wschodnich prowincji 
pruskich z 19 marca 1881 roku, znowelizowanej w duchu demokratycznym ustawą 

26 Gesetzsammlung für die Königl. Preussischen Staaten..., 1881, nr 11, poz. 8775 i nr 12, poz. 8777; 
S. Salmonowicz: Prusy..., s. 454; J. Grudniewski: Prezydenci i landraci…, s. 82–83; Historia Śląska . 
T. III: 1850–1918. Cz. I: 1850–1890. Red. S. Michalkiewicz. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 
1976, s. 65–66.

27 Podległych w sprawach fachowych odpowiednim wydziałom na szczeblu rejencyjnym.
28 Handbuch der Provinz Schlesien/Handbuch für der Provinz Schlesien. Breslau 1876–1898; B. Spy-

ra: Kancelaria i registratura landratów…, s. 110–111; J. Grudniewski: Prezydenci i landraci…,  
s. 90–91.
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z 6 sierpnia 1919 roku (Einführung des Gesetzes betreffend vorläufige Regelung ver-
schiedener Punkte des Gemeindeverfassungsrechts)29 .

W okresie nazistowskim urząd landrata i landratura na Górnym Śląsku nadal 
funkcjonowały prawnie na podstawie ustawy o organizacji tego szczebla władzy 
administracyjnej wydanej dla wschodnich prowincji pruskich we wzmiankowanej 
regulacji z 19 marca 1881 roku (z nowelami z 1919 roku). Z jednym ważnym wy-
jątkiem. Na podstawie pruskiej ustawy z 15 grudnia 1933 roku i ogólnoniemiec-
kiej ustawy z 30 stycznia 1935 roku, z dniem 1 kwietnia 1935 roku na wszystkich 
szczeblach administracji państwowej została wprowadzona „zasada wodzostwa” 
(Führerprinzip), czyli w przypadku landratów całkowitej, jednoosobowej odpo-
wiedzialności przed prezydentem rejencji i Ministrem Spraw Wewnętrznych za 
powierzony mu powiat. Dodatkowo ogólnoniemiecka ustawa urzędnicza z 26 
stycznia 1937 roku (Deutsche Beamtengesetz), która wprowadzała zgodnie z tymi 
ustawami jednolitą kategorię urzędników Rzeszy (Reichsbeamte), podporządko-
wywała ściśle kadrę urzędniczą zaleceniom partii. Stąd również na szczeblu po-
wiatowym realna władza należała do „wodza” powiatowego szczebla (Kreisleiter) 
monopartii – Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (dalej: NSDAP). 
Zarówno formalne mianowanie landrata, jak i jego odwołanie na wniosek pre-
zydenta rejencji przez MSW musiało odbywać się za zgodą partii nazistowskiej. 
Landrat później również musiał informować o swoich poczynaniach władze par-
tyjne zgodnie z zasadą „jedności partii i państwa” przyjętą w totalitarnym pań-
stwie niemieckim30 . 

Należy jeszcze choć w skrócie wspomnieć o wymaganiach (kryteriach), jakie 
musieli spełniać ubiegający się o urząd landrata. Ze strony formalnej landraci od 
czasów panowania Fryderyka Wilhelma I mieli mieć wyższe wykształcenie prawni-
czo-administracyjne, dlatego powołano katedry kameralistyki (Kameralistik), które 
dzisiaj określilibyśmy studiami z zakresu administracji, na uniwersytetach w Halle 
i Frankfurcie nad Odrą, a od początku XIX wieku również we Wrocławiu. W okre-
sie panowania Fryderyka II różnie z wykształceniem uniwersyteckim landratów 
bywało, w tym z edukacją landratów toszeckich (o czym więcej dalej). Dopiero od 
1804 roku landraci musieli legitymować się co najmniej ukończeniem trzyletnich 
studiów uniwersyteckich. Niekoniecznie studiów prawniczych czy kameralistyki, 
które mogły zostać uzupełnione na etapie służby przygotowawczej, będącej etapem 
do przyjęcia do państwowej służby cywilnej, co w jakieś tam symbolice przypomina 
dzisiejszą, współczesną procedurę naboru do polskiego Korpusu Służby Cywilnej. 
Dopiero od 1846 roku kariera wszystkich wyższych urzędników państwowych (Be-
amter), a do tej kategorii zaliczani byli landraci, uzależniona była od posiadania 
przez nich pełnego wykształcenia prawniczego, odbycia stosownej praktyki w są-
downictwie powszechnym oraz praktykowania, często wieloletniego, w osławionym 
„niezależnym politycznie” pruskim korpusie urzędniczym, mającym się kierować 

29 E. Pikart: Preussische Beamtenpolitik 1918–1933. „Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte” 1958, H. 2, 
s. 120–125; S. Salmonowicz: Prusy…, s. 530–535.

30 R. Kaczmarek: Pod rządami gauleiterów. Elity i instancje władzy w rejencji katowickiej w latach  
1939–1945. Katowice 1998, s. 28–29.
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wewnętrznym l’esprit de corps31. W tej kwestii również różnie z tym bywało, także 
w prezentowanych biogramach landratów toszeckich/toszecko-gliwickich32 .

powiat toszecki a toszecko-gliwicki
Do wojen śląskich, od przynajmniej XVI wieku, obszar późniejszego pruskiego 

powiatu toszeckiego, a w części również XIX–XX-wieczny powiat toszecko-gliwicki 
podzielony był na cztery jednostki administracyjne o różnej podległości władztw. 
W pierwszej kolejności na trzy okręgi33 (określane w źródłach niem. Kreis lub łac. 
circulus): gliwicki, sławęcicki i toszecki. Były to jedne z dwunastu takich jednostek, 
na jakie było podzielone księstwo opolskie, od 1532 roku księstwo dziedziczne kró-
lów czeskich (Korony św. Wacława), już od tego czasu pod panowaniem Habsbur-
gów. Ponadto na tym obszarze istniała enklawa biskupów wrocławskich, wynikająca 
z ich władztwa jako książąt nysko-otmuchowskich, w postaci okręgu weichbildowe-
go34 Ujazd.

Zastane po zajęciu Śląska przez Fryderyka II podziały administracyjne z czasów 
austriackich zostały przebudowane na wzór ustroju terytorialnego, jaki istniał w Pru-
sach, zresztą od niedawna, bowiem od 1 stycznia 1723 roku. Jednak z licznymi mo-
dyfikacjami, liczącymi się z odrębnościami tego regionu w stosunku do „starych” 
prowincji Prus. W związku z tym, że większość decyzji o kształcie administracyjnym 
Śląska zapadła w czasie trwania I wojny śląskiej, kiedy przynależność państwowa 
Górnego Śląska nie była jeszcze rozstrzygnięta, również w planach Fryderyka II, stąd 
dotyczyły one tylko Dolnego Śląska i dopiero po zawarciu pokoju 28 lipca 1742 roku 
w Berlinie objęto nimi część Górnego Śląska włączoną do Prus. Władze pruskie nie 
zdecydowały się na utworzenie odrębnego okręgu departamentalnego dla Górnego 
Śląska i obszar ten włączono patentem z 15 listopada 1742 roku do wrocławskiego 
okręgu departamentalnego. Równocześnie na tym obszarze utworzono z dniem obo-
wiązywania od 1 stycznia 1743 roku 12 powiatów, stosując wypróbowaną na Dolnym 
Śląsku metodę łączenia małych organizmów stanowo-administracyjnych z czasów 
austriackich, ale z zachowaniem ich historycznych granic, z pewnymi wyjątkami35 . 
Na terytorium byłego księstwa opolskiego z 12 okręgów i weichbildowej enklawy 
biskupów wrocławskich Ujazd utworzono 8 powiatów, w tym oprócz toszeckiego 

31 Jak napisał S. Salmonowicz: „Państwem pruskim rządziła biurokracja. […] Stan urzędniczy od przepi-
sów Landrechtu Pruskiego z 1794 (i dalszych przepisów o służbie państwowej pruskiej) był korporacją 
o własnej pozycji prawnej i społecznej, choć rekrutowanej w wyższych kręgach niemal wyłącznie z jun-
krów” – S. Salmonowicz: Prusy…, s. 333.

32 H. Rosenberg: Bureaucracy, Aristocracy and Autocracy. The Prussian Experience 1660–1815. Boston 
1966, s. 63, 110; J. Grudniewski: Prezydenci i landraci…, s. 148–151.

33 Tak są określane w literaturze polskiej z uwagi na ich odrębny ustrój w stosunku do dolnośląskich po-
wiatów weichbildowych – zob. K. Orzechowski: Historia ustroju Śląska 1202–1740. Wrocław 2005, 
s. 182.

34 Patrz szerzej K. Orzechowski: Historia ustroju Śląska…, s. 160–162.
35 Czego przykładem jest interesująca nas enklawa biskupia Ujazd, składająca się z trzech niespójnych 

terytorialnie części rozdzielonych obszarami okręgu toszeckiego. Została ona podzielona między powiat 
toszecki, do którego włączono 2 części: 1) miasto Ujazd z wsiami Jaryszów, Klucze, Niezdrowice, Stary 
Ujazd, Zimna Wódka, 2) wsie Niekarmia, Niewiesze i Poniszowice, oraz powiat bytomski, do którego 
przyłączono trzecią część – wsie: Biskupice, Mikulczyce, Ruda, Sośnica, Zaborze i Zabrze.
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powstał jeszcze drugi, łączący małe okręgi – powiat prudnicki, do którego włączono 
okręgi bialski, głogówecki i prudnicki36 .

Powiat toszecki był rozległą jednostką administracyjną rozciągającą się od biegu 
Potoku Rokitnickiego37 na wschodzie po Odrę na zachodzie i od Małej Panwi na 
północy po Bierawę na południu. Liczył 24 geograficzne pruskie mile kwadratowe, 
to jest około 1298 km2, z czego 1250 km2 zajmowały obszary wiejskie, do których 
zaliczane były również miasteczka vel osady targowe. W sumie były to 3 miasteczka 
oraz 137 wsi i osad kuźniczych tworzących gminy wiejskie, ponadto liczne przysiółki 
i wzrastająca w okresie fryderycjańskim liczba kolonii38. Administracyjnie graniczył 
na zachodzie z powiatem kozielskim, na północnym zachodzie z wielkostrzeleckim, 
na północy z lublinieckim, na wschodzie z bytomskim i na południu z raciborskim. 
Wewnętrznie był podzielony na trzy okręgi: gliwicki, sławięcicki, do którego włączo-
no klucz ujazdowski (Ujazd i 5 wsi) z enklawy biskupiej, oraz toszecki, od którego 
odłączono majorat płużnicki (z 8 wsiami włączonymi do powiatu wielkostrzeleckie-
go), a włączono klucz poniszowicki (3 wsie) z drugiej z enklaw biskupich39 .

W okresie fryderycjańskim powiat toszecki wchodził w skład wrocławskiego de-
partamentalnego okręgu kameralnego (Kammerdepartements), zarządzanego przez 
kolegialny urząd na czele z prezesem w postaci Kamery Wojny i Domen (Kriegs- und 
Domänenkammer), jednego z dwóch, obok głogowskiego, na jaki został podzielony 
zdobyty przez Prusy Śląsk, tworzący odrębną prowincję w ramach Królestwa Prus. 
Odrębną, bowiem nakazem gabinetowym z 8 lipca 1742 roku ustanowiony został 
urząd Ministra dla Śląska (dirigierender Minister für Schlesien), któremu podpo-
rządkowano obie Kamery Wojen i Domen z siedzibami w Głogowie i Wrocławiu40, 
z pominięciem kompetencji gabinetowych ministrów Generalnego Dyrektorium 
(Generaldirektorium)41. Śląski minister nie wchodził w skład Dyrektorium i był bez-

36 Sammlung aller in dem souverainen Herzogthum Schlesien und dessen incorporirten Grafschafft Glatz 
in Finanz-Justitz-Criminal-Geistlichen Consistorial-Kirchen-Sachen u. u. Ordnungen, Edicten, Manda-
ten, Rescriptenu u. u. welche von der Zeit der glorwürdigsten Regierung Friedrichs Königes in Preussen 
als souverainen obersten Herzogs von Schlesien vom 1. Decembr. 1740 bis inclusive 1744… Breslau 
[b.r.w.], s. 85.

37 Potok Rokietnicki (nazywany też Mikulczyckim lub Żernickim), prawy dopływ rzeki Bytomki, od 
wczesnego średniowiecza do 1821 r. był granicznym ciekiem między diecezją wrocławską a krakowską, 
co odzwierciedlało dawną granicę sprzed około 1177 r. między dzielnicą krakowską a śląską. Niejako 
skansenem tych historycznych podziałów pozostawała do 1817 r. wieś Rokitnica, której część zachod-
nia należała do diecezji wrocławskiej, do okręgu toszeckiego księstwa opolskiego i później powiatu 
toszeckiego, a część wschodnia do diecezji krakowskiej, większego państwa stanowego bytomskiego 
i powiatu bytomskiego.

38 Na podstawie F.A. Zimmermann: Beyträge zur Beschreibung von Schlesien. Bd. II. Brieg 1783; J.A.V. 
Weigel: Geographische, naturhistorische und technologische Beschreibung des souverainen Herzogthums 
Schlesien. Th. 8: Die Fürstenthümer Pless, Oppeln, der Leobschützer Kreis und die freie Standesherr-
schaft Beuthen. Berlin 1804; Tabele podatku gruntowego i ludności wsi śląskich z około 1765 roku. 
Oprac. Z. Kwaśny i J. Wosch. Wrocław 1975.

39 Zagadnieniu podziałów administracyjnych powiatu toszeckiego zostanie poświęcone odrębne opraco-
wanie.

40 Ponadto urząd komisariatu dla Hrabstwa Kłodzkiego.
41 Właściwie Generalne Dyrektorium Finansów, Wojny i Domen Królewskich (General-Ober-Finanz-

Kriegs- und Domainen-Direktorium), o rzeczowo-terytorialnych kompetencjach było centralnym orga-
nem władzy państwowej Królestwa Prus aż do 1808 r.
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pośrednio podporządkowany królowi42. Była to wyjątkowa sytuacja w ówczesnym 
ustroju administracyjnym Prus, bowiem tylko Śląsk uzyskał takie specjalne prawa 
określane jako „śląska niezależność prowincjonalna”43, oczywiście nie w rozumieniu 
autonomicznego stanowienia przez Śląsk odrębnych praw, bo te były stopniowo 
glajchszaltowane na modłę ogólnopruską, ale ciągle istniejącej inności tej prowincji, 
zwłaszcza jej słowiańsko-katolickiej górnośląskiej części.

Po totalnej klęsce roku 1806 fryderycjańskich Prus w starciu z cesarzem Fran-
cuzów, w ramach ratunkowej naprawy państwa pruskiego w postaci reform Steina–
Hardenberga przeprowadzono reformę administracyjną, dokonując również podziału 
terytorialnego państwa. Przy konstruowaniu nowych podziałów administracyjnych 
zerwano z dogmatem tradycji historycznych zarówno na szczeblu prowincji, jak i na 
poziomie powiatowym. Celem było ujednostajnienie nowej struktury wewnętrznej 
Prus. Na poziomie powiatów kierowano się następującymi zasadami: 1) ludność 
powiatu nie powinna być mniejsza od 20 tysięcy mieszkańców, a większa od 36 ty-
sięcy, 2) powierzchnia powiatu i konfiguracja jego granic oraz położenie geograficzne 
siedziby powiatu powinny być takie, by odległość między miastem powiatowym 
a najdalej położonymi w powiecie osadami nie przekraczała 3 mil pruskich (22,6 
kilometrów), 3) zniesienie enklaw, 4) granice powiatów powinny być wyprostowane, 
względnie zaokrąglone, 5) duże miasta mogą stanowić własne powiaty (tzw. grodz-
kie)44. Reformy rozpoczęły się wydaniem edyktu z 30 kwietnia 1815 roku wprowa-
dzającym podział państwa na 10 prowincji45, w tym Prowincję Śląską oraz podział 
prowincji na okręgi rejencyjne. 

Prowincja Śląska została pierwotnie podzielona na cztery okręgi, a od 1820 roku 
na trzy, w tym okręg opolski (Regierungsbezirk Oppeln), w skład którego wszedł 
powiat toszecki. Zmiany granic powiatowych przeprowadzono w obrębie nowych 
okręgów rejencyjnych na podstawie rozkazu gabinetowego wydanego 10 maja 1817 
roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1818 roku. Najpoważniejszą nas interesującą 
zmianą było utworzenie nowego powiatu rybnickiego na Górnym Śląsku. Ponadto 
dokonano korekt granic pozostałych powiatów, kierując się wskazanymi już zasadami 
dotyczącymi powierzchni i zaludnienia w poszczególnych powiatach. Jednocześnie 
król Fryderyk Wilhelm III polecił pod naciskiem szlachty w takich przypadkach 
nie rozdzielać majątków ziemskich, które należały do jednego właściciela. Wobec 
tego władze rejencji opolskiej, w osobie jej prezydenta, wezwały 23 maja 1817 roku 
wszystkich zainteresowanych właścicieli i mieszkańców do zgłaszania ewentualnych 
sprzeciwów w stosunku do ustalonego nowego podziału powiatowego. Zgłoszone 

42 Stanowisko to pełnili kolejno: hrabia Ludwig Wilhelm von Münchow (1742–1753), Joachim Ewald von 
Massow (1753–1755), Ernst Wilhelm von Schlabrendorf (1755–1769) oraz najbardziej z nich znaczący 
dokonaniami hrabia Karl Georg von Hoym (1770–1807). Wszyscy, co należy w opisywanym temacie 
podkreślić, nie pochodzili ze Śląska i wywodzili się z szlacheckich rodów wschodniopruskich, służących 
od pokoleń w armii i biurokracji pruskiej.

43 Historia Śląska. T. II: 1763–1850. Cz. I: 1763–1806. Red. W. Długoborski. Wrocław–Warszawa–Kra-
ków 1966, s. 72.

44 Niemieckie podziały administracyjne ziem polskich…, s. 7.
45 Prusy Wschodnie (Preuβen), Prusy Zachodnie (Westpeurβen), Pomorze (Pommern), Brandenburgia 

(Brandenburg), Poznań (Posen), Jülich–Kleve–Berg, Dolna Nadrenia (Niederrhein), Westfalia (West-
falen) i Śląsk (Schlesien).



Piotr Greiner, BoGusław Małusecki

128

poprawki przekazano Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, które reskryptem z 24 
października 1817 roku uznało je za słuszne.46 

Ostatecznie, po tych wszystkich – nazwijmy to – „konsultacjach społecznych”, 
na mocy rozkazu gabinetowego z 10 maja 1817 roku bardzo duży powiat toszecki 
utracił na rzecz sąsiednich istniejących powiatów: 38 osad, w tym 1 miasto, 1 osadę 
targową, 25 wsi, 7 kolonii, 1 osadę fabryczną oraz 3 osady folwarczne (Dörfchen), 
w tym na rzecz: 

–  powiatu bytomskiego – 7,5 wsi: Grzybowice, Kępczowice, , Miedary, Nierada, 
Rokitnica (część zachodnia), Wieszowa, Wilkowice, Zbrosławice oraz 6 kolonii: 
Kunary i 5 kolonii fryderycjańskich: Georgendorf (brak polskiej nazwy, koło 
Wilkowic), Glinica (Glinitz, koło Wieszowej), Laryszów (Larischau, koło Wil-
kowic), Marienau (brak polskiej nazwy, koło Grzybowic) i Philippsdorf (brak 
polskiej nazwy, koło Grzybowic), 

–  powiatu kozielskiego – 1 osadę targową: Sławięcice, 11 wsi: Bierawa, Brzeźce, 
Goszyce, Pogorzelec z Kędzierzynem, Stare Koźle, Lenartowice, Lubieszów, 
Miedary z Blachownią, Miejsce, Ortowice, Stara Kuźnia, 1 osadę fabryczną Ko-
tlarnia oraz 1 kolonię fryderycjańską Grabówka (Sackenhoym) koło Bierawy, 

–  powiatu strzeleckiego – 1 miasto: Ujazd, 6 wsi: Jaryszów, Klucze, Lichynia, 
Niezdrowice, Ujazd Stary, Zimna Wódka oraz 3 osady folwarczne: Kopanina, 
Goj i Lalok. 

Na skutek wspominanych już sprzeciwów w kolejnym rozporządzeniu z 15 grud-
nia 1817 roku dokonano korekty granic powiatów, w tym odłączono od powiatu 
toszeckiego i włączono do mającego powstać nowego powiatu rybnickiego 9 wsi 
skupionych wokół miasteczka Pilchowice: Dolna Wieś, Knurów, Krywałd, Niebo-
rowice, Pilchowice, Szczygłowice, Wielopole, Dolna Wilcza47, Górna Wilcza oraz 
1 kolonię fryderycjańską – Zalasek (Ungerschütz, koło Nieborowic). Niewątpliwie 
za tą zmianą granic stał właściciel Pilchowic i okolicznych wsi Friedrich Wilhelm von 
Wengersky auf Pilchowitz von zu Ungerschütz, który został skądinąd mianowany 
pierwszym landratem powiatu rybnickiego48. Ponadto Lichynię (należącą do książąt 
Hohenlohe-Oehringen ze Sławięcic) z powiatu strzeleckiego przesunięto do powiatu 
kozielskiego49 . 

W ten sposób powiat toszecki został pomniejszony w sumie o 47 osad, w tym 
1 miasto, 2 osady targowe, 34 wsie, 8 kolonii (w tym 7 fryderycjańskich), 1 osadę 
fabryczną oraz 3 osady folwarczne. Łącznie stanowiło to utratę 31% powierzchni 
powiatu – spadła ona do około 940 km2 (16,6 geograficznych pruskich mil kwadra-

46 Dzieje Górnego Śląska w latach 1816–1947. Red. F. Hawranek. Opole 1981, s. 43.
47 W zarządzeniu z 30 grudnia 1817 r. jest mowa tylko o Wilczy Górnej, co było ewidentną pomyłką 

urzędniczą. 
48 Szerzej o pierwszym landracie rybnickim i utworzeniu powiatu rybnickiego patrz: S. Guzy: Die preu-

ßischen Landräte des Kreises Rybnik in Oberschlesien (1818–1945). Eine chronologische Zusammen-
stellung mit biogrphischen Notizen . [W:] Z kart historii powiatu rybnickiego. „Zeszyty Rybnickie”. T. 6: 
Konferencje. Red. D. Keller. Rybnik 2008, s. 113–114; B. Kalinowska-Wójcik: W królestwie Prus…, 
s. 466.

49 „Amts-Blatt der Königlichen Oppelnschen Regierung”. Bd. 2, Stück 52 z 30 grudnia 1817, nr 363; 
Bekanntmachung, wegen des neu formirten Rybnicker Kreises..., s. 615–616.
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towych)50. Spadek liczby ludności wyniósł 28,9% (z 43 567 sprzed 1818 rokiem 
do 30 967 w 1818 roku). Był on, co należy podkreślić, mniej istotny z uwagi na 
późniejszą eksplozję demograficzną w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX 
wieku51 .

W ustalonych w 1818 roku granicach powiatu toszecko-gliwickiego prawie do 
końca XIX wieku zaszły niewielkie zmiany, których dokonywano przez wyłączenie 
z obszaru powiatu ziemskiego i włączenie do rozrastających się Gliwic niewielkich 
jednostek administracyjnych: z dniem 1 października 1873 roku gminę (istniejącą od 
1817 roku) Królewsko-Pruską Odlewnię Żeliwa (Königlich Preußische Eisengieße-
rei), a z dniem 1 maja 1881 roku obszar dworski Szobiszowice (Welczków) z kolonią 
Nowa Wieś. Istotne znaczenie miało dopiero utworzenie z dniem 1 kwietnia 1897 

50 J.A.V. Weigel: Geographische, naturhistorische und technologische Beschreibung des souverainen Her-
zogthums Schlesien…; Statistisch-topographische Uebersicht des Departements der Königlichen Preußi-
schen Regierung zu Oppeln in Schlesien. Oppeln 1819; J.G. Görlitz: Neueste geographisch-statistisch-
technisch-topographische Beschreibung des Preußischen Schlesien. Bd. 1. Glogau 1822.

51 W 1886 r. (a więc przed administracyjnym wyłączeniem gliwickiego powiatu grodzkiego) powiat liczył 
95,7 tys. mieszkańców, w 1910 r. powiat ziemski toszecko-gliwicki – 80,5 tys. mieszkańców, w 1925 r. 
– 78,5 tys., a w 1939 r. – 95,3 tys. – Gliwice. Zarys rozwoju miasta i okolic. Red. A. Szefer. Warszawa–
Kraków 1976, s. 139.

Mapa powiatu toszecko-gliwickiego w opracowaniu J.B.R. Wiesnera z około 1835 roku1. 
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roku powiatu grodzkiego Gliwice (Stadtkreis Gleiwitz) – do Gliwic inkorporowano 
wówczas gminy Szobiszowice (miejskie) i Trynek. Proces ten, związany z powiększa-
niem obszaru miejskiego, kosztem powiatu ziemskiego, będzie narastał w kolejnych 
dziesięcioleciach XX wieku, który w tym opracowaniu zarejestrujemy tylko do 1944 
roku. W związku z tymi zmianami administracyjnymi na początku XX wieku obszar 
powiatu ziemskiego zmniejszył się do 880 km2 . 

Dalsze znaczące zmiany nastąpiły w okresie międzywojennym i były głównie 
skutkiem podziału Górnego Śląska w 1922 roku oraz wspomnianej ekspansji miej-
skiego organizmu Gliwic. W wyniku podziału Górnego Śląska na część polską i nie-
miecką w czerwcu 1922 roku odłączono z powiatu toszecko-gliwickiego gminy i ob-
szary dworskie włączone do polskiego województwa śląskiego: gminę Mikołajeska 
i obszary dworskie Mikołajeska i Nowa Wieś – włączone do powiatu tarnogórskiego 
oraz gminy i obszary dworskie Gierałtowice i Przyszowice – włączone do powiatu 
rybnickiego. Następnie z dniem 1 stycznia 1927 roku w związku z likwidacją kadłu-
bowego powiatu (Restkreis) rybnickiego na niemieckim Górnym Śląsku do powiatu 
toszecko-gliwickiego zostały włączone gminy z obszarami dworskimi: Kuźnica Nie-
borowska, Nieborowice, Nowa Wieś, Pilchowice i Wielopole. W tym samym dniu 
wyłączono z powiatu ziemskiego toszecko-gliwickiego i włączono do powiatu grodz-
kiego Gliwice gminy: Ligota Zabrska, Wójtowa Wieś i Żerniki oraz obszary dworskie 
Szobiszowice (miejskie) i Żerniki (miejskie). Ostatnia zmiana przed 1945 rokiem 
nastąpiła z dniem 1 sierpnia 1942 roku, kiedy to do Gliwic – i gliwickiego powiatu 
grodzkiego – włączono części Łabęd, Niepaszyce, Przyszówkę i Stare Gliwice. W su-
mie te kolejne przemieszczenia administracyjne spowodowały pomniejszenie do 850 
km2 toszecko-gliwickiego powiatu ziemskiego52 .

W omówionym okresie 1818–1945 zmieniała się przynależność administracyjna 
powiatu toszecko-gliwickiego i od 1897 roku grodzkiego powiatu gliwickiego w ra-
mach Prus53, ale dopiero po 1918 roku. Do upadku monarchii prusko-niemieckiej 
ziemia gliwicka wchodziła w skład opolskiego okręgu rejencyjnego i dalej do Prowincji 
Śląskiej. Od 8 listopada 1919 roku wchodziła nadal do opolskiego okręgu rejencyjne-
go, ale tworzącego jednorejencyjną Prowincję Górnośląską (Provinz Oberschlesien), 
która z dniem 1 kwietnia 1938 roku została zlikwidowana przez reżym nazistowski, 
a opolski okręg rejencyjny został ponownie włączony do Prowincji Śląskiej. Istot-
na zmiana historycznej przynależności administracyjnej ziemi gliwickiej nastąpiła 
w czasie II wojny światowej (miała też  kontynuację po 1945 roku54. Powiat ziemski 
toszecko-gliwicki i grodzki gliwicki zostały z dniem 1 kwietnia 1940 roku wyłączony 
z opolskiego okręgu rejencyjnego i włączony do okupacyjnego katowickiego okręgu 

52 Gliwice. Zarys rozwoju miasta…, s. 125, 207; Handbuch der Historischen Stätten. Schlesien. Hrsg. 
H. Weczerka. Stuttgart 1977, s. 126–127. B. Małusecki: Rozwój przestrzenny Gliwic od połowy XVIII 
do XX wieku. [W:] Atlas historyczny miast polskich. Red. R. Czaja. T. IV: Śląsk. Red. M. Młynarska-
Kaletynowa. Z. 15: Gliwice. Red. A. Barciak, M. Sepiał. Wrocław 2015, s. 17–19.

53 Królestwa Prus (Königreich Preußen), od 1 lipca 1867 r. wchodzącego w skład Związku Północno-
niemieckiego (Norddeutschen Bund), a od 1 stycznia 1871 r. – Cesarstwa Niemieckiego (Deutsches 
Kaiserreich), następnie w okresie republikańskim jako kraj związkowy Wolne Państwo Prusy (Freistaat 
Preußen) – Republiki Niemieckiej (Deutsches Reich), tzw. weimarskiej, formalnie istniejącej również 
w okresie nazistowskim w latach 1933–1945.

54 Kiedy to pozostały od 1950 r. w województwie katowickim, od 1999 r. w województwie śląskim, a nie 
opolskim.



landraci Powiatu toszeckiego i toszecko-gliwickiego w latach 1743–1945

131

rejencyjnego (Regierungsbezirk Kattowitz). Ten zaś, z okrojonym opolskim okręgiem 
rejencyjnym, zaczął współtworzyć od 18 stycznia 1941 roku Prowincję Górnośląską, 
znacząco różniącą się w swoim składzie obszarowym od tej z okresu międzywojen-
nego, w tym przez inkorporowanie ziem nieśląskich, z przedwojennych województw 
kieleckiego i małopolskiego55 .

Nazwa powiatu
Nazwa opisywanego powiatu zmieniała się od połowy XVIII wieku do co naj-

mniej połowy XIX wieku. Co należy mocno podkreślić na początku, podwójna od-
miejscowa nazwa – powiat toszecko-gliwicki (Kreis Tost-Gleiwitz), która utrwaliła 
się w XIX wieku i funkcjonowała do 1945 roku, była unikalna w całej Prowincji Ślą-
skiej. Jej korzeni – wydaje się – trzeba szukać w decyzji władz pruskich z 1743 roku 
o utworzeniu powiatu z połączenia trzech circuli z epoki habsburskiej: gliwickiego, 
toszeckiego i sławęcickiego i braku wówczas dominującego ośrodka miejskiego, jak 
w przypadku powiatu prudnickiego. Generalnie w czasach fryderycjańskich oficjal-
nie w pismach urzędowych i nieoficjalnie w różnego rodzaju wydawnictwach oraz 
opracowaniach kartograficznych56 był nazywany powiatem toszeckim (Toster Kreis), 
na co wpływ miała pewnie tak „kasztelańska”, historyczna rola Toszka, jak i to, że 
circuli Tostensis był największym z włączonych do pruskiego powiatu. Używano 
także zbiorczego określenia Toster, Gleiwitzer und Schlawentziger Kreis57. Nie było 
używane wówczas określenie „powiat gliwicki”.

Chaos nazewniczy nastąpił jednak dopiero po reformie administracyjnej z 1817 
roku, w wyniku której „duży” pruski powiat toszecki został znacząco okrojony na 
rzecz sąsiednich powiatowych jednostek administracyjnych. Ponadto wzrosła go-
spodarcza pozycja Gliwic jako głównego ośrodka miejskiego na obszarze powiatu, 
również w wymiarze siedziby władz państwowych różnego szczebla i kompetencji. 
Nowo ukształtowany terytorialnie powiat – tak zwany „mały” powiat pruski, z po-
czątku oficjalnie, w tym w dziennikach urzędowych rejencji opolskiej i półoficjalnie 
– nazywano tradycyjnie toszeckim, później w latach 20. i 30. XIX wieku również 
gliwickim lub przemiennie gliwickim, toszeckim oraz toszecko-gliwickim lub gliwic-
ko-toszeckim58. Utrwalenie się nazwy „powiat toszecko-gliwicki” nastąpiło dopiero 
na początku lat 40. XIX wieku. Wydawany od 1841 roku dziennik urzędowy lan-
drata został nazwany już „Tost-Gleiwitzer Kreisblatt”. Jednak nigdy nie zostało to 
usankcjonowane żadnym, jednoznacznym aktem prawnym! Jeszcze w 1933 roku 
ówczesny komisaryczny landrat ziemskiego powiatu toszecko-gliwickiego hrabia 
Hans Josef von Matuschka przypominał rozporządzeniem, że prawidłową nazwą 
powiatu ziemskiego jest „toszecko-gliwicki”, a nie „gliwicki” i taka nazwa powinna 
znaleźć się na stosownych urzędowych tablicach59. Pewnie jakiś związek miało to 

55 P. Greiner: Gdzie jest ten Śląsk? „Fabryka Silesia” 2016, nr 3, s. 14–19.
56 Ten obszerny temat zostanie opracowany w odrębnym studium.
57 W latach 1779–1791 tak nazywano powiat w „Schlesische Instanzien-Notiz”, chociaż wcześniej i póź-

niej był nazywany Toster Kreis.
58 „Amts-Blatt der Königlichen Regierung zu Oppeln” z lat 1819–1840; „Schlesische Instanzien-Notiz” 

z lat 1819–1840.
59 „Tost-Gleiwitzer Kreisblatt” nr 264 z 6 października 1933, s. 144; Gliwicki – i co Powiecie…, s. 7.
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z kolejnym „zamieszeniem” nazewniczym w związku z utworzeniem w 1897 roku 
grodzkiego powiatu gliwickiego, w wyniku którego powiat toszecko-gliwicki zaczął 
być nazywany powiatem ziemskim toszecko-gliwickim (Landkreis Tost-Gleiwitz). 
Z tą historyczną nazwą powiatu – toszecko-gliwickiego – zerwały dopiero powojenne 
władze polskie, które nazwały powiat gliwickim, w tym konsekwentnie również od 
odrodzenia podziału powiatowego z dniem 1 stycznia 1999 roku, kiedy to mamy 
powiaty grodzki i ziemski gliwicki.

W naszym opracowaniu w związku z przedstawionymi uwagami będziemy dla 
uproszczenia narracji używali nazw: powiat toszecki – dla lat 1743–1817/1818 oraz 
powiat toszecko-gliwicki – dla lat 1818–1945.

Miasto powiatowe
Formalnie w okresie fryderycjańskim miastem powiatowym (Kreisstadt) był To-

szek, o czym zadecydowały zapewne jego historyczna rola jako „stolicy” kasztelani 
toszeckiej oraz to, że był centrum administracyjnym największego circulusu z epoki 
habsburskiej, które weszło w skład pruskiego powiatu toszeckiego. Niestety nie-
wiele wiadomo o roli Toszka jako realnej siedzibie władz powiatowych, która chyba 
w czasach pruskich poza krótkim okresem w latach 40. XVIII wieku funkcjonowania 
kasy powiatowej nie zaistniała. Skądinąd nie istniało wówczas pojęcie miasta powia-
towego w naszym (współczesnym) rozumieniu z tego powodu, że jurysdykcyjnie 
landratowi podlegały wyłącznie tereny wiejskie, w tym miasteczka, tworzące powiat 
ziemski (Landkreis). Landraci toszeccy z epoki fryderycjańskiej rezydowali w swoich 
dobrach – z dwoma wyjątkami – i tam też prawdopodobnie odbywała się większość 
czynności urzędowo-kancelaryjnych. Te wyjątki to okresy urzędowania landratów, 
którzy nie mieli siedzib rodowych w powiecie: w latach 1748–1758 Carla Friedricha 
von Bludowsky oraz w latach 1787–1789 Johanna Ernsta von Sack, rezydowali więc 
i urzędowali w Szobiszowicach, na pewno w miejskiej części. Wskazuje na to fakt, 
że od połowy XVIII wieku był wynajmowany w Szobiszowicach już wówczas jakiś 
budynek na „biuro” dla działań urzędniczych landrata i jego urzędników przy drodze 
toszeckiej, gdzie rezydował powiatowy poborca podatkowy oraz funkcjonowała kasa 
powiatowa, a może też stacjonowały policyjne służby powiatowe – dragoni powiato-
wi. Ten ciekawy wątek wymaga dalszych badań. Pewne informacje źródłowe o istnie-
niu takiego biura pochodzą bowiem dopiero z początku XIX wieku. Zajmowało ono 
wówczas budynek w gliwickiej, miejskiej części Szobiszowic, przy drodze toszeckiej 
(Tosterweg) nr 1, nieopodal dzisiejszego dworca kolejowego w Gliwicach. Wyżsi 
urzędnicy powiatowi pochodzenia ziemiańskiego epoki fryderycjańskiej (deputowa-
ni i komisarze marszowi) nadal rezydowali w swoich dobrach, natomiast niżsi, jak 
lekarz powiatowy, poborca podatkowy, itd. wszyscy mieszkali w Gliwicach60 .

Przełomem, tymczasowym jak się okazało, było przeniesienie w 1817 roku re-
zydowania landrata z Gierałtowic do Gliwic przez Johanna Rudolpha von Zawadz-
ky. Utrwalił to rezydujący i urzędujący w Gliwicach w latach 1823–1832 landrat 

60 Acta Borussica. Die Behördenorganisation und die Allgemeine Staatsverwaltung Preußens im 18. Jahr-
hundert. Bd. VI, Hälfte 2: Akten vom 31 mai 1740 bis Ende 1745. Bearb. G. Schmoller, D. Hintze. 
Berlin 1901, s. 541; „Schlesische Instanzien-Notiz” z lat 1744–1812; F.A. Zimmermann: Beyträge zur 
Beschreibung von Schlesien…, s. 319.
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Maximilian Friedrich von Brettin, wywodzący się spoza ziemiaństwa powiatowego. 
Pomimo tego na przykład „Schlesische Instanzien-Notiz” jeszcze w 1825 roku po-
dawał Toszek jako miasto powiatowe, choć w latach 1820–1824 podawał, że są nim 
Gliwice. Dopiero od 1826 roku wszystkie półoficjalne i oficjalne źródła mówią o Gli-
wicach jako o mieście powiatowym. Poza wszystkim niewątpliwie wpływ, wręcz 
decydujący, miała szybko rosnąca w wyniku tej fazy industrializacji rola gliwickiego 
ośrodka miejskiego, który w XIX wieku zdeklasował61 pozostałe miasta w powiecie: 
Toszek, Pyskowice i Sośnicowice62 .

Do ziemiańskiej formy rezydowania landrata z epoki fryderycjańskiej wrócono, 
na wniosek hrabiego Carla Ernsta von Strachwitza, zarządzeniem Rejencji Opolskiej 
z 2 listopada 1842 roku, w wyniku której siedziba landrata została przeniesiona z Gli-
wic do Kamieńca, rodowej siedziby Strachwitzów. W pałacu w Kamieńcu odbywały 
się czynności urzędowo-kancelaryjne, tam bowiem  urzędniczyli kolejni sekretarze 
powiatowi (Kreis-Secretair) i redagowany był powiatowy dziennik urzędowy „Tost-
Gleiwitzer Kreisblatt”, co zaznaczane było skrupulatnie w jego tzw. stopce. Dalej 
istniało tylko biuro landrata w Szobiszowicach miejskich. Pokazuje to przemożny 
wpływ polityczny tego ziemianina w powiecie toszecko-gliwickim przez prawie trzy 
dekady XIX wieku. Jednak miał von Strachwitz poza tym, co brzmi w dzisiejszych 
do cna zbiurokratyzowanych czasach wręcz sielankowo, przyjmować strony w każdy 
czwartek w hotelu „Pod Czarnym Orłem” w Gliwicach („Deselbe ist an jeden Dien-
stage zu Gleiwitz im schwarzer Adler zu sprechen […]”)63  . 

Sytuacja taka przetrwała aż 26 lat i dopiero z dniem 15 czerwca 1869 roku pod 
naciskiem władz rejencyjnych w Opolu siedziba landrata i jego urzędu – landratury 
(Landratsamt), dotąd urzędu zdecentralizowanego, została ujednostajniona i już na 
stale przeniesiona do Gliwic. Początkowo jej siedzibą był budynek dawnego banku 
przy ulicy Bankowej (Bankstraße). W 1876 roku podjęto decyzję o budowie nowo-
czesnego gmachu landratury64 przy ulicy Zygmunta Starego (Teuchertsstrasse), któ-
ry został ukończony już w 1878 roku i do dzisiaj stanowi siedzibę władz ziemskiego 
powiatu gliwickiego. Od 1897 roku Gliwice były również siedzibą władz grodzkiego 
powiatu gliwickiego, które były tożsame z władzami miejskimi Gliwic65 .

61 W 1800 r. Toszek liczył 722 mieszkańców, Pyskowice – 1839, Gliwice – 2731; w 1872 r. Toszek liczył 
1969 mieszkańców, Pyskowice – 3676, a Gliwice – 12 213 mieszkańców. J.A.V. Weigel: Geographische, 
naturhistorische und technologische Beschreibung…, s. 74; Handbuch der Provinz Schlesien. 1te Abt.: 
Schlesische Instanzien-Notiz. Breslau 1872, s. 122.

62 „Schlesische Instanzien-Notiz” z lat 1817–1840.
63 „Amts-Blatt der Königlichen Regierung zu Oppeln” z 29 listopada 1842, Nr. 48, s. 265.
64 W budynku ulokowano również obszerne mieszkanie służbowe landrata – Gliwicki – i co Powiecie…, 

s. 8 i 12.
65 „Amts-Blatt der Königlichen Regierung zu Oppeln”. Stück 48 z 29 listopada 1842, nr 190, s. 265; 

„Tost-Gleiwitzer Kreisblatt” z 10 czerwca 1869, Nr. 103; B. Nietsche: Historia miasta Gliwice…, 
s. 203, 238; K. Harbig: Geschichte und Wirtschaft des Kreises Tost-Gleiwitz…, b.s.; Gliwicki – i co 
Powiecie…, s. 12; B. Małusecki: Budowniczowie miejscy i miejscy radcy budowlani Gliwic 1874–1945. 
„Rocznik Muzeum w Gliwicach” 1998, T. XIII, s. 209.
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landraci powiatu toszeckiego i toszecko-gliwickiego
Po zajęciu Górnego Śląska przez wojska pruskie w zimie 1741 roku przez na-

stępne miesiące do zawarcia preliminarzy pokojowych w czerwcu 1742 roku we 
Wrocławiu sytuacja we wschodniej części regionu była politycznie niestabilna. Stąd 
władze pruskie oparły administracyjnie swoje władztwo na istniejących instytucjach 
samorządu ziemiańskiego z czasów austriackich. Niewiele wiemy niestety o wyda-
rzeniach z tego okresu na terenie ziemi gliwickiej. Jedyne co udało się ustalić to, że 
w 1742 roku „starostą” w circulus gliwickim, określanym postaustriacko stanowo-
ziemiańskim terminem Kreishauptmann66, był baron Johann Bernhard von Welczek, 
dziedzic na Łabędach i Wielkim Dębieńsku, i podlegali mu już dragoni marszowi67 . 
Czy był on „starostą” tylko w powiecie gliwickim w kształcie terytorialnym z czasów 
austriackich, czy już jego jurysdykcja obejmowała circulus toszecki i sławięcicki?68 
Czy urząd ten sprawował już w czasach austriackich? Te kwestie wymagają dalszych 
badań źródłowych. W każdym razie J.B. von Welczek był w owym czasie jednym 
z najbardziej znaczących ziemian na ziemi toszecko-gliwickiej, oczywiście wyznania 
rzymskokatolickiego69, o rodowodzie sięgającym średniowiecza, którego przedstawi-
ciele odegrali w dziejach Górnego Śląska wielokrotnie wybitną rolę. Urodził się 21 
lutego 1661 roku w Wielkim Dębieńsku ze związku małżeńskiego barona Christopha 
z hrabiną Marią Eufemią von Praschma. Odebrał jedynie „wykształcenie domowe” 
(zu Hause erzogen). Od 1692 roku był żonaty z hrabiną Marią Josephine von Berch-
thold-Ungarschütz. Majątek przejął w 1709 roku po ojcu, który został śmiertelnie 
postrzelony w czasie polowania. Zmarł 29 marca 1745 roku w rodowym pałacu 
w Łabędach i został pochowany w kościele franciszkańskim w Gliwicach, którego 
był darczyńcą70 .

Pierwszym „prawdziwym” landratem nowo utworzonego na początku 1743 roku 
„dużego” powiatu toszeckiego został mianowany rozkazem gabinetowym z 15 lutego 
1743 roku przez króla Fryderyka II baron Franz Wolfgang von Stechow, dziedzic na 
Pławniowicach. Jego kandydaturę, zgodnie z wyżej opisaną procedurą, zaproponował 
ówczesny Minister dla Śląska hrabia L.W. von Münchow w piśmie z 24 stycznia 1743 
roku, w którym przedstawił królowi propozycje kandydatur na stanowiska landratów 

66 Patrz szerzej na ten temat K. Orzechowski: Historia ustroju…, s. 161 i dalej.
67 Scriptores Rerum Silesiacorum oder Sammlung schlesischer Geschichtschreiber. Bd. V: Acktenstücke, Be-

richte und andere Beiträge zur Geschichte Schlesiens seit dem Jahre 1740. Hrsg. G.A. Stenzel. Breslau 
1851, s. 287.

68 Niestety brak badań nad tym zagadnieniem. Źródłowo możemy się odwołać do pojedynczych informa-
cji, jak o przygotowaniach do obrony krajowej Górnego Śląska w 1626 i 1627 r., kiedy to na podsta-
wie rozkazu cesarskiego zostali mianowani spośród szlachty miejscowej Kreishauptleute dla powiatów 
strzeleckiego i sławęcickiego – Peter Sedlnicki von Goltiz i dla toszeckiego i gliwickiego – Adam Czorn-
berg von Galowitz, co by sugerowało, że małe powiaty ziemi gliwickiej miały w czasach nowożytnych 
wspólnych starostów w takim terytorialnym układzie, jak powyżej. Idąc tym tropem, oznaczałoby to, 
że J.B. von Welczeck był Kreishauptmannem na powiaty gliwicki i toszecki. Ale to tylko przypuszczenie.  
Acta Publica. Verhandlungen und Correspondenzen der schlesischen Fürsten und Stände. Bd. VI: Die 
Jahre 1626–1627. Hrsg. J. Krebs. Breslau 1885, s. 276.

69 Szlachty wyznania protestanckiego w owym okresie na ziemi gliwickiej nie było w ogóle, bowiem poja-
wiła się ta grupa wyznaniowa, skądinąd nie tylko w tym stanie, dopiero w czasach pruskich. 

70 B. Nietsche: Historia miasta Gliwice..., s. 159; J. Pilnáček: Die älteste Genealoghie der Welczek von 
Dubensko des Stammes Rassycz. Breslau 1938, s. 44.
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na Górnym Śląsku – pod nr. 5 znalazł się baron von Stechow jako wnioskowany na 
stanowisko landrata powiatu toszeckiego. Możemy tylko domniemywać powody ta-
kiego wyboru. Kandydat był katolikiem, co mogło mu ułatwić działalność w katolic-
kim powiecie, ale zarazem był wiarygodny dla pruskiej administracji z uwagi na swoje 
pochodzenie. Stechowowie pochodzili bowiem z brandenburskiej Starej Marchii i co 
było wówczas w tej prowincji wyjątkowe, byli wyznania rzymskokatolickiego. Franz 
Wolfgang urodził się 4 marca 1684 roku w rodzinnym majątku Fahrland koło Pocz-
damu. Jego ojciec Christoph (1647–1730), po studiach na katolickim uniwersytecie 
w Pradze i edukacyjnych podróżach po Francji i Włoszech, sprzedał w 1693 roku 
rodzinny majątek elektorowi brandenburskiemu Fryderykowi III (od 1701 r. jako 
król Prus – Fryderyk I) i nabył majątki na Dolnym Śląsku, najpierw Ludów Śląski 
(Deutsch Lauden) w powiecie strzelińskim, a następnie Szczepankowice (Schönban-
kwitz) w powiecie wrocławskim. W 1703 roku uzyskał śląski inkolat. Ożeniony był 
z Theclą Margaretą, córką Reinholda von Münster. Podobnie jak jego ojciec, Franz 
Wolfgang studiował na wydziale prawa na uniwersytecie w Pradze, a następnie pełnił 
funkcje szambelana i radcy dworu biskupa wrocławskiego i księcia nyskiego Franza 
Ludwiga von Pfalz-Neuburg (zmarłego w 1732 r.). W 1722 roku ożenił się z Marie 
Theresią, córką Johanna Erwina von Greiffenclau zu Vollrads, cesarskiego radcy 
dworu i zarządcy arcybiskupstwa w Moguncji. Po śmierci ojca w 1730 roku sprze-
dał dolnośląskie majątki i zakupił mniejsze państwo stanowe (Minderherrschaft) 
frysztackie (Freistadt, Fryštát), które jednak sprzedał w 1737 roku i kupił dobra 
Pławniowice, a następnie w 1748 roku dokupił dobra Ruda i Biskupice, które to 
majątki przekształcił w styczniu 1752 roku w fideikomis pławniowicki. Odziedziczył 
go po kądzieli ród Ballestrem di Castellengo, w rękach którego pozostawał do 1945 
roku. Zwolnił się ze służby państwowej w połowie 1747 roku „z uwagi na zły stan 
zdrowia”, co formalnie potwierdził rozkaz gabinetowy z 24 października 1747 roku. 
Zmarł 22 stycznia 1758 roku w pałacu w Pławniowicach 71 . 

Po ustąpieniu von Stechowa landratem toszeckim został mianowany przez króla 
28 października 1747 roku Carl Friedrich von Bludowsky und Blendowitz. Nie wie-
le udało się o nim zebrać informacji biograficznych, w dodatku często niepewnych 
źródłowo i sprzecznych wzajemnie. Na pewno wywodził się ze starego śląskiego rodu 
Bludowskich i był potomkiem protestanckich Bludowskich herbu Kozioł z Dolnych 
Błędowic (Dolní Bludovice) w księstwie cieszyńskim, wielce zasłużonych dla tamtej-
szego kościoła reformowanego. Urodził się około 1702 roku ze związku Jana Ada-
ma, właściciela Marklowic koło Wodzisławia, z Helenę Katarzynę Gurecką z Kornic 
z raciborskiego. Po zmarłym w 1720 roku ojcu odziedziczył Marklowice Górne. 
Zaciągnął się do armii pruskiej i w 1747 roku był rotmistrzem i szefem sztabu (Stab-
s-Rittermesister) „brązowego” pułku huzarów von Wechmara (Husaren-Regiment 

71 Acta Borussica. Die Behördenorganisation und die Allgemeine Staatsverwaltung Preußens im 18. Jahr-
hundert. Bd. VI, Hälfte 2: Akten vom 31 mai 1740 bis Ende 1745..., s. 541; „Schlesische Instanzien-
Notiz” z lat 1744–1748; J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch […] mit heraldischen und 
historisch-genealogische Erläuterungen. Bd. 6, Abt. 8: Der Abgestorbene Adel der Preussischen Provinz 
Schlesien. Th. 1. Bearb. C. Blařek. Nürnberg 1887, s. 104; O. Völkel: Franz Wolfgang Freiherr von 
Stechow…, s. 56–58; U. Schulz: Die schlesische Landräte…, s. 99; R. Kowalski: Dzieje rodu hrabiów 
von Ballestrem na Górnym Śląsku w latach 1798–1945. Ruda Śląska 1998, s. 14–15; R. Straubel: 
Biographisches Handbuch der preußischen Verwaltungs- und Justizbeamten 1740–1806/15. Bd. I. Mün-
chen 2009, s. 972.
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von Wechmar), którego król Fryderyk II poznał i docenił w czasie wojen śląskich. 
W owym okresie z uwagi na wiek z trudem już radził sobie w czynnej służbie w puł-
ku kawalerii. Nominacja króla nastąpiła wbrew rekomendacji ministra do spraw 
Śląska hrabiego L.W. von Münchowa, który wnioskował o powołanie na to stano-
wisko von Edelmanna72. W lutym 1748 roku von Bludowsky formalnie podał się do 
dymisji w pułku i „poszedł urzędować do powiatu” (und gind in der Kreises). Był 
pierwszym landratem toszeckim, który nie urzędował w swoim majątku. Zamieszkał 
w Szobiszowicach, wydaje się w miejskiej części, o czym piszemy więcej we Wstę-
pie73. Wybór Fryderyka II okazał się w sumie nietrafiony. Najpierw w 1755 roku nie 
sprostał zadaniu poboru tzw. kantonistów do armii pruskiej, za co spotkał się z kry-
tyką władz berlińskich. Następnie jego defensywne postępowanie w trakcie ataku 
wojsk austriackich w 1756 roku na Górny Śląsk, kiedy schronił się w twierdzy Koźle, 
stworzyło co najmniej wrażenie, że wspiera Habsburgów. Czy zdradził Hohenzoller-
nów w czasie wojny siedmioletniej, podobnie jak część górnośląskich, rodzimego po-
chodzenia, landratów, która wsparła działania cesarsko-austriackich wojsk i władz?74 
Wątpliwe, ale wątek ten wymaga również dalszych badań źródłowych. W każdym 
razie został zdymisjonowany z urzędu w 1758 roku. O dalszych jego losach nic nie 
udało się w źródłach odnaleźć, poza informacją podaną przez O. Kutznera, że miał 
odrzucić propozycję wstąpienia w stopniu podpułkownika (Oberst-Leutnant) do 
armii habsburskiej75 .

O kolejnych dwóch landratach toszeckich nie udało się zebrać za dużo informacji 
źródłowych. W czasie ciągle toczonej z Habsburgami wojny, rozczarowany do po-
stawy rodzimych, górnośląskich landratów, na kolejnego landrata toszeckiego król 
desygnował protestanta, wiernego poddanego pruskiego i co ważne wywodzącego się 

72 O. Kutzner podaje, że von Edelmann był wówczas jedynym protestantem wśród ziemiaństwa powiatu 
toszeckiego, czego nie udało się ponadto źródłowo zweryfikować – O. Kutzner: Das Landratsamt in 
Schlesien 1740–1806. Th . II Die Zusammensetzung des Landratsamts. Breslau 1911, s. 9.

73 Bałamutnie R. Straubel podaje, że był Erbherr auf Petersdorf – R. Straubel: Biographisches Hand-
buch..., s. 92. 

74 W czasie wojny siedmioletniej na stronę austriacką przeszli landraci: powiatu prudnickiego – Johann 
Friedrich von Schneckenhausen i powiatu raciborskiego – Carl Joseph von Schimonsky, którzy podob-
nie jak von Bludowsky ze względu na „niedbałość w wypełnianiu obowiązków wobec państwa pru-
skiego” zostali wydaleni ze służby – M. Konopnicka: Oficer – urzędnik – dworzanin. Kariery szlachty 
śląskiej w państwie pruskim (1740–1806). Zielona Góra 2014, s. 249.

75 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Zbiór rękopisów archiwalnych (Rep. 135), sygn. 545 – Rudolph 
Hirsch, Nachrichten über Adelsgeschlechter namentlich aus der Herrschaft Loslau in dem Rybniker Kre-
is, s. 44; „Schlesische Instanzien-Notiz” z lat 1750–1758; J. Sinapius: Des schlesischen Adels Anderer 
Theil, oder Fortsetzung Schlesischer Curiositäten, darinnen die Gräflichen, Freyherrlichen und Adeli-
chen Geschlechter, so wohl schlesischer Extraction, als auch die aus andern Königreichen und Ländern 
in Schlesien kommen, und entweder darinnen noch floriren, oder bereits ausgangen, in völligem Abrisse 
dargestellet werden, nebst einer nothigen Vorrede und Register. Bd. 2. Leipzig–Breßlau 1728, s. 314; 
J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch…, Th. 3. Nürnberg 1894, s. 72; J. Pilnáček: Rody 
starého Slezska. Do druku przyg. K. Müller. T. 2. Brno 1991, s. 464; R.; O. Kutzner: Das Landratsamt 
in Schlesien…, s. 7; M. Konopnicka: Oficer – urzędnik – dworzanin…, s. 249; U. Schulz: Die schlesische 
Landräte unter Friedrich der Grossen. „Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu 
Breslau” 1963, Bd. XVIII, s. 61–62; J. Spyra: Szlachecka rodzina Bludowskich z Dolnych Bludowic 
herbu Kozioł i zabytki sztuki z nią związane. [W:] Familia Silesiae. T. 1. Red. I. Panic, W. Gojniczek, 
M. Makowski. Cieszyn 1997, s. 14–29; R. Straubel: Biographisches Handbuch..., s. 92; R. Sękowski: 
Herbarz szlachty śląskiej. Informator genealogiczno-heraldyczny. T. I:  A–C. Katowice 2002, s. 226–
230.
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rodowo z Brandenburgii. Landratem został mianowany na początku 1759 roku Ernst 
Silvius von Sack, wówczas dziedzic Dzierżna i Ligoty Łabędzkiej i tamże urzędujący, 
od 1775 roku dziedzic na Wieszowej i tam urzędujący i ponownie od 1785 roku na 
Dzierżnie i tam urzędujący. Wywodził się z rozrodzonej, również na Dolnym Ślą-
sku od średniowiecza, szlachty brandenburskiej. Jego ojciec Ernst Heinrich (1674–
1710), ożeniony z von Gartz (1685–1714) był dziedzicem Wziąchowa Wielkiego 
(Gross Tschunkowo) w powiecie milickim i pełnił na początku XVIII wieku urząd 
nadwornego sędziego (Hofrichter) Wolnego Państwa Stanowego (Freie Standesher-
rschaft) Milicz (Militsch), będącego od XVI wieku we władaniu rodu Maltzahn zu 
Penzlin und Wartenberg. Ernst Silvius urodził się 8 września 1710 roku w rodowym 
Wziąchowie Wielkim. O jego drodze życiowej niewiele udało się dowiedzieć poza 
tym, że jak wielu synów drobnej szlachty śląskiej zaciągnął się do wojska, w tym 
przypadku do armii saksońsko-koburskiej, gdzie dosłużył się stopnia porucznika. Po 
zwolnieniu się z wojska na początku lat 50. XVIII wieku zakupił dobra na Górnym 
Śląsku. O jego dokonaniach urzędniczych również niewiele da się powiedzieć, jed-
nak musiał w miarę sprawnie kierować powiatem toszeckim, bo urząd ten pełnił aż 
do listopada 1787 roku. Zmarł 17 kwietnia 1793 roku w Wieszowej. 

Będąc już wiekowo zaawansowany, od 1785 roku rozpoczął starania o miano-
wanie na to stanowisko jednego z siedmiu synów – Johanna Ernsta von Sack, uro-
dzonego w 1752 roku w Wieszowej, który od 1772 roku pracował jako referent we 
wrocławskiej Kamerze Wojenno-Dominialnej. Swoje starania Ernst Silvius uwień-
czył sukcesem w listopadzie 1787 roku, kiedy to minister dla Śląska hrabia K.G. von 
Hoym uzyskał zgodę króla na tę rodową sukcesję na urzędzie landrata toszeckiego. 
Została ona zaburzona, kiedy to Johann Ernst w tym samym czasie został skazany na 
areszt za obrażanie i zakazany pojedynek z kolegą urzędnikiem z Kamery – szambe-
lanem (Kammerherr) von Ziemietzky76, który również ubiegał się o to stanowisko. 
Johanna Ernsta skazano na cztery miesiące aresztu, ale po sześciu tygodniach popro-
sił o zwolnienie z reszty kary i wykupił się, wpłacając w zamian 50 dukatów grzywny. 
Niewątpliwie to gorszące wydarzenie było powodem decyzji Ministra dla Śląska z 25 
września 1789 roku, w wyniku której landrat toszecki Johann Ernst von Sack został 
przeniesiony na stanowisko landrata w Wielkich Strzelcach, który to urząd również 
sprawował krótko, bo tylko do 1793 roku. Johann Ernst von Sack był drugim po von 
Bludowskim landratem rezydującym w Szobiszowicach, a nie we własnym majątku. 
O jego dalszych losach nie udało się znaleźć za wiele informacji, poza tym że od w od 
1782 do około 1795 roku był właścicielem Jaryszowa, ponadto od początku lat 90. 
XVIII wieku był dziedzicem na Wysokiej (tam rezydował) i Kadłubie w powiecie 
wielkostrzeleckim i że zmarł w 1821 roku77 .

76 Ziemieccy byli od pokoleń zasiedziali w powiecie i wówczas byli dziedzicami Łubia. Franz Ludwig von 
Ziemietzky w latach 1744–1757 był deputowanym powiatowym – „Schlesische Instanzien-Notiz” z lat 
1744–1757; O. Kutzner (Das Landratsamt in Schlesien…, s. 33) podaje, że Ziemietzky był aspirantem 
przy Ernscie Silviusu von Sacku, zastępując go w czasie jego choroby.

77 „Schlesische Instanzien-Notiz” z lat 1759–1793; „Schlesische Provinzialblätter” 1787, Nr. 12, s. 557, 
1789, Nr. 10, s. 374; J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch…, Th. 1. Nürnberg 1887, 
s. 91; O. Kutzner: Das Landratsamt in Schlesien…, s. 6; U. Schulz: Die schlesische Landräte…, s. 91–
92; R. Straubel: Biographisches Handbuch…, s. 838.
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W 1789 roku landratem został mianowany Gustav Wenzel von Larisch, urodzo-
ny około 1745 roku w Opolu, wówczas posiadacz Wilkowic – i tam rezydujący, Kęp-
czowic i Zbrosławic oraz kolonii tzw. fryderycjańskiej założonej w latach 1775–1777 
na gruntach Wilkowic, zwanej pierwotnie jako Wilkowicka Kolonia (Wilkowitzer 
Kolonie), a z czasem od lat 30. XIX wieku pod nazwą urobioną od jego nazwiska 
rodowego jako Larischhof78. Pochodził z rodziny ewangelickiej, spokrewnionej z pro-
testancką linią hrabiów Henckel von Donnersmarck na Świerklańcu. Jego ród wywo-
dził się z szeroko rozrodzonej od średniowiecza szlachty na Morawach, w Czechach 
oraz od XV wieku na Górnym Śląsku. Studiował prawo na Uniwersytecie w Halle, 
następnie służył w armii pruskiej, osiągając stopień kapitana. Ożeniony był z Frie-
dericke, córką Erdmanna Jaroslawa von Skrbensky, właściciela Bzia Górnego, który 
w latach 1748–1755 był landratem pszczyńskim. Ze związku tego pozostał bezdziet-
ny, stąd jego dobra przejął siostrzeniec jego żony Carl von Koschützky, używający 
później nazwiska Koschützky-Larisch. Był aktywny politycznie w ziemiaństwie to-
szeckim od końca lat 70. XVIII wieku i w latach 1778–1780 był najpierw deputo-
wanym powiatowym, a w latach 1781–1785 komisarzem marszowym w powiecie. 
Jego aktywność i sprawność została dostrzeżona i w 1785 roku został mianowany 
landratem wielkostrzeleckim, który to urząd sprawował do 1789 roku, kiedy to 
został przeniesiony na analogiczne stanowisko powiatu toszeckiego, co – jak wyżej 
opisano – było związane z „aferą” Johanna Ernsta von Sacka. W 1807 roku ustanowił 
fundację dla ubogich ze swoich dóbr, która działała przez prawie cały XIX wiek. 
Urząd landrata sprawował do śmierci, która nastąpiła 4 czerwca 1810 roku po – jak 
odnotował „Schlesische Provinzialblätter” – „po długich cierpieniach”. Sprawował 
swój urząd, rezydując w swoim pałacu w Wilkowicach – jako ostatni z tej epoki wy-
łącznie w swojej ziemiańskiej siedzibie, w trudnych czasach dla Prus i dla pruskiego 
Górnego Śląska, naznaczonych wojnami napoleońskimi oraz pierwszym etapem re-
form Steina–Hardenberga79 . 

Landratem, podczas urzędowania którego dokonane zostały zasadnicze zmia-
ny w podziale administracyjnym Śląska, w tym okrojenie terytorialne powiatu to-
szeckiego, był Johann Rudolph von Zawadzky-Polanka. Zawadzcy wywodzić się 
mieli z drobnej szlachty górnośląskiej wzmiankowanej już od XV wieku, a osiadłej 
w pszczyńskim, której główną siedzibą od połowy XVI wieku były Łaziska Dolne. 
Wywodzić się mieli z rycerstwa wielkopolskiego, stąd podobno przydomek Polan-
ka. W czasie reformacji XVI wieku Zawadzcy przeszli na luteranizm, podobnie jak 
za nimi większa część poddanych mieszkańców Łazisk. Byli lennikami panów na 
Pszczynie, pełniąc różne funkcje w administracji pszczyńskiego Wolnego Państwa 
Stanowego. Johann Rudolph urodził się 6 lipca 1754 roku w rodzinnym majątku 
w Łaziskach Dolnych. Jego ojciec Johann George Wilhelm (1720–1787), po służbie 
wojskowej w stopniu oficerskim u boku księcia Friedricha Erdmanna von Anhalt-
Cöthen w czasie wojny siedmioletniej, pełnił w zarządzie dóbr pszczyńskich funkcję 
nadwornego łowczego (Jäger- und Forstmeister). Ożeniony był z Charlotte Ernestine 

78 Obecnie wieś Laryszów w powiecie tarnogórskim.
79 „Schlesische Instanzien-Notiz” z lat 1778–1810; „Schlesische Provinzialblätter” 1789, Nr. 10, s. 74, 

1810 Nr. 6, s. 585; R. Straubel: Biographisches Handbuch…, s. 554; U. Schulz: Die schlesischen Land-
räte…, s. 116; J. Pilnáček: Rody starého Slezska. T. 3. Oprac. K. Müller. Brno 1991, s. 737–745.
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von Gaffron (1728–1803), wywodzącej się ze starego rodu dolnośląskiego mającego 
wówczas majątki w powiecie strzelińskim. Johann Rudolph również wstąpił do armii 
pruskiej i walczył jako porucznik w pułku huzarów von Grölinga w wojnie o sukcesję 
bawarską (1778–1779)80. Wystąpił z armii w 1786 roku jako inwalida. W 1784 roku 
pojął za żonę Barbarę von Tluck und Tschonowitz (?–1831), dziedziczkę po zmarłym 
w 1775 roku Antonim, właścicielu Gierałtowic, które stały się jego siedzibą. Ze 
związku tego urodziło się 12 dzieci, z których większość skoligaciła się z głównymi 
rodami szlacheckimi w powiecie toszeckim i szerzej górnośląskimi. W 1788 roku 
został przyjęty do cywilnej pruskiej służby państwowej, zostając zarządcą urzędu 
solnego (Salzfaktor) w Pszczynie. Rozkazem gabinetowym z 1 lutego 1795 roku zo-
stał mianowany landratem powiatu Ostrzeszów (Schildberg) z siedzibą w Baranowie 
(Baranov) w departamencie kaliskim Prowincji Prus Południowych (Südpreußen). 
Pełnił tę funkcję do upadku władztwa pruskiego nad Wielkopolską w wyniku klęski 
1806 roku. Jednocześnie od 1801 roku udzielał się w powiecie toszeckim, gdzie był 
starszym ziemskim i pełnił funkcje powiatowego komisarza marszowego (drugiego) 
oraz komisarza urbialnego. W lipcu 1810 roku został mianowany na urząd landrata 
toszeckiego, który sprawował początkowo z pałacu w Gierałtowicach, a od 1817 
roku jako pierwszy z landratów w Gliwicach. W 1823 roku został mianowany na sto-
pień kapitana w rezerwie. Urząd landrata pełnił do śmierci, która nastąpiła w Gierał-
towicach 22 kwietnia 1823 roku81 . 

Kolejnym landratem został mianowany baron Maximilian Friedrich Christian 
von Brettin. Był pierwszym landratem mianowanym dla pomniejszonego wówczas 
terytorialnie powiatu toszeckiego i przemianowanemu coraz częściej na powiat to-
szecko-gliwicki oraz pierwszym w XIX wieku, który nie był osiadłym w powiecie 
ziemianinem. Wywodził się z rodu wyznania ewangelickiego, którego indygenat się-
gał Turyngii i Saksonii co najmniej XVI wieku. Urodził się w 1772 roku w rodzinnym 
majątku Brettin koło miasta Jerichow w Saksonii-Anhalt82, ze związku Carla Ernsta 
von Brettin z Clarą Maximiliane Eleonore von Sebottendorff. Jego ojciec, podobnie 
jak wielu przedstawicieli szlachty z tej części Saksonii, służył w armii pruskiej, gdzie 
dosłużył się stopnia pułkownika. Karierę wojskową w fryderycjańskich formacjach 
wybrało też dwóch jego braci83. Przyszły landrat w latach 1789–1791 pobierał nauki 
w znanej Klosterschule w Ilfeld koło Nordhausen w Turyngii, a następnie studiował 
ekonomię na uniwersytecie w Halle. W 1793 roku wstąpił na służbę pruską, ale 

80 Podobnie jak jego trzej bracia, również zasłużeni w wojnie o sukcesją bawarską, którzy doszli do stopni 
oficerskich w tym samym pułku huzarów, osiągając szarże: Carl August (1755–1823) – majora, Wil-
helm August (1758–1822) – kapitana, Friedrich Erdmann (1767–?) – porucznika.

81 „Schlesische Instanzien-Notiz” z lat 1801–1823; „Schlesische Provinzialblätter” 1823, Nr. 5, s. 472; 
Henryk Wilhelm Fryderyk Schaeffer. Kronika Wolnego Państwa Stanowego a od 1827 r. Księstwa 
Pszczyńskiego. Cz. I i II. Tłum. B. Spyra. Pszczyna [b.r.w.], s. 58, 78; J. Pilnáček: Rody starého Slez-
ska…, T. 5, s. 1421; Neues preussischen Adels-Lexikon, oder Genealogische und diplomatische den 
in der preussischen Monarchie, ansässigen oder zu derselben in Beziehungen stehenden fürstlichen, 
gräflichen, freiherrlichen und adeligen Häuser, mit der Angabe ihrer Abstammung, ihres Besitzthums, 
ihres Wappens und der aus ihnen hervorgegangenen Civil und Militärpersonen, Helden, Gelehrten und 
Künstler. Bearb. L. von Zedlitz-Neukrich. Bd. IV: P–Z. Leipzig 1837, s. 365; H. Polak: Siedem wieków 
Gierałtowic. Gliwice 1997, s. 73–74; R. Straubel: Biographisches Handbuch…, s. 1135.

82 Obecnie Brettin jest dzielnicą miasta Jerichow w kraju związkowym Saksonia-Anhalt.
83 Ludwig Ditrich w stopniu porucznika zaciągnął się w 1800 r. do służby portugalskiej i później wyjechał 

do Brazylii, gdzie słuch po nim zaginął; Georg Leopold w 1830 r. był kapitanem jazdy.
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cywilną, i był przez wiele lat urzędnikiem na stanowisku referendarza kameralnego 
(Kammerreferendar) najpierw w Kamerze Wojny i Domen84 w Bayreuth, a póź-
niej na przełomie XVIII i XIX wieku w landraturze (Kreis-Directorium) powia-
tu Bayreuth na stanowisku asystenta sekretarza powiatowego (Kreis-Secretariats-
Assistent). Skądinąd w 1800 roku zakupił majątek Meyernberg85 koło Bayreuth, 
który utracił w wyniku licytacji w 1830 roku. W czasie wojny wyzwoleńczej lat 
1813–1815 ochotniczo służył w śląskiej landwerze (Schlesischen Landwehr), którą 
to służbę ukończył w stopniu kapitana. Został ciężko ranny i pozostał inwalidą. Po za-
kończeniu wojen napoleońskich znalazł zatrudnienie w nowo utworzonym urzędzie 
rejencyjnym w Opolu na stanowisku referendarza. Przez krótki czas w 1821 roku 
pełnił funkcję zastępcy landratów w Prudniku oraz w Wielkich Strzelcach. Urząd 
landrata toszecko-gliwickiego początkowo objął w formie komisarycznej w maju 
1823 roku, a z mianowania królewskiego od 14 stycznia 1824 roku86. Co zrozumiałe, 
w przeciwieństwie do większości swoich poprzedników mieszkających w swoich 
toszecko-gliwickich dobrach, zamieszkał w Gliwicach i tam też urzędował. Pozostał 
bezżenny. Urząd sprawował do śmierci w dniu 18 sierpnia 1832 roku. Na jego po-
grzebie w obrządku luterańskim, który odbył się 21 sierpnia 1832 roku w Gliwicach, 
obecny był sam prezydent rejencji opolskiej Theodor Gottlieb von Hippel87 .

Po śmierci von Brettina nastąpił powrót do obsadzania urzędu landrata przez 
przedstawicieli ziemiaństwa z powiatu. Najpierw od września 1832 roku do końca 
1833 roku funkcję tę komisarycznie sprawował Joseph von Jarotzky. Pochodził 
z starego szlacheckiego rodu Jarockich, herbu Rawicz, wywodzącego się z Króle-
stwa Polskiego, wyznania katolickiego, której przedstawiciele osiedlali się już w XVI 
wieku na Górnym Śląsku. Od XVII wieku był to ród rozrodzony na kilka linii, po-
siadających majątki głównie w księstwie raciborskim, w okolicach Rybnika. Uro-
dził się 20 kwietnia 1773 roku w Gaszowicach. Jego pierwszą żoną była poślubiona 
w 1796 roku Anna Karoline Bernhardine (zmarła w 1817 r.), córka barona Johan-

84 Beyreuth było stolicą margrabstwa Beyreuth-Ansbach, w którym w 1791 r. władzę objęli królowie 
Prus. Ministrem w księstwie był ówczesny baron Carl August von Hardenberg.

85 Obecnie jest to dzielnica miasta Bayreuth w kraju związkowym Bawaria.
86 Królowi zostały przez sejmik powiatowy przedstawieni trzej kandydaci: von Goerne (dostał 24 głosy), 

właściciel Sierot Friedrich Joseph Hetschko (18 głosów) i von Brettin (23 głosy) – Archiwum Pań-
stwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach (dalej: AP Gliwice), zespół 15/32 Wydział Powiatowy 
w Toszku-Gliwicach (dalej: KAG), sygn. 31.

87 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin (dalej: GStA), zespół I HA Rep. 89, Nr. 
138721, 13872; Archiwum Państwowe w Opolu (dalej: AP Opole), zespół 45/1191 Rejencja Opolska 
(dalej: RO), sygn. 670; „Bayreuther Intelligenz-Zeitung” z 27 grudnia 1800, nr 80; Addreß-Handbuch 
für die fränkischen Fürstenthümer Ansbach und Bayreuth. Bayreuth 1801; „Schlesische Instanzien-No-
tiz” z lat 1823–1832; „Schlesische Provinzialblätter” 1823, Nr. 5, s. 458; „Der oberschlesische Wan-
derer” nr 35 z 28 sierpnia 1832, nr 35, s. 1 i z 4 września 1932, nr 36, s. 1; „Berlinischer Nachrichten 
von Staats- und Gelehreten Sachen” z 1 kwietnia 1819, nr 39; Königlich Bayerisches Inteligenz-Blatt 
für den Ober-Main-Kreis. Auf das Jahr 1830. Bayreuth 1830, s. s. 684–685, 689, 706; Register über 
die 10 ersten Jahrgänge des neuen Nekrologs des Deutschen. Weimar 1836; Neues preussischen Adels-
Lexikon… Bd. Supplement. Leipzig 1839, s. 74; J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch…, 
Th. 3. Nürnberg 1894, s. 73; Geschichte des Oberlausitzischen Adels und seiner Güter 1635–1815. Bd. 
I. Bearb. W. von Boetticher. Görlitz 1912, s. 205–206; K. Hankel-Kühn: Das Quirlbutterfass – eine 
technische Innovation aus Stotterheim. „Heimatblatt Stotterheim” z lipca 2011, nr 7, s. 4; Militär und 
Gesellschaft in Preußen. Quellen zur Militärsozialisation 1713–1806. Archivalien in Berlin, Dessau 
und Leipzig. Hrsg J. Kloosterhuis, B.R. Kroener, K. Neitmann, R. Pröve. Bearb. P. Bahl, C. Nowak, 
R. Pröve. Th. III: Indices und Systematiken. Berlin 2015.
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nesa Nepomucena von Welczek, pana na Łabędach i Wielkim Dubieńsku. W 1799 
roku kupił od teścia Błażejowice, Ziemięcice, Przezchlebie i Świętochłowice, które 
w następnych latach zbył i zakupił – lub otrzymał w wianie drugiej żony Anny, córki 
Antona Andresa von Garnier z Lublińca – Wielowieś. W latach 20. i 30. XIX wieku 
był starszym ziemstwa powiatowego i pełnił funkcje przewodniczącego sejmiku po-
wiatowego, a także deputowanego powiatowego. Był znany z głębokiej religijności, 
w tym z szerokiej znajomości teologii katolickiej. Zmarł 22 kwietnia 1855 roku 
w Raciborzu88 . 

Z dniem 1 stycznia 1834 roku król mianował landratem Alberta Carla von 
Grölinga, właściciela Szałszy i Żernik (szlacheckich), kolejnego ziemianina z powia-
tu, chociaż o świeżym rodowodzie ziemiańskim w tym powiecie. Na urząd został 
wprowadzony 1 lutego 1834 roku przez wiceprezydenta rejencji opolskiej Paula von 
Schrötera. Był przedstawicielem ziemiaństwa pochodzącego ze starych krajów pru-
skich, wyznania protestanckiego, osiedlających się na Górnym Śląsku po 1742 roku. 
Protoplasta rodu był z urodzenia „niskiego stanu”, wywodził się z rodziny zawodo-
wych żołnierzy pochodzących z księstwa Saksonia-Anhalt89. Założycielem rodu na 
Górnym Śląsku był Johann Benedikt Gröling (też zapisywane Grölingk), urodzony 
23 listopada 1726 roku w Achersleben w Górach Harcu, który podobnie jak jego 
ojciec był żołnierzem w armii pruskiej i przeszedł karierę w pułkach huzarów od 
szeregowca do uzyskanego w 1787 roku stopnia generała majora. Został uszlachcony 
w 1768 roku przez króla Fryderyka II za wybitne zasługi w wojnach śląskich, a za 
dokonania w czasie wojny o sukcesję bawarską, zwaną też wojną kartoflaną (1778–
1779), został odznaczony najwyższym pruskim odznaczeniem Pour le Mérite. Jego 
pułk, Husaren-Regiment Nr. 690, którego żołnierze zwani byli od koloru umunduro-
wania „brązowymi huzarami”, po wojnie siedmioletniej stacjonował w Pyskowicach, 
co skłoniło go do zainteresowania się okolicznymi dobrami. W 1770 roku zakupił od 
hrabiego Franza Augusta von Nayhausa dobra Pniów, z których uczynił na pewien 
czas główną rezydencją rodzinną. W następnych latach powiększał dobra o zakupio-
ne od hrabiego Magnusa von Schacka dobra Wielowieś i Wojska, które wkrótce od-
sprzedał swojemu zięciowi Georgowi Heinrichowi von Holly-Ponientzietz, a w 1781 
roku nabył od hrabiego Ludwiga Friedricha von Schlabrendorfa dobra Rudziniec 
i Rudno. Zmarł 25 sierpnia 1791 roku w Pniowie i tam został pochowany w rodzin-
nym mauzoleum. Majątek został podzielony pomiędzy jego dwóch synów91: starszy 
Karl przejął Rudziniec i Rudno, a młodszy Friedrich Leopold, ojciec późniejszego 
landrata – Pniów. Friedrich Leopold nabył w następnych latach kolejne dobra, w tym 

88 „Schlesische Provinzialblätter” 1823, nr 5, s. 459; „Schlesische Instanzien-Notiz” z lat 1829–1834; 
„Der oberschlesische Wanderer” z 30 września 1833, nr 40; B. Nietsche: Historia miasta Gliwice…, 
s. 198, 341, 485. J. Pilnáček: Die älteste Genealoghie der Welczek…, Breslau 1938, s. 69, tab. nr III; 
A. Weltzel: Geschichte des Ratiborer Archipresbyterats. Breslau 1896, s. 113; R. Sękowski: Herbarz 
szlachty śląskiej..., T. III: H–K. Katowice 2003, s. 234–237.

89 Jego ojciec doszedł w swojej wojskowej karierze do stopnia podoficerskiego w armii pruskiej.
90 W latach 1785–1790 dowodził tym pułkiem, stąd nazywany był wówczas Husaren-Regiment Nr. 6 von 

Gröling.
91 Pochodzili ze związku małżeńskiego z mieszczką z Twardogóry (Festenberg) w powiecie sycowskim, 

Julianną Habel. 
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Zaolszany Wielkie oraz przede wszystkim Ligotę92, którą już w XIX wieku dla od-
różnienia od innych miejscowości o tej samej nazwie w powiecie toszecko-gliwickim 
zaczęto nazywać Ellguth von Gröling93 . 

Albert Carl urodził się 16 marca 1803 roku w Pniowie ze związku Leopolda 
Friedricha z Karoline Friedericke Schack von Wittenau. Niewiele udało się zebrać 
informacji o jego młodości, wykształceniu i doświadczeniu zawodowym. W każdym 
razie z uposażeń rodzinnych otrzymał niewielką wioskę Zaolszany Wielkie, stąd uży-
wał początkowo przydomka aus Gross Zaolschan. Jego pozycja w powiecie wzrosła 
dopiero w wyniku kolejnych mariaży Grölingów z najbardziej chyba wpływowym 
w powiecie rodem Welczków na Łabędach i Wielkim Dębieńsku. Najpierw za synów 
barona Josefa Bernharda von Welczek wyszły jego siostry, Luisa i Henrietta, a w 1829 
roku późniejszy landrat pojął za żonę szwagierkę swoich sióstr Antonię Johannę von 
Welczek. Ta za posag kupiła w 1836 roku dobra rycerskie Żerniki i w 1838 roku 
Szałszę z zaniedbanym pałacem. Szałsza stała się siedzibą rodziny. Antonia Johanna 
zapisała się w wdzięcznej pamięci okolicznej ludności przez prowadzone przez nią 
akcje charytatywne, stąd otrzymała przydomek „matki ubogich”. Jej mąż wydaje się 
był sprawnym zarządcą tak dóbr rodowych, między innymi rozpoczął osuszanie oko-
licznych bagien, jak i samego powiatu, w tym przygotował wydawanie powiatowego 
dziennika urzędowego pod tytułem „Tost-Gleiwitzer Kreisblatt”, którego pierwszy 
numer ukazał się w 1841 roku. Małżeństwo musiało być wyjątkowo szczęśliwe, bo-
wiem kiedy w styczniu 1840 roku zmarła w wieku zaledwie 33 lat żona landrata, ten 
podał się do dymisji z urzędu i nie odzyskał już poprzedniej aktywności. Zmarł 15 
lutego 1846 roku w Szałszy. Dobra Szałsza-Żerniki pozostały w rękach jego potom-
ków do 1945 roku94 .

Po rezygnacji von Grölinga władze rejencyjne wyznaczyły w marcu 1840 roku 
landrata komisarycznego w osobie Oswalda Ludwiga von Sacka. Wywodził się z dol-
nośląskiej linii rodu, którego górnośląscy przedstawiciele, jak o tym pisaliśmy, pełnili 
urząd landratów toszeckich w drugiej połowie XVIII wieku. Był jak cały ród wyzna-
nia protestanckiego. Urodził się 24 października 1809 roku w Głogowie. Jego ojciec 
był urzędnikiem głogowskiego powiatowego urzędu podatkowego. Po ukończeniu 
gimnazjum w rodzinnym mieście odbył studia prawnicze na uniwersytetach w Halle, 
Heidelbergu i Berlinie. Miał ciekawy epizod w czasie swoich studiów, jakim był ak-
tywny udział w zakazanych wówczas korporacjach akademickich (Burschenschaft), 
włącznie z pojedynkami między akademikami, za co został nawet aresztowany, co 

92 Pniów sprzedał w 1819 r. i główną siedzibą tej linii rodu stała się Ligota, która w posiadaniu Grölingów 
pozostawała do lat 80. XIX wieku.

93 Była urzędową nazwą miejscowości do 1945 r., w latach 1945–1983 nosiła nazwę Ligota Kradziejow-
ska, a od 1983 r. Ligota Łabędzka.

94 „Schlesische Instanzien-Notiz” z lat 1834–1841; „Amts-Blatt der Königlichen Regierung zu Oppeln” 
z 21 marca 1834, Nr. III, s. 19; „Der oberschlesische Wanderer” z 6 stycznia 1834, Nr. 1, s. 7, z 4 
lutego 1840, Nr. 6, s. 23, z 17 lutego 1846, Nr. 7, s. 27; Biographisches Lexikon aller Helden und Mi-
litairpersonen, welche sich in Preußischen Diensten berühmt gemacht haben. Th. 2: G–L. Berlin 1789, 
s. 73–74; Neues preussischen Adels-Lexikon…, Bd. 2: E–H. Leipzig 1836, s. 285; J. Pilnáček: Die älteste 
Genealoghie der Welczek…, T. V; O. Völkel: Johann Benedikt Jakob von Gröling. „Der oberschlesische 
Wanderer” z 4 czerwca 1943, Nr. 152, s. 12; J. Jenczelewska: Groelingowie. Śląska szlachta z Szałszy, 
Rudzińca i Pniowa, ale i z kroplą chińskiej krwi. „Nasza Historia. Dziennik Zachodni” 2016, nr 12, 
s. 18–19.
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jednak nie przeszkodziło mu w karie-
rze urzędniczej. Rozpoczął ją w 1838 
roku, po zdaniu odpowiednich egza-
minów urzędniczych, od stanowiska 
asesora w urzędzie rejencji opolskiej. 
Komisarycznym landratem powiatu to-
szecko-gliwickiego był do końca 1840 
roku. Kontynuował karierę w pruskiej 
administracji na Śląsku i później był 
między innymi landratem prudnickim 
(1842–1843) i oleskim (1844–1848), 
radcą w rejencjach opolskiej i legnic-
kiej oraz nadradcą w rejencji opolskiej 
i wrocławskiej. Przeszedł na emeryturę 
w 1886 roku95 .

Przez prawie cały rok 1841 na stano-
wisku landrata toszecko-gliwickiego był 
wakat, jednak toczyły się postępowa-
nia administracyjne w celu wyłonienia 
nowego landrata. Na sejmiku powiato-
wym, który zebrał się 20 kwietnia 1841 
roku w Pyskowicach, landratem został 
wybrany Carl Ernst von Strachwitz, 
hrabia von Gross-Zauche und Camminetz, właściciel dóbr kamienieckich. Miano-
wanie na urząd otrzymał rozkazem gabinetowym z 1 stycznia 1841 roku, a „wpro-
wadzony został na urząd” 31 stycznia 1842 roku. C.E. von Strachwitz wywodził 
się ze starego śląskiego rodu, wzmiankowanego już w XIII wieku, a wywodzącego 
się z podwrocławskiej miejscowości Strachowice (Strachwitz), obecnie wchodzącej 
w skład Wrocławia. Według legendy w bitwie pod Legnicą w 1241 roku miało brać 
udział 12 braci ze Strachowic, którą przeżył tylko jeden z nich i stał się protoplastą 
rycerskiego rodu Strachwitzów. Najstarszym znanym przedstawicielem rodu jest 
Woislaus de Strachowitz, wymieniony w dokumentach z 1285 roku. W następnych 
stuleciach ród licznie rozrodzony na Dolnym i Górnym Śląsku. W 1630 roku z rąk 
cesarza Ferdynanda II Habsburga otrzymali tytuł baronów cesarstwa z Suchej Wiel-
kiej (Groß Zauche, w powiecie trzebnickm) – Reichsfreiherr von Strachwitz und 
Groß Zauche. Rola górnośląskiej gałęzi rodu wzrosła, kiedy urodzony ze związku 
Johanna Friedricha von Strachwitz i Sophie von Frankenberg und Proschlitz, w po-
siadaniu których był wówczas majątek Cieszowa w powiecie lublinieckim, Johann 
Mauritius, robiąc karierę w Kościele rzymskokatolickim na Śląsku, doszedł do god-
ności biskupa sufragana i później generalnego wikariusza diecezji wrocławskiej. Fak-
tycznie kierujący diecezją po wygnaniu w latach 1766–1781 przez władze pruskie 
biskupa wrocławskiego Philippa Gottharda von Schaffgotscha. 

Jego młodszy brat Carl Joseph (1724–1810) zakupił w 1750 roku od Martina 
Scholtza von Löwenckron majątek Kamieniec. W dalszych latach dokupił następne 

95 AP Opole, RO, sygn. 1040. 

Komisaryczny landrat w 1840 roku Oswald 2. 
Ludwig von Sack z żoną
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majątki w powiecie toszeckim: Księży Las (w 1754 r.) i Ziemięcice (w 1802 r.). Swą 
główną rezydencją uczynił pałac w Kamieńcu, stopniowo go rozbudowując. W 1798 
roku odziedziczył po bezdzietnej ciotce Sophie, żonie barona Ludwiga von Larischa, 
dobra Kamień Śląski i państwo wodzisławskie. Pomimo katolickiego wyznania Carl 
Joseph von Strachwitz w czasie wojen śląskich stawał konsekwentnie po stronie 
króla pruskiego Fryderyka II. W zamian otrzymał w 1798 roku z rąk króla Fryderyka 
Wilhelma III tytuł hrabiowski, z dodaniem do nazwiska rodowego „z Kamieńca” – 
Graf Strachwitz von Groß-Zauche und Camminetz. Nie zapomniał przy tym o po-
twierdzenie tego tytułu przez cesarza austriackiego, co uczynił Józef II Habsburg 
w 1799 roku. Górnośląscy Strachwitzowie utrzymywali bliskie kontakty z dworem 
habsburskim i szlachtą austriacką. Po jego śmierci w 1810 roku majątek został po-
dzielony pomiędzy jego dwóch synów. Starszy Ernest Joachim odziedziczył majątek 
Kamień Śląski (Gross Kamin, w powiecie krapkowickim) i przez pewien czas w jego 
posiadaniu pozostające państwo wodzisławskie. Gałąź ta otoczyła szczególną admi-
racją kult św. Jacka Odrowąża, a Kamień Śląski był i pozostał śląskim sanktuarium. 
Każdy z męskich potomków tej odnogi rodziny von Strachwitz otrzymywał co naj-
mniej na drugie imię Hyazinth (Jacek). Najbardziej znanym z XX wieku przedsta-
wicielem tej linii, przynajmniej w ogólnym odbiorze, jest generał Hyazinth hrabia 
Strachwitz, zwany Panzergraf, dowódca pancernych dywizji niemieckich w czasie II 
wojny światowej. 

Młodszy syn Carla otrzymał dobra kamienieckie i stał się protoplastą tej linii 
rodu. Z jego związku z baronówną Antonie von Ratschütz, wywodzącą się z dolnoślą-
skiej szlachty, urodził się 16 stycznia 1799 roku w Wiedniu najstarszy ich syn – Carl 
Ernst, późniejszy landrat. Po nauki został wysłany do wiedeńskiej szkoły kadetów 
Theresianischer Institut96, którą ukończył w 1816 roku. Następnie w tym samym 
roku podjął służbę w armii austriackiej, co nam się może dzisiaj wydawać dziwne, 
jako że był poddanym króla Prus, którą pełnił do 1823 roku. W latach 1816–1819 
najpierw jako kadet, a później podporucznik służył w pułku kirasjerów (Cuiresiers 
Regiment Großürsten Kanlin), w latach 1819–1820 w pułku ułanów (Ulanen Re-
giment Fürst Schwarzenberg), a w latach 1820–1823 był adiutantem feldmarszał-
ka Johanna Chevaliera Piccard von Grünthal. Z austriackiej służby wojskowej wy-
stąpił w kwietniu 1823 roku i osiadł w Kamieńcu. W tym samym roku ożenił się 
z pochodzącą z księstwa Anhalt-Cöthen baronówną Mathilde von Erstenberg zum 
Freyenthurm, ze związku którego narodziło się pięcioro dzieci, w tym dwaj syno-
wie, starszy Rudolph i młodszy Arthur. Dziedzicem na Kamieńcu został z czasem 
Rudolph, który wobec bezdzietności przekazał majątek Arthurowi w 1883 roku, 
o czym jeszcze wspomnimy. W pełni zarząd dóbr kamienickich objął po śmierci 
w 1837 roku ojca. Od 1830 roku rozpoczął karierę polityczną w powiecie: w 1830 
roku został wybrany na sejmiku powiatowym na starszego ziemskiego, a w 1834 roku 
na deputowanego powiatowego. Jako nowo wybrany landrat przekonał Prezydenta 
rejencji opolskiej o przeniesieniu siedziby landrata z Gliwic do pałacu w Kamieńcu. 
Po rewolucji ustrojowej Prus czasów Wiosny Ludów, która ustanowiła monarchię 
konstytucyjną, w 1849 roku przystąpił do kampanii wyborczej do izby niższej, po-
selskiej (Abgeordnetenhaus) Sejmu pruskiego (preußischer Landtag), którą – co nie 

96 Obecnie nosząca nazwę Theresianische Militärakademie .
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może dziwić – wygrał i kolejne wybory wygrywał przez następne prawie dwadzieścia 
lat. Do śmierci pozostawał posłem do tego parlamentu, gdzie współtworzył Partię 
Konserwatywną (Konservative Partei), która reprezentowała interesy ziemiaństwa, 
głównie wschodniopruskiego (junkrów). Był za zasługi nie tylko dla Prus, ale też 
monarchii habsburskiej oraz Kościoła rzymskokatolickiego wielokrotnie wyróżnia-
ny i odznaczany, między innymi tytułem austriackiego cesarskiego i królewskiego 
podkomorzego (K.u k. Kammerherr), rycerza pruskiego Orderu Czerwonego Orła 
(Roter Adler-Orden) II klasy z wieńcem dębowym i gwiazdą, królewskiego pruskie-
go Orderu Korony (Königlicher Kronenorden) III klasy, rycerza honorowego Zakonu 
Maltańskiego itd. W związku z długotrwałą chorobą podał się z dniem 1 lipca 1869 
roku do dymisji z urzędu landrata. Pożegnalny list do mieszkańców powiatu z 14 
czerwca 1869 roku zakończył słowami: „Gott schütze auch ferner den mir so lieben 
Kreis Tost-Gleiwitz.”97 Zmarł 15 lipca 1869 w Kamieńcu. Jego urzędowanie jako 
landrata w powiecie toszecko-gliwickim było bezprecedensowe, nie tylko z uwagi na 
prawie trzydziestoletnie sprawowanie tej funkcji, ale również wpływu, jaki wywarł 
na powiat swoją osobowością98  . 

W związku z długotrwałymi nieobecnościami Carla Ernsta von Strachwitza w po-
wiecie, związanymi z jego uczestniczeniem w latach 1849–1869 w obradach pruskie-
go Sejmu, władze rejencyjne wyznaczały jego zastępców. Generalnie byli to starsi 
ziemscy, chociaż z różnych powodów byli powoływani na ten urząd również czasowo 
urzędnicy rejencyjni, np. w 1867 roku asesor Viecenz99. Zastępcami von Strachwitza 
chronologicznie było głównie dwóch przedstawicieli szlachty z powiatu toszecko-
gliwickiego. Najpierw od sierpnia 1849 roku do 1862 roku był to baron Joseph 
Bernhard von Wilczek (1805–1862), właściciel dóbr Łabędy, wyznania katolickiego, 
skądinąd skoligacony z Carlem Ernestem von Strachwitz przez matkę Antonie von 
Strachwitz, z gałęzi rodowej z Kamienia Śląskiego. W latach 1845–1858 pełnił funk-
cję deputowanego powiatowego100. Następnie powiatem zastępczo zarządzał Fedor 
von Zawadzki (1821–1908) – kolejny ziemianin wyznania katolickiego, właściciel 
Poniszowic, Niewiesza, Jaryszowa i Niekarmi. Był synem i dziedzicem Franza von 
Zawadzkiego (1791–1849) ze związku z Barbarą Babette z domu von Rudziński 
(1798–1871). Jego ojciec, pochodzący z Małopolski, dorobił się majątku jako za-
rządca inwestycji hutniczych nad Małą Panwią hrabiego Andreasa Marii von Renarda 
z Wielkich Strzelec. Od jego nazwiska urobiono dzisiejszą nazwę miasta Zawadzkie 

97 „Tost-Gleiwitzer Kreisblatt” z 17 czerwca 1869, Nr. 24, s. 1.
98 AP Opole, RO, sygn. 1120; „Tost-Gleiwitzer Kreisblatt” z 9 sierpnia 1849, Nr. 32, s. 1, z 5 listopada 

1868, Nr. 45, s. 1, z 17 czerwca 1869, Nr. 24, s. 1; „Schlesische Instanzien-Notiz” z lat 1836–1858; 
Neues preussischen Adels-Lexikon… Bd. 4: P–Z. Leipzig 1837, s. 247; Wappen- und Handbuch des in 
Schlesien (einschließlich der Oberlausitz). Hrsg. A. von Krane. Görlitz 1901–1904, s. 132–133; Neues 
allgemeines Deutsches Adels-Lexikon. Hrsg. H. Kneschke. Bd. IX (Steinhaus–Zwierlein). Leipzig 1930, 
s. 70; Z. Surman: Wyniki wyborów do Pruskiego Konstytucyjnego Zgromadzenia Narodowego i Izby 
Posłów Sejmu Pruskiego na Śląsku w latach 1848–1918. „Studia i Materiały z Dziejów Śląska” 1966, 
T. VII, s. 126–127; Z. Jedynak, Z. Kiereś: Wielkie rody, wielka własność. Materiały do wielkiej własno-
ści ziemskiej na pruskim Górnym Śląsku 1742–1992 w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach. 
Katowice 2006, s. 60–62; B. Nietsche: Historia miasta Gliwice…, s. 211–239.

99 B. Nietsche: Historia miasta Gliwice…, s. 236.
100 „Schlesische Instanzien-Notiz” z lat  1845–1858; „Tost-Gleiwitzer Kreisblatt” z 9 sierpnia 1849, Nr. 

32, s. 1; J. Pilnáček: Die älteste Genealoghie der Welczek..., tab. V.
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w województwie opolskim. W latach 
1841–1848 był przewodniczącym to-
szecko-gliwickiego sejmiku powiatowe-
go. Po śmierci von Strachwitza w 1869 
roku przejął jego mandat w Izbie Depu-
towanych pruskiego Sejmu. Był żonaty 
z Therese Johanną z domu baronową 
Saurma von der Jeltsch z linii Lorzen-
dorf, ze związku tego pozostając bez-
dzietny. Sprzedał w 1876 roku swoje 
majątki w powiecie toszecko-gliwickim 
księciu Friedrichowi Wilhelmowi von 
Hohenlohe-Oehringen ze Sławięcic 
i Ujazdu101 . 

Następcą Carla Ernsta von Stra-
chwitza na urzędzie landrata toszec-
ko-gliwickiego został jego młodszy syn 
hrabia Carl Arthur Joseph Ewald von 
Strachwitz von Gross-Zauche und 
Camminetz . Urodził się 7 stycznia 
1833 roku w rodowym pałacu w Ka-
mieńcu. Uczęszczał do Akademii Ry-

cerskiej w Legnicy (Kaiserliche Ritterakademie zu Liegnitz) i do gimnazjum w Brze-
gu, a następnie studiował prawo we Wrocławiu, Heidelbergu i Berlinie. Odbył też 
ochotniczą jednoroczną służbę w „rodzimym” 22. Górnośląskim Pułku Piechoty 
stacjonującym w Gliwicach (Infanterie-Regiment (1 Oberschlesisches) Nr. 22), któ-
rą zakończył uzyskaniem stopnia porucznika rezerwy. W 1855 roku rozpoczął pracę 
jako referendarz sądowy (auskultator) w Sądzie Powiatowym w Głogowie, a następ-
nie w Berlinie. W 1860 roku ożenił się z hrabiną Luisą Augustą Caroliną Melanią von 
Hohenthal-Dölkau (1840–1922) pochodzącą z Saksonii-Anhalt. W 1863 roku wy-
stąpił z administracji państwowej i zakupił dobra ziemskie Białków (Belkawe) w po-
wiecie wołowskim. Transakcja okazała się być oszustwem, co wpędziło go w wielo-
letnie kłopoty finansowe, a dobra Białków zmuszony był wystawić na licytację. Stąd 
zapewne w styczniu 1869 roku wrócił do służby państwowej w urzędzie rejencyjnym 
w Opolu. W związku z ciężką chorobą ojca władze zdecydowały się na mianowanie 
go 17 czerwca 1869 roku na tymczasowego zarządcę starostwa toszecko-gliwickiego, 
a 10 marca 1870 został powołany landratem komisarycznym. 

Jego urzędowanie przerwał wybuch wojny prusko-francuskiej, kiedy to został 
zmobilizowany do macierzystego pułku, który operacyjnie współtworzył 28. Dywizję 
Piechoty wchodzącą w skład XIV Korpusu Armijnego. Został zwolniony z czynnej 
służby wojskowej w listopadzie 1870 roku na prośbę Prezydenta rejencji opolskiej 
w związku z tym, że do służby wojskowej zostali powołani również obaj deputowa-
ni powiatowi: rotmistrz (rezerwy) Fedor von Zawadzky z Poniszowic i porucznik 
(rezerwy) Victor von Gröling z Szałszy, i powiat pozostał pod zarządem zaledwie 

101 „Tost-Gleiwitzer Kreisblatt” z października 1868, Nr. 45, s. 1.

Landrat w latach 1870–1885 hrabia Carl 3. 
Arthur Joseph Ewald von Strachwitz von 
Gross-Zauche und Camminetz
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sekretarza powiatowego Fuchsa. Na stanowisku komisarza komisarycznego pozosta-
wał bezprecedensowo aż trzy lata, bowiem władze berlińskie, w tym minister spraw 
wewnętrznych, miały zastrzeżenia do mianowania go „pełnym” landratem z uwagi 
na jego niskie dotąd osiągnięte stanowisko w administracji, problemy finansowe, ale 
również z uwagi na fakt, że był katolikiem, a władze toczyły wówczas walkę z Ko-
ściołem rzymskokatolickim w ramach polityki kulturkampfu. W 1873 roku „pod-
padł” władzom rejencji opolskiej, kiedy wziął udział w uroczystej procesji mającej 
uczcić wypuszczenie z więzienia proboszcza królhuckiej parafii św. Barbary Edwarda 
Delocha102 . 

Ostatecznie jednak zdecydowały się na mianowanie go z dniem 18 kwietnia 1873 
roku landratem, w związku z pozytywną opinią sejmiku powiatowego, ale pod wa-
runkiem zdania państwowego egzaminu przeznaczonego dla kandydatów na landra-
tów oraz rozwiązania kwestii długów103. Za jego urzędowania nastąpiło zjednoczenie 
w 1871 roku Niemiec i Prowincja Śląska, w tym powiat toszecko-gliwicki, jako część 
Królestwa Pruskiego znalazła się w ramach Cesarstwa Niemieckiego. Co najważniej-
sze jednak dla naszych mikrohistorycznych badań nad elitami urzędniczymi, u progu 
jego urzędowania pałac w Kamieńcu przestał być siedzibą landrata toszecko-gliwic-
kiego, która już na trwale została przeniesiona do Gliwic. W związku z ciężką cho-
robą bezdzietnego starszego brata Rudolpha, dziedzica na Kamieńcu, przejął w 1883 
roku dobra rodzinne i wystąpił ze służby państwowej z dniem 1 stycznia 1885 roku. 
Na odchodne otrzymał Order Czerwonego Orła III Klasy z Kokardą (Roter Adle-
r-Orden III. Klasse mit der Schleife), a na jego cześć z inicjatywy nadburmistrza 
(Oberbürgermeister) Gliwic Alfreda Kreidela wyprawiono w Hotelu „zum Deut-
schen Hause” w Gliwicach pożegnalne przyjęcie, na którym miał miejsce niemały 
zgrzyt, kiedy były już landrat odmówił wzniesienia toastu na cześć cesarza Wilhelma 
II – i nie było to ostatnie jego tego rodzaju publiczne wystąpienie. Tym samym za-
kończone zostało bezprecedensowe, prawie 44 lata liczące sprawowanie stanowiska 
landrata toszecko-gliwickiego przez przedstawicieli arystokratycznego rodu osiadłego 
od połowy XVIII wieku w tym powiecie. Nie zakończyło to obsadzania tego urzędu 
przez przedstawicieli szlachty do końca ery wilhelmińskiej, co generalnie zakończyła 
dopiero rewolucja 1918 roku. Carl Arthur von Strachwitz zmarł 12 grudnia 1895 
roku w pałacu w Kamieńcu i tam został pochowany w rodzinnym grobowcu. Dobra 
kamienieckie pozostały w rękach jego potomków do 1945 roku104 .

Po prawie półwiecznej „erze” von Strachwitzów na opisywanym urzędzie, objął 
go kolejny szlachcic, tym razem wyznania ewangelickiego, ale spoza kręgu ziemiań-
stwa toszecko-gliwickiego – Friedrich Ludwig Elisa von Moltke, z „tych” von Molt-
ke, starej szlachty meklemburskiej. Urodził się 1 maja 1852 roku w majątku Rantzau 
w powiecie Plön w Holsztynie. Był synem Adolpha z jego związku z Adolfine Doris 
Auguste von Krohn. Jego ojciec robiący karierę w pruskim korpusie urzędniczym, 

102 Patrz szerzej M. Pater: Deloch Edward. [W:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego 
XIX i XX wieku. Red. M. Pater. Katowice 1996, s. 81–82.

103 Poręczył za niego w tej kwestii starszy brat Rudolph von Strachwitz, dziedzic na Kamieńcu.
104 AP Opole, RO, sygn. 1122; „Schlesische Instanzien-Notiz” z lat 1858–1872; „Tost-Gleiwitzer Kreis-

blatt” z 24 czerwca 1869, Nr. 25, s. 1, z 27 stycznia 1885, Nr. 4, s.1; Wappen- und Handbuch des in 
Schlesien…, s.132–133; B. Nietsche: Historia miasta Gliwice…, s. 238–252; J. Grudniewski: Prezy-
denci i landraci…, s. 163, 197.
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między innymi wieloletnio sprawował funkcje landratów, był bratem znanego z ogól-
nohistorycznej edukacji generała pułkownika Helmuta von Moltke (młodszego), od 
1906 roku Szefa Sztabu Generalnego niemiecko-cesarskiej armii, zdymisjonowa-
nego we wrześniu 1914 roku z tego stanowiska po niemieckiej klęsce w pierwszym 
etapie I wojny światowej i bratankiem feldmarszałka Helmutha von Moltke (star-
szego), twórcy zwycięstw pruskich w wojnach 1864, 1866 i 1870–1871 roku. Przy-
szły landrat toszecko-gliwicki pobierał naukę w gimnazjum Katharineum w Lubece, 
a w 1877 roku ukończył studia prawnicze na uniwersytecie w Strasburgu (wówczas 
noszącego nazwę Kaiser-Wilhelm-Universität), gdzie był członkiem korporacji stu-
denckiej Rhenania. Następnie podjął pracę w pruskim korpusie urzędniczym, w tym 
w latach 1877–1882 jako referendarz sądowy, a następnie w latach 1882–1885 był 
asesorem w opolskim urzędzie rejencyjnym. W 1883 roku ożenił się z Julią, córką 
Hermanna Zuckschwerdta, bankiera z Magdeburga. Po rezygnacji z funkcji landrata 
przez Carla Arthura von Strachwitza, reskryptem ministra spraw wewnętrznych 
z 5 stycznia 1885 roku powierzono mu tymczasowe zarządzanie landraturą od 31 
stycznia tego roku, a 21 sierpnia został mianowany landratem toszecko-gliwickim, 
aby 22 września 1885 roku być „wprowadzonym” na urząd. Po odbyciu prawie pię-
cioletniego urzędowania w Gliwicach, które ukończył z dniem 1 stycznia 1890 roku, 
kontynuował karierę urzędniczą, dochodząc do najwyższych stanowisk w admini-
stracji prusko-niemieckiej ze wszystkich landratów toszecko-gliwickich. W latach 
1890–1898 był radcą w Ministerstwie Kultury (Kultusministerium) – od 1893 roku 
z tytułem tajnego radcy (Geheimer Regierungsrat), a od 1897 roku wyższego tajnego 
radcy (Geheimer Oberregierungsrat), w latach 1898–1900 pełnił funkcję Prezydenta 
rejencji opolskiej, w latach 1900–1903 Prezydenta rejencji poczdamskiej, a w latach 
1903–1907 Nadprezydenta prowincji wschodniopruskiej. Ukoronowaniem  karie-
ry było sprawowanie przez niego w latach 1907–1910 urzędu pruskiego Ministra 
Spraw Wewnętrznych. W latach 1914–1918 był Nadprezydentem prowincji Szle-
zwik-Holsztyn. Od 1913 roku do upadku monarchii w Niemczech w 1918 roku 
był członkiem wyższej izby Sejmu pruskiego – Izby Panów (Herrenhaus). Ponadto 
był członkiem senatu Pruskiej Akademii Sztuki (Preussische Akademie der Künste) 
oraz „rycerzem z prawa” Zakonu Joanitów105. Zmarł 10 grudnia 1927 roku w swoim 
pałacu w Brzezicy (Klein-Bresa) w powiecie strzelińskim na Dolnym Śląsku, majątku 
który zakupił w 1896 roku, a pochowany został z żoną w pobliskim Borowie (Markt 
Bohrau). Jego synem był Hans Adolf von Moltke (1884–1943), dyplomata, który 
między innymi był od 1931 roku posłem, a w latach 1934–1939 ambasadorem nie-
mieckim w Warszawie106 .

Jako pierwszy, który nie był szlachcicem z urodzenia, pełnił obowiązki landra-
ta Paul Julius Sigismund von Schröter. Został uszlachcony dziedzicznym tytułem 

105 Baliwatu Brandenburskiego Rycerskiego Zakonu Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego (Balley Bran-
denburg des Ritterlichen Ordens St. Johannis vom Spital zu Jerusalem), prestiżowej korporacji pruskiej 
szlachty wyznania ewangelickiego.

106 „Tost-Gleiwitzer Kreisblatt” nr 40 z 22 IX 1885 r., s. 1, nr 3 z 14 I 1890 r., s. 8; „Oberschlesische Wan-
derer“ nr 208 z 11 września 1885, Nr. 208, nr 218 z 23 września 1885, Nr. 218, z 14 stycznia 1890, 
Nr. 7; Wer ist’s. Hrsg. H.A.L. Degener. Leipzig 1912, s. 1081; Neues Allgemeines Deutsches Adel-Le-
xikon. Bd. VI (Loewenthal–Osorowski). Hrsg. H. Kneschke. Leipzig 1930, s. 335–337; O. Jessen: Die 
Moltkes. Biographie einer Familie. München 2010, s. 222; J. Grudniewski: Prezydenci i landraci…, 
s. 451–452.
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barona dopiero 11 czerwca 1902 roku wolą cesarza niemieckiego Wilhelma II za 
zasługi w administracji państwowej. Urodził się 8 lutego 1858 roku we Wrocławiu 
w dolnośląskiej mieszczańskiej rodzinie protestanckiej, której przedstawiciele robili 
w drugiej połowie XIX wieku kariery w pruskim korpusie urzędniczym. Był synem 
Hermanna Schrötera, z jego związku z Berthą Korn, który doszedł do urzędniczego 
stanowiska tajnego radcy. Jego starszy brat Heinrich Karl był między innymi w latach 
1885–1899 landratem pszczyńskim. Po ukończeniu Gimnazjum Marii-Magdaleny 
(Maria-Magdalenen-Gymnasium) we Wrocławiu studiował prawo na uniwersyte-
tach we Wrocławiu i Tybindze, gdzie był członkiem korporacji akademickich Bo-
russia we Wrocławiu i Suevia w Tybindze. Po ukończeniu studiów wstąpił do służby 
urzędniczej i w latach 1885–1886 był asesorem w rejencji wrocławskiej, a później 
w rejencji opolskiej. Z dniem 14 stycznia 1890 roku został przeniesiony jako asesor 
do landratury w Gliwicach, a 20 stycznia tego samego roku mianowany landratem 
komisarycznym powiatu toszecko-gliwickiego. W związku z pozytywnymi opiniami 
o jego działaniach z dniem 27 stycznia 1891 roku został mianowany na stanowisko 
landrata. Na urząd „został wprowadzony” na posiedzeniu sejmiku powiatowego, 
odbytego 27 lutego tegoż roku107. W tym samym roku, w czerwcu, ożenił się z owdo-
wiałą córką jednego z największych przedsiębiorców na Górnym Śląsku Wilhelma 
Hegenscheidta108 – Emmą Henriettą Wilhelminą Anną (1863–1942), primo voto Fri-
drich. Dzięki wianu żony w 1895 roku zakupił od Rudolpha Pringsheima i Kurta von 
Guradze dobra Szczygłowice z Kuźnią Nieborowską, które przekształcone zostały 
w 1902 roku w fideikomis. Nie miał męskiego potomka, usynowił więc dwóch synów 
żony z poprzedniego małżeństwa z porucznikiem 62. Górnośląskiego Pułku Piechoty 
(Oberschlesisches Infanterie-Regiment Nr. 62) i dziedzica na Ornontowicach Paula 
Maxa Theodora Fridricha (1851–1888), którzy zaczęli używać podwójnego nazwiska 
von Fridrich-Schröter. Młodszy syn Curt odziedziczył dobra szczygłowickie, które 
do jego potomków należały do 1945 roku. Z uwagi na zły stan zdrowia von Schröter 
zrezygnował z dniem 1 października 1905 roku ze stanowiska landrata, otrzymawszy 
na zakończenie kariery urzędniczej stopień tajnego radcy. Był od 1891 roku do śmier-
ci członkiem śląskiego Sejmiku Prowincjonalnego oraz członkiem Gminnej Rady 
Kościoła ewangelickiego (Gemeindekirchenrates) w Gliwicach. Zmarł 30 grudnia 
1907 roku w wyniku udaru mózgu w pałacu w Kuźni Nieborowskiej i został pocho-
wany 2 stycznia 1908 roku w grobowcu rodzinnym Hegenscheidtów na Cmentarzu 
Kozielskim (obecnie Centralnym) w Gliwicach109 .

107 Kandydaturze tej sprzeciwił się, co ciekawe, tylko były landrat Carl Arthur von Strachwitz.
108 Wilhelm Hegenscheidt (1823–1891), pochodzący z Westfalii fabrykant założył w 1852 r. na terenie 

miejskich Szobiszowic fabrykę drutu (istniejącą do lat 90. XX w.), z czasem oprócz drutu produkującą 
również łańcuchy (Drath- und Kettenfabrik). W wyniku kolejnych inwestycji nabył m.in. w 1865 r. 
hutę Johna Baildona (Baildonhütte) w Załężu i wreszcie ze swoimi gliwickimi i górnośląskimi konku-
rentami założył w 1867 r. potężną spółkę akcyjną Oberschlesische Eisenindustrie A.G.

109 AP Gliwice, zespół nr 15/263 Urząd Stanu Cywilnego w Gliwicach, 1891 r., nr 76, 1892 r., nr 244; AP 
Gliwice, KAG, sygn. 16; „Tost-Gleiwitzer Kreisblatt” z 21 stycznia 1890, Nr. 5, s. 1, z 17 lutego 1891, 
Nr. 7, s. 1; „Oberschlesische Wanderer” z 14 stycznia 1890, Nr. 11, z 19 stycznia 1890, Nr. 16, z 28 lu-
tego 1891, Nr. 49, z 30 czerwca 1891, Nr. 147, z 4 października 1905, Nr. 227, z 5 października 1905, 
Nr. 228, z 30 grudnia 1907, Nr. 299, z 31 grudnia 1907, Nr. 300, z 2 stycznia 1908, Nr. 1, z 3 stycznia 
1908, Nr. 2; Schlesisches Güter-Adreßbuch. Breslau 1894, s. 446; Breslau 1895, s. 499; Breslau 1905, 
s. 532; Rang- und Quartier-Liste der Königlich Preußischen Armee für 1879. Berlin 1879, s. 196; F. He-
genscheidt: Wilhelm Hegenscheidt. [W:] Schlesier des 19. Jahrhunderts. Hrsg. F. Andreae, M. Hippe, O. 
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Ostatnim, jak się okazało, landratem w okresie monarchistycznym państwa pru-
sko-niemieckiego był Gustav Wilhelm110 von Strumpfeldt. Wywodził się z szlachec-
kiego rodu zachodniopomorskiego, wyznania protestanckiego, chociaż nowego ro-
dowodu herbowego, bowiem ich uszlachcenie sięgało zaledwie 1763 roku. Siedzibą 
rodową był majątek Daskow, w XIX wieku przekształcony w majorat, wówczas poło-
żony w powiecie Franzburg (rejencja stralsundska, prowincja pomorska)111. Urodził 
się 13 lutego 1871 roku w Chełmnie112, gdzie jego ojciec – Gustav Karl (1838–
1893), który ukończył studia prawnicze na uniwersytecie w Halle – w latach 1868–
1887 pełnił funkcję landrata, a w 1887 roku  krótko był komisarycznym landratem 
w nowo utworzonym powiecie Wąbrzeźno113. Późniejszy landrat toszecko-gliwicki po 
ukończeniu studiów prawniczych w październiku 1892 roku rozpoczął jednoroczną 
służbę ochotniczą w Kurhessischen Jäger Bataillon Nr. 11 stacjonującym w Marbur-
gu. Wkrótce po wstąpieniu do służby wojskowej uległ w czasie ćwiczeń strzeleckich 
wypadkowi, w wyniku którego został inwalidą. W sierpniu 1893 roku został przyjęty 
do pruskiego korpusu urzędniczego na stanowisko referendarza sądowego i stop-
niowo według pragmatyki urzędniczej uzyskiwał kolejne stanowiska urzędnicze: od 
sierpnia 1895 roku pracował w urzędzie rejencyjnym w Legnicy, początkowo jako 
referendarz, a od lipca 1898 roku jako asesor, od lipca 1898 do listopada 1899 roku 
pełnił funkcję przewodniczącego kontrolnej komisji skarbowej powołanej w powie-
cie miejskim Gubin114; od listopada 1899 do marca 1902 roku pracował w urzędzie 
landratury w Słupsku115. Potem ponownie został  skierowany do pracy na Śląsku – od 
marca 1902 do października 1905 roku pracował w urzędzie rejencyjnym w Opolu. 
Decyzją Prezydenta rejencji opolskiej z dniem 1 października 1905 roku został mia-
nowany komisarycznym landratem toszecko-gliwickim. W wyniku uzyskania pozy-
tywnych opinii władz państwowych i samorządu powiatowego został 27 marca 1906 
roku wybrany przez sejmik powiatowy, a nominację cesarsko-królewską na landrata 
uzyskał z dniem 10 maja 1906 roku. Na urząd „został wprowadzony” w dniu na-
stępnym i sprawował go aż przez 18 lat, w tym w czasie I wojny światowej. Pozostał 
landratem po upadku monarchii w Niemczech i brał udział w działaniach urzędni-
czych w przełomowych dla najnowszych dziejów Gliwic i Górnego Śląska okresie 
lat 1918–1922. Był w latach 1912–1922 członkiem śląskiego Sejmu Prowincjalnego 

Schwarzer, H. Wendt. Breslau 1922, s. 141–143; J. Chrząszcz: Die Geschichte der Städte Peiskretscham 
und Tost sowie des Kreises Tost-Gleiwitz. Peiskretscham 1927, s. 300; A. Koziełek: Knurów i Krywałd. 
Kronika na tle historii ziemi gliwickiej. Katowice 1937, s. 70; J. Grudniewski: Prezydenci i landraci…, 
s. 144.

110 W pełnym brzmieniu imion: Gustav Wilhelm Ludowig Albert Valerian.
111 Regierungsbezirk Stralsund, Provinz Pommern. Obecnie w powiecie Vorpommern-Rügen, w niemiec-

kim kraju związkowym Meklemburgia-Przednie Pomorze (Mecklenburg-Vorpommern).
112 Niem. Culm, miasto powiatowe w ówczesnej rejencji kwidzyńskiej (Regierungsbezirk Marienwerder), 

Prowincji Zachodniopomorskiej (Westpommern).
113 Niem. Briesen, również wchodzące do rejencji kwidzyńskiej.
114 Niem. Guben, wówczas w rejencji frankfurckiej (Regierungsbezirk Frankfurt an der Oder), prowincji 

brandenburskiej (Provinz Brandenburg). Obecnie miasto podzielone graniczą Nysą Łużycką między 
Polską (tu nazywane Gubin) i Niemcami.

115 Niem. Stolp, wówczas w rejencji koszalińskiej (Regierungsbezirk Köslin), prowincji pomorskiej.
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(Provinziallandtag). W czerwcu 1922 roku wystąpił ze służby i osiadł w rodzinnym 
majątku w Deskow, gdzie zmarł 15 stycznia 1928 roku116  . 

Pierwszym i jak się okazało ostatnim republikańsko-demokratycznym landratem 
powiatu toszecko-gliwickiego, a przy tym dopiero drugim, który nie był z urodzenia 
szlachcicem, był Kurt Klemenz Harbig. Urodził się 6 października 1876 roku w Ka-
towicach w rodzinie wyznania rzymskokatolickiego117, z ojca Wilhelma, który był niż-
szym urzędnikiem (Secretair) na Kolei Górnośląskiej (Oberschlesische Eisenbahn), 
i matki Anne z domu Tagmann. Rodzina zamieszkiwała wówczas w Katowicach przy 
dzisiejszej ulicy Warszawskiej (Friedrichstrasse). Wywodził się jako pierwszy landrat 
z „niższych klas”, które swoje rodowe korzenie miały na Dolnym Śląsku. Ze strony 
ojca pochodził ze wsi Karłów (Carlsberg) w ówczesnym powiecie Nowa Ruda w Ko-
tlinie Kłodzkiej. Tam w 1831 roku jego ojciec urodził się jako syn zagrodnika (Gärt-
ner), który wydaje się jako pierwszy z rodziny Harbigów osiągnął awans społeczny. Ze 
strony matki, urodzonej w 1838 roku w Oleśnicy, miał pochodzenie rzemieślnicze. 
W latach 60. XIX wieku rodzina Harbigów mieszkała we Wrocławiu, gdzie urodziło 
się czworo z sześciorga dzieci z tego związku. Pozostałych dwoje, w tym najmłodszy 
w rodzinie Kurt, urodziło się już w Katowicach, gdzie w 1872 roku został przeniesio-
ny służbowo ojciec Kurta. Z tego samego powodu rodzina przeprowadziła się w 1882 
roku do Poznania, z którym to miastem była związana młodość Kurta i początki 
jego kariery urzędniczej. W Poznaniu ukończył w 1894 roku znakomite gimnazjum 
katolickie, najstarsze w tym mieście odwołujące swoją historię do średniowiecza 
i używające nazwy Marien-Gymnasium lub Maria Magdalena Gymnasium. Zgodnie 
z zachowaną do dzisiaj tradycją zwane jest przez współczesnych uczniów Marynką. 
Jego uczniami i absolwentami byli najwybitniejsi polscy działacze z Wielkopolski118 . 
Stąd w późniejszych opiniach urzędniczych podkreślano jego biegłą znajomość języ-
ka polskiego, co pewnie było rekomendacyjnym powodem skierowania go w czasie 
I wojny światowej do służby w niemieckich władzach okupacyjnych Królestwa Pol-
skiego, a później powierzenie mu funkcji landrata toszecko-gliwickiego, w trudnym 
dla władz niemieckich roku 1922 na Górnym Śląsku. Następnie studiował w latach 
1894–1897 prawo i administrację na uniwersytetach w Berlinie (3 semestry) i we 
Wrocławiu, którego został absolwentem. Po ukończeniu studiów odbył ochotniczą 
jednoroczną służbę wojskową (Einjährig-Freiwilliger) w pułku piechoty stacjonu-
jącym garnizonowo w Poznaniu i Śremie – Infanterie Regiment König Ludwig III. 
von Bayern (2. Niederschlesische Nr. 47). Jednocześnie kontynuował zdobywanie 
kolejnych stanowisk w prawniczej karierze urzędniczej, wręcz wzorcowej w opisy-
wanych biogramach. Egzamin prawniczy zdał we Wrocławiu 20 października 1897 
roku i został zatrudniony na stanowisku pomocnika sędziego (Hilfsrichter) w Sądzie 
Obwodowym (Landgericht) w Poznaniu. W kolejnych latach zdobywał w sądow-

116 GStA, I HA Rep. 125, Nr. 4957; Rep. 89, Nr. 13887; „Tost-Gleiwitzer Kreisblatt” z 3 października 
1905, Nr. 40, s. 1, z 5 czerwca 1906, Nr. 23, s. 1; „Ostdeutsche Morgenpost” z 18 stycznia 1928, Nr. 
18; „Oberschlesische Wanderer” nr 13 z 17 stycznia 1928, Nr. 13; Neues allgemeines Deutsches Adels-
Lexicon..., Bd. IX, s. 102. 

117 W latach 30. XX w. Kurt Harbig wystąpił z Kościoła rzymskokatolickiego i wstąpił do Kościoła ewan-
gelicko-augsburskiego (luterańskiego).

118 Patrz szerzej: Absolwenci gimnazjum i liceum świętej Marii Magdaleny w Poznaniu 1805–1950. Oprac. 
A. Białobłocki. Poznań 1995.
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nictwie poznańskim kolejne stanowiska prawnicze: w lipcu 1902 roku referenda-
rza sądowego (Gericht Referent), po zdaniu w lipcu 1902 roku tzw. „wielkiego” 
egzaminu urzędniczego został mianowany asesorem sądowym (Gerichtsassessor). 
Wyspecjalizował się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i w 1905 roku został 
mianowany kierownikiem Wydziału do spraw Handlowych (Kammer für Handel-
sachen). W styczniu 1906 roku przeszedł do pracy urzędniczej w Urzędzie Ubez-
pieczeniowym Rzeszy (Reichsversicherungsamt) w Berlinie, gdzie w czerwcu 1908 
roku został mianowany na stanowisko asesora rządowego (Regierungsassessor). Po 
wybuchu wojny światowej, jako oficer rezerwy w stopniu porucznika, został 6 sierp-
nia 1914 roku zmobilizowany i wraz z macierzystym pułkiem Infanterie Regiment 
König Ludwig III. von Bayern, włączonym do operacyjnej 10. Dywizji Piechoty (10. 
Infanterie-Division), wziął udział w ofensywie niemieckiej na froncie zachodnim. 
W czasie walk nad Mozą został 22 września 1914 roku ciężko ranny. Po wyleczeniu 
i rehabilitacji został uznany za niezdolnego do dalszej czynnej służby wojskowej. Stąd 
został ponownie skierowany do służby urzędniczej i z dniem 1 lipca 1915 roku odde-
legowano go jako referenta do niemieckiej, okupacyjnej władzy cywilnej w Łodzi – 
Cesarsko-Niemieckiego Prezydium Policji (Kaiserliches Deutsches Polizeipräsidium 
in Lodz). Kierował tam Wydziałem do spraw Komunalnych i Gospodarczych (Abtei-
lung Komunal und Wirtschaftlichen), będąc odpowiedzialnym między innymi za za-
opatrzenie żywnościowe miasta. Następnie krótkotrwale, od 19 września 1918 roku 
pełnił obowiązki kierownika Urzędu Powiatowego (Kreisamt) w Ostrołęce. Po klęsce 
Niemiec w I wojnie światowej i wycofaniu się ich władz z okupowanego Królestwa 
Polskiego, gdzie zazębiały się władze odbudowywanego państwa polskiego, został 
zatrudniony z początkiem 1919 roku na stanowisku głównego referenta (Hauptre-
ferent) w Ministerstwie Gospodarki Rzeszy (Reichswirtschaftsministerium) w Ber-
linie, od 1921 roku z tytułem nadradcy (Oberregierungsrat). W dniu 27 lipca 1922 
roku, a więc już po podziale tego regionu między Niemcy i Polskę, został mianowany 
landratem komisarycznym powiatu toszecko-gliwickiego, a po uzyskaniu stosownych 
akceptacji, w tym sejmiku powiatowego, objął ten urząd z dniem 8 maja 1923 roku. 
W tym samym roku wstąpił do katolickiej partii Centrum (Zentrum, Deutsche Zen-
trumspartei), która na niemieckim Górnym Śląska była ugrupowaniem rządzącym 
do 1933 roku. Równolegle zmieniała się jego sytuacja osobista – 20 listopada 1923 
roku ożenił się z Anną Koch, primo voto Marckwald, córką urzędnika z Heidelbergu, 
wyznania luterańskiego, z którego to związku nie miał dzieci. Jego żona w Gliwicach 
udzielała się społecznie, między innymi w ramach Niemieckiego Czerwonego Krzyża 
(Deutsches Rotes Kreuz). Po dojściu do władzy nazistów jego pozycja stała się nie-
stabilna i 17 sierpnia 1933 roku został zmuszony „udać się na urlop”, co równało się 
zawieszeniu w kompetencjach urzędniczych. Po dłuższych tłumaczeniach się przed 
nowymi władzami, w tym z członkostwa w partii Centrum, wobec pozytywnych opi-
nii o jego kompetencjach urzędniczych został 28 września 1933 roku „przywrócony 
do służby” i z dniem 12 października 1933 roku skierowany do pracy, ale w urzędzie 
rejencyjnym Szlezwik119, jednak na niższe rangą stanowisko – dyrektora (Regierung-
Direktor) w Wydziale Policyjnym (Polizeidezernat). To swoiste „zesłanie” urzędnicze 

119 Szlezwik (Schleswig) był jedynym okręgiem rejencyjnym Prowincji Szlezwik-Holsztyn (Provinz Schles-
wig-Holstein).
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nie trwało długo, bowiem po pozytywnych opiniach Prezydenta rejencji szlezwickiej 
został 1 sierpnia 1934 roku ponownie skierowany do pracy na Śląsku, w urzędzie 
rejencyjnym we Wrocławiu, dalej jednak z niższą funkcją radcy. Poprzednią rangę 
nadradcy odzyskał dopiero 2 września 1938 roku, ale poprzedzone to zostało jego 
wstąpieniem 23 września 1937 roku do NSDAP120. Ostatnie pozyskane informacje 
źródłowe o K. Harbigu pochodzą z pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 13 
grudnia 1944 roku, w którym udzielono mu wsparcia finansowego przeznaczonego 
na leczenie w Kudowie Zdroju121 .

Zdobycie władzy przez nazistów w styczniu 1933 roku przyniosło stopniowo roz-
szerzające się „czyszczenie” kadr aparatu państwowego, w tym urzędniczego z ele-
mentów niepewnych. Po przymusowej rezygnacji K. Harbiga komisarycznym landra-
tem toszecko-gliwickim został mianowany w sierpniu 1933 roku hrabia Hans Josef 
Otto von Matuschka, baron von Toppolczan und Spätgen. Urodził się 3 grudnia 
1885 roku w Berlinie jako syn generała majora Guido Johannesa z jego związku z He-
dwig von Hertzberg. Rodzina była wyznania katolickiego, a wywodziła się z rozrodzo-
nego szlacheckiego rodu południowoczeskiego Matuška, historycznie poświadczone-
go od XIII wieku w Czechach i na Morawach oraz w czasach nowożytnych na Śląsku. 
Gałąź śląska swoje korzenie ma w odziedziczonych po baronach von Spätgen w 1744 
roku przez Friedricha Rudolfa von Matuschka rozległych dóbr Pyszczyn (Pitschen) 
w powiecie świdnickim, które pozostały w rękach rodu do 1945 roku. Hans Josef 
Otto von Matuschka po ukończeniu w 1904 roku gimnazjum w Świdnicy studiował 
prawo na uniwersytetach w Heidelbergu, Monachium i Berlinie. Odbył ochotniczą 
jednoroczną służbę wojskową w gwardyjskim 3. pułku ułanów (3. Garde-Ulanen-Re-
giment) stacjonującym w Poczdamie. W 1908 roku wstąpił do prusko-niemieckiego 
korpusu urzędniczego, między innymi pracując od 1908 roku jako referendarz w są-
dzie w brandenburskim Nauen, a następnie jako referendarz i później asesor w urzę-
dzie rejencji poczdamskiej, wchodzącej w skład Prowincji Brandenburg. Po wybuchu 
I wojny światowej został powołany jako porucznik rezerwy do macierzystego pułku, 
który został włączony do operacyjnej dywizji kawalerii – Garde-Kavallerie-Division 
(Deutsches Kaiserreich). Do maja 1915 roku formacja ta walczyła na froncie zachod-
nim, a od lipca 1915 roku na froncie wschodnim. W owym czasie został awansowany 
na stopień kapitana122. W związku z sytuacją na froncie wschodnim wywołaną rewo-
lucjami w Rosji, określaną jako swoiste zawieszenie broni (Waffenstillstand), został 
w drugiej połowie 1917 roku skierowany ponownie do pracy urzędniczej na stanowi-
sku asesora w Komisariacie do spraw Litwy (Kommissariat für Litauen) przy Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych. Z początkiem 1918 roku objął stanowisko attaché 
w Komisariacie Rzeszy do spraw Krajów Nadbałtyckich i Litwy (Reichskommissariat 

120 W 1937 r. dopuszczono do masowego wstępowania do NSDAP, w tym urzędników, co zostało zabloko-
wane w kwietniu 1933 r. K. Harbig uzyskał bardzo „daleki” numer członkowski 5 824 690.

121 Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde (dalej: BA B-L), zespół R 1501, sygn. 207038; AP Katowice, 
zespół 12/2595 Urząd Stanu Cywilnego w Katowicach, sygn. 6, poz. 443; Archiwum Państwowe w Po-
znaniu (dalej: AP Poznań), zespół 53/474 Akta miasta Poznania, sygn. 14487, zespół 53/808 Gimna-
zjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, sygn. 2562; Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, część IV, 
Akta Wydziału Prawa, sygn. P69; „Acta Borussica Neue Folge”. 1 Reihe: Die Protokolle des Preußischen 
Staatsministerium 1817–1934/38. Hrsg. J. Kocka, W. Neugebauer. Hildesheim–Zürich–New York 
2002, s. 593; Absolwenci gimnazjum i liceum..., oprac. A. Białobłocki, s. 50.

122 W 1937 r. otrzymał awans na stopień majora rezerwy.
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für die Ostseegebiete und Litauen) działającym przy Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych, który został powołany w związku z ogłaszaniem pod protektoratem Nie-
miec niepodległości państw nadbałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii). Po zakończeniu 
I wojny światowej pozostał w służbie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, od 1921 
roku z tytułem radcy. W 1922 roku wystąpił z korpusu służby urzędniczej i rozpoczął 
pracę, początkowo na przełomie lat 1922/1923 w bankowości (Deutschen Bank), 
a następnie w zarządzie spółki akcyjnej zakładów sukienniczych Rheinische Nadelfa-
brik AG w Akwizgranie, których większościowym udziałowcem był jego teść Emil 
Pastor. Jednak w 1925 roku powrócił do służby urzędniczej i pracował w urzędzie 
rejencji opolskiej, gdzie w 1929 roku uzyskał urzędnicze stanowisko starszego radcy. 
W 1930 roku przeszedł do pracy w urzędzie nadprezydenta Prowincji Górnośląskiej. 
Po zakończeniu w lutym 1934 roku urzędowania w landraturze toszecko-gliwic-
kiej przeszedł ponownie do pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i został 
niemieckim członkiem Górnośląskiej Komisji Mieszanej (Gemischte Kommission 
für Oberschlesien) z siedzibą w Katowicach, jednej z dwóch międzynarodowych 
instytucji powołanych w 1922 roku umową polsko-niemiecką o podziale Górnego 
Śląska, której przewodniczącym był były prezydent Szwajcarii Felix Calonder. Po 
wygaśnięciu w 1937 roku konwencji genewskiej w latach 1938–1939 był konsulem 
niemieckim w Poznaniu, a w czasie wojny pełnił funkcje konsulów w niemieckich 
placówkach w Bukareszcie (1939–1940), Koszycach (1940–1944) i Bratysławie 
(1944–1945) oraz Budapeszcie w 1945 roku. Jako wysoki urzędnik nazistowskiego 
aparatu dyplomatycznego został negatywnie zweryfikowany w czasie denazyfikacji 
Niemiec. Zmarł 11 stycznia 1968 roku w Akwizgranie. Był kuzynem hrabiego Mi-
chaela von Matuschka (Sługi Bożego), członka opozycji antyhitlerowskiej skupionej 
w tzw. Kręgu z Krzyżowej (Kreisauer Kreis), która współprzygotowała nieudany 
zamach na Adolfa Hitlera 20 lipca 1944 roku. M. von Matuschka został aresztowany 
i stracony z wieloma innymi opozycjonistami antyhitlerowskimi 14 września 1944 
roku. Obecnie trwają starania o jego beatyfikację123 .

Po zdobyciu władzy przez nazistów tylko kwestią czasu było obsadzenie sta-
nowiska landrata powiatu ziemskiego toszecko-gliwickiego przez w pełni zaufa-
nego członka nowej totalitarnej władzy. Komisaryczny landrat von Matuschka był 
swoistą tymczasową urzędniczą „zapchaj dziurą”. Wybór padł na Ericha Friedri-
cha Heidtmanna, od maja 1929 roku zaangażowanego działacza NSDAP, legity-
mującego się względnie niskim członkowskim numerem partyjnym 128 550. Był 
założycielem i kierownikiem (Ortsgruppenleiter) do 1932 roku lokalnej komór-
ki NSDAP w Bobrku-Karbiu. W grudniu 1936 roku wstąpił do Schutzstaffel der 
NSDAP (SS), z numerem tej zbrodniczej organizacji 278 283124. Urodził się 18 
października 1880 roku jako dziesiąte dziecko protestanckiego proboszcza w bran-
denburskiej wsi Paaren im Glien, położonej kilkadziesiąt kilometrów na zachód 

123 AP Gliwice, KAG, sygn. 156; „Tost-Gleiwitzer Kreisblatt” nr 2 z 12 stycznia 1934, Nr. 12, s. 1; Wap-
pen- und Handbuch des in Schlesien…, s. 74–75; S. Rogowski: Komisja Mieszana dla Górnego Śląska 
(1922–1937). Opole 1977, s. 32.

124 W chwili wstąpienia do SS otrzymał stopień kapitana (Huaptsturmführer SS), a 10 września 1939 r. 
otrzymał ostatni awans na stopień majora (Sturmbahnführer SS) i był członkiem sztabu Oddziału (Ab-
schnitt) XXIV SS na Górnym Śląsku.
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od Berlina125. Jego ojciec Karl wywodził się z rze-
mieślniczej rodziny osiadłej od pokoleń w północ-
nej części Saksonii-Anhalt. Ukończył prestiżowe 
klasyczne gimnazjum Joachimsthalsche w Berlinie, 
gdzie zdał maturę wiosną 1900 roku. Następnie 
podjął studia inżynierskie, najpierw na politechni-
ce (Technische Hochschule) w Monachium, póź-
niej w Charlottenburgu. Zrobił w nich przerwę 
na czas odbywania od października 1900 roku do 
lutego 1901 roku jednorocznej ochotniczej służby 
wojskowej w batalionie saperów (Pionier-Bataillon 
Nr. 4) stacjonującym garnizonowo w Magdeburgu. 
Studia ukończył w 1903 roku na podstawowym 
poziomie inżynierskim, nie podejmując z powodu 
trudnych warunków finansowych ich kontynuacji 
na wyższym poziomie, według współczesnej pol-
skiej nomenklatury określanymi jako magisterskie, 
a niemieckiej – Diplomingenieur. W następnych 
latach zatrudniał się w junkierskich majątkach we 
wschodnich prowincjach pruskich: na Śląsku, Pomorzu Zachodnim i w Prusach 
Wschodnich. W 1906 roku zdecydował się na wyjazd do niemieckiej kolonii za-
chodnioafrykańskiej Kamerun. Początkowo znalazł zatrudnienie w administracji 
na jednej z tamtejszych plantacji, a od 1908 roku jako inżynier w firmie budującej 
pierwszą szerokotorową linię kolejową w tej kolonii. Po wybuchu wojny świato-
wej budowa tej linii na początku 1915 roku została wstrzymana i stąd w marcu 
tego roku wstąpił ochotniczo do niemieckich wojsk kolonialnych (Schutztruppe 
Kamerun) dowodzonych przez majora Carla Heinricha Zimmermanna. W stopniu 
podoficerskim kaprala odbył – niespodziewaną dla obu walczących stron, wobec 
zdecydowanej przewagi wojsk alianckich (angielskich, francuskich i belgijskich) – 
długotrwałą kampanię wojenną w tej kolonii. Dopiero w lutym 1916 roku oddziały 
niemieckie wraz z niemiecką ludnością cywilną w związku z beznadziejną sytuacją 
militarną przekroczyły granicę Kamerunu z hiszpańską kolonią Río Muni (Hisz-
pańska Gwinea Równikowa, obecnie jest to część państwa Gwinea Równikowa), 
gdzie zostali internowani126. Europejscy członkowie tych wojsk oraz niemiecka lud-
ność cywilna zostali przewiezieni do neutralnej w tej wojnie Hiszpanii i osadzoni 
w trzech obozach zlokalizowanych w Alacalá de Henares niedaleko Madrytu, Pam-
pelunie i Saragossie. Internowani w Hiszpani Niemcy byli uwolniani dopiero na 
przełomie lat 1919/1920127 – przyszły landrat w grudniu 1919 roku. Po powrocie do 
Niemiec znalazł w 1920 roku zatrudnienie jako inżynier ruchu (Betriebsingenieur) 
w hucie żelaza (August-Thyssen-Hütte) w Hamborn (obecnie jest to część Duisbur-

125 Wówczas w powiecie Osthavelland w rejencji poczdamskiej, Prowincji Brandenburskiej.
126 W 1937 r. odbył kilkumiesięczną sentymentalną podróż do Kamerunu. Skądinąd cierpiał po kolonial-

nych przygodach afrykańskich na powracające ataki malaryczne.
127 Patrz szerzej: Los alemanes del Camerún: implicación de España en la Gran Guerra (1914–1918) . 

Barcelona 2014.

Landrat w latach 1934–1945 4. 
Erich Friedrich Heidtmann
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ga) w Zagłębiu Ruhry. W tym samym roku ożenił się z Luise Nehl, urodzoną w 1890 
roku w Düsseldorfie, z tego związku miał troje dzieci. W 1924 roku przeniósł się na 
Górny Śląsk, gdzie znalazł zatrudnienie na stanowisku inżyniera ruchu w hucie żela-
za „Julia”128 w Bobrku-Karbiu, wchodzącej wówczas w skład koncernu Oberschle-
sische Eisenindustrie AG, a od 1925 roku do koncernu Vereinigte Oberschlesische 
Hüttenwerke AG. Na stanowisku tym pracował do początku 1933 roku. Po dojściu 
do władzy nazistów w kwietniu 1933 roku jako „stary bojownik” (Alter Kämpfer) 
ruchu nazistowskiego na wniosek śląskiego gauleitera Helmutha Brücknera został 
powołany na stanowisko komisarza państwowego do spraw górnośląskiego okręgu 
przemysłowego (Staatskommissar für das O/S Industriegebiet). Funkcję tę pełnił 
zaledwie przez niespełna miesiąc, bowiem w maju objął stanowisko nadburmistrza 
Gliwic, które również zajmował krótko – w lipcu 1933 roku został mianowany 
komisarycznym landratem powiatu kluczborskiego. Jednocześnie od maja 1933 
roku był członkiem frakcji NSDAP w górnośląskim Sejmiku Prowincjonalnym (Pro-
vinziallandtag Oberschlesien). W marcu 1934 roku objął funkcję komisarycznego, 
a od 1 sierpnia 1934 roku w pełni umocowanego prawnie landrata powiatu toszec-
ko-gliwickiego. Pozostał landratem tego powiatu – od 1935 roku z tytułem radcy 
– do końca panowania niemieckiego na Górnym Śląsku, do stycznia 1945 roku. Jak 
scharakteryzował go Ryszard Kaczmarek, „był bardzo doświadczonym urzędnikiem, 
jednak już bardzo wiekowym i cierpiącym w wyniku ciężkiej choroby (w 1939 
roku poddał się operacji ze względu na raka gardła). Praktycznie nie angażował się 
w żadną działalność poza swoim powiatem”129 . O jego dalszych losach nie udało się 
pozyskać żadnych informacji źródłowych130 .

podsumowanie
W latach 1743–1945 funkcję landratów powiatu toszeckiego/toszecko-gliwic-

kiego pełniło osiemnastu urzędników, w tym trzej wyłącznie jako landraci komisa-
ryczni przez zaledwie kilka miesięcy. Ta tymczasowa forma urzędnicza pojawiła się 
w pierwszej połowie XIX wieku. Będziemy ich jednak ujmować w przedstawionej 
analizie, poza obliczeniami długości sprawowania przez nich urzędu.

W pierwszej kolejności skoncentrujemy uwagę na ich zbiorczym statusie społecz-
nym. Nie ma tutaj większych niespodzianek, zważywszy stanowy charakter urzędu 

128 Po 1945 r. nosiła nazwę „Bobrek”.
129 R. Kaczmarek: Ruch nazistowski w Gliwicach w latach 1933–1945. „Rocznik Muzeum w Gliwicach” 

2002, T. 17, s. 236.
130 BA B-L, zespoły ZB 5972, sygn. 067, R 9361 III, sygn. 529793, R 9361 III, sygn. 69854; AP Katowice, 

zespół 12/722 Zjednoczone Górnośląskie Zakłady Hutnicze SA, Huta Julia w Bobrku, sygn. 29; AP 
Gliwice, KAG, sygn. 16; „Tost-Gleiwitzer Kreisblatt” z 23 marca 1934, Nr. 7, s. 1; „Oberschlesische 
Wanderer” z 4 lipca 1933, Nr. 154, z 25 marca 1935, Nr. 71; Heimatkalender 1940 für das Gleiwitzer 
Land. Gleiwitz 1939, s. 129; Taschenbuch für Verwaltungsbeamte 1942. Hrsg. Warnack. Berlin 1942, 
s. 503; E. Student: Kameruns Kampf 1914/16. Berlin 1937; R. Kaczmarek: Pod rządami gauleiterów..., 
s. 72; tenże: Ruch nazistowski w Gliwicach…, s. 236; tenże: Górny Śląsk podczas II wojny światowej. 
Między utopią niemieckiej wspólnoty narodowej a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do 
Trzeciej Rzeszy. Katowice 2006, s. 85, 111–112; tenże: Katholiken und NS-Bewegung in Oberschle-
sien. Reichstagwahlen in der Stadt Gleiwitz und im Kreis Tost-Gleiwitz 1928–1933. [W:] Grenzen des 
katholischen Milieus. Stabilität und Gefährdung katholischer Milieus in der Endphase der Weimarer 
Republik und in der NS-Zeit. Hrsg. J. Kuropka. Münster 2013, s. 146–150.
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w czasach monarchistycznych państwa prusko/prusko-niemieckiego: z osiemnastu 
landratów aż piętnastu (83%) miało rodowe korzenie szlacheckie, w tym czternastu 
wywodziło się ze „starej” szlachty, swoimi nobilitacjami sięgającymi w średniowiecze 
i wczesną epokę nowożytną. W okresie monarchistycznym tylko trzech landratów 
miało pochodzenie plebejskie, a spośród nich jedynie Schröter został uszlachco-
ny. W okresie republikańskim urzędowało trzech landratów, z których dwóch było 
pochodzenia plebejskiego, a jeden wywodził się ze starej szlachty śląskiej. Ze sta-
tusem społecznym landratów  ściśle wiąże się ich pochodzenie regionalne. Wśród 
szlachciców dziesięciu (2/3) miało siedziby lub z nich pochodziło na historycznym 
Śląsku, z tego sześciu miało stare rodowe korzenie górnośląskie, a czterech dolno-
śląskie. Jednak aż sześciu landratów miało dalsze (przez dobra dolnośląskie) lub 
bezpośrednie korzenie w „starych” krajach brandenburskich131, ponadto po jednym 
pochodziło z „nowych” krajów pruskich czy prusko-niemieckich, z Meklemburgii 
i Pomorza Zachodniego. Dwóch landratów plebejskiego pochodzenia wywodziło 
się z Dolnego Śląska – Schröter i Harbig, a jeden, można by powiedzieć oczywiście, 
z Brandenburgii – Heidtmann. Generalnie rodzima szlachta górnośląska dominowała 
w okresie fryderycjańskim i w pierwszej połowie XIX wieku. Połowa landratów, 
głównie w tym wzmiankowanym okresie, miała swoje ziemiańskie dobra w powiecie 
– ostatnim jednak z tej grupy był Carl Arthur von Strachwitz. Na tym tle jawi się 
układ wyznaniowy landratów. Aż dwunastu (2/3) było ewangelikami, w tym rodzimi 
górnośląscy szlachcice z epoki fryderycjańskiej. Wyjątkiem w XIX wieku jest okres 
pełnienia urzędu przez obu Strachwitzów, którzy byli wyznania katolickiego. Pamię-
tajmy przy tym, że powiat był zdecydowanie katolicki – w pierwszej połowie XVIII 
wieku w zasadzie całkowicie katolicki, w 1895 roku katolicy stanowili 92% jego 
mieszkańców, a w 1933 roku – 97%. 

Landraci – zgodnie z opisanymi zasadami sięgającymi czasów fryderycjańskich 
i oświeconego etosu służby państwowej w Prusach – byli dobierani według kryterium 
stanowego, ale również według poziomu wykształcenia. Udało się potwierdzić wyż-
sze wykształcenie, w zdecydowanej większości prawniczo-administracyjne132, u trzy-
nastu landratów, w tym od 1789 roku akademickie wykształcenie mieli wszyscy 
landraci. Z uwagi na rolę armii w Prusach kryterium doboru było również odbycie 
służby wojskowej – potwierdzić się to udało u trzynastu landratów. W epoce fryde-
rycjańskiej i częściowo po 1806 roku prawie wszyscy landraci mieli za sobą często 
długą zawodową służbę wojskową, głównie w pułkach kawaleryjskich. Wśród tej gru-
py na uwagę zasługuje Brettin, ochotniczy oficer w pułku śląskiej landwery w okresie 
wojny wyzwoleńczej z lat 1813–1815. Po reformach wojskowych Scharnhorsta/
Gneisenau z epoki wojen napoleońskich każdy akademik miał prawo do odbycia tak 
zwanej jednorocznej służby wojskowej. I wszyscy landraci toszecko-gliwiccy z tego 
okresu taką służbę odbyli. 

Przedstawione syntetyzujące dane pokazują politykę kadrową w tej grupie urzęd-
niczej i szerzej cele polityki pruskiej i prusko/niemieckiej na Górnym Śląsku, w tym 

131 Przeczy to uproszczonej tezie stawianej przez Norberta Mikę, jakoby landratami „zazwyczaj byli […] 
ludzie miejscowi, cieszący się poważaniem i zaufaniem społecznym (sic!), nie zaś »przywiezieni w tecz-
ce« brandenburscy dygnitarze” – N. Mika: Pruskie powiaty na Górnym Śląsku…, s. 42.

132 W tym studiów z epoki oświeceniowej tzw. kameralistycznych.
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w powiecie toszeckim/toszecko-gliwickim. Upraszczając, można ją scharakteryzo-
wać w następujący sposób: landratem mógł być szlachcic, mający dobra w powie-
cie, najlepiej wyznania ewangelickiego, mający wyższe wykształcenie akademickie 
i koniecznie oficerski stopień, po zawodowej służbie czynnej (często długoletniej) 
lub tylko akademickiej typu jednorocznego ochotnika. To uproszczenie dotyczy 
przede wszystkim okresu monarchistycznego, ale w zakresie wyznania, wyższego 
wykształcenia oraz odbycia służby wojskowej charakteryzuje także landratów z lat 
1922–1945, w tym również Heidtmanna z okresu nazistowskiego.

Pod względem wieku w chwili obejmowania urzędu to średnio landraci toszeccy/
toszecko-gliwiccy liczyli 44 lata, przy czym w okresie fryderycjańskim średnia wieku 
to 48 lat i w większości urząd ten był ukoronowaniem ich działalności publicznej 
– landraci z lat 1789–1832 pełnili go do śmierci, natomiast w latach 1870–1922 
średnia wieku wynosiła tylko 33 lata i dla większości z ówczesnych landratów był to 
początkowy etap w ich karierze urzędniczej. Średnio pełnili go przez 13 lat: w epo-
ce fryderycjańskiej – 13 lat, w latach 1823–1869 – 31 lat (tę średnią tak znacznie 
podwyższyła długoletnia kadencja C.E. von Strachwitza), w latach 1869–1922 – 21 
lat, a w latach 1922–1945 – 11 lat. Aż piętnastu landratów przed objęciem urzędu 
udzielała się w takiej lub innej formie publicznie, pełnienia urzędów z wyboru lub 
nominacji. Natomiast zaledwie pięciu z nich po zakończeniu urzędowania w powie-
cie toszecko/toszecko-gliwickim zrobiło dalszą karierę urzędniczą, ale głównie na 
szczeblu prowincjonalnym. Wyjątki są nieliczne: F.L. von Moltke osiągnął funkcję 
pruskiego Ministra Spraw Wewnętrznych, a H.J. von Matuschka zrobił karierę, ra-
czej umiarkowaną, w służbie dyplomatycznej Niemiec. Potwierdza to uwagę Marka 
Czaplińskiego dotyczącą karier landratów z całego Górnego Śląska z lat 1870–1918: 
„Górny Śląsk nie okazał się miejscem szczególnie sprzyjającym późniejszym awan-
som.” 133

Niewątpliwie najwybitniejszą osobowością wśród opisywanych landratów był 
Carl Ernst von Strachwitz, hrabia von Gross-Zauche und Camminetz, dziedzic na 
Kamieńcu. Jawi się jako wybitna postać, aktywna publicznie tak w środowisku zie-
miaństwa toszecko-gliwickiego oraz urzędniczym w powiecie, jak i na szerszym fo-
rum śląsko-prowincjonalnym i ogólnopruskim. Postać ta ciągle czeka na swojego 
krytycznego, naukowego biografa! 

133 Patrz szerzej na ten temat i w zakresie innych wniosków prozopograficznych: M. Czapliński: Czy można 
mówić o dyskryminacji Śląska..., s. 31–45 oraz J. Grudniewski: Prezydenci i landraci…, s. 5.
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Piotr greiner, Bogusław małusecki

Die landräte der landkreise tost und tost-Gleiwitz in den Jahren 1743–1945
Zusammenfassung

Die Untersuchung widmet sich den preußischen und preußisch-deutschen Landräten 
des oberschlesischen Landkreises Tost, der seit Mitte des 19. Jahrhundert bis 1945 Land-
kreis Tost-Gleiwitz hieß. Sie konzentriert sich auf die archivalische Suche nach biografi-
schen Informationen, die für die Realisierung des Hauptziels – also die prosopografische 
Analyse der politischen Eliten auf dem historischen Gebiet Oberschlesiens auf mikroregi-
onaler Ebene – unerlässlich war und in deren Rahmen auch die vorliegende Untersuchung 
eingebettet ist. Die Analyse wurde vor dem Hintergrund der dargestellten und sich verän-
dernden Aufgaben der Landräte durchgeführt, denen systempolitische Reformen in Preu-
ßen zwischen 1743 und 1945 zugrunde lagen. Nur eines änderte sich in dieser gesamten 
Zeitspanne nicht – ihre Position als Staatsbeamte an sich. Überdies erläutert der Aufsatz 
die komplexe Umgestaltung der Verwaltung in Oberschlesien seit dem 18. Jahrhundert 
bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts in Bezug auf den Landkreis Tost bzw. Tost-Gleiwitz. 
Zwischen 1743 und 1945 übten insgesamt 18 Beamte die Funktion eines Toster/Tost-
Gleiwitzer Landrates aus, darunter drei lediglich kommissarisch für einige Monate einge-
setzte Landräte. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in dieser Zeit hauptsächlich 
protestantische Adlige mit Landbesitz eine Berufung zum Landrat erhielten, obgleich der 
Landkreis zu 90 Prozent aus Katholiken bestand. Zudem wiesen sie in der Regel eine aka-
demische Ausbildung sowie notwendigerweise einen Offiziersdienstgrad auf, hatten eine 
aktive (häufig mehrjährige) militärische Laufbahn oder einen lediglich akademischen Mi-
litärdienst als Freiwillige (für ein Jahr) hinter sich. Diese Angaben beziehen sich vor allem 
auf die monarchistische Zeit, aber die protestantische Konfession, die Hochschulbildung 
und der abgeleistete Militärdienst waren auch in der republikanischen Zeit nach 1918 
charakteristische Merkmale der Toster Landräte, auch desjenigen, der diese Funktion 
während der nationalsozialistischen Herrschaft innehatte. 

Schlüsselbegriffe: Verwaltung in Oberschlesien, Landkreis Tost, Landkreis Tost-
Gleiwitz, oberschlesische Eliten, prosopografisches Studium, oberschlesische Landräte, 
Landrat

Piotr greiner, Bogusław małusecki

landrats of the district of toszek and toszek-Gliwice in 1743–1945
Summary

The research covered the Prussian and Prussian-German landrats of the Upper Sile-
sian poviat of Toszek, which from the mid-19th century to 1945 was called the Toszek-
Gliwice Poviat. The authors focused on archival biographical research necessary for the 
implementation of the main goal, which was the prosopographic analysis of the political 
elite in historical Silesia, in the micro-regional dimension, within which this study was 
placed. The analysis was carried out against the background of the evolving tasks of lan-
drats following the systemic reforms of Prussia in 1743–1945. Apart from one constant – 
they were always the state officials. The article explains complicated administrative trans-
formations in Upper Silesia from the 18th to the mid-19th century in the context of the 
Toszek and Toszek-Gliwice poviats. In the years 1743–1945, the landrats of the Toszek/ 
Toszek-Gliwice Poviat there were 18 officials, including 3 exclusively reserve landrats for 
only a few months. To sum up: landrats at that time were noblemen who had goods in 
the poviat, mainly of Protestant denomination, even though the poviat was 90% of the 
Catholic denomination, having university education and necessarily an officer’s degree, 
after professional active service (often long-term) or only an academic type of one-year 
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volunteer (Einjährig-Freiwilliger). This applies above all to the monarchist period, but in 
the field of religion, higher education and military service is also characterizes landrats 
from the republican period after 1918, including the landrat that held this function during 
the Nazi dictatorship.

Keywords: administration in Upper Silesia, Toszek Poviat, Toszek-Gliwice Poviat, up-
per Silesian elite, prosopographic study, landrats of Upper Silesia, landrat
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Bracia Wilhelm, henryk, Karol i Fryderyk 
Woźniakowie i ich rola w powstaniach śląskich

Abstrakt
Artykuł przedstawia braci Woźniaków z Szopienic i ich siostrę Helenę. Braci 

było czterech, w tym trzech księży. Wszyscy oni w 1920 roku przybyli ze Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, aby wziąć udział w akcji plebiscytowej na rzecz Polski. 
Dwaj bracia w III powstaniu śląskim dowodzili batalionami: Karol – Katowickim 
Batalionem Szturmowym, Fryderyk – IV batalionem w 1. Pułku Walentego Fojkisa. 
Poza Karolem, który zmarł w 1923 roku w Szopienicach, pozostali bracia wrócili do 
Ameryki. Artykuł zamyka zderzenie ustaleń źródłowych o braciach z transpozycją 
wspomnieniową o nich w tak zwanej literaturze faktu.

Słowa kluczowe: III powstanie śląskie, 1. Pułk Walentego Fojkisa, Katowicki 
Batalion Szturmowy, Fryderyk Woźniak, Henryk Woźniak, Karol Woźniak, Wilhelm 
Wożniak, akcja plebiscytowa.

Braci było czterech. Wszyscy weszli do śląskiej konspiracji wojskowej, trzech 
uczestniczyło w III powstaniu śląskim, w tym dwóch dowodząc batalionami. Trzech 
pełniło posługę kapłańską, a i czwarty związał się z Kościołem, przez długi czas był 
bowiem organistą. Ich nazwiska przewijają się w literaturze historycznej, wspomnie-
niach, pojawiają się w dokumentach archiwalnych. Rzecz w tym, że często bez imion, 
z pomieszanymi funkcjami. Mylili się podwładnym i po latach nawet współpracow-
nikom. Chlubnie zapisali się w historii, zasługują więc na pamięć. Nie można też 
zapomnieć o ich siostrze Helenie, również powiązanej ze śląską konspiracją.

Najpierw jednak trzeba spróbować ich porozdzielać i rozsupłać węzeł, do którego 
mimowolnie ich zaplątano. Przymierzali się do tego już kiedyś inni, przede wszyst-
kim prof. Andrzej Bożek1. Ustalili tyle, na ile pozwalał ówczesny stan wiedzy. Dzisiaj 
przybyło sporo dokumentów powstańczych, co stwarza większe możliwości. Ale nie 
można wszystkiego wyjaśnić do końca. Pewne pytania wciąż pozostają bez odpowie-
dzi. Obecnie udaje się też dorzucić co nieco informacji i sprostować popowstaniowe 
losy braci na podstawie korespondencji, którą nieżyjący już prof. A. Brożek prowa-
dził z różnymi instytucjami i osobami, a czego nie zdążył opublikować, pozostawiając 
w teczce, użyczonej mi przez brata dr. Krzysztofa Brożka.

Do napisania niniejszego szkicu inspiracją stali się nie tylko sami Woźniakowie, 
lecz także oba dowodzone przez nich bataliony i potrzeba wprowadzania ładu do 

1 A. Brożek: Woźniakowie. „Poglądy” z 15–31 V 1981, nr 10; zob. też. J. Piernikarczyk: Ilustrowana Księ-
ga Pamiątkowa Górnego Śląska. Katowice 1923, s. 35; Słownik biograficzny katolickiego duchowień-
stwa śląskiego XIX i XX w. Red. M. Pater. Katowice 1996; Z. Piksa: Patroni naszych ulic. [W:] Janów 
nasza mała ojczyzna. [b.m.] 1994, s. 97–98; Patronowie katowickich ulic i placów. Red. U. Rzewiczok. 
Katowice 2013, s. 378–379.
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powikłanych struktur organizacyjnych III powstania. Bez tego badaczowi wciąż grożą 
elementarne pułapki. U podstaw legła ponadto potrzeba przyporządkowania licz-
nych wykazów personalnych do właściwych oddziałów (plutonów, kompanii, ba-
onów). Bez uporania się z tymi problemami nadal nie będziemy pewni, do jakiego 
oddziału powstaniec należał, skazując się na powtarzanie, że na pewno walczył pod 
Górą Świętej Anny. Bo jakżeby inaczej!

Nie jest to więc wyczerpująca opowieść o Woźniakach, do czego jednak zabrakło 
materiału. To raczej suchy przekaz dokumentacyjny uzupełniający biogramy braci po-
wstańców i prezentacja struktur organizacyjnych, którymi dowodzili w III powstaniu.

Wszyscy czterej jeszcze przed I wojną światową wyemigrowali do Ameryki, a po 
jej zakończeniu różnymi drogami wrócili na moment na Śląsk, aby wziąć udział 
w agitacji plebiscytowej i konspiracji peowiackiej. Zostali uhonorowani wysokimi 
polskimi odznaczeniami wojskowymi. Zapewne wszyscy dostali Śląską Wstęgę Wa-
leczności i Zasługi. Poza Karolem, który zmarł w 1923 roku, pozostali bracia po 
powstaniach wrócili do Stanów Zjednoczonych.

Ich ojciec Andrzej z zawodu był górnikiem, potem kupcem, właścicielem sklepu 
w Szopienicach, matka Franciszka z d. Habryka zmarła 22 maja 1921 roku, gdy bra-
cia walczyli w powstaniu. Czy wszyscy zdążyli na pogrzeb do Szopienic 26 maja?

Wilhelm Woźniak
Urodził się 27 marca 1886 roku w Roździeniu. Józef Piernikarczyk w Ilustrowa-

nej Księdze Pamiątkowej Górnego Śląska (1923) podaje, że ten najstarszy z braci, 
proboszcz w Madison, nie doczekał plebiscytu, zmuszony wrócić do Ameryki po 
II powstaniu, złożywszy uprzednio 200 dolarów na cele narodowe. Przyczynę wy-

Rodzeństwo Woźniaków (1920–1921?): I – Karol, II – Henryk, III – Fryderyk, IV – Helena, 1. 
V – Wilhelm
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jazdu wyjaśnia Walenty Fojkis, komendant 
powiatu katowickiego, w piśmie z 28 paź-
dziernika 1920 roku do Centrali Wychowa-
nia Fizycznego:

Załączając przy niniejszym 2 fotografie i ewi-
dencję skompromitowanego członka organi-
zacji ks. Wilhelma Jana Woźniaka, proszę za 
pośrednictwem Ekspozytury [Związku Przy-
jaciół Górnego Śląska w Sosnowcu] stawić 
wniosek u p. Starosty w Będzinie o wystawie-
nie polskiego paszportu. Nadmieniam, iż ks. 
W., przebywając na G.Śl. od maja tegoż roku, 
pracował jako czynny członek, a teraz, będąc 
skompromitowany, nie otrzyma wizum na 
powrót do Ameryki, gdzie jest proboszczem 
i prowadzi wielką polską parafię.

Popierając wniosek o wystawienie pasz-
portu ks. Woźniakowi, „Podolski” (kpt. 
Mieczysław Paluch), szef CWF, jeszcze 
tego samego dnia dorzucił od siebie, że:

Przy ostatnich zajściach zajmował Ks. W. wybitniejsze stanowisko, prowadził pogrzeby po-
wstańców i tym samym naraził się na publiczną kompromitację niemiecką w niemieckich 
gazetach Górno- i poza Górnośląskich. Powrót ks. W. jest niezbędny w jak najkrótszym 
czasie.2

Pozostałe informacje o Wilhelmie Woźniaku u Andrzeja Brożka:
Święcenia kapłańskie przyjął w 1911 r. i odprawił prymicje w Roździeniu. W 1911 r. 
pracował w diecezji Springfield w amerykańskim stanie Illinois. Sporządzona w związku 
z obchodami milenijnymi lista księży polskich pracujących w Stanach Zjednoczonych 
w XIX i XX wieku [„Sacrum Poloniae Millennium”, t. 6] obejmuje czterokrotnie zapis 
„William Woźniak”, z tego tylko jeden zdaje się odnosić do górnośląskiego emigranta. Wa-
cław Ryżewski wymienia Wilhelma Woźniaka wśród licznej grupy wybitnych przywódców 
politycznych i dowódców śląskich oddziałów powstańczych, „którzy odegrali pionierską, 
czołową rolę w przygotowaniu i przeprowadzeniu powstań” [Trzecie powstanie śląskie, 
1977]. Nie znamy szczegółów zaangażowania W. Woźniaka, ale zaangażowanie to drażniło 
księży niemieckich na Górnym Śląsku: występując w listopadzie 1920 r. do wrocławskiego 
kard. Adolfa Bertrama o usunięcie obcych duchownych z diecezji wrocławskiej, wymie-
niają wśród nich Wilhelma Woźnioka [taka pisownia – zbliżona zresztą do oryginalnej 
w roździeńskiej księdze chrztów!], przynależnego do diecezji „Peuria”[?] w Ameryce [„Sa-
crum Poloniae Millennium”, t. 7]. Przebywał on według tego źródła w Szopienicach.3

2 Centralne Archiwum Wojskowe, zbiór „Powstania górnośląskie”, sygn. I 130.46.90, s. 83 (dalej cyt. 
CAW, I 130...). Kopie elektroniczne tego zbioru znajdują się też w Archiwum Państwowym w Katowi-
cach (tu fotografia ks. Wilhelma Woźniaka).

3 A. Brożek: Woźniakowie... Trzeba uzupełnić, że na liście sporządzonej przez duchownych niemieckich 
znaleźli wszyscy trzej księża Woźniakowie. Zob. M. Lewek: Górnośląski plebiscyt z roku 1921 oraz 
udział w nim duchowieństwa katolickiego. Chorzów [b.d.], s. 71.

Ks. Wilhelm Woźniak (przed 1931 r.)2. 
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Datę wyjazdu Wilhelma do Ameryki, listopad 1911 roku, wymienia również brat 
Fryderyk, co wskazywałoby, że podróż odbyli wspólnie. Natomiast na plebiscyt Wil-
helm wrócił wraz z bratem Henrykiem w 1920 roku, jeszcze przed II powstaniem, 
w którym wziął udział. A. Brożek cytuje niemieckiego autora Manferda Lauberta4 
o księdzu „Woznicku”, który podczas plebiscytu „wichrzył” w powiecie kozielskim. 
A. Brożek przypuszcza, że rzecz odnosi się do Karola, ale to jednak musiał być Wil-
helm.

Andrzej Brożek ustalił, że Wihelm był proboszczem w Screaton w stanie Illinois. 
Prześledził również jego dalsze losy, mianowicie, że na przełomie 1931/1932 wrócił 
do Polski i zamieszkał u Zgrzebnioków w Warszawie, jako że Alfons Zgrzebniok, 
ożeniony z Heleną Woźniakówną, był jego szwagrem. Starał się o przyjęcie w poczet 
księży diecezji śląskiej. Ale dostał odmowną odpowiedź, że diecezja już nie przyjmu-
je księży z zewnątrz.

W materiałach odznaczeniowych z Centralnego Archiwum Wojskowego z 1931 
roku występują dwa amerykańskie adresy zamieszkania: Effingham Ill. R R 3 i Melc-
toft PA oraz informacja, że ukończył seminarium w Turynie i został wyświęcony 
w Zurychu, w innym wniosku, że został wyświęcony po ukończeniu seminarium 
w Turynie i Zurychu, ponadto błędna informacja, że do Ameryki wrócił dopiero po 
plebiscycie, a także:

W Ameryce zorganizował liczne komitety pomocy dla Górnoślązaków. Powróciwszy na 
Górny Śląsk brał czynny udział w akcji plebiscytowej pod względem kulturalno-oświato-
wym. W czasie drugiego powstania przybył powstańcom bezinteresownie z dużą pomocą 
moralną i materialną. Ponadto w 2-gim powstaniu nie zawahał się ofiarować swe usługi 
jako kapelan polowy i jako taki, narażając niejednokrotnie swoje życie, niósł powstańcom 
strawę duchową, krzepiąc ich ducha i zachęcając do wytrwania.5

W grudniu 1936 – styczniu 1937 roku Wilhelm podał, że przebywa w Zakopa-
nem u ks. Wincentego Rozmusa. Po śmierci Alfonsa Zgrzebnioka Helena zamieszkała 
u swojego brata Wilhelma w Katowicach, który w tym czasie był związany z miejsco-
wą parafią garnizonową. Zmarł na początku okupacji hitlerowskiej, 18 października 
1939 roku. Trzy dni później został pochowany na cmentarzu w Szopienicach. Wkrót-
ce potem zmarła Helena6 .

Posiadał odznaczenia: Polonia Restituta V klasy i Krzyż Niepodległości (1931).

henryk Woźniak
W dokumentacji przyznanego mu w 1931 roku Krzyża Niepodległości występują 

dane personalne w dwóch wersjach: w pierwszej – urodzony 30 czerwca 1888 roku 
w Siemianowicach, w drugiej – 29 lipca w1888 roku w Szopienicach. Za właściwą 
należy uznać pierwszą wersję, potwierdzoną też w innych wiarygodnych dokumen-
tach. W miejscu urodzenia uczęszczał do szkoły ludowej, a potem do gimnazjum 
w Katowicach. Informacja, jakoby ukończył seminarium duchowne w Zurychu, po-

4 M. Laubert: Die oberschlesische Volksbewegung. Beitrage zur Tätigkeit der Vereinigung Heimattreuer 
Oberschlesier 1918–1921. Breslau 1938, s. 168.

5 CAW, Wilhelm Woźniak – Krzyż Niepodległości z 6 czerwca 1931 r.
6 A. Brożek: Woźniakowie . . .
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dana we wniosku odznaczeniowym na przyznany mu Krzyż Niepodległości, nie jest 
prawdziwa, o czym dalej. Wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. W 1920 roku 
wraz z bratem Wilhelmem, jeszcze przed II powstaniem, wrócił na Śląsk. Przyłączył 
się do akcji plebiscytowej. Należał również do konspiracji wojskowej. Wziął udział 
w II i III powstaniu7 .

W ślad za prośbą z 28 października 1920 roku o wystawienie polskiego paszportu 
ks. Wilhelmowi, W. Fojkis 30 listopada zwrócił się do Naczelnej Ekspozytury Związ-
ku Przyjaciół Górnego Śląska w Sosnowcu o załatwienie identycznego paszportu dla 
ks. Henryka. W uzasadnieniu napisał:

Ks. Woźniak przybył w maju na plebiscyt, długi termin wzgl. ciągłe odraczanie zmusza 
Woźniaka do odjazdu, a to dlatego, iż cierpi na tym tamtejsza parafia. Niemieckie władze 
odmawiają wydania odpowiednich podkładek, a to dlatego, iż W. w czasie ostatniego po-
wstania zabierał[!] na Szopienicach poważne stanowisko.8

Załącznik wymienia podstawowe dane personalne petenta i rysopis: wzrost śred-
ni, oczy niebieskie, włosy blond, twarz owalna, znaków szczególnych brak. Henryk 
jednak nie opuścił Śląska. Wraz z wybuchem III powstania znalazł się jako kapelan 
w sztabie grupy W. Fojkisa. Po utworzeniu 13 maja 1921 roku 1. dywizji kierował jej 
duszpasterstwem.

Z wypadkami związanymi z tzw. buntem Grupy „Wschód” podczas III powstania 
wiąże się doniesienie z 6 czerwca 1921 roku dr. Józefa Potyki, szefa Departamentu 
Spraw Wojskowych Naczelnej Władzy na Górnym Śląsku, do Sądu Polowego Na-
czelnej Komendy Wojsk Powstańczych:

W nocy z dnia 5 na 6 bm. około godziny 12-tej przyszedł ksiądz polowy Woźniak [przy 
batalionie szturmowym przy grupie wschodniej9] w stanie pijanym z bandą ludzi, prawdo-
podobnie żołnierzy, których ilość nieznana, i domagał się gwałtownie przyjęcia przez posła 
p. Korfantego. Bito w drzwi i wołano: Wybijemy drzwi.
Świadkowie tego zajścia: posterunek przy przeciwległej szkole. Powyższe doniesienie prze-
syła się celem natychmiastowego postępowania sądowego.10

Sprawa okrężną drogą, przez Adiutanturę Naczelnej Komendy Wojsk Powstań-
czych, trafiła do sądu polowego, gdzie ją zarejestrowano 11 czerwca. Potem poszła 
do Wydziału VI Prawnego NKWP, który dopiero 26 czerwca zdecydował się oddać ją 
sądowi w celu wdrożenia dochodzeń. Skończyło się 29 czerwca na odręcznej notatce 
audytora sądowego Dembińskiego do szefa sądu, że „sprawka kpt. Woźniaka jest 
ściśle związana ze sprawą pko kpt. Haukemu i tow. S. 284/21 zawisłą w tut. sądzie. 
Akta znajdują się N.W. Sprawę S/335/21otrzymałem d. 29 czerwca 21. Proszę o za-

7 CAW, Henryk Woźniak – Krzyż Niepodległości z 1931 r.
8 CAW, I 130.56.7, s. 12.
9 Informacja nieścisła.
10 CAW, I 130.1.303, s. 139. Później „Gazeta Robotnicza” (z 27 IX 1922, nr 219) do sprawy błędnie 

i z przesadą wplątała Karola Woźniaka, utrzymując, że: „Na wieść o aresztowaniu popularnych organi-
zatorów wyruszyły do Szopienic bataliony uzbrojone z mjr. ks. Woźniakiem na czele, żądając od Kor-
fantego natychmiastowego wypuszczenia na wolność aresztowanych. Korfanty zapomniał o tym, że jest 
niezłomnym »dyktatorem« i na pół z łzami w oczach uspokajał »kochanych powstańców«. – Świadkami 
powyższego są ks. Henryk Woźniak, porucznicy Sitek, Watoła, Niemczyk itd.”
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decydowanie o umorzeniu sprawy albo o złączeniu jej ze sprawą kpt. Haukego”. Tak 
się też stało, dochodzenie umorzono.

Henryka chwali w Ilustrowanej Księdze Pamiątkowej cytowany już Józef Pierni-
karczyk za to, że:

Na froncie powstańczym on jedynie nie wahał się iść w największy ogień, aby nieść pomoc 
umierającym i rannym.

Innymi słowy, nie tylko za niesienie pociechy duchowej, co też potwierdza wniosek 
na Krzyż Walecznych z 23 sierpnia 1921 roku (stopień wojskowy podporucznik):

Podczas całego ataku z Miedar do samego Kędzierzyna pełnił służbę sanitarną. Kiedy pod 
Kędzierzynem już zupełnie oddział sanitarny zaprzestał działać, sam z wozem sanitarnym 
pomiędzy świstem kul dojeżdżał do samego frontu i dawał rannym swoją pierwszą pomoc.

W uzasadnieniu wniosku na Krzyż Niepodległości (1931) Alfons Zgrzebniok, 
przewodniczący Podkomisji Śląskiej, i członek Józef Grzegorzek podali:

Jako ks. był czynnym członkiem POW G.Śl. i przyczynił się w dużej mierze przez swoją 
działalność do rozwoju tej organizacji. W II i III powst. brał czynny udział na froncie 
i w walkach jako kapelan wojsk. Szczególny[!] odznaczył się przy zajęciu Kędzierzyna 
i Góry św. Anny, gdzie na czele batl. szturmowego wraz z żołnierzami szedł do boju. W ak-
cji plebiscytowej brał również bardzo żywy udział. Po III powst. należał do związk. b. 
powst. i położył duże zasługi przez poparcie moralne i materialne powst. śl.

Na kwestionariuszu odznaczeniowym zanotowano odręcznie: „Krzyż z dyplo-
mem przesłać na ręce kpt. rez. Zgrzebnioka”. Od Zgrzebnioka pochodzą również 
dane personalne na wnioskach odznaczeniowych Krzyża Niepodległości z 1931 roku 
dla pozostałych Woźniaków. A ponieważ nie dysponował dokładnymi informacjami 
i opierał się na pamięci rodzinnej, zdarzały się nieścisłości.

Po powstaniu Henryk pozostał w Szopienicach. W lipcu 1922 roku zwrócił się 
o przyjęcie do archidiecezji poznańskiej. Zapisek w aktach Kurii Arcybiskupiej w Po-
znaniu wskazuje, że 16 sierpnia 1922 roku został skierowany do Grodziszczka11 .

Według cytowanych materiałów odznaczeniowych na Krzyż Niepodległości 
w 1924 roku ponownie wyemigrował do Ameryki – adres: Lodi N. 7. 261 Main 
Street. Datę ponownego wyjazdu do Ameryki należy jednak przesunąć na rok 1926 
albo 1927 .

W teczce A. Brożka znajduje się garść dokumentów, które profesor otrzymał 
już po zamieszczeniu w 1981 roku swojego artykułu o Woźniakach w katowickich 
„Poglądach”. Dokumenty odnoszą się przede wszystkim do ks. Henryka. Wśród nich 
wycinek z jakiejś polskiej gazety w Stanach Zjednoczonych. Wydaje się interesujący 
i na tyle kompetentnie napisany, że wymaga tu przytoczenia w większej jego części:

Jeszcze jeden kapłan Patrjota
Dzielni bracia Woźniakowie ze Śląska. Ks. Henryk Woźniak
Jest górnoślązakiem, rodzony 1888 roku w Siemianowicach, powiatu katowickiego. Szko-
ły elementarne i humanitarne przechodził tamże. Nauki teologiczne ukończył we Frybur-
gu w Szwajcarji, gdzie odebrał święcenia kapłańskie w roku 1914. Od pierwszej chwili 

11 Pismo Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu z 26 marca 1981 r. w teczce A. Brożka.
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wybuchu wojny światowej był powołany do służby wojskowej jako sanitarjusz na wschodni 
plac boju. Sprytem swoim udało mu się zwolnić z armji niemieckiej, a w kilka miesięcy 
później z wielkimi trudnościami uzyskał pozwolenie od ministra wojny na wyjazd do Ame-
ryki. Wyjechał więc 1915 roku z Berlina do Sassnitz, do portowego miasta leżącego nad 
Bałtykiem, aby się udać następnie do Malmo, a potem do Kopenhagi. Niestety władza 
wojskowa niemiecka zatrzymała go w Sassnitz przez kilka godzin; po krótkiej naradzie 
wydała wyrok śmierci na niego, uważając go jako szpiega. Powód był ten, że znaleziono 
w jego bagażu rzeczy rozkazem prawa wojennego uznane za szpiegowskie: lornetka, kilka 
map geograficznych. Nie przeczuwając nic złego, zabrał te rzeczy na pamiątkę. Wszystkie 
jego rzeczy były starannie zrewidowane przez komisję, potem zabrali mu nawet ubranie, 
które miał na sobie.
Jednakże dziwny zbieg okoliczności uratował go od rozstrzelania. Siostra jego, jadąc z nim, 
zabrała ze sobą od kilku niemców listy do oficerów i marynarzy niemieckich, adresowane 
dla nich na statkach niemieckich, internowanych w portach amerykańskich. Gdy listy te 
znaleziono w torebce jego siostry – wystarczyło to dla nich za dowód, że nie był ich wro-
giem. Puszczono go na okręt, lecz wszystkie swoje rzeczy otrzymał dopiero w Christjani.
Do Stanów szczęśliwie przyjechał, był proboszczem w Benton, III, do roku 1920. Dowie-
dziawszy się o powstaniu na Śląsku, wyjechał na Śląsk z bratem ks. Wilhelmem, będącym 
w tym czasie proboszczem w Medison, III. Jadąc okrętem Lapland, rozbili anglicy bratu 
jego głowę, jego też pokaleczyli, ponieważ Śląsk należał jeszcze do Prus, więc uważali ich 
za niemców.
Autor artykułu potwierdza, że obaj wzięli udział w II powstaniu, zaangażowali się 

w akcji plebiscytowej, Henryk, Fred i Karol wyróżnili się w III powstaniu. Potem 
Henryk jeszcze przez pewien czas przebywał na Śląsku. I dalej:

Jest obecnie znowu w Ameryce i jest kapelanem Sióstr Felicjanek w Lodi, N.J. Brat Fryde-
ryk jest organistą u ks. Kubeca w Brooklynie. Został odznaczony krzyżem Virtuti Militari. 
Brat ks. Wilhelm jest proboszczem w Melcroft, Pa., otrzymał wstęgę waleczności z II 
powstania. Ks. Karol również otrzymał Virtuti Militari, których dekorował w Katowicach 
sam Piłsudski.
Nie dla zapłaty pracowali, lecz dla ideału. Wiele wycierpieli od polskich księży germanofil-
skich, jakoteż od wrocławskiego arcybiskupa. Zapłatę za ich czyny wzięli inni, nie było dla 
nich miejsca na Śląsku, więc wrócili do wolnej Ameryki.

Inne materiały uściślają, że Henryk mszę prymicyjną odprawił w Szopienicach, 
prawdopodobnie już po wybuchu wojny, aby po dwóch tygodniach znaleźć się na 
froncie rosyjskim, gdzie przebywał osiem miesięcy. Po przyjeździe do Stanów Zjed-
noczonych w 1915 roku pół roku później „znalazł się między swymi w South Amboy, 
N.J., potem w innych miejscowościach”, a po ponownym powrocie od kwietnia 
1927 roku pełnił obowiązki kapelana w klasztorze sióstr felicjanek w Lodi12 .

12 Stosowne, zachowane w aktach zobowiązanie przyjęcia obowiązków kapelana pochodzi dopiero z 21 
lipca 1928 r.: „Ja niżej podpisany zapewniam i słowem honoru ręczę, iż obowiązuję się zostać kapela-
nem Siostr Felicyjanek w Lodi N.J. bez wszelkich zastrzeżeń z mej strony tyczących się wypełniania 
obowiązków pracy kapłańskiej należących do reguły i konstytucji Zakonu Siostr Felicyanek; bez za-
strzeżeń przyjmuję obowiązki mi nadane przez Wielebną Matkę, które wypełniać powinny aprobowany 
kapelan dla Siostr Felicyanek w Lodi N.J.

 Nadto obowiązuję się i gwarantuję ponownie słowem honoru, nie opuszczać mej pozycyi według wła-
snego widzimisię, lecz tylko z woli ks. biskupa tej dyecezyi.
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Z mowy pogrzebowej wygłoszonej przez ks. Aleksandra Fronczaka dowiedzieć się 
można – w odniesieniu do studiów teologicznych – że: „Odpowiadając na zaproszenie 
biskupa amerykańskiego, poszukującego księży do pracy w Stanach Zjednoczonych, 
jedzie na studia do Szwajcarii”. To by wskazywało, że wyjazd w 1915 roku do Ameryki 
Henryk potraktował jako wcześniej podjęte zobowiązanie i zobowiązanie to uhonoro-
wały władze niemieckie, zezwalając na opuszczenie Niemiec. A co do pracy w Lodi:

Pole działania śp. ks. Henryka Woźniaka to nie tylko ten piękny kościół Sióstr Felicjanek, 
ale cały Zakład z wszystkim Siostrami, Sanatorium dla chorych, szkoła wyższa dla dziew-
cząt, jako też i Sierociniec dla bezdomnych dzieci.

Zmarł 19 września 1951 roku. Odznaczenia: Krzyż Walecznych (1922), Polonia 
Restituta i Krzyż Niepodległości (1931).

Karol Woźniak
Rozproszone informacje o Karolu Woźniaku zebrał Antoni Steuer, zamieszczając 

w 1996 roku w Słowniku biograficznym katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX 
i XX wieku13. Wynika z nich, że urodził 19 stycznia 1893 roku w Roździeniu. Świę-
cenia kapłańskie uzyskał w 1914 roku w Belgii. Podczas wojny, aby uniknąć służby 
w wojsku niemieckim, dołączył do braci przebywających w USA14. Wstąpił do armii 
amerykańskiej, przeniesiony do rezerwy w stopniu kapitana, pod koniec 1918 roku 
zgłosił się do armii gen. Hallera we Francji, z którą w 1919 roku przybył do Polski, 
biorąc udział w tym roku w wojnie na froncie wschodnim. Miał wrócić do Ameryki 
i w 1920 roku, odpowiadając na apel ks. Wincentego Rozmusa o czynne wsparcie 
akcji plebiscytowej, wrócić na Śląsk. Ta ostatnia informacja nie jest ścisła; Karol nie 
wrócił po wojnie do Ameryki, pozostał w kraju, służąc w wojsku polskim. Nie pro-
wadził działalności plebiscytowej w powiecie kozielskim. Od jesieni 1920 roku do 
połowy maja 1921 roku dowodził Katowickim Baonem Szturmowym.

We wniosku na Krzyż Walecznych z 6 lipca 1922, podpisanym przez Alfonsa 
Zgrzebnioka, Jana Ludygę-Laskowskiego i Stanisława Mastalerza, czytamy:

Ksiądz major Woźniak Karol położył wielkie zasługi na polu konspiracyjno-wojskowym na 
G. Śląsku. Podczas ostatniego powstania prowadził ks. major Woźniak baon szturmowy 1 
p[ułku] powstańczego, na czele tego baonu zdobył miasto Kędzierzyn, mimo iż ks. major 
został ranny podczas ataku, nie opuścił on swojego stanowiska i wytrwał aż do ostatniego 
zwycięstwa w Powiecie Kozielskim jako dowódca baonu szturmowego. Działacz bardzo 
zasłużony.15

 Zaręczam Wielebny Matce, że chociażby najlepsza posada mi miała być ofiarowana, jej akceptować nie 
będę, gdy Wielebna Matka z mej pracy będzie zadowolona.”

13 W skróconej wersji także w Patronowie katowickich ulic i placów..., s. 387.
14 W 1914 r. miał dopiero 21 lat. W biogramie zamieszczonym w gazetach katolikowych („Górnoślązak” 

z 12 XII 1923, nr 284 i „Katolik” nr z 13 XII 1923, nr 149) podano: „Nauki pobierał w Katowicach, 
Nysie, Szwajcarii, Belgii, Francji, a ostatecznie w Ameryce. Tam otrzymał święcenia kapłańskie.”

15 CAW, KW 136/2733 – Wniosek odznaczeniowy na Krzyż Walecznych dla Karola Woźniaka z 6 lipca 
1922 r .
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Zranienia nie potwierdzają inne doku-
menty. Była to jedna strona, rzec można, 
symbolicznego medalu, druga wyrażała 
sprzeciw wobec udziału księdza w walkach 
z bronią w ręku. Jednoznacznie negatywne 
stanowisko w tym względzie zajęły, nie-
zależnie od niemieckich i watykańskich, 
również kręgi kierownicze polskiego du-
chowieństwa na Górnym Śląsku, skupio-
ne w Polskim Komisariacie Plebiscytowym 
i Sekcji Teologicznej:

Że w szeregach polskich powstańców znalazł 
się ksiądz, który jako żołnierz z karabinem 
w ręku wziął udział w powstaniu, jest fak-
tem, któremu nikt nie zaprzecza. Był nim je-
den z trzech księży-braci Woźniaków, którzy 
przybyli z Ameryki na Śląsk; stanął na czele 
oddziału powstańców i odznaczył się wielką 
walecznością przy szturmowaniu Kędzierzy-
na. Był to jednak odosobniony wypadek, za 
który nie można czynić odpowiedzialnym 
innych księży, a zwłaszcza Sekcję Teologicz-
ną, która nigdy nie pochwalała czynu owego 
księdza-powstańca, ani też nigdy nie zachę-
cała żadnego księdza do brania udziału w powstaniu z karabinem w ręku. Księża z Sekcji 
Teologicznej nigdy nie widzieli swego ideału w księdzu Woźniaku, ale raczej w znanym ks. 
Skorupce, który rok przed tym [podczas wojny polsko-bolszewickiej] zachęcał i zapalał do 
boju wahających się żołnierzy, występując nie z karabinem, ale z krzyżem w ręku.16

Po rozgraniczeniu obszaru plebiscytowego Karol pozostał w Polsce. W 1923 roku 
krótko pełnił posługę wikarego w Dolnych Rydułtowach w powiecie rybnickim, póź-
niej jako nauczyciel w gimnazjum komunalnym w Roździeniu. Działał w „Sokole”. 
Zmarł na gruźlicę 6 grudnia 1923 roku. Pochowany na cmentarzu w Szopienicach17 . 
Ks. Józef Klemens, proboszcz szopienicki, poinformował w 1981 roku prof. A. Broż-

16 M. Lewek: Górnośląski Plebiscyt…, s. 43. Zob. też T. Falęcki: O narodowe oblicze katolickiego życia 
kościelnego na Górnym Śląsku. Polska – Stolica Apostolska – Niemcy 1919–1922. Kraków 2003, s. 113. 
Autor, obok ks. Karola Woźniaka, słusznie stawia również ks. Jana Brandysa, dowódcę Grupy Dziergo-
wickiej.

17 A. Steuer: Karol Woźniak. [W:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego...; „Gazeta 
Robotnicza” (z 12 XII 1923, nr 281) – Wspomnienie pośmiertne. Z kół powstańczych piszą nam:

	 „Dnia	9	bm.	odbył	się	w	Szopienicach	pogrzeb	śp.	księdza	Karola	Woźniaka,	który	przybrał	rozmiary	mani-
festacji	powstańczej,	będącej	wyrazem	uznania	dla	niepospolitych	zasług	zmarłego.	Śp.	Karol	Woźniak	był	
jedną	z	tych	cichych	i	jasnych	postaci,	które	w	ciężkiej	służbie	Ojczyźnie	nie	cofali	się	przed	największymi	
ofiarami,	które	w	dążeniu	do	urzeczywistnienia	idei	narodowych	okazywały	niezłomny	hart,	wolę	i	poświę-
cenie.	[...]

	 W	dziejach	walk	o	wyzwolenie	Górnego	Śląska	będzie	zawsze	śp.	Woźniak	piękną	i	jasną	postacią,	godną	
stanąć	obok	tych	wszystkich,	dla	których	miłość	Ojczyzny	była	najwyższym	przykazaniem,	normujące	całe	
życie.”

Ks. mjr Karol Woźniak w mundurze Ar-3. 
mii gen. Hallera (ok. 1920 r.)
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ka, że grób znajduje się na cmentarzu w kwaterze powstańczej. Od 1995 roku ks. 
Karol Woźniak w Szopienicach ma swoją ulicę.

Odznaczenia: Virtuti Militari V klasy (1922), Krzyż Walecznych (1922).

Fryderyk (Fred) Woźniak
Stosunkowo najwięcej i najpewniejszych wiadomości zachowało się o Frydery-

ku. Urodził się 19 stycznia 1895 roku w Roździeniu. Po ukończeniu szkoły ludowej 
i dwóch lat szkoły realnej uczęszczał do 16 roku życia do konserwatorium muzycz-
nego w Katowicach lub w Bytomiu. W listopadzie 1911 roku wyjechał do Ameryki, 
gdzie w kolegium św. Franciszka w Quincy skończył czwartą klasę gimnazjum, kursy 
handlowe i nadal uczył się muzyki. W latach 1914–1917 pracował jako nauczyciel 
muzyki i śpiewu, był też organistą w Madison Ills. W życiorysie z kwietnia 1921 roku 
pisał, że od maja 1917 roku pracował „na polu organizowania związków polskich”, 
gdzie indziej – że działał pięć lat w Sokolstwie. Następnie od stycznia 1918 roku 
jako oficer rekrutacyjny zajmował się werbowaniem ochotników do armii polskiej 
we Francji. W trakcie tych czynności na początku maja 1918 roku wyjechał do obozu 
polskich ochotników w Kanadzie, a stamtąd w czerwcu poprowadził 100-osobo-
wy transport do Lille we Francji. W tym samym miesiącu odesłano go do szkoły 
podoficerskiej w Guetin, gdzie po zaliczeniu trzech kursów we wrześniu w stop-
niu sierżanta został instruktorem. W styczniu 1919 roku przydzielony do Pontrien, 
dowodził kompanią. W maju w składzie 7. dywizji armii gen. Hallera wyjechał do 
Polski. Walczył na froncie bolszewickim. W Modlinie do lutego 1920 roku pełnił 
obowiązki szefa stacji zbornej, następnie przydzielony jako szef baonu zdemobilizo-
wanych Amerykanów. W dniu 27 maja 1920 roku został zdemobilizowany w stopniu 
sierżanta. Do Ameryki jednak nie wrócił. Zgłosił się do pracy plebiscytowej na Gór-
nym Śląsku18. W powiecie katowickim po II powstaniu kierował IV obwodem, przed 
III powstaniem zamienionym na IV baon w grupie Walentego Fojkisa (późniejszy 1. 
pułk). Z dniem 24 kwietnia 1921 roku awansowany do stopnia podporucznika19 .

Wniosek na Krzyż Walecznych z 6 lipca 1922 roku, podpisany przez kpt. Alfonsa 
Zgrzebnioka, mjr. Jana Ludygę-Laskowskiego, ppor. Stanisława Mastalerza, podkre-
śla zasługi Fryderyka w akcji opanowania Katowic na początku powstania. Wyznacze-
nie go do tego zadania nie było przypadkowe:

Zdając sobie sprawę z trudnego zadania ppor. Woźniak umiał tak dobrze dostosować się 
do specyficznych warunków, iż dzięki umiejętności obchodzenia się z powstańcami, jego 
zimnej krwi, nieustraszonej brawurze i zdolnościom wojskowym zdobył baon jego Katowi-
ce po dwugodzinnej walce.20

We wniosku odznaczeniowym orderu Virtuti Militari dla Fryderyka Woźniaka 
z 1922 roku W. Fojkis, wyliczając stoczone bitwy, podkreślił:

18 CAW, Fryderyk Woźniak, akta personalne Ap 250 – Życiorys z daty Szopienice 7 kwietnia 1921 i karta 
ewidencyjna.

19 CAW, I 130.4.34, s. 49 – Rozkaz personalny NKWP nr 1.
20 CAW, KW 136/2705 – Wniosek odznaczeniowy na Krzyż Walecznych dla Fryderyka Woźniaka z 6 lipca 

1922 r .
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Jeżeli weźmie się pod uwagę, iż baony po-
wstańcze prowadziło się pod tak trudnymi 
warunkami, to można p. Woźniakowi za-
wdzięczyć, iż dzięki jego odwadze i talentu 
wojskowego przyczynił się do trzymania 
frontu aż do ostatecznego.

Po III powstaniu zajął się kupiectwem, 
ale widocznie bez powodzenia, bo – jak po-
daje – pozbawiony środków zarobkowania 
zmuszony był w 1923 roku na własny koszt 
wrócić do Ameryki21. W Polsce władze woj-
skowe nadal ujmowały go w ewidencji jako 
oficera rezerwy. W 1923 roku Oddział V 
MSWojsk przeniósł go z Baonu Zapasowe-
go 54. Pułku Piechoty w Brzeżanach do 64. 
Pułku Piechoty. Kadra Baonu Zapasowego 
54. Pułku zaznaczyła, że nie posiada żad-
nych dokumentów personalnych Woźnia-
ka, nie zna też jego miejsca zamieszkania. 
W 1928 roku Powiatowa Komenda Uzu-
pełnień w Katowicach powiadomiła 64. Pułk Piechoty w Grudziądzu, że Fryderyk 
Woźniak mieszka w Stanach Zjednoczonych: Philadelphia Pa. 300 Upsal Street22 .

W 1933 roku wypełnił kwestionariusz posiadanego już orderu Virtuti Militari 
V klasy, w którym zanotował, że ponadto ma: Krzyż Walecznych, Śląską Wstęgę 
Waleczności i Zasługi, potem Krzyż Niepodległości z Mieczami i Medal za Wojnę. 
W Ameryce zamieszkał w Ozone Park NY, był organistą, zarabiał około 100 dolarów 
miesięcznie, ożenił się, miał córkę Fryderykę urodzoną 19 lutego 1928 roku23 .

Odznaczenia: Virtuti Militari V klasy (1922), Krzyż Walecznych (1922), Złoty 
Krzyż Zasługi (1929), Krzyż Niepodległości (1931)24 .

helena Woźniakówna (Zgrzebniokowa)
Urodziła się 3 grudnia 1896 roku. W 1923 roku wyszła za mąż za Alfonsa Zgrzeb-

nioka. Ks. Józef Klemens, proboszcz szopienicki, w 1981 roku w cytowanym już 
piśmie do prof. A. Brożka poinformował, że nie znalazł aktu małżeństwa, mimo 
iż przewertował kilka roczników ksiąg metrykalnych. Widocznie ślub wzięli gdzie 
indziej. Odtąd losy Heleny z Woźniaków zespoliły się z losem A. Zgrzebnioka i do 

21 Archiwum Akt Nowych, Związek Legionistów Polskich , sygn. 323, s. 152–155. Jest tu seria wniosków 
odznaczeniowych również innych osób 

22 CAW, Fryderyk Woźniak, akta personalne Ap 250.
23 CAW, VM 78-7571 – kwestionariusz Fryderyka Wożniaka do orderu Virtuti Militari z 1933 r.
24 Akta odznaczeniowe Krzyża Niepodległości nie zachowały się.

Fryderyk Woźniak (przed 1931 r.)4. 
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literatury poświęconej temu czołowemu 
konspiratorowi i dowódcy powstańczemu 
trzeba odesłać zainteresowanych25 .

Odznaczona Krzyżem Niepodległości 
(1933).

O drugiej siostrze, Emilii, wiadomo 
tyle, że w 1915 roku wyjechała z bratem 
Henrykiem do Ameryki.

iv baon Fryderyka Woźniaka
Jak już wiemy, Fryderyk (Fred) po zde-

mobilizowaniu pod koniec maja 1920 roku 
z wojska polskiego nie wrócił do Ameryki, 
lecz zgłosił się do pracy plebiscytowej na 
Górnym Śląsku. Zamieszkał w rodzinnych 
Szopienicach. Wziął udział w II powsta-
niu. Powiat katowicki (wraz z Królewską 
Hutą) podlegał wtedy Walentemu Fojkiso-
wi. Fryderyk Woźniak ps. „Wolf ” kierował 
IV obwodem, obejmującym Szopienice, 
Roździeń, Janów Miejski, Janów Wiejski, 
Wilhelminę, Małą Dąbrówkę, Mysłowice, 
Brzęczkowice i Brzezinkę. Obowiązki za-
stępcy komendanta pełnił Paweł Lelonek 
ps. „Kinger”. Fryderykowi w organizacji 
pozostawiono stopień sierżanta wyniesiony 
z wojska polskiego, awansując od 1 kwiet-
nia 1921 roku do podporucznika. Gdy od 
jesieni 1920 roku poczęto obwody prze-
kształcać wzorem wojskowym na baony, 
Fryderyk został dowódcą IV baonu (zapa-
sowego), dzielącego się na cztery kompa-
nie. W. Fojkis chwalił swojego adiutanta 
z II powstania, potem komendanta IV ob-
wodu (baonu). Twierdził, że gdy po II po-
wstaniu w obwodzie panowało wielkie nie-
zadowolenie z powodu zaległych żołdów, F. 
Woźniak zdołał utworzyć osiem kompanii, 
co wydaje się przesadą. Inspektor Wiktor 
Przedpełski we wniosku nominacyjnym na-
pisał: „wzorowy żołnierz, zdolny organiza-

25 Zob. E. Długajczyk: Uzupełnienia i poprawki do biografii Alfonsa Zgrzebnioka (praca złożona w wy-
dawnictwie Instytutu Śląskiego w Opolu).

 Helena z Woźniaków Zgrzebniokowa 5. 
(przed 1934 r.)

Sztab Baonu (Grupy) Fryderyka Woź-6. 
niaka
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tor, posiada wszelkie kwalifikacje moralne na oficera”. Dowództwo IV baonu z okre-
su przedpowstaniowego tworzyli:

Fryderyk Woźniak „King” – dowódca IV baonu,
Paweł Lelonek „Kinger” – zastępca dowódcy26, potem Bitniok, 
Józef Bauer – adiutant,
Jerzy Lamot – oficer płatniczy,
Teofil Richter – kurier.
Dokładnej liczby kompanii i nazwisk ich dowódców po rozpoczęciu powstania 

nie udało się ustalić. Przypuszczalnie były to:
1. kompania – Ludwik Spiess,
2. kompania – Juliusz Pypłacz, po nim Piotr Grzybek,
3. kompania – Franciszek Kawa27 . 
Nieco inaczej przedstawił to Antoni Szyler w pozostawionym w maszynopisie 

opracowaniu Trzy powstania śląskie w Roździeniu-Szopienicach28. Wymienia on:
1. kompania szopienicka – Ludwik Spiess, zastępca Ignacy Jabłoński,
2. kompania szopienicka – Paweł Hołota,
3. kompania z Janowa Miejskiego – Wojciech [właśc. Juliusz] Pypłacz,
4. kompania z Mysłowic-Słupnej – Franciszek Kawa,

26 Wkrótce, jeszcze przed powstaniem, na tym stanowisku w baonie szturmowym Karola Woźniaka.
27 Juliusz Pypłacz, ur. 22 lipca 1896 r. w Janowie, stanu wolnego. Ukończył szkołę ludową. Z zawodu 

kupiec. Od 25 marca 1915 r. do rewolucji służył w armii niemieckiej w kawalerii przy karabinach 
maszynowych. Z wojska zwolniony w stopniu sierżanta. Związał się z polskim wywiadem wojskowym. 
W maju 1919 r. z ramienia Posterunku Wywiadowczego nr 2 w Sosnowcu kierował akcją wysadzenia 
mostu w Czarnowąsach koło Opola. W I powstaniu dowodził kompanią. W październiku 1920 r. Od-
dział II wysłał go do służby wywiadowczej w Prusach Wschodnich. 15 listopada 1920 r. zdemobilizo-
wany na plebiscyt. Przed III powstaniem dowódca kompanii w IV baonie. Instytut Józefa Piłsudskiego 
w Nowym Jorku (dalej: IJP; kopie cyfrowe dostępne również w Archiwum Państwowym w Katowi-
cach) 55, s. 218–221 – karta ewidencyjna i życiorys; E. Długajczyk: Wywiad polski na Górnym Śląsku 
1919–1922. Katowice 2001, s. 425.

 Ludwik Spiess, ur. 25 sierpnia 1889 r. w Słupnej, syn Antoniego i Anny, kawaler. Uczył się w szkole 
ludowej w Janowie i dwa lata w preparandzie. Po śmierci rodziców podjął pracę zarobkową. W l. 
1911–1912 odbył służbę wojskową, od 20 września 1914 do 22 października 1918 uczestniczył w woj-
nie światowej. Należał do POW, wziął udział w II powstaniu, potem dowódca 1 kompanii IV baonu. 
Mistrz w hucie. CAW, I 130.56.8, s. 30 – życiorys z 11 kwietnia 1921 r.

 Franciszek Kawa, ur. 25 listopada 1893 r. w Brzęczkowicach, stanu wolnego. Zawód oberżysta. Wy-
kształcenie: szkoła ludowa (1899–1907) i uzupełniająca (1908–1911) w Brzęczkowicach. Zatrudnił 
się na kopalni w Mysłowicach, od 1912 r. w oddziale maszynowym. 25 grudnia 1914 r. powołany do 
armii niemieckiej. 10 marca 1915 r. wysłany na front rosyjski, gdzie przebywał do 9 sierpnia 1915 r., 
ranny, cztery miesiące leczył się szpitalu, potem przeniesiony na front francuski. Po rewolucji wrócił do 
domu w stopniu starszego żołnierza. Odznaczony Krzyżem Żelaznym II klasy. 10 marca 1919 r. wstąpił 
do POW. Uczestniczył w I powstaniu. Na uchodźstwie w 2. kompanii III baonu 1. Pułku Strzelców 
Katowickich i w III Katowickim Oddziale Powiatowym Milicji Górnośląskiej. 20 listopada 1919 r. 
wstąpił do baonu VII Obrony Krajowej w Poznaniu, skąd w stopniu sierżanta został przeniesiony do 
baonu zapasowego ochotników górnośląskich w Biedrusku. Służył tam do 20 kwietnia 1920 r., potem 
w Dowództwie Okręgu Generalnego w Poznaniu. 15 sierpnia 1920 r. zdemobilizowany na plebiscyt. 
W II powstaniu komendant Brzęczkowic-Słupny. Wstąpił do Policji Plebiscytowej, z której zwolniono 
go po kupnie restauracji. Nadal należał do POW. 15 grudnia 1920 r. mianowany sierżantem sztabowym. 
W życiorysie z kwietnia 1921 r. podaje, że dowodzi 3. kompanią IV baonu. Od 1927 r. naczelnik gminy 
Brzęczkowice. IJP 55, s. 114–115, 118 – karta ewidencyjna i życiorys. CAW, Krzyż Niepodległości z 9 
listopada 1931 r.; Archiwum Powstań Śląskich. Seria I, t. 1: Okres pierwszego powstania 1919 roku . 
Autorzy E. Długajczyk, P. Parys, Katowice 2017.

28 E. Długajczyk: Polska konspiracja wojskowa w powiecie katowickim przed III powstaniem śląskim . 
„Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 14, 2017, s. 44.
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oddział „bytomiaków” i hallerczyków – Robert Krybus.
Podział podany przez A. Szylera wydaje się być kompilacją z różnych okresów. 

Inna sprawa, że w rozkazie z 10 maja mówi się o sześciu kompaniach. Ostatnią, szó-
stą, była kompania karabinów maszynowych.

W zamierzeniach organizacyjnych tuż przed wybuchem powstania pojawiły się 
grupy i podgrupy. Grupa Walentego Fojkisa („Starskiego”) składała się z dwóch 
podgrup: Adama Kocura i Karola Gajdzika. Do podgrupy A. Kocura weszły I baon 
Rudolfa Niemczyka (1325 ludzi) i IV baon Fryderyka Woźniaka (894 ludzi) z dyrek-
tywą: „Maszeruje przez Dąbrówkę, odcina Katowice od strony północno-zachodniej, 
zajmując linię Załęska Hałda, Załęże, Dąb”. Po zajęciu Katowic oba baony miały 
pozostać w mieście29 .

W dniu 3 maja „Starski” polecił, aby IV baon F. Woźniaka zakoszarował się w Za-
łężu i obsadził Katowice30. Jeszcze tego samego dnia Józef Bauer, adiutant IV baonu, 
podał, że wszystkie kompanie IV baonu wycofały się z miasta bez strat31. O aktyw-
ności baonu świadczą raporty „Kinga” (F. Woźniaka) z 3 maja:

Powtórny atak na Katowice został odbity, Francuzi rozpoczęli bić z tanków, a nasza broń 
niewystarczająca. Większa część z naszych została rozbrojona. Kiedy nasi przybyli na ry-
nek, Francuzi otworzyli ogień z tanków. Bez artylerii niemożliwie tanków zabrać.

Katowice niemożliwie moją siłą już zabrać, gdyż tanki dalej stoją. Maszynówki na każdym 
rogu wystawione. Wstęp do miasta nawet cywilnym ludziom wzbroniony. Robię ostatni 
atak maszynówkami i granatami. Jeśli się nie uda, co dalej robić. Godzina 10½ [godz. 
10.30].

Jestem bezradny, ludzi zmuszać nie mogę, by po raz czwarty szli na francuskie tanki i ma-
szynówki, wobec tego wysłałem do Francuzów ultimatum w tym sensie, że ludzi moich 
przekonać i utrzymać nie mogę od zniszczenia zupełnie miasta, a chociażby to kosztować 
miało kilka tysięcy ofiar ludzkich.32

Z rozkazu Dowództwa Grupy „Wchód” od 6 maja baony katowickie (I baon 
R. Niemczyka i IV F. Woźniaka) weszły do Grupy Gajdzika. IV baon w tym dniu 
nadal stacjonował jeszcze w Załężu. Wtedy też Dowództwo Grupy „Wschód” po-
leciło por. Koniecznemu zbadanie stanu pogotowia IV baonu i wyłączenia ludzi 
nieuzbrojonych w celu sformowania z nich baonu zapasowego33. W ramach Grupy 
Gajdzika I baon R. Niemczyka i IV baon F. Woźniaka tworzyły wtedy Podgrupę Ka-
towice, dowodzoną przez A. Kocura34. Od pseudonimu Kocura stosowano też nazwę 
Podgrupa Katowice „Sturm” lub w uproszczeniu Podgrupa „Sturm”. Dowództwo 
Podgrupy usadowiło się na kopalni „Ferdynand” w Bogucicach. A. Kocur przystąpił 
natychmiast do reorganizacji obu baonów według nakazanych zasad. Każdy baon 

29 CAW, I 130.7.28, s. 42.
30 CAW, I 130.7.1, s. 33.
31 CAW, I 130.7.1, s. 26.
32 CAW, I 130.7.29.
33 CAW, I 130.4.1, s. 189.
34 CAW, I 130.17.8, s. 101.
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miał się składać z czterech kompanii liniowych i kompanii karabinów maszynowych, 
kompania z czterech plutonów, te z podziałem na sekcje. Stwierdził, że uzbrojenia 
nie ma jedna trzecia składu. Przydział baonu IV do Podgrupy miał być tymczasowy. 
W raporcie z 7 maja „Sturm” zaznaczył, że baonu tego nie może „postawić w stan 
pogotowania marszowego” przed dokonaniem reorganizacji. Zastrzegł, że z braku 
wiadomości nie jest w stanie podać, czy baon już wyruszył na front i w jakim stanie 
– pierwotnym czy po zreorganizowaniu. Na końcu raportu dopisał, że baon sformo-
wał kompanię karabinów maszynowych z sześcioma plutonami i w sumie posiada 
12 karabinów maszynowych. Na front odeszła trzecia część, reszta weszła do pułku 
R. Niemczyka35. To potwierdzałoby późniejsze raporty stanu, z których należy wno-
sić, że baon (właściwie jego część) wyruszył na front niezreorganizowany. 

Kocur miał nadzieję, że Podgrupa, którą dowodził, przekształci się w pułk. Stało 
się inaczej. Jeszcze dodatek do rozkazu nr 6 Dowództwa Grupy „Wschód” z 10 maja 
postanawiał, że z baonu R. Niemczyka i z baonu F. Woźniaka tworzy się 3. pułk (był 
to 3. Pułk Niemczyka-Dąbrowskiego). Rozkaz okazał się częściowo nieaktualny, gdyż 
już przed dwoma dniami IV baon F. Woźniaka przeszedł do Grupy Fojkisa. W rapor-
cie z 8 maja A. Kocur wyraził zaskoczenie tą decyzją.

Po wyjściu IV baonu F. Woźniaka w Podgrupie Katowice pozostał tylko I baon 
R. Niemczyka. Na jego bazie poczęto formować trzy baony, zajęte cernowaniem 
(obleganiem) miasta. Obleganiem Katowic baon IV trudnił się więc tylko do 8 maja. 
W tym dniu Dowództwo Grupy „Wschód” zadecydowało o wysłaniu go na front: 

Ludzie będą załadowani w Idaweiche [Ligocie], natomiast tabor, kuchnie i konie należy 
odesłać do Kochłowic, gdzie się je osobno załaduje.36

Celem miało być opanowanie Kędzierzyna. Do tej akcji wyznaczono grupy Cyma 
i Fojkisa. 7 maja W. Fojkis zameldował, że jego grupa w składzie trzech baonów 
(1475 ludzi) o godz. 13.20 przybyła dopiero do Sławięcic. Baon rezerwowy (1085 
ludzi) przebywa jeszcze w drodze z Łabęd do Sławięcic37. Okazuje się, że i W. Fojkis 
nie dysponował w odniesieniu do IV baonu dokładnym rozeznaniem. Jak wiemy, IV 
baon dopiero 8 maja miał wyruszyć z Ligoty. Sytuację w pułku (7 maja) przed akcją 
kędzierzyńską opisano następujaco:

Ilość ludzi 1476. Stan fizyczny kiepski: brak butów, bielizny, spodni, płaszczy, naczyń do 
jedzenia, skarpetek, ręczników, mydła, chusteczek. Chorych 6: 1 na zapalenie płuc, 1 ma 
zwichniętą nogę, reszta chora na influencę. Stan moralny b. dobry. Zachowanie się wojsk 
francuskich b. przychylne. Nastrój: zachowanie się ludności dobre.38

W nocy z 8 na 9 maja w zamku księcia Hohenlohego w Sławięcicach sztab Gru-
py Fojkisa w osobach adiutanta Romualda Pitery „Ratepiego”, oficera operacyjnego 
Adama Benisza i kpt. Jana Ludygi-Laskowskiego opracował plan operacyjny ataku na 
Kędzierzyn. Według tego planu o godz. 6 Grupa Fojkisa miała ze Sławięcic wymasze-
rować w kierunku Kędzierzyna. Co do baonu Fryderyka Woźniaka odnotowano:

35 CAW, I 130.4.23, s. 118–119.
36 CAW, 130.4.72, s. 10.
37 CAW, I 130.7.28, s. 13.
38 CAW, I 130.7.28, s. 5.
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Baon IV maszeruje, mając na czele komp. szkolną Cywki i auta karabinów maszynowych, 
drogą Sławięcice Kędzierzyn, od Blachowni szykiem ubezpieczonym, i atakuje Kędzierzyn 
na linii między Kłodnicą a drogą.39

Zdobywanie Kędzierzyna nastąpiło dopiero 9 maja. Szczegółowy plan ataku 
z tego dnia w odniesieniu do IV baonu przewidywał:

Baon IV środkowy atakuje Kędzierzyn wzdłuż szosy Nowa Wieś Kędzierzyn. Skok ostatni 
od skraju lasu do miasta po silnym miejscowości i zajęciu dworca towarowego przez III 
baon lewy. Prawa kolumna wyrzuca nieprzyjaciela z Kuźnicy, ubezpiecza most od strony 
Kędzierzyna, główna siła zajmuje lasek na zachód od Kuźnicy, przylegającego do toru ko-
lejowego, który zniszczy.40

Obok IV baonu Fryderyka Woźniaka miasto zdobywał baon szturmowy ks. Karola 
Woźniaka. Pojawił się również ks. Henryk Woźniak, kapelan Grupy Fojkisa. Nim do 
tego doszło IV baon uwikłał się w walkę w Nowej Wsi. A. Benisz pisał:

Koło godz. 17 przyszło pod Nową Wsią i Lenartowicami do zaciętej walki pomiędzy nie-
przyjacielem, obwarowanym w Nowej Wsi, a 4 batalionem Fryderyka Woźniaka, wspo-
maganym ogniem z dwóch samochodów, uzbrojonych w karabiny maszynowe. Przebić 
nieprzyjacielską ścianę ognia z karabinów maszynowych, umieszczonych na skraju lasu 
Nowej Wsi, oraz wyprzeć siły niemieckie z ich pozycji wydawało się w pierwszej chwili 
niepodobieństwem. Kule wroga trafiały celnie. Batalion Woźniaka był jednak nieustę-
pliwy i w silnym ogniem nieprzyjaciela parł ciągle naprzód. Batalion minął już Miedary 
– Blachownię i wtedy dostał się w krzyżowy ogień z frontu i prawego skrzydła. O godz. 
17.30 zagrała bateria „Ordona” z pozycji na południowo wschodnim skraju wsi Miedary 
– Blachownia, zarzucając granatami Niemców pod Lenartowiczami i Nową Wsią. Ogień 
był celny, gdyż nieprzyjaciel na tym odcinku wnet zamilkł. Około godz. 18.30 batalion 4 
wyrzucił go z obu miejscowości. […]

Tymczasem batalion 4 posuwał się wśród zaciętych walk. Ciężki miotacz min, obsługiwany 
przez dowódcę batalionu, robił spustoszenie w szeregach nieprzyjaciela. Opuszczoną przez 
Niemców pozycję niezwłocznie zajęła kompania Franciszka Kawy. Jednak i dla tego bata-
lionu przyszedł krytyczny moment. W pewnej chwili, w czasie walki, zabrakło amunicji 
do karabinów ręcznych i maszynowych, a o jej dowozie nie mogło być mowy. Na szczęście 
sąsiedni batalion szturmowy [ks. Karola Woźniaka] wspomógł kolegów swoją amunicją; 
nadeszły również posiłki w postaci kompanii szopienickiej, dowodzonej przez Grabow-
skiego. Teraz batalion mógł podjąć na nowo natarcie i brawurowym, frontalnym atakiem 
wyrzucił nieprzyjaciela z umocnionej pozycji pod murami Kędzierzyna. […]

39 CAW, I 130.7.28, s. 10. Zachowany w aktach „Plan operacyjny” nie ma wprawdzie daty, ale trzeba 
go datować na 9 maja. Adam Benisz w książce Walki o Kędzierzyn i Górę Św. Anny (Katowice 1961, 
s. 18–19), utrzymuje, że plan opracowali wcześniej, bo w nocy z 7 na 8 maja, Pitara i Benisz. Ten „Plan 
operacyjny” opatrzył datą 8 maja.

40 CAW, I 130.7.29, s. 21. W drugim wydaniu swojej książki A. Benisz plan ten pominął. W pierwszym 
wydaniu książki z 1925 r. również ten plan Benisz (s. 35) opatrzył datą 8 maja, podczas gdy egzemplarz 
w aktach nosi datę 9 maja.
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Nieprzyjaciel jednak ciągle jeszcze trzymał miasto w swoim ręku. Dopiero około godz. 
20 pierwsze domy zajęła kompania Kawy, walcząca w pierwszej linii. Równocześnie z nią 
szedł batalion Karola Woźniaka oraz kompania lotna Cywki, wraz ze swoim dowódcą, 
który w czasie walk został ciężko ranny.41

W pierwszym wydaniu swojej książki z 1925 roku A. Benisz pamiętał również 
o „bohaterskim księdzu Henryku Woźniaku, kapelanie Grupy Fojkisa, który przebie-
gał z krzyżem w ręku wśród gradu kul nieprzyjacielskich pole śmierci, niosąc rannym 
i konającym przysługę duchową”. W drugim wydaniu powtórzył, że dwie godziny po 
wejściu do Kędzierzyna zjawili się na dworcu u ks. Karola Woźniaka oficerowie ko-
alicyjni z Koźla w celu zawieszenia broni. Ten, nie wdając się w rozmowy, odesłał ich 
do sztabu Grupy Fojkisa, który przeniósł się już ze Sławięcic do zdobytego miasta. 
To wyjaśnienie jest tu potrzebne wobec utrzymującego się mniemania, jakoby Karol 
Woźniak uczestniczył w Kędzierzynie w pertraktacjach z koalicjantami.

Dowódca kompanii Franciszek Kawa tak utrwalił w pamięci zdobywanie Kędzie-
rzyna:

Baon [Fryderyka] Woźniaka otrzymał rozkaz zdobycia Kędzierzyna za wszelką cenę. Mia-
sto było silnie obsadzone przez Niemców, którzy spodziewali się ataków powstańczych, 
przygotowali rowy strzeleckie, w których umieścili maszynówki i miotacze min. Zebrali-
śmy się wobec tego na naradę nad sposobem zdobycia miasta. Doszliśmy do przekonania, 
że z kilkunastoma ludźmi w szerokiej tyralierze zaatakujemy Niemców od przodu, a cały 
baon zaś uderzy z flanki. Wieczorem rozpoczęła się walka o zdobycie Kędzierzyna. Miny 
wybuchały bez przerwy. Maszynówki trajkotały jak złe psy. A powstańcy trupem słali łąkę 
pokrytą barwnym kwieciem.

Niemcy kryli się w rowach, ochraniających ich od powstańców, my zaś przypadaliśmy 
za każdym wzniesieniem, za każdą bodaj trawką i krzaczkiem, bez przerwy czołgając się 
naprzód. A tu gorąco robiło się coraz więcej. Od huku człowiek nie słyszał nawet, kto tam 
co do niego mówił. Z plutonem rzuciłem się naprzód i wtem spostrzegłem, że ogień nie-
miecki coraz bardziej słabnie. Jeden mój chłop wszedł na drzewo, skąd ujrzał, że ze strony 
lasu nasi zajmują rów, a orgesze uciekają jak zające. Puściliśmy się za nimi. Na czele biegł 
ks. major [Karol] Woźniak, nawołując nas do męstwa. Niewiele czasu minęło, a Kędzie-
rzyn był nasz. Podczas zdobywania widziałem, jak pod największym ogniem opatrywano 
powstańców i jak służba sanitarna podczas największej gorączki bojowej spełniała swe 
czynności. Znalazłem się na dworcu.42

Jan Wybraniec z Brzezinki, powstaniec IV baonu, wspomina:
Z Załęża po zgrupowaniu większej ilości kompanii pojechaliśmy transportem do Sławęcic, 
skąd odbył się marsz w kierunku Kędzierzyna. W poniedziałek dnia 9 maja dotarliśmy do 
Kędzierzyna. Była godzina 20.00. Rozpoczął się atak. Gdy wychodziliśmy z lasu w stronę 
miasta ogień przeciwnika dochodził z prawej strony naszych pozycji. Biegliśmy przez pole 
w stronę niemieckich pozycji, nagle przeciwnik otworzył do nas ogień z prawej strony. 

41 A. Benisz: Walki o Kędzierzyn…, s. 27–28.
42 F. Kawa: Jak to było pod Kędzierzynem i Górą św. Anny. [W:] O wolność Śląska. W dziesięciolecie 

III powstania 2/3 1921–1931. Pamiętnik, wydany przez Komitet Uroczystości. Katowice 1931, s. 53.
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W pozycji leżącej, trzymając w opuszczonych rękach karabin, zwróciłem się w lewą stro-
nę, skąd dochodził ogień przeciwnika i w tym momencie otrzymałem postrzał w twarz. 
Kula przeszła z lewego kąta ust ku tyłowi i wyszła za uchem. Upadłem, świadomy tego, 
że zostałem ranny. W pierwszej chwili, dotykając się rękami, starałem się jedynie rozpo-
znać, czy nie dostałem postrzału w piersi. Potem zemdlałem. Gdy znowu odzyskałem 
przytomność, zobaczyłem obok siebie Jana Sorka, pochodzącego z Brzezinki-Hajdowizny, 
który zginął od postrzału w skroń. Jest możliwe, że ugodziła go ta sama kula, która mnie 
zraniła [...]. Wokół panowała cisza, gdyż powstańcy wycofali się pod naporem ognia pod 
osłonę lasu. Udało mi się dotrzeć do lasu, gdzie służba sanitarna udzieliła mi pierwszego 
opatrunku. Wtedy sanitariusz powiedział mi, że rana nie jest taka niebezpieczna i to spra-
wiło mi ulgę. Wraz z innymi odtransportowano mnie do szpitala wojskowego w Sosnowcu, 
a później do szpitala do Kościan w województwie poznańskim.43

Nie znamy nazwisk wszystkich poległych podczas zdobywania Kędzierzyna 
i Przystani Kozielskiej. Podobno straty wyniosły 17 zabitych i 137 rannych44. Rozkaz 
Dowództwa Grupy Fojkisa do IV baonu z 10 maja godz. 2.30 brzmiał:

Baon IV, który zajmuje stanowisko na dworcu towarowym, swoje siedziby o godz. 4 rano 
[przeniesie] do szkoły przy drodze z Kędzierzyna do Pogorzelec, po prawej stronie za mo-
stem kolejowym. Zadaniem jego będzie:
1. wysłać patrole w sile po osiem ludzi w stronę Żabieniec celem nawiązania kontaktu 
z baonem I Lorcia [Lortza],
2. w stronę Kłodnicy wzdłuż kanału na północ od kanału. Cel nawiązanie łączności z p. Lor-
cem i wywiad o nieprzyjacielu.
W tychże wspomnianych operacjach wezmą udział komp. I, II, IV i VI. Zaś komp. III 
zgłosi się do dyspozycji por. Stanka na dworzec o godz. 5 rano dnia dzisiejszego.
O wykonaniu zdać sprawę do dowództwa dworca Kędzierzyn, nadsyłając raport sytuacyj-
ny Dow. Gr. F.

Na mocy rozkazu Dowództwa Grupy „Wschód” nr 6 z 10 maja Grupa Fojkisa 
zmieniła się w 1. pułk, złożony z trzech baonów oraz planowanego w przyszłości 
baonu czwartego45. Jest to o tyle mylące, że IV baon już przecież istniał. Pełna nazwą 
pułku brzmiała wtedy: 1. pułk „Piłsudskiego”.

13 maja z 1. pułku „Piłsudskiego”-Fojkisa, 2. pułku Pawła Cymsa i nowo utwo-
rzonego 8. pułku Franciszka Rataja zestawiono dywizję pod dowództwem kpt. Jana 
Ludygi-Laskowskiego. Do niej też w składzie 1. pułku wszedł IV baon Fryderyka 
Woźniaka.

W połowie maja teren operacyjny IV baonu rozciągał się wzdłuż linii: Port Koziel-
ski – Grabina – Januszkowie – Lichynia46. W dniu 17 maja zapadła decyzja o wycofa-

43 J. Wybraniec: Byłem pod Kędzierzynem. Mój udział w powstaniach śląskich. [W:] Wspomnienia z po-
wstań śląskich. Edward Zielniok, Piotr Korus, Jan Wybraniec. Mysłowice 1994, s. 29–30.

44 I. Nowak: Kartki z powstań i plebiscytu. [W:] Pamiętniki powstańców śląskich. T. II. Katowice 1961, 
s. 19.

45 „Baon IV, który będzie wchodził w skład pułku, na razie nie będzie stworzony. Baon ten składa się 
z ciężkiej kompanii karabinów maszynowych, miotaczy min, miotaczy granatów, armat, piechoty i ta-
borów. Baon zostanie tworzony z biegiem czasu i nadejściem broni specjalnej.”

46 CAW, I 130.4.35, s. 22 – Raport sytuacyjny Dowództwa 1. dywizji z 16 maja 1921 r.
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niu z frontu 1. pułku, ale rozkaz wykonawczy nie nadszedł. Jeszcze 18 maja IV baon 
odpoczywał w Kędzierzynie. W raporcie z tego dnia adiutant R. Pitera zapewnił, że 
nie zauważono żadnych ruchów po stronie nieprzyjaciela, choć ludzie wracający zza 
Odry opowiadali o grupujących się tam silnych oddziałach niemieckich. R. Pitera 
zaznaczył, że I i III baon według rozkazu 1. dywizji miały wymaszerować do Łabęd, 
ale – jak uzasadnił – wymaszerować nie mogą:

Ludzie wprost mówią, że jeżeli mają jechać do Łabęd, to wolą od razu do domu dalej. Wy 
nam tylko dajcie żołd i obleczenie, a my idziemy do frontu.47

Punkt opatrunkowy IV baonu mieścił się wtedy w Kuźnicy. 18 maja dr Ignacy 
Nowak, lekarz 1. pułku, doniósł:

Plac opatrunkowy pułku znajdować się będzie od 19 bm. w szpitalu w Leśnicy (zakład św. 
Józefa). W nagłych wypadkach mogą być ranni i chorzy z okolicy Kędzierzyna przewiezieni 
do szpitala w Kędzierzynie, gdzie znajduje się plac opatrunkowy 2-go p. pow.48

Dnia 19 maja Dowództwo 1. Pułku (rozkaz podpisał „Ratepi”) poleciło IV ba-
onowi:

Baon natychmiast wyśle kwatermistrzów na Annaberg, sam wagonuje na stacji w Kędzie-
rzynie, wyjeżdża jak najszybciej koleją do Lesznicy, z Lesznicy maszeruje szosą na Annaberg 
i pozostaje tam aż do dalszych rozkazów. Dow. pułku jutro, tj. 20 V, będzie w Lesznicy.49

Te i inne przemieszczenia trudno uznać, jak się często przyjmuje, za przedsię-
wzięte w związku z zaplanowanym wycofaniem 1. pułku na tyły. Sytuacja na fron-
cie poczęła się komplikować. Stało się widoczne, że Niemcy przygotowują się do 
ofensywy. Przemieszczenie podjęto w obliczu oczywistych już zamiarów zaczepnych 
przeciwnika. 21 maja nieprzyjaciel z rejonu Gogolina zaatakował oddziały Grupy 
„Wschód” i w godzinach popołudniowych zajął Górę św. Anny. Ostatnie z pozycji 
zeszły kompanie Franciszka Kawy i Jerzego Lamota.

F. Kawie na moment z rozkazu Fojkisa przypadło dowództwo IV baonu. J. Lamot 
podaje, że w chwili rozpoczęcia niemieckiego szturmu Fryderyk Woźniak powierzył 
mu dowództwo 6. kompanii karabinów maszynowych w zastępstwie przebywającego 
na urlopie dowódcy tej kompanii. Oba te zdania wymagają dopowiedzenia. 15 maja 
Fryderyk Woźniak poprosił o sześć dni urlopu na wieść o ciężkim zachorowaniu matki 
i w każdej chwili spodziewanej śmierci50. Prawdopodobnie skorzystał z urlopu i pod-
czas niemieckiego szturmu był nieobecny, ale wkrótce wrócił. W rozkazie dziennym 
nr 8 Dowództwa 1. pułku z 18 maja znajduje się zapisek odnoszący się do adiutanta: 
„p. Stanko-Bauer obejmuje w zastępstwie p. Woźniaka baon IV. Do pomocy przydziela 
mu się p. Cholote”51, zapewne Pawła Hołotę. Matka F. Woźniaka zmarła wieczorem 22 
maja, pogrzeb odbył się w Szopienicach 26 maja. A. Benisz przyznał:

47 CAW, I 130.7.30, s. 67–68.
48 CAW, I 130.7.30, s. 82.
49 CAW, I 130.7.29, s. 52.
50 CAW, I 130.7.4, s. 4.
51 CAW, I 130.7.28, s. 56.
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W najgorszym bodaj położeniu był pułk „Piłsudskiego”-Fojkisa, który miał powierzoną 
obronę Góry św. Anny. Siły baonów [...] zmniejszyły się do 300–350 ludzi i jeszcze w dniu 
20 V były w stadium przegrupowania. Górę św. Anny obsadził IV baon w sile 2 słabych 
komp., gdyż wielu powstańców z tego baonu bawiło na urlopie, 4 komp. zbuntowana pod 
dow. Skrzypca, przebywała w Ujeździe.52

Rzeczywiście pojawił się kłopot z 5. kompanią Roberta Skrzypca, która odmówiła 
posłuszeństwa. Szczegółów nie udało się ustalić. 22 maja F. Woźniak raportował, że 
zwolnił tę kompanię ze służby, jednak po osobistej rozmowie 100 osób po przyrze-
czeniu „dobrego zachowania się” wysłał wieczorem z bronią na front53. Rozkaz do-
wódcy 1. dywizji kpt. Jana Ludygi-Laskowskiego 22 maja do 5 kompanii brzmiał: 

Kompania Skrzypca wyruszy natychmiast przez Sławiencice [?] do Zalesia – Roppitz – 
Olszowa – Dolina, gdzie się połączy z baonami pułku 5-ego i przechodzi na czas dzisiejszy 
akcji pod rozkazy kpt. Rataja. O wyruszeniu komp. zamelduje natychmiast do Dowództwa 
1. Dywizji.54

Raport stanu 1. pułku z 29 maja w odniesieniu do IV baonu podaje: 6 kompanii, 
oficerów brak, 5 pełniących funkcję oficera, 104 podoficerów, 571 szeregowców, 44 
konie, 267 karabinów, 5 ciężkich karabinów maszynowych, 5 lekkich, 1 miotacz min, 
5 kuchni polowych, 52 wozy, 10 rowerów55 .

31 maja wyszedł rozkaz przesunięcia 1. pułku do cernowania Bytomia. Adiutant 
„Ratepi” do IV baonu pisał:

Baon wymaszeruje jak najszybciej do Łagiewnik. Kompanie należy wysłać koleją, tabory 
szosą. Zadanie baonu: Otoczyć Bytom od strony południowej. Rozkaz ma być wykonany 
do godz. 12 rano 1 VI 1921 o wykonaniu meldować Dow. pułku w Michałkowicach.56

W dniu 4 czerwca, w obliczu wciąż trwającej akcji zaczepnej Selbstschutzu, Na-
czelna Komenda Wojsk Powstańczych zarządziła utworzenie swojej rezerwy w rejo-
nie Biskupic. W rejon ten miały się udać jako części składowe: IV baon Fryderyka 
Woźniaka57 z 1. pułku Walentego Fojkisa oraz baon pszczyński z Szopienic. Dowódz-
two nad obydwoma baonami, pozostającymi w wyłącznej dyspozycji NKWP, miał 
objąć Fryderyk Woźniak58 .

W Murckach stacjonował I baon 2. Pułku Pszczyńskiego, który po wybuchu po-
wstania należał do Grupy Pszczyńskiej kpt. Franciszka Rataja. Baon ten 9 maja od-
szedł do dyspozycji NKWP do Szopienic, gdzie wykonywał typowe czynności etapo-
we. Dowodził nim wtedy Stanisław Obracaj. Wieczorem 4 czerwca baon pszczyński 

52 A. Benisz: Walki o Kędzierzyn..., s. 59.
53 CAW, I 130.4.36, s. 7, 56.
54 CAW, I 130.7.30, s. 55.
55 CAW, I 130.7.10, s. 30. Wcześniejszy raport z 19 maja pomija 5. kompanię („kompania nie reaguje 

na żadne rozkazy”, a to dlatego, że przebywała jeszcze na froncie) – CAW, I 130.7.11, s. 118.
56 CAW, I 130.7.29, s. 80.
57 Stan wyjściowy IV baonu przed reorganizacją prezentuje raport stanu z 4 czerwca – CAW, I 130.7.11, 

s. 154. Baon składał się wtedy z sześciu kompanii i kompanii sztabowej. 
58 CAW, I 130.7.18, s. 35.
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rzeczywiście został zaalarmowany i wyruszył pociągiem, ale nie do Biskupic, aby 
połączyć się z IV baonem F. Woźniaka, lecz do Łabęd. Stamtąd po dwóch dniach 
wyjechał dalej do Warmątowic w powiecie strzeleckim, gdzie go podporządkowano 
Dowództwu III Podgrupy „Bogdan” z Grupy „Północ”.

Zmianę odnotowało nazajutrz (5 czerwca) Dowództwo Grupy „Wschód”. Wyni-
kało z niej, że na bazie IV baonu ma powstać złożona z dwóch baonów Grupa (Pod-
grupa) Woźniaka. W szczegółach rozporządzenie ustaliło:

Zarządza się natychmiastowe pogotowie IV bat. 1 pp. Miejsce koncentracyjne dla bata-
lionu Łagiewniki. Batalion ten należy uzupełnić do liczby 1000, podzielić na dwa baony 
po 500 ludzi, które włącznie utworzą samodzielną podgrupę z nazwą podgrupa Woźnia-
ka. Podgrupa ta odjedzie do Preiswitz, gdzie będzie stanowić rezerwą NKWP. Pogotowie 
marszowe zamelduje p. Woźniak dzisiaj do godz. 24-tej. Dtwo Grupy Wschód dostawi 
potrzebne składy pociągów. Miejscowości zajmowane przez baon Woźniaka zajmie pułk 5. 
[Był to 5. pułk Czesława Paula, późniejszy 11. pułk]
      Borelowski Szef Sztabu59

W raporcie stanu 1. pułku z 8 czerwca zaznaczono, że IV baon w dniu 6 czerw-
ca odszedł na front i przestał należeć do 1. pułku60. Formalnie Podgrupa Woźniaka 
istniała zaledwie kilka dni, bo już 8 czerwca rozkaz Dowództwa Grupy „Wschód” 
polecił:

Podgrupę Woźniaka przydziela się z powrotem organizacyjnie, taktycznie i gospodarczo 
do 1. pp. Fojkisa. Podgrupa Woźniaka, nie zmieniając miejsca postoju, zreorganizuje się, 
formując jeden baon i poprzednią nazwę: IV Baon 1. pp. Dowódca baonu p. Woźniak za-
melduje wypełnienie rozkazu do Dtwa Grupy Wschód do dnia 10 VI godz. 8-ma rano61 .

Gdy nazajutrz do szefa sztabu Dowództwa Grupy „Wschód” dotarła informacja 
o tym, że IV baon wymaszerował z Błotnicy, zabierając ze sobą kilka fur broni, ten 
zaskoczony takim obrotem sprawy zażądał wyjaśnienia, na czyje polecenie IV baon 
został wycofany i dokąd skierowany, gdyż Dowództwo Grupy „nie wydało rozkazu 
zadyrygowania tego baonu” i „zdjęciu” go z pozycji62. Odpowiedzi nie znamy.

Rozkaz operacyjny Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych nr 26 z 13 czerwca 
polecił: „Dnia 18 VI br. IV baon 1. pp (Woźniak) przechodzi transportem kole-
jowym do swojego pułku (Michałkowice)”63. Rozkaz nie został wykonany. W tym 
samym dniu, czyli 13 czerwca, Naczelna Komenda, tworząc swoją nową rezerwę 
z grupą „Wawelberga” na czele, włączyła do tej rezerwy również IV baon. Depeszą 
z 21 czerwca ponowiła polecenie wysłania IV baonu „w jak najkrótszym czasie trans-

59 CAW, I 130.7.18, s. 70.
60 CAW, I 130.7.11, s. 305.
61 CAW, I 130.4.1, s. 181.
62 CAW, I 130.4.39, s. 29–33.
63 CAW, I 130.4.39, s. 112. W tym czasie 1. pułk został przemieszczony do rejonu Szombierek–Bobr-

ka–Karbu–Miejskiej Dąbrowy i Górecka „celem dokładnej obserwacji Bytomia”. Na froncie wojska 
koalicyjne rozpoczęły rozdzielanie walczących stron i ich powolne wycofywanie na tyły.
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portem kolejowym” z rejonu Pisarzowic – Ciochowic do „rejonu Chorzów”64. Baon 
stacjonował wtedy w Toszku. Wyjechał stamtąd 23 czerwca65 .

Faktyczna zmiana i reorganizacja dokonały się dopiero 23 czerwca66. Pełniejsza 
informacja o Podgrupie pochodzi z raportu stanu z 19 czerwca, podpisanego przez 
Fryderyka Woźniaka. Zaznaczył w nim, że Podgrupa składa się z dwóch baonów, 
każdy po cztery kompanie. Stan żywnościowy 853 ludzi, stan bojowy 570, z pełnym 
uzbrojeniu w karabiny, 6 ciężkich karabinów maszynowych, 4 lekkie, 2 miotacze 
granatów, 1 miotacz min, 275 granatów ręcznych, 7 kuchni polowych, 25 wozów, 
3 rowery67. Kolejny raport z 21 czerwca, podpisany przez adiutanta Bauera, uściślił, 
że istnieje sześć kompanii piechoty i dwie kompanie karabinów maszynowych. Nie 
udało się ustalić ani pełnego składu Dowództwa Grupy, obydwu baonów tworzących 
Podgrupę, ani kompanii.

Skład Grupy (Podgrupy) Woźniaka:
I baon – dowódca Juliusz Pypłacz,
 1 kompania,
 2 kompania – Piotr Grzybek,
 3 kompania – Franciszek Kawa (?),
 kompania karabinów maszynowych;
II baon – dowódca Paweł Hołota,
 4 kompania,
 5 kompania – dowódca Wiktor Kocy (Koczy),
 6 kompania,
 kompania karabinów maszynowych.
Po zlikwidowaniu Grupy (23 czerwca) dowództwo IV baonu w zastępstwie Fry-

deryka Woźniaka objął tymczasowo Juliusz Pypłacz, dotychczasowy dowódca I ba-
onu w Grupie. F. Woźniak figurował jeszcze w późniejszej ewidencji, ale faktycznie 
był nieobecny. Ponownie sformowany IV baon składał się z trzech kompanii piechoty 
i jednej kompanii karabinów maszynowych:

Sztab IV baonu:
Juliusz Pypłacz – dowódca baonu,
Roman Miśkiewicz, pchor. – adiutant,
Feliks Urbanowicz „Baśko” – lekarz baonu, z Dowództwa Podgrupy,
Robert Krybus, chor. – dowódca plutonu sztabowego, z I baonu,
Marcin Cyroń, sierż. – podoficer ewidencyjny, z Dowództwa Podgrupy,
Szarzyński, powst. – podoficer kasowy, z I baonu,
Suchanek, powst. – podoficer prowiantowy, z prowiantury Podgrupy,
Jon, powst. – podoficer taborowy, z I baonu,
Magdziarz (Magdziorz) – podoficer mundurowy, z II baonu,
Sitko, powst. – podoficer broni, z I baonu,
Krzyżowski, powst. – podoficer kancelaryjny, z I baonu,
Mendrala[?], plut. – podoficer łączności, z Dowództwa Podgrupy,

64 CAW, I 130.4.40, s. 12.
65 CAW, I 130.7.4, s. 90.
66 CAW, I 130.7.21, s. 15 – Rozkaz organizacyjny Podgrupy „Woźniaka” z 22 czerwca 1921 r.
67 IJP 124, s. 58–59.
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Stefan Osypka, sierż. – podoficer sanitarny, z Dowództwa Podgrupy,
ponadto czterech szewców, trzech pisarzy, sześciu telefonistów, czterech sanita-

riuszy, czterech kurierów, siedmiu woźniców.
Cytowany rozkaz podał następujący skład kompanii:
1 kompania:
Franciszek Kawa, sierż. – dowódca kompanii,
Habyk[?], sierż. – szef, z II baonu,
Wiktor Koczy, powst. – dowódca I plutonu, z II baonu,
Walenty Bożek, powst. – dowódca II plutonu, z II baonu,
Władysław Howaniec, sierż. – dowódca III plutonu, z Dowództwa Podgrupy,
Gober, powst. – dowódca plutonu karabinów maszynowych, z II baonu;
2 kompania:
Adolf Gołembiowski (Gołębiowski), powst. – dowódca kompanii,
Dubis, powst, sierż. – szef, z I baonu,
Piotr Grzybek, powst. – dowódca II plutonu, z I baonu,
Wiktor Nagi, powst. – dowódca III plutonu, z I baonu,
Hornik, powst. – dowódca plutonu karabinów maszynowych, z I baonu;
3 kompania
Jan Wyrwa, powst. – dowódca kompanii, z I baonu,
Jerzy Lamot, powst., sierż. – szef68, 
Stanisław Galoń, powst., [sierż. sztab.] – dowódca I plutonu,
Woźniak, powst. –  dowódca II plutonu, z II baonu,
Hahn, powst. – dowódca III plutonu, z I baonu,
Roj, powst. – dowódca plutonu karabinów maszynowych, z II baonu;
kompania karabinów maszynowych
Rudolf Skrzypiec, powst. – dowódca kompanii,
Wilhelm Wyrwa, powst., sierż. – szef, z I baonu,
Ćwierciński, powst. – dowódca I plutonu, z I baonu,
Nowak – dowódca II plutonu, z I baonu,
Korpok – dowódca III plutonu, z I baonu.
Z Podgrupy pozostała orkiestra, którą wcielono do plutonu sztabowego w do-

wództwie baonu. Rozkaz reorganizacyjny z 22 czerwca odniósł się również do nie-
których dowódców Podgrupy: 

Dotychczasowy dca II baonu p. Hołota, oficerowie Dtwa Podgrupy porucznik Wieczorek 
i por. Łapiński, adiutant Podgrupy Bauer, adiutant II baonu Wyleżyński, ofic. broni p. Spis 
[Spiess], ofic. kasowy Podgrupy p. Bitniok i ofic. prowiantowy p. Cuda – odchodzą do 
dyspozycji I Pułku.69

68 Jerzy Lamot, ur. 9 kwietnia 1899 r. w Szopienicach. Ukończył dwie klasy gimnazjum i szkołę handlową. 
Zatrudniony w Berg- und Hüttenmännnischer-Verein w Katowicach. Od 1 marca 1915 r. w armii nie-
mieckiej na froncie rosyjskim, macedońskim i francuskim, dwukrotnie ranny. Od 27 września 1918 r. 
w niewoli angielskiej. Stamtąd 5 października 1918 r. wstąpił do armii gen. Hallera. Z nią na froncie 
ukraińsko-bolszewickim. 30 grudnia 1920 r. zwolniony na plebiscyt. Wstąpił do POW. W III powstaniu 
zrazu oficer płatniczy IV baonu. Urzędnik PKO. CAW, Medal Niepodległości z 9 listopada 1931 r.

69 CAW, I 130.7.21, s. 16. Do końca powstania w składzie baonu pozostawali: ppor. (por.) Józef Wieczo-
rek, prowiantowi Jan Kępiński i Cuda, dowódcy plutonów: Dudek, Strzelecki, Świerczyński. Zob. IJP 
383, s. 39–40 – Spis oficerów, chorążych, podchorążych i podoficerów pełniących funkcje oficerskie IV 
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„Spis oficerów, chorążych, podchorążych i podoficerów pełniących funkcje ofi-
cerskie” z 28 czerwca wymienia następujących dowódców kompanii: Robert Krybus, 
Franciszek Kawa, Adolf Gołębiowski, Piotr Grzybek i Rudolf Skrzypiec. Jerzemu 
Lamotowi została przypisana funkcja oficera kasowego baonu70 .

27 czerwca J. Pypłacz zgłosił następującą dyslokację baonu: 
–  Bismarckhuta – dowództwo w restauracji przy ul. Bismarcka 85, 1. kompania 

w szkole, 2. kompania w restauracji przy ul. Bismarcka 93,
–  Świętochłowice – 3. kompania przy ul. Bytomskiej,
–  Chorzów – 4. kompania karabinów maszynowych przy ul. Szkolnej w restaura-

cji Bernarda.
Kompanie patrolowały ulice w Bismarckhucie i Świętochłowicach, strzegły mo-

stów kolejowych71 .
Niepokoje czyhały zwłaszcza od strony Bytomia cerowanego przez 1. pułk. 28 

czerwca doszło stamtąd do gwałtownej strzelaniny. Z odsieczą pospieszyły również 
kompanie IV baonu72 Nazajutrz podczas uroczystości narodowej na Śląsku powstań-
cy IV baonu uczestniczyli we wspólnym złożeniu przysięgi całego pułku w Królew-
skiej Hucie.

Dane z raportu stanu IV baonu z 2 lipca informują, że tworzyły go: 5 kompanii, 
4 oficerów, 17 pełniących funkcje oficera, 175 podoficerów, 537 szeregowców, a do 
dyspozycji mieli: 437 karabinów, 5 ciężkich karabinów maszynowych, 3 lekkie, 3 
miotacze granatów, 1 miotacz min, 7 kuchni polowych, 22 wozy, 4 bryczki, 1 samo-
chód ciężarowy73 .

Rozkaz demobilizacyjny nr 7 z 2 lipca Dowództwa 1. pułku, oparty na zasadach 
opracowanych przez Naczelną Komendę Wojsk Powstańczych, przewidywał podzie-
lenie powstańców na tych, którzy ochotniczo zgłosili się do wojska polskiego oraz 
pozostałych. Baony 1. pułku w własnym zakresie miały 5 lipca urządzić uroczyste 
zakończenie powstania74. Już nieco wcześniej powstańcy 1. kompanii, zastąpieni przez 
Wiktora Cholewę, Szczepana Stańczyka i Jana Stolarza, zwrócili się do Dowództwa 
pułku o wypłatę zaległego żołdu i rekompensaty za zniszczone odzienie i obuwie75 . 
Rozkaz demobilizacyjny ustalił, że zwalniani otrzymają tylko zaświadczenia przebiegu 
służby, a wypłatę uskutecznią już po powstaniu właściwe powiatowe komisje likwida-
cyjne. Faktyczne uroczyste zakończenie odbyło się 3 lipca. 5 lipca personel funkcyjny 
baonów miał się zgłosił w Dowództwie pułku w Chorzowie w celu zdania raportu 
z postępu czynności demobilizacyjnych76. Baon IV rozwiązał się w Burowcu77 .

baonu z 28 czerwca 1921 r. Czyżby ten Józef Wieczorek był to późniejszy czołowy komunista? Biogra-
fowie wiedzą o nim tylko tyle, że był powstańcem i podobno walczył pod Górą Świętej Anny.

70 IJP 383, s. 39–40.
71 CAW, I 130.7.10, s. 143, 147.
72 CAW, I 130.7.20, s. 45 – Raport sytuacyjny Dowództwa 1. Pułku z 29 czerwca 1921 r.
73 CAW, I 130.7.11, s. 69.
74 CAW, I 130.7.28, s. 118.
75 CAW, I 130.7.19, s. 33.
76 CAW, I 130.7.21, s. 19 – Dodatek do rozkazu dziennego nr 38 Dowództwa 1. Pułku z 4 lipca 1921 r.
77 Kawa twierdzi, „że na czele swojego baonu” powrócił do Burowca. Także Fojkis czyni Kawę dowódcą IV 

baonu. (CAW, F. Kawa – Krzyż Niepodległości z 9 listopada 1931 r.). Faktycznie Kawa przez moment 
dowodził IV baonem podczas nieobecności Fryderyka Woźniak w związku z chorobą matki.
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Przedstawiony szkic organizacji i działań IV baonu wykazuje sporo luk. Przyczyna 
wypływa z braków w materiale źródłowym. Z ewidencji personalnej zachował się 
tylko spis kompanii Wiktora Koczego78 oraz fragmenty list żołdowych innych kom-
panii79. Okazuje się, że w chwili likwidacji powstania dowództwo baonu nie wyko-
nało nakazanego obowiązku przekazania akt do Dowództwa pułku, który następnie 
miał je oddać Naczelnej Komendzie Wojsk Powstańczych w celu złożenia w two-
rzonym archiwum powstańczym. Na podstawie tych zatrzymanych akt J. Pypłacz 
i F. Woźniak wydawali również później, często antydatując, zaświadczenia służby 
zdemobilizowanym powstańcom80. Na podstawie tym zaświadczeń, oddawanych 
przez powstańców Komitetowi Opieki na Powiat Katowicki i Królewską Hutę na 
potwierdzenie odebranego żołdu, można by częściowo odtworzyć składy personalne 
poszczególnych kompanii.

Katowicki Baon Szturmowy ks. Karola Woźniaka
Jesienią 1920 roku zapadła decyzja o tworzeniu w powiatach baonów szturmo-

wych, nazywanych również baonami śmierci. W powiecie katowickim Walenty Fojkis 
na organizatora i dowódcę takiego baonu upatrzył ks. Karola Woźniaka ps. „Sanecki”. 
W styczniu–lutym 1921 roku baon już funkcjonował, o czym świadczy wykaz zbió-
rek w Brzezince, Janowie, Szopienicach, Chorzowie i Nowej Wsi. W baonie istniały 
cztery, prawdopodobnie następujące kompanie:

1. kompania – dowódca Marcin Watoła,
2. kompania – dowódca Ryszard Mańka,
3. kompania – dowódca Herman Słomka,
4. kompania – dowódca Robert Gwiżdż81 . 
W składzie tym nastąpiły potem zmiany i przetasowania. M. Watoła awansował 

u Fojkisa na dowódcę osobnego baonu. Jego miejsce kompanijnego w baonie Karola 
Woźniaka zajął Wacław Grabowski, w miejsce R. Mańki wszedł H. Słomka, pojawił 
się Józef Markiefka. Mieliśmy więc:

1. kompania – Wacław Grabowski (powstańcy z Szopienic, Roździenia i Janowa),
2. kompania – Herman Słomka (powstańcy przeważnie z Mysłowic i okolicy),
3. kompania – Józef Markiefka,
4. kompania – Robert Gwiżdż (powstańcy z Nowej Wsi, Kochłowic, Wirku oraz 

kilkunastu z innych miejscowości powiatu katowickiego).
Baon miał swoje magazyny zaopatrzenia w Milowicach po polskiej stronie granicy 

i stamtąd po uzbrojeniu 2 maja o godz. 22 kompanie (na pewno 1. i 4.) wkroczyły do 
akcji. Marszruta biegła przez Józefowiec – Dąb – Załęże – Bismarckhutę do Święto-
chłowic. Tam, jak potem dokumentował W. Grabowski w historii swojej kompanii: 

78 Archiwum Państwowe w Katowicach, Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, 2/372.
79 IJP 371.
80 CAW, I 130.80.26, s. 709.
81 E. Długajczyk: Polska konspiracja…, s. 46–47.
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spostrzeżono strzały, nie wiadomo z której strony i z jaki przyczyny, który spowodowały 
momentalnie, ale chwilowy popłoch, który jednak został natychmiast wstrzymany, pozo-
stawiając trzech rannych i jednego zabitego.82

2. kompanią dowodził Ryszard Mańka, od 3 maja Herman Słomka. W Encyklope-
dii powstań śląskich83 czytamy, że w Mysłowicach „3 V powstańcy w kilku grupach, 
kierowanych przez Juliusza Pypłacza, J. Siekaczka, Hermana Słomkę i Bernarda 
Wałę, zaatakowali pod dtwem R. Mańki koszary i zdobyli je, ponosząc w krwawej 
walce duże straty”. Z podanego wspomnienia Ryszarda Mańki wynika, że obyło się 
bez strat:

Do trzeciego powstania wyruszyłem z Mysłowic z 2. kompanią szturmową, należącą do 
baonu szturmowego śp. ks. [Karola] Woźnika. Kompania ta została wzorowo zorganizo-
wana i jak na powstanie nawet bardzo dobrze uzbrojona. Kompania liczyła 187 ludzi. Na 
uzbrojenie wyznaczono dla każdego powstańca karabin, pas główny i ładownicę, poza tym 
posiadałem 3 maszynówki ciężkie Maksyma 08,  2 miotacze min, no i dość dużą ilość amu-
nicji do każdej broni. Wymieniony sprzęt był ulokowany w składnicy pod moją kontrolą. 
W inny sprzęt, jak wozy i kuchnie, zaopatrzyłem się na miejscu w Mysłowicach. W tym 
wypadku przyszedł mi z pomocą ówczesny nadwachmistrz policji plebiscytowej p. Szołty-
sek, który był w Mysłowicach stacjonowany (obecnie podkomisarz Policji Wojewódzkiej, 
kierownik I Komisariatu w Chorzowie). […]

Zwołałem dowódców plutonów na odprawę. Wydałem odpowiednie dyrektywy i „do wi-
dzenia na zbiórce” o godz. 18 za hałdą nad Przemszą. W międzyczasie, tj. między odprawą 
dowódców plutonów a zbiórką kompanii, odbyłem odprawę z innymi dowódcami w mie-
ście, a mianowicie z p. Szołtyskiem, który miał za zadnie rozbroić Niemców służących 
w policji plebiscytowej (Apo), p. Janem Warwasem – komendantem straży kopalnianej 
na kop. mysłowickiej, pp. Kowalskim Jakubem, Zawiszą i Winszowskim (dwaj ostatni już 
nie żyją), kolejarzami, którzy objęli komendę dworca mysłowickiego, parowozownię, no 
i wszystko, co do kolei na terenie Mysłowic należało. Pan Szady Oskar zdał sprawozdanie 
o szpitalach w Mysłowicach, które już przed wybuchem powstania były przygotowane, 
a pan Majzer o straży obywatelskiej, której był komendantem, i o samochodach w mieście, 
które wszystkie dla celów powstania zostały zarekwirowane.
Pan Terakowski Wincenty, wyznaczony na komendanta miasta, musiał zdać sprawozdanie 
z całości.84 .

Ryszard Mańka podaje, że 3 maja o godz. 6 rano wysłano go z kompanią do Józe-
fowca, gdzie w miejscowej szkole miał oczekiwać dalszych rozkazów. Po śniadaniu 
o godz. 10 dostał polecenie wkroczenia od strony Dębu do Katowic i zajęcia za-
chodniej części miasta wraz z rynkiem. Szeroko rozpisał się o tej akcji i pertraktacji 
z Francuzami na katowickim rynku, podbudowując swoje znaczenie. Czy prawdzi-
wie? Dalej mniej więcej jak u W. Grabowskiego, wymaszerował do Świętochłowic, 

82 CAW, I 130.17.22, s. 29–30.
83 Red. F. Hawranek. Opole 1982, s. 316.
84 R. Mańka: Chłopcy z Mysłowic. „Powstaniec Śląski” 1936, nr 9–10, s. 36–38.
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gdzie kontuzjowany, powierzył dowodzenie kompanią swojemu zastępcy Hermano-
wi Smołce:

Po pierwszej naszej nieudanej akcji ruszyliśmy dalej w kierunku na Hajduki – ja ze swą 
kompanią jako szpica. I tu nam los wypłatał figla – i to dość wielkiego. Stwierdziwszy przez 
patrole, że Hajduki są wolne, wmaszerował cały baon szturmowy do miasta i po krótkim 
odpoczynku przy dworcu ruszył dalej ku Świętochłowicom. Gdyśmy tak maszerowali, do-
staliśmy nagle z prawej strony ognia. Jak się później okazało, była to kompania maszerująca 
od Król. Huty, która nas wzięła za Niemców. Skutek strzelaniny był ten, że w baonie zrobił 
się nieporządek i zaczęto strzelać na oślep. Trwało to kilka minut, nim zdołało opanować 
sytuację. Moja kompania jako czołowa poniosła też w tym wypadku największe straty, bo 
miała kilku rannych i zabito konia przy kuchni, ja zaś przy przeskakiwaniu rowu zwichną-
łem nogę i rękę, że nie byłem w stanie dalej maszerować z kompanią. Tak prędko skończy-
ło się moje dowództwo kompanii, którą tak polubiłem. Oddawszy dowództwo kompanii 
mojemu zastępcy p. Słomce, odjechałem autem do Mysłowic. Pan S. ruszył z kompanią 
dalej, prowadząc ją do walk, w których komp. 2 się chlubnie zapisała.85

W Świętochłowicach baon zakwaterował się i 5 maja powstańcy według Grabow-
skiego „posuwali się z wesołą miną naprzód aż do Zabrza, gdzie, gdzie znowuż przy-
szło do potyczki, jednakowoż bez strat”. Nazajutrz marsz baonu do Łabęd i stamtąd 
przez Rudzieniec do Sławięcic. Jak pamiętamy, 7 maja Fojkis zameldował, że jego 
grupa w składzie trzech baonów przybyła do Sławęcic, czyli w składzie grupy miał 
się też znajdować baon szturmowy Karola Woźniaka. Grabowski wprawdzie nie wy-
mienia Sławięcic, jako miejsca postoju 1 kompanii, wskazuje od razu na Nową Wieś 
na zachód od Sławięcic przy drodze do Koszęcina. W Nowej Wsi, jak wiemy. IV baon 
Fryderyka Woźniaka uwikłał się w potyczkę z Niemcami. Z pomocą przyszła mu wła-
śnie 1. kompania Grabowskiego z baonu szturmowego. Ta, nie czekając na IV baon, 
przesunęła się do Kędzierzyna, gdzie według Grabowskiego zajęła dworzec kolejo-
wy, „zatrzymała się przy moście, wysyłając na wszystkie strony patrole bez żadnych 
strat”. Pozostawała w Kędzierzynie do 15 maja.86

Gdyby wziąć za dobrą monetę „Dziennik kompanii 4” Roberta Gwiżdża, kom-
pania ta wyruszyła z Łabęd 8 maja, 9 maja kwaterowała w Rudzieńcu, 9 maja wy-
maszerowała do Sławięcic, 10 maja została „alarmowana” do Leśnicy i „razem z po-
wrotem” nazajutrz stawiła się w Nowej Wsi „do osłony artylerii”. 15 maja ponownie 
została „zaalarmowana” do Leśnicy. „Dziennik” dodaje:

Patrol, który się udał przez las do wioski, aby stwierdzić, jeżeli się tam nieprzyjaciel znaj-
duje, powrócił z raportem, że wioska jest przez Polaków zajęta, powróciła znów komp. do 
Kędzierzyna.87

Zdobycie Kędzierzyna i Koźla umożliwiło dalszą powstańczą ekspansję i wspie-
ranie innych odcinków frontu, na których wciąż toczyły się zacięte boje. Dowodzą 
tego zasygnalizowane przemieszczenia 4. kompanii. 11 maja W. Fojkis, już jako do-

85 R. Mańka: Chłopcy z Mysłowic . . .
86 CAW, I 130.17.22, s. 30–31.
87 CAW, I 130.17.22, s. 54.
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wódca 1. pułku, w wykonaniu rozkazu Dowództwa Grupy „Wschód”, rozkazał mjr. 
Karolowi Woźniakowi natychmiast wyruszyć z baonem na dworzec w Kędzierzynie 
i załadować się do dwóch pociągów. Połowa baonu miała wyruszyć na północ z przy-
puszczalnym przystąpieniem do kontrataku na Januszkowice, druga połowa została 
skierowana na południe w celu wzmocnienia grupy (właśc. już 2. pułku zabrskiego) 
kpt. Pawła Cyma88. Tabory miały pozostać w Kędzierzynie89. Nazajutrz Karol Woź-
niak i Lelonek raportowali:

W wykonaniu rozkazu nr 5 z dnia 12 V br. zawagonowało się pół baonu szturm. pod 
dow. p. adiutanta baonu Lelonka do drugiej części pociągu pancernego i wyruszył 2.30 
ze stacji Kędzierzyn do stacji Leśnicy, gdzie się wyładował i w miejscowości Deszowice 
[Zdzieszowice] zakwaterował. Wysłano jeden pluton z 2 komp. dow. p. Słomki na prawe 
skrzydło naszej grupy w stronę Janusz[k]owic, a drugi pluton komp. 4-tej dow. Gwiszek 
[Robert Gwiżdż] w prawą stronę, na lewe skrzydło operującej grupy północnej skombino-
wanych sił tarnogórskich i strzeleckich. Pociąg pancerny wyruszył w stronę Gogolina i na-
wiązał łączność z tamtejszym lewym skrzydłem frontowym. W Deszowicach znajdują się 2 
komp. strzelców tarnogórskich w sile 400 ludzi, którzy dzisiaj w nocy jako rezerwa dotąd 
wysłani zostali. Wracająca patrol 2 komp. z Janusz[k]owic otrzymała łączność z prawem 
skrzydłem naszej grupy i wysłano natychmiast patrol od komp. tarnogórskiej celem na-
wiązania łączności z naszym prawym skrzydłem. W Janusz[k]owicach znajduje się oprócz 
tego 1 baon kozielski. Między frontem, Gogolinem a Deszowicami są również 3 komp. 
strzelców tarnogórskich, którzy tak samo dzisiaj w nocy tamże przybyli. W Gogolinie są 
Niemcy w bardzo dobrej pozycji okopani. Zdobycie Gogolina uda się za pomocą tamże 
znajdujących się sił, przy współudziale artylerii.
Za zgodność Kinger adiutant baonu szturm

Woźniak dow. baonu szt.90

Jak wiemy, 13 maja została sformowana 1. dywizja powstańcza pod dowództwem 
kpt. Jana Ludygi-Laskowskiego. Na dywizję złożyły się: 1. pułk Walentego Fojkisa, 
2. pułk Pawła Cymsa i nowo tworzony 8. pułk (pszczyński) kpt. Franciszka Rata-
ja. Do pułku F. Rataja przesunięto z pułku W. Fojkisa Katowicki Baon Szturmowy 
Karola Woźniaka i z powiatu kozielskiego – baon por. Leonarda Krukowskiego ps. 
„Krüger”. Oba te baony zespolono pod dowództwem Krukowskiego. Z tym mo-
mentem skończyło się dowodzenie baonowego Karola Woźniaka. Z dniem 1 czerwca 
został przesunięty do duszpasterstwa Grupy „Południe”, ale nie ma na ten temat 
żadnych innych informacji. Można by też na tym zamknąć opowieść o Katowickim 
Baonie Szturmowym, gdyby nie to, że w nowym baonie pozostali ludzie z otoczenia 
Karola Woźniaka i im wypada poświęcić jeszcze nieco uwagi.

W 8 pułku F. Rataja z obu wymienionych baonów utworzono III Baon Szturmo-
wy, który po zwinięciu rozbitego 22 maja baonu Alojzego Kurtoka został przesunięty 
na pierwszą pozycję organizacyjną jako I Baon Szturmowy Ze zdziesiątkowanego 

88 CAW, I 130.3.27, s. 19 – Rozkaz Fojkisa z 11 maja 1921 r.; CAW, I 130.12.13, s. 59 – Rozkaz Dowódz-
twa Grupy „Wschód” z 12 maja 1921 r.

89 CAW, I 130.12.41, s. 123.
90 CAW, I 130.7.30, s. 76.
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Grobowiec Karola Woźniaka z cmentarza w Szopienicach (ilustracja z „Powstańca Śląskie-7. 
go” 1936 nr 5 (maj), s. 127)

Nagrobek Karola Woźniaka na cmentarzu w Szopienicach (stan obecny)8. 
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kozielskiego baonu „Krügera” wybrani powstańcy weszli do 1. kompanii Jana Buły. 
Pozostałe kompanie przyjęły powstańców z powiatu katowickiego. Istniały więc:

1. kompania szturmowa – dowódca Jan Buła, potem sierż. sztab. Jan Sobota,
2. kompania szturmowa – dowódca pchor. Herman Słomka,
3. kompania szturmowa – dowódca Józef Markiefka (Markiewka),
4. kompania – dowódca Robert Gwiżdż.
28 maja pułk F. Rataja przybył z frontu do Huty Laury. W dniu 7 czerwca prze-

niesiono go do Zabrza i jeszcze w tym samym dniu w pobliże Bytomia w celu uśmie-
rzenia spodziewanych stamtąd zbrojnych wystąpień bojówek niemieckich. Baon 
Szturmowy obsadził po jednej kompanii Karb, Hutę Hubertus, Łagiewniki i Szom-
bierki, gdzie również ulokował się sztab baonu.

Kolejna reorganizacja z rozkazu NKWP nr 20 z 4 czerwca zmierzała do przekształ-
cenia 8. pułku F. Rataja w 6. pułk pod tym samym dowództwem i skupienia w nim 
rozproszonych oddziałów pszczyńskich. W nowym pułku pozostał jednak cały, choć 
zreorganizowany, I Baon Szturmowy Krukowskiego „Krügera” w końcowym skła-
dzie:

1. kompania szturmowa – dowódca Jan Sobota,
2. kompania szturmowa – dowódca Jan Słomka,
3. kompania szturmowa – dowódca Wacław Grabowski (tu weszli powstańcy 3. 

kompanii, zwolnionego ze służby 2 czerwca Józefa Markiewki, potem włączono rów-
nież powstańców 4.  kompanii Roberta Gwiżdża, zlikwidowanej jako najsłabszej.

Oddziały przydzielone kpt. F. Ratajowi w połowie czerwca w celu przeformowa-
nia rozlokowały się w Orzeszu i okolicy. Tam 29 czerwca nastąpiło uroczyste rozwią-
zanie 6. pułku.

Zamiast zakończenia
Oprócz prawdy historycznej, udokumentowanej, co wcale nie oznacza, że peł-

nej i wyłącznie prawdziwej, zakorzeniały się we wspomnieniach i przekazach ro-
dzinnych o powstaniach nieco inne opowieści, niegdyś żywe, dzisiaj już wygaszane 
w miarę postępującej wymiany pokoleń. Te dokumentalne mają jedną wadę – bywają 
suche, zdawkowe, mniej atrakcyjne, pozbawione finezji i zwyczajnie przegrywają 
z tymi drugimi, rodzinnymi, jeśli one jeszcze istnieją lub miały to szczęście, że zostały 
utrwalone na papierze. Nie powinno się przekazów rodzinnych lekceważyć, dają bo-
wiem świadectwo pewnych wyobrażeń o udziale w nadzwyczajnych wydarzeniach. 
Plebejskie powstańcze pokolenie Ślązaków jako pierwsze na masową skalę zaistniało 
czymś więcej niż tylko zapisem w księgach metrykalnych. Dociekliwym i pytającym: 
„a jak było naprawdę”, nie pozostaje nic innego niż mozolne przebijanie się przez 
archiwalia. Żałować tylko należy, że zamysł upublicznienia dokumentacyjnego bo-
gactwa wciąż nie znajduje zrozumienia.

Poznaliśmy już Woźniaków i przynajmniej z nazwiska niektórych ich podkomend-
nych. Czas więc zestawić tę wiedzę z obiegowym przekazem, na dodatek sugestyw-
nie okraszonym fikcją literacką, udającą realia:
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W powstaniu ojciec91 ganiał na Opolszczyźnie w roździeńskim batalionie braci Woźniaków, 
księży misjonarzy, którzy przyjechali do powstania z Kanady, gdzie byli na misji. Odłożyli 
na jakiś czas sprawy boskie i wzięli się do wojennego rzemiosła dla narodowej sprawy i dla 
niej oddali życie w bitwie pod Górą Świętej Anny. Leżą obok siebie na naszym cmentarzu, 
blisko głównej bramy, nieco z lewej. Pochodzili z rodziny, która dorobiła się sklepu ze śle-
dziami i mieszkała w kamienicy, gdzie na zapleczu gliwiały twarogi w fabryce hauskyjzy. 
Na targowisku miała swój sztand, interes rozwijał się i z czasem rodzina oporządziła grób 
misjonarzy patriotów w kamienne płyty.

Kiedy zacząłem składać alfabet, zwróciłem uwagę na ten dubeltowy nagrobek, bo wielkie 
litery połyskiwały złotem i przyciągały wzrok. Nie wiedziałem wtedy, że mój wuj Johan, 
ten od eksperymentów z prądem, najstarszy brat matki, miał za żonę najmłodszą siostrę 
misjonarzy, piękną i pełną kobiecego powabu ciotkę Gustlę, istny chodzący seksapil. Ale 
wuj Johan, dorodny i rosły, bohater trzeciego powstania, znał się z Woźniakami od dziecka. 
Był przy ich śmierci i przywiózł ich ciała do Roździenia.

Zapewne Czytelnik wie albo przynajmniej domyśla się, kto jest autorem tego 
tekstu. Patrząc na rzecz z perspektywy historyka, nic nie pozostaje, jak ukorzyć się 
i przyznać, że z nadmiaru rzetelności przegrywa, zwyczajnie karleje. Przepraszam 
Autora za zbezczeszczenie misternie wydumanej genealogii rodzinnej.

91 Ojciec miał na imię Franciszek ps. „Muszka”, ur. 24 marca 1903 r. w Szopienicach, syn Macieja i Marii 
z d. Kłak, zam. przy ul. Dworcowej 8. Po ukończeniu 7-klasowej szkoły ludowej zatrudniony w zakła-
dach Gieschego, potem od połowy listopada 1920 r. na kolei jako przetokowy. We wniosku odznacze-
niowym z połowy lat 30. napisał:

 „Już od wczesnej młodości, widząc ojca jak i braci zorganizowanych w szeregach Sokolstwa polskiego 
i innych związkach polskich, poszedłem za ich śladem i w listopadzie 1918 r. wstąpiłem też do Sokoła, 
gdzie czynnie się udzielałem. Przez moją pracę zdobyłem sobie zaufanie u kierownictwa polskich orga-
nizacyj i przydzielono mnie do Polskiej Organizacji Wojskowej, gdzie zapoznałem się z pracą mającą na 
celu wywalczenie niepodległości politycznej. Jako 16-letni chłopak po raz pierwszy wystąpiłem w roku 
1919-tym z bronią w ręku o wyzwolenie Śląska spod jarzma pruskiego. Po I-szym powstaniu byłem 
zmuszony uchodzić do Sosnowca. Po powrocie w październiku 1919 r. do Szopienic nadal pełniłem 
służbę w POW w charakterze kuriera, wykonując rozkazy p. Łyszczaka i dr. Jarczyka, nieraz ścigany 
przez Policję i Grenzschutz niemiecki. Z obowiązków włożonych na mnie wywiązywałem się ku zupeł-
nemu zadowoleniu moich władz przełożonych. W dzień plebiscytu wydelegowano mnie do bojówki p. 
Grabowskiego do Komisariatu [właśc. Komitetu] plebiscytowego w Król. Hucie (obecnie Chorzowie), 
gdzie pełniłem służbę ochronną. Po czynnym udziale w II-gim powstaniu śl. pod dowództwem obyw. 
Łyszczaka i śp. Morgały Alojzego chodziłem jako karny członek wyżej naprowadzonej organizacji do So-
snowca do koszar Traugutta na wykłady i ćwiczenia wojskowe przysposabiające nas do III-go powstania 
śląskiego. Od 2 V do 30 VII 1921 r. brałem udział w III-cim powstaniu w III komp. szturmowej I Ba-
łonie szturm VI pułk pszczyński, pod dowództwem por. Kriegera [właśc. Krügera] i dow. pułku Rataja, 
za co zostałem oznaczony Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi kl. I Nr legitym. 14 436. Po likwidacji 
III powstania powróciłem znów do służby kolejowej, gdzie do dziś pracuję.”

 Wniosek uwierzytelniony dokumentami i zaświadczeniami dowódców. Juliusz Chowaniec (ten, co 
w czerwcu 1922 r. skruszył na moście szopienickim symboliczny łańcuch, wpuszczając gen. Szeptyc-
kiego i jego wojsko na Śląsk) potwierdził, że wnioskodawca w lutym 1919 r. złożył przed nim przysięgę. 
Franciszek w późniejszych latach należał do Związku Powstańców Śląskich i Związku Peowiaków (ko-
mendant placówki szopienickiej Piotr Łyszczak).
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Die Brüder Fryderyk, henryk, Karol sowie Wilhelm Woźniak und ihre rolle während der 
Schlesischen Aufstände
Zusammenfassung

Der Aufsatz thematisiert die Rolle der Brüder Woźniak aus Schoppinitz und ihrer 
Schwester Helena im Dritten Schlesischen Aufstand. Drei der vier Brüder waren Priester. 
Allesamt kamen sie 1920 aus den Vereinigten Staaten nach Polen, um sich für den An-
schluss Oberschlesiens an Polen einzusetzen. Zwei der Brüder kommandierten im Dritten 
Schlesischen Aufstand Bataillone; Karol kommandierte das Kattowitzer Sturmbataillon, 
und Fryderyk das IV. Bataillon des 1. Regiments von Walenty Fojkis. Außer Karol, der 
1923 in Schoppinitz starb, kehrten die übrigen Brüder in die USA zurück. Der Aufsatz 
stellt die Befunde aus der Quellenrecherche der Darstellung der Brüder in der sogenann-
ten Tatsachenliteratur gegenüber.

Schlüsselbegriffe: Dritter Schlesischer Aufstand, 1. Regiment von Walenty Fojkis, 
Kattowitzer Sturmbataillon, Fryderyk Woźniak, Henryk Woźniak, Karol Woźniak, Wil-
helm Woźniak, Plebiszitaktion
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Brothers Fryderyk, henryk, Karol and Wilhelm Woźniak and their role during the Silesian 
Uprisings
Summary

The article presents the Woźniak brothers from Szopienice and their sister Helena. 
There were four brothers, three of them priests. They all came in from the United States 
in 1920 to take part in the plebiscite campaign for Poland. Two brothers had command 
of battalions in the third Silesian Uprising; Karol – of the Katowice Assault Battalion, 
Fryderyk – of the 4th battalion in Valentine Fojkis’s 1st Regiment. All the brothers returned 
to America apart from Karol, who died in 1923 in Szopienice. The article confronts the 
source materials concerning brothers with a transposition of the memories about them in 
so-called non-fiction literature.

Keywords: 3rd Silesian Uprising, Walenty Fojkis’s 1st Regiment, the Katowice Assault 
Battalion, Fryderyk Woźniak, Henryk Woźniak, Karol Woźniak, Wilhelm Woźniak, plebi-
scite campaign
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zdzisław jedynak

interesujące dane dostrzeżone przy 
opracowywaniu iv tomu  
Regestów dokumentów przechowywanych 
na Górnym Śląsku (1474–1500)

Abstrakt
Artykuł stanowi kontynuację tekstu opublikowanego w poprzednim tomie 

„Szkiców Archiwalno-Historycznych” nr 14 (2017). Przedstawia efekty pracy nad 
IV tomem wydawnictwa Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku 
(Regesty listin uloženych v HornímSlezsku) przygotowanego wspólnie przez polskie 
Archiwa Państwowe w Katowicach oraz Opolu i czeskie Archiwum Krajowe w Opa-
wie (Zemský archiv v Opavě).

Słowa kluczowe: regesty dokumentów, Górny Śląsk 1476–1500, dokumenty. 

Artykuł stanowi kontynuację tekstu opublikowanego w poprzednim tomie „Szki-
ców Archiwalno-Historycznych”1 przedstawiającego efekty pracy nad III tomem 
wydawnictwa Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku (Regesty 
listin uloženych v HornímSlezsku) przygotowanego przez Archiwa Państwowe w Ka-
towicach i Opolu oraz Archiwum Krajowe w Opawie (Zemský archiv v Opavě). Do-
tychczas ukazały się trzy tomy tej publikacji. Obecnie jest przygotowywany IV tom, 
który zamierzamy opublikować w 2019  roku. Tom ten będzie ostatnim w całym 
projekcie wydawniczym. Zostanie wydany po czeskiej stronie granicy państwowej, 
ponieważ w ramach naszej współpracy stosujemy zasadę, że tomy te ukazują się na 
przemian w Polsce (tom I i III) oraz w Czechach (tom II i IV)2. Tom IV będzie obej-
mował łącznie około 300 regestów, a więc jego objętość będzie  zbliżone do objetości 
tomu III. 

Podobnie jak poprzednie tomy, aktualnie opracowywany tom IV powstaje dzięki 
współpracy wspomnianych trzech archiwów, a wszelkie wątpliwości są wyjaśniane na 

1 Z. Jedynak: Publikcja „Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku/Regesty listin ulože-
ných v Horním Slezsku” jako efekt współpracy polsko-czeskiej. „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 14, 
2017, s. 157–165.

2 Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku. T. I (do 1400 roku)/Regesty listin uložených 
v Horním Slezsku. Díl I (do r. 1400). Red. A. Barciak, K. Müller. Oprac.: J. Domska, W. Gojniczek, 
Z. Jedynak, K. Krawczyk, R. Łuczków-Makłowicz, K. Müller, I. Pietrzyk, A. Pobóg-Lenartowicz, M.L. 
Wójcik, E. Wółkiewicz, S. Wracławek. Wrocław–Opava 2004; Regesty dokumentów przechowywanych 
na GórnymŚląsku. T. II (1401–1450)/Regesty listin uložených v Horním Slezsku. Svazek II (1401–
1450). Red. A. Barciak, K. Müller. Oprac.: R. Górny, Z. Jedynak, P. Kozák, I. Moravcová, K. Müller, H. 
Niestrój, A. Starczewska-Wojnar, E. Wółkiewicz. Opava–Opole–Katowice 2011; Regesty dokumentów 
przechowywanych na Górnym Śląsku. T. III (1451–1475)/ Regesty listin uložených v Horním Slezsku . 
Díl III (1451–1475). Red. A. Barciak, K. Müller, Wrocław–Opava 2017 (dalej: Regesty III).
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bieżąco. Będzie zawierał informacje o treści dokumentów zachowanych na Górnym 
Śląsku, które w wielu wypadkach nie były znane w literaturze naukowej. Niekiedy 
dokonano też korekty dotychczasowego stanu ich opracowania w inwentarzach po-
szczególnych archiwów. Kontynuując zamysł projektu wydawniczego, w tomie IV 
będzie także zamieszczony zbiorczy indeks, który umożliwi wszystkim zainteresowa-
nym dotarcie w łatwy sposób do poszukiwanych osób i nazw miejscowych.

Podobnie jak w poprzednich tomach, opracowaniem zostały objęte dokumenty 
przechowywane w archiwach państwowych, ale również te znajdujące się w biblio-
tekach i muzeach. Niezwykłym odkryciem okazały się dokumenty przechowywane 
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu – w Oddziale Zbiorów Specjalnych 
i Zabytkowych w Rogowie koło Krapkowic. Znajdują się tam dokumenty miejskie 
z Krapkowic i Ząbkowic Ślaskich. Przed II wojną światową pozostawały one w tam-
tejszych archiwach miejskich i nie wzięto ich, jak w przypadku większości innych 
miast śląskich, w depozyt do Archiwum Państwowego (Staatsarchiv) we Wrocła-
wiu. Nie zostały one także zarejestrowane w wielotomowym wydawnictwie Kodek-
su dyplomatycznego Śląska (Codex diplomaticus Silesiae). Jedynie niektóre z nich 
były wzmiankowane w lokalnych publikacjach w XIX wieku. Dokumenty dotyczące 
Krapkowic widział i streścił przed II wojną światową ks. Jan Chrząszcz3. Do orygi-
nałów tych dokumentów nie udało się już dotrzeć po wojnie Ludwikowi Musiołowi, 
który sporządził w 1968 roku maszynopis przechowywany obecnie w Bibliotece 
Śląskiej4. W przygotowywanym tomie zamieszczamy regesty trzech dokumentów 
(z lat 1476–1500) z tego zbioru.

Podobnie jak przy opracowaniu poprzednich tomów, najwięcej dokumentów 
spośród wszystkich oddziałów Archiwum Państwowego w Katowicach zostało od-
nalezionych w Oddziale w Cieszynie. Wynika to stąd, że miasto to było stolicą sa-
modzielnego księstwa i przez wieki dokumenty starannie przechowywano w tam-
tejszym archiwum zamkowym. Wzbudzały one duże zainteresowanie miejscowych 
historyków już od końca XVIII wieku5 . 

Natomiast pod względem ilościowym wyróżniają się – tak jak w poprzednich 
tomach – dokumenty pergaminowe z Nysy, które stanowią najbogatszy tego typu 
zbiór we wszystkich archiwach w zasięgu objętym tym wydawnictwem. Nysa jako 
miasto biskupów wrocławskich była ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła, a w tym 
nawet złotnictwa. Wiele dokumentów bądź dotyczyło tego miasto, bądź powstawało 
na miejscu, a ich zbiór zachował się wyjątkowo dobrze. 

Pod koniec XV wieku na Śląsku już rzadko stosowano datację a Nativitate, to 
znaczy liczenie dat nowego roku od Bożego Narodzenia (25 grudnia). Ciekawym 

3 J. Chrząszcz: Geschichte der Stadt Krappitz in Oberschlesien. Breslau 1932.
4 L. Musioł: Chrapkowice – z dziejów miasta i parafii. Katowice 1968 – maszynopis, Biblioteka Śląska 

w Katowicach, sygn. R 715 III/1–2.
5 Jednym z pierwszych zbieraczy i twórców muzeów nie tylko na Śląsku, ale w ogóle na ziemiach polskich 

na przełomie XVIII i XIX w. był ks. Jan Leopold Szersznik, który pozostawił obszerny zbiór odpisów 
dokumentów cieszyńskich z lat 1290–1795 sporządzony w latach 1798–1811 – Książnica Cieszyńska 
w Cieszynie, sygn. SZ DD VIII 6 a, dostępny także w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej: https://www.sbc.
org.pl. Bardzo cenny jest również zbiór odpisów dokumentów cieszyńskich sporządzony przez Macieja 
Kasperlika, którego część znajduje się w tymże archiwum – Archiwum Państwowe w Katowicach 
Oddział w Cieszynie (dalej: AP Cieszyn), Komora Cieszyńska, sygn. 77 i 78. Druga część spuścizny 
M. Kasperlika znajduje się natomiast w Archiwum Krajowym w Opawie.
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tego przykładem z innego terenu (z ówczesnych Węgier) jest dokument wystawiony 
w Bratysławie (Presspurg) przez Władysława Jagiellończyka, króla Czech i Węgier, 
zezwalający miastu Nysie na pobieranie opłaty (6 groszy) od każdego wozu przewo-
żącego ryby6. Dokument wprawdzie jest oznaczony datą roczną 1499, ale podana 
data dzienna sobota podczas Świąt Bożego Narodzenia (sunabend in Weinachtfeiern) 
wskazuje, że musiał to być 26 grudnia  1500 roku (drugi dzień świąt). Natomiast nie 
mógł to być rok 1499, bo wtedy sobota była już po świętach – 28 grudnia7 .

Sposób liczenia dat dziennych w dokumentach z tamtych czasów był inny niż 
dzisiaj, bo niedzielę uważano za pierwszy dzień tygodnia (feria prima, erster Tag) 
i dlatego poniedziałek był określany jako dzień drugi (feria secunda, zweiter Tag). 
W średniowieczu była obchodzona duża ilość świąt kościelnych i najczęściej według 
nich określano daty dzienne. Należy jednak pamiętać, że dni były liczone począwszy 
od danego święta. Podczas opracowania jednego z regestów do IV tomu dostrzeżono 
pomyłkę wynikającą z odmienności tego sposobu liczenia dat dziennych. Mianowicie 
dokument Macieja Korwina, króla Czech i Węgier, zatwierdzający przywileje dla 
miasta Głubczyc, wydany w Budzie (Ofen) trzy dni po św. Zofii (drei tage nach sankt 
Sophienfest), a więc po 15 maja, należy datować na 17 maja, a nie na 18 maja, jak 
podano w inwentarzu archiwalnym tego zespołu8 .

W IV tomie publikujemy regest największego dokumentu spośród wszystkich 
opracowywanych w naszym wydawnictwie (w 4 tomach). Ma on bowiem rozmiary 
800 mm x 430 mm + 80 mm. Został wydany w 1496 roku (26 marca)9 i opatrzony 
największą spośród wszystkich dokumentów liczbą pieczęci – jest ich aż 21. Wysta-
wiła go kuria rzymska, a  mianowicie kardynałowie z Rzymu i okolic w imieniu słyn-
nego papieża Aleksandra VI (Borgii). Dokument ten nadawał 100 dni odpustu tym, 
którzy nawiedzą kaplicę św. Piotra i Pawła w Nysie w święta Bożego Narodzenia, 
Zielone Świątki i św. Piotra i Pawła (29 czerwca). Umieszczono tam także dopisany 
tekst Jana IV Rotha, biskupa wrocławskiego, z 1496 roku (29 maja) o dodaniu jesz-
cze 14 dni odpustu. Oczywiście nawiedzenie to i uzyskanie odpustu było związane 
z uiszczeniem określonej opłaty. Warto wspomnieć, że w Kodeksie dyplomatycznym 
Śląska (Codex diplomaticus Silesiae) popełniono pomyłkę (drukarską) w odczytaniu 
daty tego dodatkowego tekstu jako 19 marca (die XIX mensis Martii)10. Data tego 
dopisanego tekstu oczywiście nie mogła być wcześniejsza od samego pierwotnego 
tekstu kardynałów. Musiał też upłynąć odpowiednio długi czas potrzebny na odbycie 
podróży z Rzymu. 

Dokument ten uzmysławia nam, jak wielką wagę w ówczesnym Kościele, a zwłasz-
cza w kurii papieskiej, przywiązywano do udzielania odpustów i związanych z tym 
dochodów, co po około 20 latach doprowadziło do zdecydowanej krytyki takiej prak-

6 Archiwum Państwowe w Opolu (dalej: AP Opole), Akta miasta Nysy (dalej: Am Nysy), sygn. 323; Co-
dex Diplomaticus Silesiae (dalej: CDS). Bd. 36: Die Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens. 
Neisse I. Stadt Neisse.  Hrsg. E. Graber. Breslau 1933, s. 74, nr 323. Zob. też Regesty III .

7 H. Grotefend: Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. Hannover 
1982 (zwölfte Auflage), tabl. 10 i 29, s. 162–163, 200–201.

8 AP Opole, Akta miasta Głubczyc, sygn. 323.
9 AP Opole, Cechy miasta Nysy, sygn. 843.
10 Zabrakło tu jednego X i zamiast martii powinno być maii – AP Opole, Am Nysy, sygn. 843; CDS 36, 

s. 72–73, nr 315.
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tyki ze strony Marcina Lutra i powstania słynnych tez z 1517 roku, a w konsekwencji 
do podziału wyznaniowego Kościoła Zachodniego.

Opracowując dawne dokumenty, trzeba brać pod uwagę możliwość wystąpienia 
błędu nawet w oryginalnych dokumentach. Bardzo ciekawym tego przykładem jest 
dokument faktycznie wystawiony w 1500 roku (8 stycznia), a w oryginale zapisany 
tak jakby miał być wydany w 1450 roku. Stąd wynikła pomyłka w oznaczeniu sy-
gnaturalnym w zespole archiwalnym Akta miasta Nysy, bo zamiast „206” powinno 
być „304”, ale ponieważ w miejscu tym został wpisany inny dokument, to należa-
łoby nadać sygnaturę „303 a”. Wystąpiła także pomyłka w numeracji w Kodeksie 
dyplomatycznym Śląska (Codex diplomaticus Silesiae), gdzie zamiast numeru „202” 
powinien być numer „323a”11. Pomyłka ta została spowodowana tym, że – podobnie 
jak dzisiaj – na początku nowego roku często wpisuje się datę poprzedniego roku. 
Uczyniono tak właśnie w Nysie w 1500 roku, gdy pomyłkowo napisano: Anno Do-
mini millesimo quadringentesimo quingentesimo (czyli dosłownie: Roku Pańskiego 
tysiąc czterechsetnego pięćsetnego). Gdyby chodziło o rok 1450, to zapis byłby: Anno 
Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo. Na czas wystawienia tego do-
kumentu w 1500 roku wskazuje też okres pełnienia urzędu przez biskupa Jana IV 
Rotha (1482–1506), a więc nie mógł to być rok 1450.

Na mocy tego dokumentu Jan Kuntzendorf, burmistrz i rajcy miasta Nysy pre-
zentują ówczesnemu biskupowi wrocławskiemu – po śmierci poprzedniego baka-

11 AP Opole, Am Nysy, sygn. 206; CDS 36, s. 48, nr 202. 

Dokument z 8 stycznia 1500 roku (AP Opole, Akta miasta Nysy, sygn. 206)1. 
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łarza Jana Kuntzindorfa (Johannes Cuntczindorff artium baccalaureus) – bakałarza 
Wawrzyńca Gapperta jako altarystę ołtarza śś. Stanisława i Wacława w kościele św. 
Jakuba w Nysie.

Spośród dokumentów nyskich warto zwrócić uwagę na ciekawy dokument świad-
czący o trosce biskupów wrocławskich o odbudowę miasta Nysy po zniszczeniach 
dokonanych w wyniku wojen husyckich. Mianowicie w dniu 5 czerwca 1480 roku 
biskup Rudolf IV Roth polecił radzie miejskiej w Nysie, aby posesje spustoszone 
w wyniku wojen i obciążone podatkami, tak jak wcześniej polecali jego poprzednicy 
– biskupi Piotr II Nowak i Jodok z Rožmberka (Jodocus von Rosenberg), mieszczanie 
odbudowali w ciągu ćwierci roku albo sprzedali swe domy i je opuścili, ponieważ 
w innym razie stracą do nich swoje prawa. Jeśli właściciel nie podjąłby się odbudowy, 
to władze miasta miały prawo te zabudowania zburzyć12 .

Przykładem troski biskupa o wygląd miasta jest także dokument tegoż Jana IV 
Rotha z 1487 roku (10 stycznia), który – rozstrzygając spór między wdową po wójcie 
nyskim Jadwigą Botsch i jej dziećmi a jej pasierbem Bartłomiejem Mergenau doty-
czący podziału dworu, stajni i dostępu do wody w Wójtostwie w Nysie – nakazuje, 
aby z tego dojścia korzystały obie strony. Zwrócono uwagę na to, że chlew powinien 
Mergenau umieścić z tyłu za drewnianymi zabudowaniami, a obie strony nie po-
winny wyrzucać sobie nawzajem nieczystości przed drzwi i dom drugiej strony, ale 
powinny wywozić je co miesiąc poza miasto13 .

W związku z rozpowszechnianiem się druku książek coraz bardziej zwiększało się 
zapotrzebowanie na papier. Także Nysa była miastem, w którym istniała papiernia. 
Wiadomo bowiem, że już w 1496 roku (25 sierpnia) rajcy miasta Nysy za zgodą 
ławników i czterech starszych cechowych udzielili zgody Janowi (Hannsowi) Eitel-
heinrichowi przybyłemu z Kassel w Hesji na osiedlenie się w mieście i nabycie części 
dóbr miejskich oraz domu, który wcześniej wybudował mistrz Bernard, poprzedni 
właściciel papierni (Papiermülle). Tenże Jan Eitelheinrich zobowiązał się do tego, 
że będzie płacił miastu 16 grzywien czynszu rocznie, a jednocześnie nie będzie pro-
dukował papieru drożej niż gdzie indziej. Władze miasta obiecały natomiast, że nie 
przyjmą tu żadnego innego papiernika (Kartenmacher, Papiermacher). Na mocy tego 
dokumentu tenże Eitelheinrich uzyskał więc gwarancję wyłączności produkcji14 .

Karczmy stanowiły źródło znacznego dochodu i dlatego biskupi wrocławscy 
troszczyli się o ich stan. W należącym do nich księstwie nyskim nadawali wiele przy-
wilejów w tej sprawie. Przykładem tego jest dokument wystawiony w 1490 roku 
(19 kwietnia) przez Jana IV Rotha, który rozstrzygnął spór między Bartłomiejem, 
wójtem w Nysie (Bartusch Foyt zu der Neisse), a Marcinem, sołtysem w Złotogło-
wicach15 (Merten scholz zum Neudorff), o dochody z nowo wybudowanej karczmy 
(cretschemb unnd der schenken zu Neudorff)16 .

12 AP Opole, Am Nysy, sygn. 279; CDS 36, s. 63, nr 277; F. Minsberg, Geschichtliche Darstellung der 
merkwürdigsten Ereignisse in der Fürstenthums Stadt Neisse. Anhang. Neisse 1834, s. 38–41.

13 AP Opole, Am Nysy, sygn. 296; CDS 36, s. 67, nr 294.
14 AP Opole, Am Nysy, sygn. 317; CDS 36, s. 73, nr 317.
15 Ok. 10 km na północ od Nysy.
16 AP Opole, Am Nysy, sygn. 305; CDS 36, s. 70, nr 304.
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Przy dużym rozproszeniu terytorialnym opracowywanych dokumentów zdarzają 
się opuszczenia dotyczące wcześniejszego okresu. Dokumenty takie są umieszczone 
na początku kolejnego tomu. Warto wspomnieć o jednym z nich, który ma istotne 
znaczenie dla dziejów szkolnictwa w Głubczycach. Mianowicie w 1455 roku (21 
stycznia) Jan, książę opawski i głubczycki, przyznał czynsz wysokości 8 grzywien17 
rocznie pobierany z dochodów z wsi Królowe (Königsdorf) koło Głubczyc dla Jo-
sta Schönborna, altarysty w Głubczycach. Altarysta ten miał płacić nauczycielowi 
(Schulmeister) za uczenie dzieci w szkole w Głubczycach i czynne uczestnictwo 
w nabożeństwach. Nauczyciel miał pobierać rocznie 6 grzywien dla siebie jako wyna-
grodzenie, natomiast za pozostałe 2 grzywny miał zapewnić pomoc ubogim uczniom, 
dając im jedzenie codziennie lub przez kilka dni w tygodniu (täglich oder zu etlicher 
zeit in der Wochen)18. Regest tego dokumentu powinien być umieszczony w tomie 
III, ale będzie wpisany jako uzupełnienie na początku przygotowywanego tomu IV. 

Niekiedy dokumenty z terenów bliskich, ale należących do innego terytorium 
znajdują się obecnie poza jego obszarem. Na przykład w Cieszynie zachował się 
dokument z innego księstwa – z księstwa raciborskiego. Został on wystawiony przez 
Magdalenę, księżną raciborską, wdowę po Janie z dynastii Przemyślidów19. Doku-
ment ten został wystawiony w dniu 2 stycznia 1496 roku w sprawie dwóch stawów 
rybnych (rybników) należących do folwarku w Bełsznicy koło Rybnika dla Bartka 
Klyszcza, tamtejszego chłopa20. Dokument ten został zabrany do Cieszyna na prze-
łomie XIX/XX wieku. Znalazł się w zbiorach Towarzystwa Ludoznawczego, które 
utworzyło w Cieszynie swoje Muzeum21. Nie był on dotychczas nigdy publikowany.

Na podstawie opracowywanych dokumentów nyskich można często ustalić na-
zwy dawnych ulic. Przykładem tego jest dokument z 21 marca 1488 roku, w którym 
rajcy miasta Nysy zatwierdzają sprzedaż 1 grzywny czynszu rocznego dla ubogich 
w szpitalu św. Józefa w Nysie za 10 grzywien22 przez Jungenickla, tutejszego rzeźni-
ka, zagwarantowanego na jego domu przy ul. Żydowskiej (platea Judeorum)23. Wia-
domo także, że w Nysie istniała ul. Celna (Zollstrasse), gdyż Mikołaj Smet zapisał 

17 Chodzi tu o 1 grzywnę groszy czeskich miary polskiej = 48 gr.
18 AP Opole, Akta miasta Głubczyc, sygn. 27; Geschichte der Stadt Leobschütz. Ed. F. Minsberg. Neisse 

1828, s. 148–155, nr 14.
19 Księżna Magdalena dała się poznać jako mecenas sztuki, ponieważ ufundowała niezwykle oryginalny 

i piękny relikwiarz (kustodium) do kościoła parafialnego N. Panny Marii w Raciborzu, który niestety 
zaginął podczas II wojny światowej.

20 AP Cieszyn, Zbiór dokumentów pergaminowych (dalej: ZDP), sygn. 35. 
21 Wiadomo o tym z naklejki na odwrocie z napisem: „Własność Muzeum Tow. Ludoznawczego w Cieszy-

nie, Nr 474”.
22 Ponieważ w średniowieczu istniał kościelny zakaz pożyczania pieniędzy na procent (lichwę), to stoso-

wano, tak jak w tym przypadku, tzw. czynsz odkupny, czyli w zamian za pożyczoną sumę (tu 10 grzy-
wien) pobierano jednak jakąś bliżej nieokreśloną kwotę zapewnioną w jakiejś nieruchomości, dopóki 
dłużnik nie dokonał spłaty całego długu. Warunkiem takiej procedury było płacenie przez dłużnika 
czynszu dla instytucji kościelnej (np. altarysty, szkoły) lub dobroczynnej (np. szpitala).

23 AP Opole, Am Nysy, sygn. 299; CDS 36, s. 68, nr 297. Szpital ten ufundował w 1341 r. Przecław 
z Pogorzeli, biskup wrocławski. Szpital był nazywany Paneyota (Paniottenhaus) od słowa greckiego: 
pandocheion = przytułek).



interesujące dane dostrzeżone Przy oPracowywaniu iV tomu Regestów...

201

18 sierpnia 1477 roku 1 grzywnę czynszu rocznego dla ubogich w tymże szpitalu na 
swoim narożnym domu (Eckhaus), położonym przy tej ulicy24 . 

W trakcie opracowania IV tomu znaleziono interesujący bardzo wczesny doku-
ment dotyczący gospodarki wodnej na Wiśle25 z 19 maja 1488 roku wystawiony 
w Cieszynie, w którym Kazimierz, książę cieszyński, zezwala Mikołajowi Brodeckie-
mu, marszałkowi jego dworu, aby mógł urządzić staw poniżej Kiczyc i odprowadzać 
wodę z rzeki Wisły (staw udielaty na Wisle znyze Kiczicz) do stawów rybnych koło 
Ochab26. Na odwrocie dodano, że wolno mu wybudować w tym celu tamę na Wiśle 
(Obdarowni knizete Kazimira udelene Mikolassowi Brodeczkemu, ze thomu wolno 
udielati jaz na Wisle nize Kiczycz w knieziczych lyesach a wodu westi na rybniky 
ochabske y dale tam na gine) 27 .

Nazwiska rycerstwa śląskiego w okresie, którego dotyczą regesty zawarte w to-
mie IV, niekiedy były jeszcze nieukształtowane. Na przykład syn Stanisława Wyplara 

24 AP Opole, Am Nysy, sygn. 267; CDS 36, s. 61, nr 265. 
25 Ostatnio odbyły się dwie interesujące wystawy – ogólnopolska przygotowana m.in. przez Archiwum 

Państwowe w Katowicach pt. Wisła w dokumencie archiwalnym oraz inna zorganizowana w tymże 
Archiwum U źródeł Wisły przygotowana na podstawie dokumentów przechowywanych w tutejszym 
Archiwum i w jego oddziałach – zob. A. Macek: Sprawozdanie z prac nad wystawą „U źródeł Wisły” . 
„Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 14, 2017, s. 167–169.

26 Kiczyce i Ochaby – ok. 10 km na północ od Skoczowa. 
27 AP Cieszyn, ZDP, sygn. 33; Listinář Těšinska. Codex diplomaticus Ducatus Tessinensis . Díl I (1155–

1526). Svazek 3 (1460–1495). Ed. E. Nĕmec (dalej: LT I/3). Český Těšin 1960, nr 312 (tutaj pomył-
kowo: 15 maja).

Dokument z 19 maja 1488 r., napis na rewersie ze streszczeniem dokumentu o tamie (ja-2. 
zie) na Wiśle koło Kiczyc (AP Cieszyn, Zbiór dokumentów pergaminowych, sygn. 33)
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z Uszyc28 nazywał się Stanisław Łaski – od wsi Łazy koło Skoczowa, którą nabył jego 
ojciec jako zastaw od księcia cieszyńskiego Bolka, a podarował mu ją w dniu 30 wrze-
śnia 1496 roku29 syn i następca tegoż Bolka, Kazimierz. Natomiast w tym okresie 
utrwalały się coraz bardziej nazwiska mieszczańskie wywodzące się od rodzaju upra-
wianego rzemiosła przez przodka danej osoby. Przykładem tego może być altarysta 
ołtarza śś. Wawrzyńca, Łazarza i Marii Magdaleny w szpitalu św. Łazarza w Nysie, 
występujący w 1494 roku (28 stycznia), który nazywał się Baltazar Töpfer (Töpper) 

30, można więc przypuszczać, że jego przodek (może ojciec) był garncarzem.
Sporządzanie niniejszych regestów stanowi też okazję do znajdowania dokumen-

tów dotyczących odległych terenów. Ciekawym tego przykładem jest dokument, 
w którym ławnicy miasta Magdeburga około 1500 roku (brak dokładnej daty) wy-
powiadają się na prośbę miasta Grodkowa w sprawie Ernesta Pfoella, tamtejsze-
go mieszczanina. Zostawił on pieniądze i klejnoty (gelt und kleynoth) u mieszczan 
magdeburskich – Andrzeja Meidorna (Andreas Maydorn) i Jana Schindela (Hanss 
Schindel), zdeponowane w ratuszu podczas wojny króla Węgier Macieja Korwina 
i księcia żagańskiego i głogowskiego Jana II. Ernest Pfoell zmarł i te rzeczy odzie-
dziczył jego brat Jan (Hanss) Pfoell, który był przeciwnikiem tego króla. Dlatego 
miasto Magdeburg musiało wydać królowi Maciejowi te rzeczy i dlatego odmówiono 
rekompensaty dla Grodkowa31 .

Ciekawym znaleziskiem jest wprawdzie wizualnie nieatrakcyjny (wyblakły i po-
żółkły) dokument, który jednak treściowo ma duże znaczenie dla miasta Strumie-
nia, bo dotyczy lokacji tego miasta przez Mikołaja Brodeckiego z Brodku, marszałka 
księstwa cieszyńskiego, jego właściciela, za zgodą księcia cieszyńskiego Kazimierza, 
księcia cieszyńskiego i głogowskiego, w dniu 16 lutego 1491 roku 32. W tekście 
zaznaczono, że miasto Strumień uzyskuje takie same prawa, jakie posiadają inne 
miasta w księstwie cieszyńskim – np. Bielsko, Fryštát i Skoczów. Zaznaczono też, 
że w celu urządzenia się w nowym miejscu zwalnia się mieszczan od podatków na 
okres 10 lat. 

Dokumentem o znaczeniu międzynarodowym jest potwierdzenie Stefana Zapo-
lyi, hrabiego czeskiego, potem palatyna węgierskiego, i Jadwigi, księżnej cieszyńskiej, 
późniejszej jego żony, w 1486 roku (16 maja), że otrzymała ona wynagrodzenie ze 
spadku po ojcu i matce – Przemysławie II i Annie – od brata Kazimierza, księcia cie-
szyńskiego. Stefan i Jadwiga byli rodzicami Barbary, pierwszej żony króla Zygmunta 
I Starego33 .

28 Uszyce – wieś między Gorzowem Śl. a Byczyną.
29 AP Cieszyn, ZDP, sygn. 36; Listinář Těšinska. Codex diplomaticus Ducatus Tessinensis . Díl I (1155–

1526). Svazek 4 (1496–1526). Ed. E. Nĕmec (dalej: LT I/4). Český Těšin 1961, nr 343, s. 8. 
30 AP Opole, Am Nysy, sygn. 312; CDS 36, s. 72, nr 31.
31 AP Opole, Am Nysy, sygn. 324; CDS 36, s. 74, nr 324.
32 AP Cieszyn, ZDP, sygn. 33 a; odpis – AP Cieszyn, Akta miasta Strumienia, sygn. 3, s. 9–16; LT 1/3, nr 

321, s. 72–73 (tutaj pomyłkowo: 17 lutego); F. Popiołek, Regesten zur Geschichte der Städte Oderberg 
und Schwarzwasser, „Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Österreichisch Schlesiens”  Jg. 
3: 1907/1908, s. 101.

33 Zachowało się 6 pieczęci (były jeszcze 2). AP Cieszyn, ZDP, sygn. 32; Lehns- und Besitzurkunden 
Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter. Hrsg, C. Grünhagen und H. Markgraf, 
Theil II (dalej: Lehns II). Leipzig 1883, s. 570–57; LT I/3, s. 60, nr 305.
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Interesujące były losy ziemi pszczyńskiej w końcu XV wieku. Dokument z 17 
grudnia 1484 roku ukazuje niespokojny czas walk o tron czeski i o panowanie na 
Śląsku. Mianowicie Maciej Korwin sprzedał Henrykowi, księciu ziębickiemu, hra-
biemu kłodzkiemu i panu na Podiebradach, zamek i miasto Pszczynę, które zostały 
przez niego zdobyte w wyniku walki z  księciem cieszyńskim Wacławem za 20 000 
zł węgierskich34. Potem państwo pszczyńskie Władysław Jagiellończyk, król czeski 
i węgierski, nadał w 1500 roku (28 sierpnia) Kazimierzowi, księciu cieszyńskiemu, 
staroście Górnego i Dolnego Śląska35 .

Na uwagę zasługuje także dokument dotyczący Dankowic koło Oświęcimia wy-
dany 6 października 1500 roku. W średniowieczu zapisywano nazwę tej wsi jako 
Damkowice36. W opublikowanym dotychczas regeście podano pomyłkowo, jakoby 
dokument ten miał być wystawiony 20 października. Podano też pomyłkowo, że Jan 

34 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie (dalej: AP Pszczyna), Archiwum Książąt 
Pszczyńskich (dalej: AKP), sygn. II/20 – Zamek nass Blssteynu s miestem, kterehosme s nakladym zna-
mienitym a welikym na kniezy Waczlawowi meczem dobyli .

35 AP Pszczyna, Arch. Ks. Pszcz., sygn. II/34. Jest tu własnoręczny podpis króla: Wladislaus rex manu 
propria; Lehns II, s. 402, nr 35.

36 AP Cieszyn, ZDP, sygn. 39. Przypuszcza się nawet, że pierwotnie były to „Dąbkowice”.

Dokument z 2 października 1493 r., list Mikołaja Chudowskiego, sędziego ziemskiego 3. 
bytomskiego, do sądu ziemskiego toszeckiego (AP Katowice, Zbiór dokumentów byłego Ar-
chiwum Miejskiego miasta Bytomia, sygn. 2254)
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Adres na rewersie listu z 2 października 1493 r.4. 
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miał być z Raciborza37. Okazuje się, że pochodził on z odległych Raciborzan (części 
Janowic, wioski koło Limanowej), a nie ze znacznie bliższego Raciborza. W doku-
mencie tym stwierdzono, że Jan Trnka z Raciborzan, starosta sądecki i oświęcimski38, 
oraz Piotr Porębski, sędzia ziemski oświęcimski, potwierdzają rezygnację Małgorzaty 
Mikuszowskiej z wszelkich pretensji do zastawu we wsi Dankowice na rzecz Jana 
Myszkowskiego z Przeciszowa39, kasztelana oświęcimskiego. 

W opracowywanym IV tomie sporządzono także regest listu prywatnej osoby 
pisanego na papierze, więc dokumentu nie mającego znaczenia prawnego, na którym 
są ślady rozcięcia i złamania zabezpieczającej pieczęci po otrzymaniu przesyłki. Jest 
to mianowicie list Mikołaja Chudowskiego, właściciela Chudowa40, sędziego ziem-
skiego bytomskiego, do sądu ziemskiego toszeckiego z 2 października 1493 roku41 .

W prezentowanym artykule przedstawiłem niektóre zasługujące na uwagę spo-
strzeżenia związane z przygotowaniem IV tomu Regestów dokumentów przechowy-
wanych na Górnym Śląsku (Regesty listin uloženych v Horním Slezsku)  z lat 1476–
1500. Starałem się ukazać nieznane w dotychczasowym stanie badań dane wynika-
jące z opracowywanych regestów na dużym obszarze historycznego Górnego Śląska 
i wschodniej części Dolnego Śląska. Zwróciłem także uwagę na potrzebę niektórych 
korekt i uściśleń w dotychczasowych publikacjach źródłowych.

zdzisław jedynak

interessante ergebnisse der Arbeit am iv. Band der „regesty dokumentów 
przechowywanych na Górnym śląsku“ [Die regesten der in Oberschlesien aufbewahrten 
Dokumente] (1476–1500) 
Zusammenfassung

Der vorliegende Aufsatz stellt die Fortsetzung des im vorausgegangenen Band der 
„Szkice Archiwalno-Historyczne” Nr. 14 (2017) veröffentlichten Textes dar. Er beinhaltet 
eine Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse am IV. Band der Regesten der in Ober-
schlesien aufbewahrten Dokumente (Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym 
Śląsku, Regesty listin uloženych v Horním Slezsku 1476–1500), der in Zusammenarbeit 
der Staatsarchive in Kattowitz und Oppeln mit dem tschechischen Landesarchiv in Trop-
pau (Zemský archiv v Opavě) entsteht. 

Schlüsselbegriffe: Regesten der Dokumente, Oberschlesien 1476–1500, Dokumente

37 Regest opublikowano w: Listinář Těšinska. Codex diplomaticus Ducatus Tessinensis. Díl 1. Část 4 
(1496–1526). Český Těšin 1961, nr 357.

38 Jan Trnka zmarł w 1501 r. Starostą oświęcimskim był od 1495 r. i sądeckim od 1498 r. Urzędnicy wo-
jewództwa krakowskiego. Spisy. Oprac. S. Cynarski i A. Falniowska-Gradowska. Red. A. Gąsiorowski. 
Kórnik 1990, s. 123 (nr 517) i s. 156 (nr 750).

39 Przeciszów – wieś między Oświęcimiem a Zatorem.
40 Chudów – ok. 10 km na północny zachód od Mikołowa.
41 Listy były wysyłane w kopertach dopiero od XIX w.
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interesting data noticed during the preparation of the fourth volume of „regestów 
dokumentów przechowywanych na Górnym śląsku” [Summaries documents stored in 
Upper Silesia] (1476–1500) 
Summary

This article is a continuation of the text published in the previous volume of “Szkice 
Archiwalno-Historyczne”” No. 14 (2017). It presents the effects of the work on the 
fourth volume of Summaries documents stored in Upper Silesia (“Regesty dokumentów 
przechowywanych na Górnym Śląsku; “Regesty listin uloženych v Horním Slezsku”), pre-
pared jointly by the Polish State Archives in Katowice and Opole and the Czech National 
Archives in Opava (Zemský archiv v Opavě).

Keywords: document summary, Upper Silesia 1476–1500, documents. 
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Paweł hudzik

Noce muzeów w Archiwum państwowym 
w Katowicach  
Oddział w Bielsku-Białej w latach 2016–2018

W 2015 roku Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej 
zyskało nową siedzibę. Pracownikami oddziału zostali archiwiści, którzy do tej pory 
zatrudnieni byli w oddziałach w Bielsku-Białej, Oświęcimiu i Żywcu. Do momentu 
przeprowadzki ze względu na warunki lokalowe nie mieli oni możliwości czynnego 
uczestniczenia w powszechnym wydarzeniu kulturalnym, jakim jest organizowana 
w Europie od ponad 20 lat Noc Muzeów. W nowej siedzibie przy ul. Piłsudskiego 
bielscy archiwiści mogą organizować różne imprezy związane z realizacją ważnego 
segmentu działalności archiwum państwowego, jakim jest popularyzacja wiedzy do-
tyczącej archiwum, jego zasobu oraz wykonywanych zadań. 

Pierwsza Noc Muzeów w bielskim oddziale zorganizowana została 14 maja 2016 
roku. Oprócz Archiwum, organizatorami tej edycji Nocy Muzeów w Bielsku-Bia-
łej byli: Wyższa Szkoła Administracji, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bielsku, 
Automobilklub Beskidzki oraz Książnica Beskidzka. Kto wie, czy nie największą 
atrakcją dla odwiedzających był sam budynek, który pojawił się jako nowy element 
w krajobrazie architektonicznym miasta. Oprowadzani po magazynach archiwalnych 
w 20–30-osobowych grupach (z częstotliwością co pół godziny) żywo interesowali 
się konstrukcją i wystrojem budynku, sposobem przechowywania dokumentacji, jej 
zabezpieczenia zwłaszcza na wypadek pożaru. Większość chciała osobiście doświad-
czyć, jakie uczucia towarzyszą własnoręcznemu przesuwaniu regału z 2 tonami akt 
na półkach. Oprócz magazynów zwiedzającym pokazywano również nowoczesne 
wyposażenie pracowni naukowej oraz sali konferencyjnej.

Ponieważ Archiwum po raz pierwszy przyjmowało gości w nowej siedzibie, posta-
nowiło zaprezentować wystawę Archiwalia bielskiego oddziału Archiwum Państwo-
wego w Katowicach. W sześciu gablotach zwiedzający mogli obejrzeć oryginalne ma-
teriały archiwalne, które miały w przekrojowy sposób zaprezentować zasób nowego, 
ze względu na poszerzony zasięg działania, bielskiego oddziału. Wyeksponowano 
zarówno dokumenty pergaminowe z końca XVI wieku, najstarszą księgę radziecką 
Białej z lat 1613–1750, jak i ciekawe pod względem treści i rodzaju materiałów ar-
chiwalnych obligacje pożyczki narodowej z lat 30. ubiegłego wieku. 

W holu przygotowano wystawę Plakaty i afisze Teatru Polskiego w Bielsku-Bia-
łej. W kilkunastu antyramach umieszczono oryginalne plakaty i afisze pochodzące 
z okresu od końca XIX wieku aż do lat 80. XX wieku. Wystawa tematyczna, zorgani-
zowana w Archiwum po raz pierwszy, w zamyśle organizatorów miała być pewnego 
rodzaju hołdem dla obchodzącego 125-lecie działalności bielskiego teatru. 

Oprócz zwiedzania oraz oglądania wystaw publiczność mogła uzyskać  informacje 
dotyczące sposobu korzystania z zasobu archiwalnego oraz serwisu internetowego 
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„Szukaj w archiwach”, a także wziąć udział w krótkim kursie neografii neogotyckiej 
zakończonym „egzaminem kaligraficznym”.

Dla najmłodszych zorganizowano zajęcia plastyczne powiązane z poznawaniem 
herbów miejskich i szlacheckich, a także zaproponowano im udział w grze „Memo-
ry” oraz układaniu puzzli „archiwalnych”. W trakcie imprezy wyświetlano również 
film poświęcony historii Oddziału w Bielsku-Białej oraz zlikwidowanych Oddziałów 
w Oświęcimiu i Żywcu Archiwum Państwowego w Katowicach. Zwiedzającym roz-
dawano materiały promocyjne, w tym nowy folder informacyjny oddziału powstały 
przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Wystawiono na sprzedaż wydaw-
nictwa Archiwum Państwowego w Katowicach. W późnych godzinach wieczornych 
zawitali do archiwum goście w strojach pochodzących sprzed około 100 lat.

Noc Muzeów 2016 w Oddziale w Bielsku-Białej trwała od godz. 18.00 do 24.00. 
Archiwum odwiedziło ponad 600 zwiedzających.   

Kolejna bielska Noc Muzeów odbyła się w sobotę 20 maja 2017 roku w godz. od 
18.00 do 24.00. Tym razem bielski Oddział Archiwum Państwowego zaproponował 
odwiedzającym trzy wystawy. Na pierwszej U źródeł Wisły, której kustoszami byli 
katowiccy archiwiści Alicja Macek i Krzysztof Ścisło, tylko w części wykorzystano 
zasób Oddziału, ale umożliwiła ona bielskim archiwistom udział w ogólnopolskich 
obchodach „Roku Rzeki Wisły”. Na drugiej wystawie Dokumentacja architektonicz-
na jako źródło historyczne udostępniono publiczności oryginalne projekty architek-
toniczno-budowlane ze szczególnym uwzględnieniem prac znanego bielskiego archi-
tekta przełomu XIX i XX wieku Karola Korna. Jako uzupełnienie zasobu archiwal-
nego umieszczono na wystawie czasopisma o tematyce architektonicznej z zasobu 
bibliotecznego Oddziału. Z wystawą powiązana była również prezentacja Koncepcje 

Noc Muzeów 20161.  – wystawa Plakaty i afisze Teatru Polskiego w Bielsku-Białej
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architektoniczne na budowę nowej siedziby 
Archiwum Państwowego w Katowicach Od-
dział w Bielsku-Białej. Wyeksponowano na 
niej prace nadesłane na konkurs zorganizo-
wany w związku z budową nowej siedziby. 
Zwiedzający mogli obejrzeć makiety nie tyl-
ko zrealizowanego obiektu, ale również po-
zostałych projektów architektonicznych.

Tym razem w bielskiej „nocy archiwal-
nej” wzięło udział ok. 450 zwiedzających, 
którym prócz wystaw zaoferowano pomoc 
w zdobywaniu informacji o przeprowadza-
niu kwerend genealogicznych czy poszuki-
wań dokumentacji osobowo-płacowej.

Motywem przewodnim Nocy Muzeów 
w 2018 roku, która odbyła się 19 maja, było 
100-lecie odzyskania niepodległości przez 
Polskę. W związku z tym przygotowano 
okolicznościową wystawę, na której zapre-
zentowano oryginalne materiały archiwalne 
dotyczące okresu I wojny światowej na te-

Noc Muzeów 2018 – prezentacja 2. Koncepcje architektoniczne na budowę nowej siedziby 
Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej

Noc Muzeów 2018 – replika tarczy le-3. 
gionowej
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renie Zachodniej Galicji, ze szczególnym uwzględnieniem jesieni 1918 roku. Na-
wiązaniem do tradycji wspierania poczynań niepodległościowych była replika tarczy 
legionowej, na której zainteresowani goście mogli umieścić pamiątkowe gwoździe. 

Odwiedzający archiwum mogli również skorzystać z porad archiwistów dotyczą-
cych sposobu i form korzystania z archiwaliów oraz przeprowadzania różnych rodza-
jów kwerend (inicjatywa: szukajwarchiwach.pl). Jak zwykle wielkim powodzeniem 
cieszył się kącik plastyczny, gdzie można było wykazać się umiejętnością składania 
mapy, starej fotografii oraz plakatu z Józefem Piłsudskim ze specjalnie przygotowa-
nych puzzli. Goście archiwum bardzo chętnie uczestniczyli w zwiedzaniu magazy-
nów archiwalnych. Zwiedzającym rozdawano materiały promocyjne. Symbolicznym 
świadectwem uczestniczenia we wszystkich bielskich „nocach archiwalnych” były 
certyfikaty wydane przez Archiwum.

Paweł hudzik

Die Nacht der Museen in der Außenstelle Bielitz-Biala des Staatsarchivs Kattowitz 
zwischen 2016–2018
Zusammenfassung

Mit der Eröffnung der Außenstelle des Staatsarchivs Kattowitz in Bielitz-Biala im Jahr 
2015 eröffneten sich neue Möglichkeiten einer aktiven Teilnahme an allgemeinen kultu-
rellen Ereignissen, wozu zweifelsohne die seit über 20 Jahren in ganz Europa alljährlich 
organisierte Nacht der Museen gehörte. Die Außenstelle Bielitz-Biala des Staatsarchivs 
Kattowitz beteiligte sich erstmals am 14. Mai 2016 an der Nacht der Museen. Neben dem 
Archiv nahmen auch viele andere Institutionen und Organisationen aus Bielitz-Biala daran 
teil. Zwischen 2016 und 2018 begleiteten zahlreiche Ausstellungen, Spiele und Vorträge 
die wiederkehrenden Ereignisse, zu denen jedes Jahr mehrere Hundert Gäste die Pforten 
des Archivs durchschritten.

Schlüsselbegriffe: Nacht der Museen in Bielitz-Biala, Außenstelle Bielitz-Biala des 
Staatsarchivs Kattowitz

Paweł hudzik

Museums at Night at the State Archives in Bielsko-Biała in 2016–2018 (paweł hudzik)
Summary

With the opening of the new headquarters of the State Archives in Bielsko-Biała in 
2015, new opportunities for active participation in a popular cultural event organized in 
Europe for over 20 years – Museums at Night. The first Museums at Night in the Bielsko-
Biała archive was organized on 14th May 2016. Apart from the archive, numerous institu-
tions and organizations operating in Bielsko-Biała joined in. In 2016–2018, these events 
were accompanied by numerous exhibitions, games and lectures, and several hundred 
people visited the archive each year.

Keywords: Museums at Night in Bielsko-Biała, a branch of the Archives in Bielsko-
Biała. 



Szkice ArchiwAlno-hiStoryczne nr 15 (2018)

213

krzysztof langer

800-lecie miasta racibórz  
w Archiwum państwowym w Katowicach

W czasach prehistorycznych ziemię raciborską zamieszkiwali przedstawiciele ga-
tunku homo neanderthalensis. Najstarsze na ziemiach polskich znaleziska archeolo-
gicznych artefaktów świadczących o bytności tych paleolitycznych myśliwych wy-
kopano zarówno na terenie samego Raciborza, jak i okolicznych miejscowości (m.in. 
Krzanowic, Borucina, Pietraszyna, Owsiszcz, Makowa, Lekartowa, Kornic i Pietrowic 
Wielkich). Później miejsce neandertalczyków, których zniknięcie nadal pozostaje ta-
jemnicą dla archeologów, zajął człowiek współczesny homo sapiens. W okolicach Raci-
borza odnaleziono m.in. figurki tzw. prehistorycznych Wenus, przedstawiające kobie-
ce kształty z zaznaczonymi mocno piersiami i pośladkami. Ostatnie takie znalezisko 
miało miejsce podczas budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Od 
IV wieku p.n.e. aż do II stulecia n.e. to czas bytności Celtów, wypartych później przez 
nacierające na Cesarstwo Rzymskie plemiona germańskie. Tych z kolei przepędzili 
na początku V wieku koczowniczy Hunowie i dopiero w VI wieku na tereny dzisiej-
szej Środkowej Europy – w tym Raciborza – nadciągnęli Słowianie. Słowianie nie 
byli jednolitym ludem, ale dzielili się na wiele plemion. Ziemię raciborską, opawską 
i głubczycką zamieszkało plemię Golężyców. Anonimowy skryba wschodniofrankijski 
w Geografie bawarskim spisanym około 845 roku w wykazie ludów wymienia m.in. 
owych Golężyców (Golenzici). W drugiej połowie IX wieku ziemia raciborska została 
najechana i zajęta przez księcia wielkomorawskiego Świętopełka. Po upadku efeme-
rycznego Państwa Wielkomorawskiego Racibórz został zajęty przez czeskich Przemy-
ślidów. Około 990 roku na krótko Śląsk wraz z Raciborzem zajął Mieszko I. 

Początki funkcjonowania raciborskiego grodu można datować co najmniej na wiek 
XI, co potwierdziły badania archeologiczne. Pierwsze pisane informacje o Raciborzu 
pochodzą z kroniki Galla Anonima, który pisze o walkach o Racibórz, jakie rycerze 
Bolesława Krzywoustego mieli stoczyć z miejscowymi Morawianami. Miało to mieć 
miejsce około 1108 roku. Wojom księcia polskiego udało się zdobyć gród i pozostał 
on pod władaniem piastowskim do roku 1336, kiedy to ziemia raciborska przeszła 
w posiadanie Przemyślidów czeskich. Po bezpotomnej śmierci księcia Walentego 
w 1521 roku księstwo raciborskie na krótko wróciło w ręce Jana II Dobrego z dy-
nastii Piastów. Po bezpotomnej śmierci tego ostatniego księstwo opolsko-raciborskie 
weszło pod bezpośrednie panowanie Habsburgów. Podczas wojny trzydziestoletniej 
miasto i jego okolice poważnie ucierpiały w wyniku działań wojennych. W zasobach 
Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu zachowała się prze-
pustka podpisana 11 lipca 1642 roku przez szwedzkiego feldmarszałka Lennarta Tor-
stenssona zezwalająca właścicielowi tego pisma na swobodny przejazd przez zajęty 
przez Szwedów Racibórz. W 1742 roku, po zwycięskich dla Prus wojnach śląskich, 
Racibórz został częścią państwa pruskiego, a po 1871 roku powstałego po zwycięskiej 
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wojnie z Francją Cesarstwa Niemieckiego. Koniec Wielkiej Wojny w 1918 roku oraz 
późniejsze powstania śląskie nie oznaczały dla Raciborza zmiany państwowości, na-
tomiast część powiatu raciborskiego została włączona do nowo powstałego państwa 
Czechosłowackiego (tzw. ziemia hulczyńska). Granica polsko-niemiecka przebie-
gała w pobliżu Raciborza, a obecna dzielnica miasta Brzezie znalazła się wówczas 
w granicach Polski. Dopiero wraz z końcem II wojny światowej Racibórz znalazł się 
w granicach Polski. 

W 2017 roku przypadało 800-lecia nadania praw miejskich miastu Racibórz. Nie 
zachował się dokument lokacyjny dla Raciborza nadany przez księcia opolsko-raci-
borskiego Kazimierza I, wiadomo jednak, że w 1217 roku nadał on dobrom w Leśni-
cy takie same prawa, jakie mają hospites in Opel et Rattibor. Można więc przypusz-
czać, że jeszcze przed tą datą Racibórz posiadał prawa miejskie. Dyplom wystawiony 
wspólnie przez książąt Mieszka i jego brata Przemysława w 1286 roku potwierdza, że 
w mieście funkcjonowało prawo flamandzkie. Miastem zarządzał dziedziczny wójt, 
mający rozległe kompetencje w regulowaniu handlu, gospodarki miejskiej i sądow-
nictwa. W 1299 roku książę Przemysław powołał do życie radę miejską oraz kolegium 
ławników, ograniczając tym samym kompetencje i wszechwładzę wójta. Dokument 
informujący o tym fakcie, znany obecnie tylko z późniejszego odpisu, uznawany jest 
przez cześć historyków za falsyfikat. Od tego jednak czasu możemy mówić o funk-
cjonowaniu w mieście prawa magdeburskiego, z rosnącą rolą władzy miejskiej, której 
członkowie wywodzili się spośród bogatego patrycjatu kupieckiego. Przez całe śre-
dniowiecze Racibórz jako miasto tranzytowe u wrót bramy morawskiej bogacił się 
głównie na handlu suknem, solą i piwem. Posiadał także prawo jarmarków. 

Zarówno w Raciborzu, jak i w Opolu władze miejskie zadecydowały o uroczystych, 
całorocznych obchodach 800-lecia nadania praw miejskich. Miasto Racibórz przez 
cały rok 2017 było zaangażowane w organizację rozmaitych wydarzeń sportowo-kul-
turalno-festiwalowych upamiętniających wielowiekową historię miasta. W obchody 
rocznicowe Raciborza włączyło się również Archiwum Państwowe w Katowicach. 
Oddział w Raciborzu, przy wsparciu pracowników katowickiej Centrali, przygotował 
28 września Dzień Otwarty Archiwum, połączony z wernisażem okolicznościowej 
wystawy oraz promocją specjalnie przygotowanej publikacji książkowej. 

Mieszkańcom Raciborza i okolic, którzy w tym dniu licznie odwiedzili siedzibę 
Oddziału Archiwum w Raciborzu, zaprezentowano wystawę banerową 800 lat histo-
rii Raciborza w dokumencie archiwalnym, autorstwa kierownika Oddziału Krzysz-
tofa Langera oraz starszego archiwisty Wojciecha Mitręgi, nad którą patronat hono-
rowy objął prezydent miasta Mirosław Lenk. Zwiedzający mogli również obejrzeć 
zarówno oryginały, jak i kopie najcenniejszych historycznie dokumentów z bogatego 
zasobu archiwalnego, na przykład:

–  oryginał datowanego na 9 marca 1360 roku dokumentu pergaminowego wy-
stawionego przez Mikołaj księcia opawsko-raciborskiego, w którym to za zgodą 
syna Jana wymienia z rycerzem Stopaczem sołectwo w Studziennej na wójto-
stwo dziedziczne w Pilchowicach;

–  odpis pochodzący z 1817 roku niezachowanego w oryginale dokumentu do-
nacyjnego na rzecz dominikanów raciborskich wystawiony w 1267 roku przez 
księcia opolskiego Władysława;
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–  kilka spośród znajdujących się w zasobie raciborskiego archiwum dokumentów 
wystawionych przez kancelarie habsburskie, w których nadano nowe i potwier-
dzono stare przywileje dla miasta Raciborza;

–  dokument powstały w okresie, kiedy księstwo raciborskie i opolskie oraz do-
minium w Koźlu były pod władztwem Wazów jako zastaw za długi, jakie Habs-
burgowie byli winni królom Polski;

–  dokument wystawiony w 1658 roku przez Ludwikę Marię królową polską, 
w którym jako księżna opolsko-raciborska potwierdza sprzedaż majątku poło-
żonego we wsi Brzezie po Janie von Reiswitz Ferdynandowi hrabiemu Oppers-
dorffowi za sumę 3500 talarów śląskich;

–  wyrok sądowy w sprawie chłopskich buntowników z dóbr Feliksa hrabiego 
Sobka z 17 grudnia 1750 roku, spisany – co ważne – w języku polskim, bowiem 
ogół mieszkańców ziemi raciborskiej był w czasie panowania pruskiego w dużej 
części polskojęzyczny;

–  materiały ikonograficzne, między innymi fotografie z panoramą Raciborza 
z przełomu XIX i XX stulecia, zdjęcia oddziału powstańców śląskich z okolic 
Raciborza, kopie mapy z przebiegiem granicy polsko-niemieckiej na odcinku 
raciborskim (z zasobu Archiwum Państwowego w Opolu);

–  pismo z 1945 roku pierwszego powojennego prezydenta Raciborza Pawła Le-
lonka skierowane do sowieckiej komendantury wojennej miasta w sprawie 
zabezpieczenia zbiorów archeologicznych Muzeum Miejskiego, napisane po 
polsku i rosyjsku. 

W tym dniu umożliwiono zwiedzanie całego budynku Archiwum, włącznie z ma-
gazynami na co dzień niedostępnymi dla osób postronnych. Dzięki zaangażowaniu 
pracowników katowickiej Centrali, a zwłaszcza Joanny Sowy, zorganizowano dla 
dzieci i młodzieży szkolnej warsztaty genealogiczne w kąciku „Archiwista rodzinny”. 
Dla najmłodszych przygotowano kącik plastyczny, gdzie można było wykazać się 
umiejętnościami składania z specjalnie przygotowanych puzzli różnych wersji herbu 
miasta oraz zagrać w tzw. memory, polegające na zebraniu do pary jak największej 
liczby puzzli z nazwą Racibórz pisaną w charakterystyczny dla danego okresu histo-
rycznego i obowiązującego wówczas języka sposób. Młodzież wzięła także udział 
w konkursie wiedzy o mieście, zdobywając drobne upominki ufundowane przez 
Urząd Miasta. Zwiedzającym rozdawano materiały promocyjne i wygłaszano krótkie 
prelekcje na temat historii miasta i archiwum, udzielano również informacji na temat 
zasobu, jego przechowywania, konserwacji i zasad udostępniania. 

Część oficjalną: wernisaż wystawy 800 lat historii Raciborza w dokumencie ar-
chiwalnym oraz prezentację okolicznościowej publikacji Z dokumentem przez dzieje. 
Raciborskie archiwa i archiwalia autorstwa Sławomiry Krupy uświetniły swą obec-
nością  władze miasta na czele z prezydentem, miejscy rajcowie i przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz licznie zgromadzeni goście. Organizując 
dzień otwarty i promując swoją działalność, Archiwum Państwowe w Katowicach 
Oddział w Raciborzu włączyło się w obchody 800-lecia jednego z najstarszych miast 
lokowanych na ziemiach polskich i przybliżyło zwiedzającym  jego historię.
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800–Jahrfeier der Stadt ratibor im Staatsarchiv Kattowitz
Zusammenfassung

Im Jahr 2017 jährte sich die Verleihung der Stadtrechte an Ratibor zum 800. Mal. 
Im Zusammenhang mit dem runden Jubiläum organisierte die Stadt Ratibor im Verlauf 
des gesamten Jahres verschiedene Sport- und Kulturveranstaltungen sowie Festivals zum 
Gedenken an die jahrhundertealte Geschichte der Stadt. Auch das Staatsarchiv Katto-
witz nahm aktiv an den Feierlichkeiten teil. So organisierte die Außenstelle des Archivs 
einen Tag der offenen Tür, verbunden mit einer Vernissage zur Sonderausstellung 800 
lat historii Raciborza w dokumencie archiwalnym [800 Jahre Geschichte Ratibors im Ar-
chivdokument] sowie einer zu diesem Anlass unter dem Titel Z dokumentem przez dzieje. 
Raciborskie archiwa i archiwalia [Mit dem Archivdokument durch die Geschichte. Die 
Ratiborer Archive und Archivalien] veröffentlichten Publikation aus der Feder der stell-
vertretenden Direktorin des Staatsarchivs Kattowitz – Frau Sławomira Krupa. 

Schlüsselbegriffe: 800-Jahrfeier zur Verleihung der Stadtrechte, Stadt Ratibor, Aus-
stellung, Tag der offenen Tür, Außenstelle Ratibor des Staatsarchivs Kattowitz

krzysztof langer

the 800th Anniversary of racibórz in the State Archives in Katowice
Summary

2017 was the 800th anniversary of granting city rights to the city of Racibórz. Through-
out the year 2017, as part of the anniversary, the city of Racibórz was involved in the or-
ganization of various sport, cultural and festival events commemorating the centuries-long 
history of the city. The State Archives in Katowice joined the anniversary celebrations of 
Racibórz, with its branch in Racibórz organizing an Archival Open Day, combined with the 
opening of the commemorative exhibition titled 800 lat historii Raciborza w dokumencie 
archiwalnym and the book Z dokumentem przez dzieje, created especially for this occa-
sion . Raciborskie archiwa i archiwalia written by the deputy director of the Archive in 
Katowice, Sławomir Krupa.

Keywords: Celebration of the 800th anniversary of granting city rights, the city of 
Racibórz, exhibition, archival open day, State Archives, branch in Racibórz.
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Sprawozdanie Dyrektora 
Archiwum państwowego w Katowicach  
za 2017 rok

Gromadzenie i kształtowanie zasobu
W 2017 roku do zasobu katowickiego Archiwum przejęto 46,5 tysiąca jednostek 

archiwalnych z 71 zespołów archiwalnych o rozmiarze 377,9 metra bieżącego. Na 
koniec 2017 roku zasób Archiwum liczył 5569 zespołów z 2 457 679 jednostkami 
archiwalnymi o rozmiarze przekraczającym 23,5 kilometra bieżącego.

Rok 2017 był wyjątkowy, jeśli chodzi o nabytki katowickiego Archiwum. Oprócz 
typowych przejęć z tak zwanego przedpola archiwalnego, planowanych lub ratun-
kowych, z instytucji państwowych i samorządowych oraz w różnej formie (darowi-
zny, depozyty) pozyskiwanych archiwaliów z niepaństwowego zasobu archiwalnego, 
zasób Archiwum został wzbogacony o materiały przekazywane przez inne archiwa 
państwowe w ramach ogólnopolskiej akcji scalania tak zwanych zespołów „rozbi-
tych”. Akcja ta, prowadzona na podstawie decyzji Naczelnego Dyrektora Archiwów 
Państwowych, polega na zgrupowaniu w jednym archiwum państwowym (zgodnie 
z zasadami archiwalnymi) zespołów, których części z różnych przyczyn zostały roz-
proszone pomiędzy archiwami. Celem jest ułatwienie użytkownikom korzystania 
z archiwaliów zgromadzonych przez państwową służbę archiwalną. Niezależnie od 
tego decyzją Dyrektora Archiwum w Katowicach w 2017 roku dokonano przesunię-
cia części zespołów z Oddziału w Pszczynie do Centrali w Katowicach.  Przesunięcia 
te, spowodowane brakiem miejsca w magazynach oddziału pszczyńskiego, objęły 
głównie archiwalia wytworzone lub związane z powiatami mikołowskim i tyskim, 
z których to obszarów już część zespołów była wcześniej przejmowana przez kato-
wicką Centralę.

I. Przejęcia z instytucji państwowych i samorządowych
1. Akta instytucji1:

–  do Centrali w Katowicach: Akta gruntowe powiatu tarnogórskiego (1772–2003), 
Fabryka Urządzeń Mechanicznych „Poręba” w Porębie (1939–1957, 1983–
1998), Fabryka Urządzeń Mechanicznych „Poręba” w Porębie (1945–1963), 
Miejska Rada Narodowa w Czeladzi (1973–1990), Miejska Rada Narodowa 
w Tychach (1973–1990), Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tychach 
(1962–1974), Publiczna Szkoła Wieczorowa dla Dorosłych w Siemianowicach 
Śląskich (1948), Rada Narodowa Miasta i Gminy w Łazach (1971–1990), Re-
gionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach (1993–1997), Sąd Wojewódzki 
w Katowicach (1951–2014), Szkoła Podstawowa nr 10 w Siemianowicach Ślą-
skich (1884–1998), Urząd Miasta i Gminy w Łazach (1959–1995), Urząd Miej-
ski w Rudzie Śląskiej (1922–1974) i Urząd Miejski w Tychach (1971–1991);

1 Wykazane zostały tylko najważniejsze przejęcia.
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– do Oddziału w Bielsku-Białej: Gminna Rada Narodowa w Jasienicy (1973–
1990), Miejska Rada Narodowa w Czechowicach-Dziedzicach (1971, 1973–
1979), Rada Narodowa Miasta i Gminy w Czechowicach-Dziedzicach (1977–
1990), Szkoła Podstawowa w Głębowicach (1895–1965), Szkoła Podstawowa 
w Głębowicach-Łazach (1916–1971), Urząd Gminy w Jasienicy (1973–1990), 
Urząd Miasta i Gminy w Czechowicach-Dziedzicach (1971–1990), Urząd Mia-
sta i Gminy w Kętach (1966–1990), Urząd Miejski w Bielsku-Białej (1974–
1992), Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach (1969–1979) i Zakłady 
Sprzętu Sportowego ”Polsport” w Bielsku-Białej (1945–1964);

– do Oddziału w Cieszynie: Publiczna Szkoła Powszechna w Mnisztwie (1905–
1939) i Urząd Miejski w Wiśle ([1951] 1972–1990);

– do Oddziału w Gliwicach: Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach (1945–
1990);

– do Oddziału w Raciborzu: Królewski Sąd Obwodowy w Rybniku (1940–2006), 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Leszczynach (1965–1990), Sąd 
Grodzki w Raciborzu (1947–1950), Sąd Okręgowy w Raciborzu (1948–1950), 
Sąd Powiatowy w Raciborzu (1951–1963) oraz Urząd Miasta i Gminy w Lesz-
czynach (1975–1991).

2. Akta stanów cywilnych:
– do Centrali w Katowicach: akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickich w: 

Babicach (1890, 1892–1912), Będzinie (1884–1916), Bydlinie (1909–1916), 
Chechle (1909–1916), Dąbrowie (1913–1916), Giebłach (1905–1914), Go-
łonogu (1913–1916), Gorenicy (1915), Imbramowicach (1911–1916), Jan-
grocie (1911–1916), Łące (1913–1916), Ogrodzieńcu (1905–1915), Olkuszu 
(1915–1916), Porębie (1908–1916), Strzemieszycach Wielkich (1914–1916), 
Zadrożu (1911–1916) i Ząbkowicach (1913–1916); akta stanu cywilnego wy-
znania mojżeszowego z Olkusza (1915–1930);

– do Oddziału w Bielsku-Białej: akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolic-
kich w: Andrychowie (1889–1930), Cięcinie (1890–1916), Czechowicach 
(1855–1901), Grodźcu (1890–1893), Międzyrzeczu (1890–1903), Milówce 
(1890–1910), Rajczy (1890–1915), Rudzicy (1780–1901), Rzykach (1890–
1916), Spytkowicach (1890–1904), Wilkowicach (1890–1929) i Zabrzegu 
(1889–1914); akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskich w Bielsku 
1859–1944 i w Międzyrzeczu 1890–1905; akta stanu cywilnego Izraelickich 
Okręgów Metrykalnych w Bielsku 1831–1925 i Białej-Lipniku 1900–1931;

– do Oddziału w Cieszynie: akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickich w: 
Cieszynie (1890–1937), Dębowcu (1784–1899), Goleszowie (1785–1909) 
i Strumieniu (1891–1911); akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsbur-
skich w Cieszynie (1900–1913) i Goleszowie (1890–1914).

3. Akta Urzędów Stanu Cywilnego:
– do Centrali w Katowicach w: Bibieli (1904–1925), Bobrku (1903–1936), Bry-

nicy (1925–1936), Brzezince (1874–1936), Brzęczkowicach (1912–1936), 
Dziećkowicach (1908–1936), Kamieńcu (1904–1932), Katowicach (1907–
1935), Kosztowach (1912–1936), Krasowach (1911–1936), Lipinach (1909–
1940), Łubiu (1905–1936), Miasteczku Śląskim (1904–1936), Mysłowicach 



sPrawozdanie dyrektora archiwum Państwowego w katowicach za  2017 rok

219

(1874–1912), Mysłowicach (1913–1936), Szałszy (1904–1935), Wieszowej 
(1905–1934), Wilkowicach (1905–1933), Zbrosławicach (1906–1935) i Zie-
mięcicach (1904–1935);

– do Oddziału w Cieszynie w: Bluszczowie (1901–1935), Godowie (1874–
1936), Gołkowicach (1900–1922), Gorzycach (1901–1933), Gorzyczkach 
(1902–1935), Grabówce (1880–1889), Jedłowniku (1904–1914), Lubomi 
(1890–1936), Łaziskach (1874–1936), Marklowicach (1874–1913), Mszanie 
(1874–1935), Nieboczowach (1916–1936), Połomi (1874–1934), Pszowie 
(1895–1931), Rydułtowach (1913–1935), Syryni (1927–1936) i Wodzisła-
wiu-Zamku (1874–1914);

– do Oddziału w Gliwicach w: Bojkowie (1915–1935), Gliwicach (1911–1918), 
Kotulinie (1908–1913), Łabędach (1911–1916), Paruszowcu (1908–1932), 
Pilchowicach (1908–1934), Pniowie (1907–1913), Sośnicy 1911–1916, Tosz-
ku (1908–1912), Toszku-Zamku (1908–1913), Wilczy (1908–1935), Wójto-
wej Wsi (1911–1916) i Żernicy (1914–1935);

– do Oddziału w Pszczynie w: Ornontowicach (1874–1912);
– do Oddziału w Raciborzu w: Bełku (1908–1922), Borucinie (1908–1925), 

Czerwionce (1908–1935), Dębieńsku (1908–1936), Kornicach (1874–1925), 
Krzanowicach (1908–1925), Lekartowie (1874–1932), Leszczynach (1909–
1936), Markowicach (1905–1936), Nędzy (1905–1930). Palowicach (1908–
1922), Pietraszynie (1908–1925), Stanowicach (1908–1922), Wojnowicach 
(1908–1925) i Zawadzie Książęcej (1905–1932).

II. Nabytki z niepaństwowego zasobu archiwalnego:
– do Oddziału w Pszczynie: Stowarzyszenie Chór Mieszany „Lutnia” Pszczyna 

(1929–2007);
– do Oddziału w Raciborzu: Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej 

i Byłych Więźniów Politycznych koło gminne Rudy (1997–2005).

III. Darowizny:
– do Centrali w Katowicach: Związek Górnośląski w Katowicach 1990–2009.
– do Oddziału w Pszczynie: Urząd Stanu Cywilnego w Miedźnej (1886) i Kolek-

cja map i planów architekta Ryszarda Gburka (1986–2003).

IV. Nabytki w ramach realizacji pierwszego etapu łączenia zespołów „rozbitych”:
– do Centrali w Katowicach:
 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie: Wojskowy Urząd Górni-

czy w Dąbrowie (1915–1918);
 z Archiwum Akt Nowych w Warszawie: Centralny Zarząd Budownictwa Wę-

glowego w Katowicach (1950–1954), Centralny Zarząd Kopalnictwa Rud 
Nieżelaznych w Katowicach (1953–1955), Centralny Zarząd Przemysłu Hut-
niczego w Katowicach (1949–1955), Centralny Zarząd Przemysłu Metali Nie-
żelaznych w Katowicach (1950–1956), Centralny Zarząd Przemysłu Stali Spe-
cjalnej w Katowicach (1953–1955), Centralny Zarząd Przemysłu Szklarskiego 
w Sosnowcu (1957–1958), Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego Katowice 
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(1946–1966), Dyrekcja Policji w Katowicach (1932–1939), Policja Wojewódz-
twa Śląskiego (1925–1939), Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
(1923–1929), Sąd Krajowy w Bytomiu-Katowicach (1893), Urząd Wojewódz-
ki Śląski w Katowicach (1919–1939) i Zjednoczenie Przemysłu Szklarskiego 
w Sosnowcu (1959–1973);

 z Archiwum Państwowego w Kielcach: Akta Notariuszy Michała Pachuckiego, 
Jana Piekałkiewicza i Edwarda Heudigera w Olkuszu (1810–1860), Akta stanu 
cywilnego Filiału Ewangelicko-Augsburskiego w Pilicy (1857–1938), Powiato-
wy Urząd Ziemski w Olkuszu (1920–1935), Powiatowy Urząd Ziemski w Za-
wierciu (1919–1935), Starostwo Powiatowe Będzińskie (1916–1939), Staro-
stwo Powiatowe Olkuskie (1934–1938) i Starostwo Powiatowe w Zawierciu 
(1931–1939);

 z Archiwum Państwowego w Warszawie: Dyrekcja Policji w Chorzowie (1926–
1939), Dyrekcja Policji w Katowicach (1936–1938) i Sąd Okręgowy w So-
snowcu (1925);

 z Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim: 
Akta gminy Świętochłowice (1913–1922), Akta miasta Dobrodzienia (1901–
1909), Akta miasta Katowic (1897–1922), Dyrekcja Policji w Katowicach 
(1919–1921), Okręg Urzędowy Brzeziny Śląskie (1911–1922), Rejencja Kato-
wicka (1920–1944), Urząd Katastralny w Katowicach (1925–1944) i Wyższy 
Urząd Górniczy Katowice (1923–1938);

– do Oddziału w Bielsku-Białej:
 z Archiwum Narodowego w Krakowie: C.k. Powiatowa Komenda Uzupełnień 

w Wadowicach (1882–1918), C.k. Sąd Powiatowy w Białej (1855–1925), 
Gimnazjum im. św. Hildegardy w Białej (1926–1939), Powiatowa Komen-
da Uzupełnień Bielsko-Biała (1919–1929, 1935), Powiatowy Urząd Ziemski 
w Białej (1920–1921), Powiatowy Zespół nr 8 Szkół Zawodowych i Ogól-
nokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku (1934–1939, 1945–2017), 
Powiatowy Zespół nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana 
Kilińskiego w Chełmku (1994–2000), Prywatne Seminarium Nauczycielskie 
Żeńskie im. św. Hildegardy w Białej (1932) i Starostwo Powiatowe w Białej 
Krakowskiej ([1783] 1919–1939);

– do Oddziału w Cieszynie:
 z Archiwum Państwowego w Warszawie: Więzienie w Cieszynie 1938–1944;
– do Oddziału w Gliwicach:
 z Archiwum Akt Nowych w Warszawie: Centralny Zarząd Przemysłu Chemicz-

nego w Gliwicach ([1944] 1945–1950), Centralny Zarząd Przemysłu Kokso-
chemicznego w Zabrzu (1950–1952), Centralny Zarząd Przemysłu Materiałów 
Ogniotrwałych w Gliwicach (1951–1956) oraz Zjednoczenie Przemysłu Two-
rzyw Sztucznych i Lakierów w Gliwicach (1957–1961);

 z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim: 
Akta miasta Pyskowic (1933–1934) i Prezydent Policji w Gliwicach (1936–
1937);
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– do Oddziału w Raciborzu:
 z Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie: Królewski Sąd Apelacyjny 

w Raciborzu (1845);
 z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim: 

Urząd Katastralny w Raciborzu (1928–1929).

V. Przesunięcia archiwaliów z Oddziału w Pszczynie do Centrali w Katowicach: 
 Akta gminy Chełm (1864–1954), Akta gminy Gardawice (1860–1954), Akta 

gminy Imielin (1831–1953), Akta gminy Kosztowy (1947–1954), Akta gminy 
Lędziny (1923–1954), Akta gminy Łaziska Górne (1938–1950), Akta gminy 
Łaziska Średnie (1862–1954), Akta gminy Murcki (1928–1954), Akta gminy 
Orzesze (1875–1955), Akta gminy Podlesie (1879–1954), Akta gminy Śmiło-
wice (1933–1954), Akta gminy Tychy (1864–1950), Akta gminy Urbanowice 
(1912–1954), Akta gminy Wyry (1945–1954), Akta miasta Mikołowa (1606–
1945), Fürstengrube Sp.z o.o. w Katowicach ([1924] 1941–1945), Gminna 
Rada Narodowa w Gardawicach (1973–1975), Gminna Rada Narodowa w Mo-
krem (1973–1975), Kasa Oszczędności i Pożyczek w Krasowach (1927–1944), 
Kasa Oszczędności i Pożyczek w Lędzinach (1904–1939), Kasa Oszczędności 
i Pożyczek w Mikołowie (1896–1922), Kasa Oszczędności i Pożyczek w Orze-
szu (1908–1910), Kasa Oszczędności i Pożyczek w Woszczycach (1899–1938), 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Boże Dary” w Kostuchnie (1899–1960), Kopal-
nia Węgla Kamiennego „Murcki” w Murckach ([1944] 1945–1960), Kopalnia 
Węgla Kamiennego „Piast” w Lędzinach (1953–1961), Kopalnia Węgla Ka-
miennego „Waleska” w Łaziskach Średnich ([1922] 1945–1946 [1951]), Ksią-
żęco-Pszczyńska Inspekcja Górnicza w Łaziskach Średnich (1828–1939, 1945), 
Książęco-Pszczyńska Inspekcja Górnicza w Murckach (1895–1939 [1944]), 
Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Orzeszu (1977–1983), Oddział 
Policji Kryminalnej w Katowicach – Posterunek w Mikołowie (1938–1945), 
Okręg Urzędowy Ornontowice ([1874] 1974–1916), Okręg Urzędowy Orze-
sze (1922–1936), Okręg Urzędowy Podlesie (1909–1936), Okręg Urzędowy 
Urbanowice (1870–1914), Okręgowa Spółdzielnia Spożywców „Zgoda” w Mi-
kołowie (1920–1936), Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Stefana Czarniec-
kiego w Mikołowie (1904–1939), Pełnomocnik Komisarza Rzeszy do Umac-
niania Niemieckiej Narodowości, Urząd Ziemski w Katowicach (1943–1944), 
Policja Ochronna – Oddział w Mikołowie (1939–1945), Powiatowy Zarząd 
Gminnych Ośrodków Maszynowych w Tychach (1955–1957), Powszechna 
Kasa Oszczędności Oddział w Tychach (1991–2002), Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej w Łaziskach Górnych ([1950] 1951–1973 [1975]), Prezy-
dium Miejskiej Rady Narodowej w Mikołowie (1950–1973), Prezydium Miej-
skiej Rady Narodowej w Orzeszu ([1953] 1962–1973), Rozjemca w Murckach 
(1923–1939), Sąd Obwodowy w Mikołowie (1883–1921), Spółdzielnia Go-
spodarczo-Handlowa „Ekonomia” w Tychach (1939), Urząd Gminy w Garda-
wicach (1973–1975), Urząd Gminy w Mokrem (1973–1975), Urząd Gminy 
w Wyrach (1973–1975), Urząd Miejski w Mikołowie (1974–1975), Urząd 
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Miejski w Orzeszu (1973–1985), Urząd Rejonowy w Tychach (1990–1998) 
oraz Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Mikołowie (1945–1950).

Katowickie Archiwum nadzorujące państwowe i samorządowe archiwa zakłado-
we na obszarze środkowej i południowej części województwa śląskiego i w zachod-
nich powiatach województwa małopolskiego miało pod swoją ustawową opieką 752 
jednostki organizacyjne, w których przechowywano ponad 42,6 kilometra bieżącego 
materiałów archiwalnych, z tego do natychmiastowego przejęcia z przyczyn ustawo-
wych i ratunkowych zakwalifikowano około 5,7 kilometra bieżącego materiałów jako 
wytypowanych do wieczystego przechowywania. Pracownicy Archiwum w 2017 
roku skontrolowali 247 archiwów zakładowych, a także zatwierdzili 1597 wniosków 
na brakowanie w jednostkach znajdujących się pod nadzorem oraz zaopiniowali 106 
wniosków jednostek niebędących pod nadzorem państwowej służby archiwalnej. 
W związku z wyjaśnianiem wątpliwości przy zatwierdzaniu wniosków na brakowanie 
Archiwum przeprowadziło 304 ekspertyzy archiwalne dokumentacji dotyczących 
prawidłowości brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Ponadto Archiwum za-
twierdziło 187 instrukcji kancelaryjnych, 175 instrukcji archiwalnych oraz 185 wy-
kazów akt dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych.

Dużym wyzwaniem dla pracowników nadzoru pozostawało wprowadzenie prze-
pisów wykonawczych do ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działal-
ności podmiotów realizujących zadania publiczne, co spowodowało liczne zapytania 
o praktyczną stronę funkcjonowania obiegu dokumentów elektronicznych. Koniecz-
ne było pilne wdrożenie w archiwach państwowych programów testowych i inten-
sywne szkolenie pracowników nadzoru Archiwum we współpracy z archiwistami 
z państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych. Ponadto w ramach 
tych i innych zapytań z przedpola archiwalnego przeprowadzono w różnej formie 
ponad 5 tysięcy konsultacji.

Działająca wspólnie dla Archiwów Państwowych w Katowicach i Częstochowie 
Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji odbyła 2 posiedzenia.

Opracowanie zasobu
W związku z wdrożeniem w 2017 roku w Archiwum w Katowicach Zintegrowa-

nego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA) ograniczeniu uległo nie tylko opra-
cowanie całkowite – opracowano tylko 5 zespołów liczących 530 jednostek inwen-
tarzowych i 7,1 metra bieżącego, ale również ewidencjonowanie, którym objęto 35 
zespołów (w całości lub w części) liczących 25,6 tysiąca jednostek i 60,0 metrów 
bieżących. Prace Archiwum skoncentrowały się na retrokonwersji opisów jednostek 
archiwalnych istniejących w systemie IZA lub tworzonych przez przepisywanie z in-
wentarzy papierowych do systemu ZoSIA. W sumie retrokonwersji poddano 820 
420 opisów. Stanowiło to jedną z największych migracji przeprowadzonych w 2017 
roku przez wszystkie archiwa państwowe z sieci podległej Naczelnemu Dyrektorowi 
Archiwów Państwowych.

Wspólna dla Archiwów w Częstochowie i Katowicach Komisja Metodyczna 
w 2017 roku odbyła dwa posiedzenia. W ich trakcie omawianych było 9 inwentarzy 
archiwalnych (z katowickiego Archiwum), z których 5 zatwierdzono. Ocenie pod-
dano także 80 spisów zdawczo-odbiorczych zespołów nowo przejętych do archiwów 
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(54 z AP Katowice, 26 z AP Częstochowa), z których 9 uznano za opracowane (9 
z AP Częstochowa), a pozostałe 70 otrzymały kartę B (17 z AP Częstochowa i 54 
z AP Katowice). Ponadto na posiedzeniach Komisji przedstawiono informację na 
temat włączenia do zasobu Centrali w Katowicach zespołów z Oddziału w Pszczy-
nie, a także zespołów z Archiwum Narodowego w Krakowie do zasobu Oddziału 
w Bielsku-Białej.

Dokumentacja o czasowym okresie przechowywania 
W roku 2017, kontynuując politykę ograniczającą przejmowanie dokumentacji 

osobowej i płacowej, Archiwum nie zawarło nowych umów przechowania dokumen-
tacji. Przejęcia akt były wynikiem wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz decyzji 
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, postanowień sądu i realizacji zadań 
ustawowych.

Dokumentacji niearchiwalnej przejęto łącznie 353,9 metra bieżącego. W tej ilości 
odpłatne przejęcia dokumentacji spółek wynosiły 11,2 metra, a nieodpłatne 4,6 me-
tra. Ponadto przejęto 337,5 metra dokumentacji przebiegu studiów oraz 0,6 metra 
dokumentacji stanowiącej dowody rzeczowe, oddanej na podstawie postanowienia 
sądu katowickiemu Archiwum jako instytucji godnej zaufania.

Według stanu na koniec 2017 roku Archiwum przechowywało 2673,9 metra 
bieżącego (375 757 jednostek) dokumentacji niearchiwalnej przejętej po 1 kwietnia 
2003 roku, 337,6 metra dokumentacji przebiegu studiów oraz 70,3 metra dokumen-
tacji przejętej w depozyt, co stanowi łącznie 3081,7 metra bieżącego dokumentacji 
(wzrost o 12% w stosunku do roku poprzedniego).

W 2017 roku prowadzono 9 nowych spraw związanych ze zgłoszeniem porzuco-
nej dokumentacji osobowej i płacowej. W ramach porozumienia zawartego z Mar-
szałkiem Województwa Śląskiego Archiwum przeprowadziło 11 kontroli komplek-
sowych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przecho-
wywania dokumentacji osobowej i płacowej.

Konserwacja i reprografia 
W Pracowni Konserwacji Jednostkowej poddano konserwacji (czyszczenie me-

chaniczne, rozłożenie bloku księgi lub poszytu, sklejanie przedarć itp.) 1530 kart 
konserwatorskich z 83 jednostek. Pracownia Konserwacji Masowej realizowała – po-
dobnie jak w ubiegłych latach – zadania związane z odkwaszaniem akt z zasobu wła-
snego oraz innych archiwów państwowych z południowo-wschodniej Polski. Łącznie 
odkwaszono 1 390 jednostek inwentarzowych o łącznej ilości 178,8 tysiąca kart 
konserwatorskich, które metrażowo liczyły 18,8 metra bieżącego. Z tego 10,2 metra 
bieżącego z zasobu Archiwum w Katowicach i 8,6 metra bieżącego z zasobu Archi-
wum Państwowego w Przemyślu. Ponadto przeprowadzono dezynfekcję w komorze 
fumigacyjnej 358 metrów bieżących akt, w tym 67,5 metra bieżącego akt przejętych 
z Archiwum Narodowego w Krakowie do Oddziału w Bielsku-Białej, oraz poddano 
liofilizacji 200 zamoczonych jednostek inwentarzowych z zasobu Archiwum Pań-
stwowego w Lublinie. 

Wiele wysiłku włożono w prace profilaktyczne, w tym odkurzono 667,2 tysiąca 
metrów bieżących akt, umieszczono w pudłach bezkwasowych 345,1 metra bie-
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żącego, a w teczkach 432,2 metra bieżącego akt, a także spaginowano 1,3 miliona 
stron. Podjęto badanie oceny stanu zachowania zasobu katowickiego Archiwum przy 
użyciu zmodyfikowanej metody tzw. stanfordzkiej (styczeń–luty). Uzyskane wyniki 
pokazały, że 81% zgromadzonych w Archiwum materiałów zagrożonych jest kwaso-
wą degradacją papieru.

Kontynuowana była międzyarchiwalna współpraca w dziedzinie konserwacji ar-
chiwaliów z trzema Archiwami Państwowymi – w Częstochowie, Opolu i Kielcach, 
nad którymi Archiwum w Katowicach sprawuje opiekę konserwatorską. 

Podobnie jak w poprzednim roku, ograniczono mikrofilmowanie do niezbędnego 
minimum, a celem było uzupełnienie wcześniej zmikrofilmowanych zespołów – wy-
konano w tych ramach 464 klatki mikrofilmu negatywowego. Priorytetem nadal 
była digitalizacja, w ramach której wykonano z własnego zasobu 337,3 tysiąca zabez-
pieczających kopii cyfrowych, w tym 132,6 tysiąca wykonała Pracownia Reprografii 
katowickiego Archiwum, 93,4 tysiąca firmy zewnętrzne ze środków finansowych 
przyznanych przez NDAP i 111,3 tysiąca wykonały współpracujące z Archiwum 
fundacje i stowarzyszenie genealogiczne. Ponadto Narodowe Archiwum Cyfrowe 
w Warszawie przekazało do katowickiego Archiwum 198,2 tysiąca skanów wykona-
nych z mikrofilmów wcześniej sporządzonych w Archiwum w Katowicach.

Udostępnianie i popularyzacja zasobu
W 2017 roku z pracowni naukowych katowickiego Archiwum skorzystało 1 597 

użytkowników (około 10% więcej niż w 2016 roku), którym udostępniono 46,6 
tysiąca jednostek archiwalnych z 1 637 zespołów. Podobnie jak w latach ubiegłych, 
wśród korzystających przeważały osoby prowadzące badania o charakterze nauko-
wym i popularnonaukowym (ok. 40% ogólnej liczby użytkowników). 

Ponadto ze zbiorów bibliotek Archiwum skorzystało 156 czytelników, którym 
udostępniono 951 publikacji. W związku z decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów 
Państwowych o wprowadzeniu do bibliotek archiwalnych jednolitego systemu bi-
bliotecznego KOHA, biblioteki Archiwum (do tej pory biblioteka w Centrali w Ka-
towicach pracowała w programie bibliotecznym LIBRA 2000, a biblioteka w Od-
dziale Archiwum w Cieszynie w programie MAK) od września 2017 roku zaniechały 
wprowadzania opisów bibliotecznych do tych programów i obie bazy danych zostały 
przekonwertowane do programu KOHA.

W 2017 roku zarejestrowano ogółem 6,4 tysiąca kwerend, w tym 5,1 tysiąca 
kwerend z materiałów archiwalnych i 1,4 tysiąca kwerend z dokumentacji o czaso-
wym okresie przechowywania. Użytkownikom Archiwum wydano 11,9 tysiąca kse-
rokopii, w tym 11,7 tysiąca uwierzytelnionych, 6,9 tysiąca skanów oraz 1,1 tysiąca 
wydruków ze skanów, w tym 395 uwierzytelnionych.

Poza istniejącymi wcześniej umowami z różnymi jednostkami muzealnymi i bi-
bliotecznymi, Archiwum zawarło z Muzeum Śląskim w Katowicach umowę o współ-
pracy w sprawie organizacji wystawy, która ma towarzyszyć uroczystości odsłonięcia 
pomnika Wojciecha Korfantego w Warszawie. 

Z licznych przedsięwzięć środowiskowych wskazać należy na kilka znaczących. Po 
raz drugi Archiwum wzięło udział w Śląskim Festiwalu Nauki w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym w Katowicach – na własnym stoisku promocyjnym prezen-
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towało wydawnictwa, bazy danych oraz wystawę U źródeł Wisły. We współpracy 
z Bielsko-Bialskim Towarzystwem Historycznym zorganizowano w siedzibie Oddzia-
łu w Bielsku-Białej konferencję naukową Z przeszłości Bielska-Białej: Biała . Po raz 
kolejny Oddział w Cieszynie wziął udział w organizowanej w polskim i czeskim Cie-
szynie Nocy Muzeów, prezentując wystawy W dorzeczu Wisły na Śląsku Cieszyń-
skim oraz Górale Beskidu Śląskiego. Materiały ikonograficzne z zasobu Archiwum 
Państwowego w Cieszynie. Oddział w Raciborzu przygotował Dzień Otwarty pod 
patronatem Prezydenta Raciborza w ramach obchodów 800-lecia miasta, prezentu-
jąc wystawę 800 lat historii Raciborza w dokumencie archiwalnym i umożliwiając 
obejrzenie oryginalnych dokumentów. W ramach współpracy z różnymi placówkami, 
przede wszystkim oświatowymi, Archiwum przyjęło 39 wycieczek z udziałem 2,4 
tysiąca osób; uczestników zapoznano z historią, działalnością i zasobem Archiwum, 
prezentując także okolicznościowe wystawy dokumentów. 

W 2017 roku Archiwum zorganizowało 6 samodzielnych wystaw (w tym 1 multi-
medialną):

U źródeł Wisły – zorganizowana w ramach ogólnopolskich obchodów Roku Rzeki 
Wisły; prezentowana w Oddziale Archiwum w Bielsku-Białej (20–25 maja), 
w Oddziale Archiwum w Cieszynie (26 maja) i w Centrali Archiwum (gru-
dzień);

Bielsko-bialscy architekci ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Karola Kor-
na – wystawa oryginalnych projektów oraz czasopism architektonicznych z za-
sobu Oddziału w Bielsku-Białej; prezentowana w Oddziale Archiwum w Biel-
sku-Białej w ramach Nocy Muzeów (20–31 maja);

Koncepcje architektoniczne z 2009 roku na budowę nowej siedziby Archiwum 
Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej; prezentowana w Od-
dziale w Bielsku-Białej w ramach Nocy Muzeów (20–31 maja);

W dorzeczu Wisły na Śląsku Cieszyńskim; prezentowana w Oddziale w Cieszynie 
w ramach Nocy Muzeów (26/27 maja);

Górale Beskidu Śląskiego. Materiały ikonograficzne z zasobu Archiwum Państwo-
wego w Cieszynie; prezentowana w formie prezentacji multimedialnej w Od-
dziale w Cieszynie w ramach Nocy Muzeów (26/27 maja);

800 lat historii Raciborza w dokumencie archiwalnym – zorganizowana w ra-
mach obchodów 800-lecia Raciborza; prezentowana od 28 września 2017 roku 
w Oddziale w Raciborzu.

Wspólnie z innymi instytucjami zorganizowano 1 wystawę:
Sąsiedzi – o jednej z najtrwalszych granic w Europie. Na wschodniej rubieży Gór-

nego Śląska – zorganizowana we współpracy z Domem Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej i Starostwem Powiatowy w Oleśnie; otwarcie 18 grudnia w Miejskim 
Domu Kultury w Oleśnie.

Archiwum brało udział w przygotowaniu i udostępniło materiały na 5 wystaw:
Senat RP III Kadencji – zorganizowana przez Centrum Informacyjne Kancelarii 

Senatu w Warszawie; otwarcie 10 listopada; 
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Wisła w dokumencie archiwalnym – ogólnopolska wystawa państwowej służby 
archiwalnej zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Gdańsku; otwarcie 
21 czerwca;

Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku 
– wystawa zorganizowana przez Muzeum Śląskie w Katowicach; otwarcie 20 
października;

Pod znakiem róży nad Białą – wystawa organizowana przez Muzeum Historyczne 
w Bielsku-Białej; otwarcie 17 czerwca;

Utworzenie podobozu KL Auschwitz – Jawischowitz w 1942 roku – wystawa orga-
nizowana przez Fundację Pobliskie Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau z oka-
zji 75. rocznicy utworzenia podobozu; otwarcie 15 sierpnia.

W 2017 roku Archiwum prezentowało przygotowane wcześniej wystawy:
Był sobie dokument... – w Muzeum Zagłębia w Będzinie (kwiecień–maj) oraz 

w Oddziale w Raciborzu (wrzesień);
Miasta Górnego Śląska i Zagłębia 1939–1945 – w Miejskiej Bibliotece Publicz-

nej w Katowicach (kwiecień – maj) oraz w Zakładzie Karnym Wojkowice, Od-
dział Zewnętrzny Ciągowice (sierpień);

Pamięć o powstaniach śląskich w XX wieku. Uczestnicy – Pomniki – Rocznice – 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Pilchowicach (listopad);

U źródeł Wisły – w Domu Zdrojowym i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle 
(czerwiec – wrzesień);

Wojciech Korfanty – współtwórca II Rzeczypospolitej – w Szkole Podstawowej nr 
19 im. W. Korfantego w Katowicach (kwiecień) oraz w Muzeum Pogranicza 
Śląsko-Łużyckiego w Żarach (listopad);

Z dziejów Temidy na Górnym Śląsku – w Oddziale w Raciborzu (wrzesień).
Ponadto w siedzibie Archiwum prezentowane były 2 wystawy obce:

Koniec i początek. Powstańcy Warszawscy w niewoli niemieckiej – przygotowana 
przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu; wy-
stawiana w Centrali w Katowicach (luty – marzec);

W 150. rocznicę urodzin. Ubogim i cierpiącym ku pomocy. Matka Ewa – wiara 
i życie –przygotowana przez ewangelickie Stowarzyszenie Ligii Kobiet Nieobo-
jętnych; wystawiana w Centrali w Katowicach (kwiecień – wrzesień).

Warto też wspomnieć, że w 2017 roku w Archiwum pracowało łącznie 3 staży-
stów, 2 wolontariuszy oraz 17 osób odbyło praktyki zawodowe, m.in. z Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Działalność naukowa
W Archiwum zorganizowano 4 zebrania naukowe, na których referaty wygło-

sili:
Maciej Grychtoł: 10-lecie działalności pracowni konserwacji masowej w Archi-

wum Państwowym w Katowicach 2007–2017;
Paweł Hudzik: Z Archiwum Narodowego w Krakowie do Archiwum Państwowego 

w Katowicach, Oddział w Bielsku-Białej;



sPrawozdanie dyrektora archiwum Państwowego w katowicach za  2017 rok

227

Izabella Kühnel: Ubogim i cierpiącym ku pomocy. Matka Ewa – wiara i życie;
Katarzyna Kwaśniewicz: Projekt, realizacja, efekty – digitalizacja akt z zespołu nr 

13/908 Dyrekcja Dóbr Żywieckich w Żywcu.
Pracownicy Archiwum brali udział w następujących projektach badawczych:

Monografia Andrychowa. Organizator: Urząd Miejski w Andrychowie. Uczest-
nik: Paweł Hudzik;

Monografia Chorzowa . Organizator: Muzeum w Chorzowie. Uczestnicy: dr hab. 
Piotr Greiner, dr Barbara Kalinowska-Wójcik, Sławomira Krupa;

Monografia Kęt. Organizator: Urząd Gminy w Kętach. Uczestnik: Paweł Hu-
dzik; 

Monografia Zatora. Organizator: Urząd Miejski w Zatorze. Uczestnik: Paweł 
Hudzik; 

Tyski słownik biograficzny. Organizator: Muzeum Miejskie w Tychach. Uczestni-
cy: Elżbieta Matuszek, Piotr Matuszek.

Indywidualnie pracownicy Archiwum brali udział w następujących sesjach i konfe-
rencjach naukowych z oryginalnymi referatami:

– w międzynarodowych:
Kalinowska-Wójcik B.: Jüdische Geschichtsforscher im Schlesien des 19. und füh-

ren 20. Jahrhunderts: Jacob Caro (1835–1904), Markus Brann (1849–1920) 
und Ezechiel Zivier (1868–1925). Konferencja naukowa Gelehrte–Schulen–
Netzwerke. Geschichtsforschung in Schlesien zwischen Aufklärung und Erstem 
Weltkrieg. Historische Kommission für Schlesien. Erfurt 31 sierpnia – 2 wrze-
śnia;

Kalinowska-Wójcik B.: Stosunki między ewangelikami i Żydami w miastach gór-
nośląskich w XIX wieku. Konferencja naukowa 500 lat Reformacji na Górnym 
Śląsku. Wpływ protestantyzmu na państwo, społeczeństwo, kulturę od XVI do 
XX wieku. Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Uni-
wersität Stuttgart. Katowice 28–29 września;

– w krajowych:
Banduch R.: Metodyczne problemy opracowania dokumentacji technicznej. Kon-

ferencja naukowa Metodyka i standardy opracowania archiwalnego. Rzeczywi-
stość i potrzeby. Zakład Archiwistyki Instytutu Historii Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Stowarzyszenie 
Archiwistów Polskich, Sekcja Edukacji Archiwalnej. Poznań 19–20 paździer-
nika;

Hudzik P.: Grabieże i rabunki w Zatorze i okolicach w latach 30. XX wieku. Kon-
ferencja naukowa Zator nieznany. Konferencja historyczna z okazji 725-lecia 
Zatora. Zator 10 listopada;

Hudzik P.: Powrót po latach. Scalanie „bialskiego” zasobu archiwalnego w nowej 
siedzibie Archiwum Państwowego w Białej. III konferencja naukowa Z prze-
szłości Bielska-Białej. Bielskie Towarzystwo Historyczne. Bielsko-Biała 6–7 
października;
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Jarnot M.: Pożar młyna Neumanna w Białej w 1946 roku. III konferencja na-
ukowa Z przeszłości Bielska-Białej. Bielskie Towarzystwo Historyczne. Bielsko-
Biała 6–7 października;

Kwaśniewicz K.: Digitalizacja materiałów archiwalnych – ochrona zbiorów 
w trakcie procesu. XI Ogólnopolska Konferencja Studencko-doktorancka Kół 
Naukowych Bibliotekoznawców, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katowice 
5 grudnia;

Kwaśniewicz K.: O odkryciach podczas konserwacji pergaminowej karty z księgi 
„Prothocollum Inscriptionis Privilegiorum et ius Civitatis Bialensis”. III konfe-
rencja naukowa Z przeszłości Bielska-Białej. Bielskie Towarzystwo Historyczne. 
Bielsko-Biała 6–7 października;

Małusecki B.: „Quo vadis” – filmowa wersja powieści Sienkiewicza z 1912 roku 
w recepcji prasy niemieckiej i polskiej Górnego Śląska. Konferencja naukowa 
Życie artystyczne prowincji środkowoeuropejskiej w drugiej połowie XIX wieku 
i na początku XX wieku: przemiany, formy, funkcje. Uniwersytet Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Kalisz 19–20 września;

Małusecki B.: Od plantacji morwy do koncepcji miasta-ogrodu. Rola zieleni 
w krajobrazie miejskim Gliwic od końca XVIII wieku do 1945 roku. Konferen-
cja naukowa Architektura miast – zieleń w krajobrazie miasta XIX i XX wieku . 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, Towarzystwo Miłośników Miasta Byd-
goszczy. Bydgoszcz 14–15 września;

Matuszek E., P. Matuszek: Ewangelicy w okresie międzywojennym w świetle akt 
stanu cywilnego na przykładzie Tychów. XI Tyskie Sympozjum Historyczne 
Ewangelicy na ziemi pszczyńskiej. Muzeum Miejskie w Tychach 6 listopada;

Mączka M. (współautor): Sztolnie „Anton” i „Sophie” jako przykłady reliktów 
dawnego górnictwa węglowego Gór Sowich. XI Konferencja naukowa Dziedzic-
two i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górni-
czych. Politechnika Wrocławska. Zabrze 20–22 kwietnia;

Mączka M. (współautor): Zarys badań dawnego górnictwa Srebrnej Góry 
z uwzględnieniem datowania dendrochronologicznego i analizy koncentracji po-
limetalicznej w glebach. XI Konferencja naukowa Dziedzictwo i historia gór-
nictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych. Politechnika 
Wrocławska. Zabrze 20–22 kwietnia.

Archiwum opublikowało:
„Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 14, 2017 (parametryzowane czasopismo 

Archiwum Państwowego w Katowicach);
S. Krupa: Z dokumentem przez dzieje. Raciborskie archiwa i archiwalia. Katowi-

ce 2017;
Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku/Regesty listin ulože-

ných v Horním Slezsku. Tom III (1451–1475). Red. A. Barciak, K. Müller. 
Katowice–Opava–Opole 2017 (polsko-czeska publikacja zrealizowana przez 
polskie Archiwa Państwowe w Katowicach i Opolu oraz czeskie Archiwum 
Krajowe w Opawie).



sPrawozdanie dyrektora archiwum Państwowego w katowicach za  2017 rok

229

Pracownicy Archiwum opublikowali ponadto:
– prace zwarte:

Greiner P.: Nobliści ze Śląska. Gliwice–Opole 2016.
– artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych:

Banduch R.: Tadeusz Czajkowski (1951–2017). „Szkice Archiwalno-Historycz-
ne” nr 14, 2017, s. 177–178.

Domanik T.: Konserwacja masowa w Archiwum Państwowym w Katowicach. Do-
świadczenia 10-letniej działalności. „Bibliotheca Nostra” 2017, nr 1, s. 139–
149.

Greiner P.: Jadwiga Osojca (1926–2017). „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 
14, 2017, s. 179–184.

Greiner P.: Sprawozdanie Dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach za 
2016 rok. „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 14, 2017, s. 185–205.

Hajewski T.: Przegląd czasopism: „Archives. The Journal of the British Records 
Association”. „Archeion” 2016, T. CXVII, s. 549–552.

Hudzik P: Skalińska-Dindorf Elżbieta Antonina. [W:] Słownik biograficzny archi-
wistów polskich. T. III: 1835–2015. Warszawa 2017, s. 219–220.

Husar B. (współautor): Szkoła bliska sercom mieszkańców Żywca. 150 lat tra-
dycji Szkoły Podstawowej nr 2. „Gronie. Historia – kultura – sztuka” 2017, nr 
XVII, s. 139–150.

Husar B.: Dokument wiarygodnym świadkiem historii – z doświadczeń w działal-
ności edukacyjnej i popularyzatorskiej Archiwum Państwowego w Katowicach. 
[W:] Educare necesse est – ale jak i dlaczego? Red. V. Urbaniak. Warszawa 
2017, s. 93–100.

Husar B.: Rączka Zofia. [W:] Słownik ibograficzny archiwistów polskich. T. III: 
1835–2015. Warszawa 2017, s. 200–201.

Kalinowska-Wójcik B.: Między Pszczyną, Wrocławiem i Berlinem. Ezechiel Zi-
vier historyk i archiwista Hochbergów. [W:] Studium Muzealne 2016 – cykl 
wykładów otwartych styczeń–listopad 2016. Red. M. Kluss. Pszczyna 2017, 
s. 137–151.

Kalinowska-Wójcik B.: W Królestwie Prus od I wojny śląskiej do Wiosny Lu-
dów 1740–1848. [W:] Rybnik. Dzieje miasta i jego dzielnic. Red. Z. Hojka, 
B. Kloch. T. I. Katowice 2017, s. 403–458.

Krupa S.: Musioł Ludwik. [W:] Słownik biograficzny archiwistów polskich. T. III: 
1835–2015. Warszawa 2017, s. 161–164.

Kwaśniewicz K.: Badanie stanu zachowania zasobu w Archiwum Państwowym 
w Katowicach. „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 14, 2017, s. 119–128.

Kwaśniewicz K.: Współczesne zadania w konserwacji archiwaliów – przygotowa-
nie konserwatorskie akt do digitalizacji na przykładzie Archiwum Państwowego 
w Katowicach. „Bibliotheca Nostra” 2017, nr 1, s. 78–89.

Langer K.: Materiały dotyczące okresu pierwszej wojny światowej w odniesieniu 
do Raciborza i Rybnika w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach Od-
dział w Raciborzu. [W:] Wielka Wojna z Górnym Śląskiem w tle. Red. D. Kel-
ler, S. Rosenbaum. Katowice 2017, s. 126–131.
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Lentowicz I., Orłowska K.: Bibliografia publikacji pracowników Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach za lata 2007–2016. „Szkice Archiwalno-Historyczne” 
nr 14, 2017, s. 207–240.

Macek A., K. Ścisło: Archiwum Państwowe w Katowicach. [W:] Wisła w doku-
mencie archiwalnym. Katalog wystawy. Gdańsk 2017, s. 221–222.

Macek A.: Sprawozdanie z pracy nad wystawą „U źródeł Wisły”. „Szkice Archi-
walno-Historyczne” nr 14, 2017, s. 167–172.

Machej A.: Poloczkowa Barbara. [W:] Słownik biograficzny archiwistów polskich . 
T. III: 1835–2015.Warszawa 2017, s. 189.

Małusecki B. (współautor): Przemiany przestrzeni sakralnej w Gliwicach przed 
1914 rokiem. [W:] Architektura sakralna XIX i pierwszej połowy XX w. Mate-
riały miast IV. Materiały po konferencji. Bydgoszcz 2017, s. 43–60.

Małusecki B. (współautor): Szkoła na cmentarzu – problem nawarstwień cmenta-
rza i budynku szkolnego na Starym Mieście w Gliwicach. [W:] Nawarstwienia 
historyczne miast Europy Środkowej. Red. M. Wardas-Lasoń. Kraków 2016, 
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w Gliwicach” 2017, T. XXVII, s. 271–282.
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stellengo, Donnersmarckhütte). [W:] Kolonie robotnicze w Zabrzu i ich miesz-
kańcy. Red. B. Piecha van Schagen, M. Węcki. Zabrze 2017, s. 47–70.

Małusecki B.: Odbudowa i rozbudowa miast górnośląskich po pierwszej wojnie 
światowej na przykładzie polityki inwestycyjnej Gliwic, Zabrza i Bytomia. [W:] 
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go wieku w Europie: naród, polityka, społeczeństwo. Red. I. Barańska, M. Gó-
rzyński. Kalisz 2016, s. 389–410.
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W centralnych komisjach i zespołach międzyarchiwalnych państwowej służby ar-
chiwalnej brała udział dr Anna Machej – w Zespole do spraw rozmieszczenia zasobu 
archiwalnego archiwów państwowych.

Pracownicy katowickiego Archiwum udzielali się w stowarzyszeniach naukowych 
i kulturalnych, w tym m.in.: Piotr Greiner – członek Komisji Geografii Historycznej 
Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Rad Muzeów Miejskich 
w Tychach i Rudzie Śląskiej oraz Rady Interesariuszy Instytutu Historii Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Paweł Hudzik – prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Archiwum w Katowicach, Bożena Husar – członek Rady Na-
ukowej Muzeum Miejskiego w Żywcu, Agata Łazarz – prezes Oddziału w Katowi-
cach i członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Bogusław 
Małusecki – członek Zarządu Śląskiego Towarzystwa Miłośników Książki i Grafiki, 
Piotr Matuszek – członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, 
Grażyna Tomecka – członek Zarządu Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

Ponadto dr Tomasz Hajewski w dniach 24–27 kwietnia uczestniczył w kursie 
CIMIC (Civil–Military Co-operation) dla przedstawicieli Działów Administracji 
Rządowej zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w Centrum Przygotowań Misji Zagranicznych w Kielcach.

Zmiany organizacyjne i infrastruktura
Zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych nr 7/2017 z 1 mar-

ca 2017 roku wprowadzono nowy Statut Archiwum Państwowego w Katowicach, 
w ramach którego zlikwidowano planowaną i formalnie istniejącą od 2015 roku, ale 
niezrealizowaną praktycznie z różnych przyczyn, Ekspozyturę Archiwum w Żywcu. 
Pełne kompetencje dawnego Oddziału w Żywcu przejął zreorganizowany Oddział 
w Bielsku-Białej, posadowiony od 2015 roku w nowoczesnej, nowo wybudowanej 
siedzibie. Od tej pory Archiwum Państwowe w Katowicach składa się organizacyjnie 
z Centrali w Katowicach oraz pięciu oddziałów zamiejscowych: w Bielsku-Białej, 
Cieszynie, Gliwicach, Pszczynie i Raciborzu. 

Rok 2017 nie przyniósł żadnych większych zmian pod względem poprawy in-
frastruktury Archiwum. Jedyną poważniejszą inwestycją była kontynuacja remontu 
głównego magazynu Centrali w Katowicach – w budynku nr 9. Archiwum jednak 
przeprowadzało wstępne studia koncepcyjne oraz finansowe mające na celu rozbu-
dowę Centrali Archiwum w Katowicach.

Dyrektor
Archiwum Państwowego w Katowicach
dr hab. Piotr Greiner
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Bericht des Direktors des Staatsarchivs Kattowitz für das Jahr 2017
Zusammenfassung

2017 wurden 46,5 tausend Archiveinheiten in 71 Archivfonds in einem Umfang von 
377,9 laufenden Metern erschlossen und in die Bestände des Staatsarchivs Kattowitz 
aufgenommen. Zum Jahresende 2017 umfassten die Archivbestände des Staatsarchivs 
Kattowitz 5.569 Fonds mit 2.457.679 Archiveinheiten in einem Umfang von mehr als 
23,5 laufenden Kilometern. 

Der Direktor des Staatsarchivs Kattowitz 
Dr. habil. Piotr Greiner

the report by the Director of the State Archives in Katowice for 2017
Summary

In 2017 the State Archives in Katowice expanded its fonds by obtaining 46,5 thou-
sand archival units from 71 archival fonds of the size of 377,9 linear meters. At the end of 
2017 the fonds of the Archives comprised of 5.569 fonds with 2.457.679 archival units of 
the size exceeding 23,5 linear kilometers. 

The Director of the State Archives in Katowice 
Dr. hab. Piotr Greiner
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NOtY O AUtOrAch

Edward Długajczyk – prof. dr hab., emerytowany profesor Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach oraz wieloletni pracownik Archiwum Państwowego w Katowicach, 
założyciel Pracowni Historii Powstań Śląskich Muzeum Śląskiego w Katowicach. 
Autor licznych publikacji na temat historii politycznej polskiego Górnego Śląska 
w okresie międzywojennym oraz powstań śląskich, m.in.: Sanacja śląska 1926–
1939. Zarys dziejów politycznych. Katowice 1983; Oblicze polityczne i własno-
ściowe prasy polskiej w województwie śląskim 1922–1939. Katowice 1990. 

Piotr Greiner – dr hab., dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach. Jego 
główne zainteresowania badawcze od wielu lat koncentrują się na problematy-
ce geografii historycznej Śląska w XVI–XX wieku, historii kartografii Górnego 
Śląska, w tym szczególnie kartografii urzędowej XVIII–XIX-wiecznej oraz bio-
grafistyce laureatów Nagród Nobla urodzonych na Śląsku i archiwoznawstwie. 
Ostatnio opublikował m.in.: Zespoły akt do dziejów powstań śląskich i plebiscytu 
na Górnym Śląsku z lat 1918–1950 w zasobie Archiwum Państwowego w Kato-
wicach. Katowice 2011 (z E. Długajczykiem i S. Krupą); Historia gospodarcza 
Górnego Śląska (XVI–XX wiek). [W:] Historia Górnego Śląska. Polityka, gospo-
darka i kultura europejskiego regionu. Red. J. Bahlcke, D. Gwarecki, R. Kaczma-
rek. Gliwice 2011; Katalog map zespołu Kurator Państwowych Pól Górniczych 
przy Ministrze Górnictwa w Katowicach [1823] 1945–1953. Katowice 2015 
(z R. Banduchem).

Paweł Hudzik – historyk, archiwista, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kie-
rownik oświęcimskiego oddziału Archiwum Państwowego w Katowicach w la-
tach 1994–2015, a od 2015 roku oddziału w Bielsku-Białej. Autor publikacji z za-
kresu historii regionalnej w czasopismach naukowych, m.in. w takich jak: „Szkice 
Archiwalno-Historyczne”, „Krakowski Rocznik Archiwalny”, „Archeion”. Autor 
i współautor kilkudziesięciu wystaw promujących dzieje regionalne przygotowa-
nych na podstawie zasobu archiwalnego. W ramach działań popularyzatorskich 
prowadzi zajęcia z zakresu archiwistyki z młodzieżą szkół różnego szczebla oraz 
ze studentami historii. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Archiwum. 

Zdzisław Jedynak – dr, archiwista i historyk, emerytowany wieloletni pracownik 
Archiwum Państwowego w Katowicach. Brał udział w pracach wielu zespołów 
badawczych, m.in. atlasów historycznych miast Gliwice, Bytom. Autor licznych 
artykułów dotyczących historii miast górnośląskich, m.in.: Turzonowie i Salo-
monowie – słynne w Europie Środkowej patrycjuszowskie rody krakowskie jako 
inicjatorzy przemysłu na terenie obecnych Katowic w XVI wieku. [W:] Katowice 
w kulturze pamięci. Katowice w 145. rocznicę uzyskania praw miejskich. Red. 
A. Barciak. Katowice 2011; Poczucie śląskiej odrębności regionalnej w świetle 
dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Katowicach. [W:] 
Ślązacy w oczach własnych i obcych. Red. A. Barciak. Zabrze–Katowice 2010.

Bogdan Kloch – dr, historyk, dyrektor Muzeum w Rybniku. Zajmuje się badania-
mi nad dziejami miasta Rybnika i okolic. Głównym kierunkiem zainteresowań 
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badawczych pozostaje geografia struktur kościelnych (parafialnych) w średnio-
wieczu. Autor i współautor kilkunastu zwartych publikacji i blisko 40 artyku-
łów naukowych i popularnonaukowych. Wybrane publikacje: Miasta księstwa 
raciborskiego w końcu XIII i pierwszej połowie XIV wieku. [W:] Początki i rozwój 
miast Górnego Śląska. Studia interdyscyplinarne. Red. D. Abłamowicz, M. Fur-
manek, M. Michnik. Gliwice 2004; Najstarsze parafie Górnego Śląska. Średnio-
wieczna organizacja parafialna Górnego Śląska w diecezji wrocławskiej. Racibórz 
2008; Zarys dziejów Leszczyn. Od wsi rycerskiej do miasta epoki PRL-u (do 1975 
roku). Katowice 2010; Między wyobrażeniem a rzeczywistością. Rozważania nad 
powstawaniem zrębów lokalnych struktur parafialnych biskupstwa wrocławskiego 
na jego południowych rubieżach do czasów powstania archidiakonatu opolskiego 
około 1230 roku. [W:] Księstwa opolskie i raciborskie. Terytoria – elity – struktu-
ry. Red. B. Czechowicz. Opole 2015.

Krzysztof Langer – historyk, archiwista, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, 
kierownik Oddziału w Raciborzu Archiwum Państwowego w Katowicach. Autor 
m.in.: Wojna, pokój, ludzi. Karty wspólnej przygranicznej historii 1945 – Mate-
riały do edukacji regionalnej. Racibórz 2007; Ludność pogranicza polsko-czecho-
słowackiego w powiecie raciborskim w latach 1945–1950 w świetle dokumentów 
Archiwum Państwowego w Katowicach oddział w Raciborzu. „Szkice Archiwalno-
Historyczne” nr 3, 2007; Przyczynek do historii małych ojczyzn, czyli co komu 
w Lubomi śmierdziało i o secesji Grabówki. „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 
6, 2010. 

Bogusław Małusecki – architekt, archiwista, kierownik gliwickiego oddziału Archi-
wum Państwowego w Katowicach. Absolwent Wydziału Architektury Politech-
niki Śląskiej w Gliwicach, studium podyplomowego konserwacji zabytków (tam-
że), studium podyplomowego archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Autor wielu artykułów dotyczących historii architektury na Górnym 
Śląsku, a zwłaszcza Gliwic.

Marta Pater – historyczka, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
obecnie doktorantka w Instytucie Historii UŚ, gdzie przygotowuje pracę doktor-
ską pod opieką dr. hab. Piotra Boronia. Jej zainteresowania badawcze koncentrują 
się wokół organizacji sądownictwa miejskiego na Górnym Śląsku w okresie no-
wożytnym, szczególnie analizy ksiąg wójtowskich pod kątem użytkowania prawa 
miejskiego, a także aspektów społeczno-obyczajowych mieszkańców miast górno-
śląskich. Uczestniczy w projekcie internetowej Encyklopedii Województwa Ślą-
skiego, do którego przygotowała liczne hasła, m.in. Księga Henrykowska, Wolne 
Państwo Stanowe .

Wojciech Schäffer – dr, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, w la-
tach 2008–2018 kustosz w tymże Archiwum. Absolwent Wydziału Nauk Hi-
storycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską 
Ludność parafii mikołowskiej w latach 1722–1738 obronił w 2002 roku, pracę 
doktorską Ludność parafii tyskiej w latach 1677–1800 w 2007 roku. Powstały 
one pod kierunkiem dr. hab. Marka Górnego prof. UW. Współautor opracowania: 
Księgi metrykalne w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach. Przewodnik po 
zespole. Katowice 2013 (wraz z H. Dudałą). Autor książki: Dokumenty perga-
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minowe w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach. Katowice 2015. Od lat 
współpracuje z Muzeum Miejskim w Tychach. Uczestnik Sympozjów Historycz-
nych oraz autor artykułów ukazujących się w „Tyskich Zeszytach Historycznych”. 
W ostatnich latach ukazały się m.in.: Czy najstarsza zachowana księga pochow-
ków w Polsce pochodzi z Mszany? [W:] Tajemnice kompaturek. Księga metrykalna 
z Mszany (1638–1775). Red. H. Dudała. Katowice 2016; Materiały [druki] 
ulotne w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach. [W:] Tematyka 
religijna górnośląskich druków ulotnych i okolicznościowych XIX i XX wieku . 
Red. J. Myszor. Katowice 2018. Razem z Janem Gąsiorem prowadzi cykliczne 
spotkania historyczne: „Beranie i łosprowianie o Wilkowyjach”.
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WYKAZ WSpÓŁprAcUJĄcYch receNZeNtÓW  
Nr 15  „SZKicÓW ArchiWAlNO-hiStOrYcZNYch”

dr hab. Piotr Boroń (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. dr hab. Marek Czapliński (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Halina Dudała (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr hab. Maciej Fic (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr Bernard Linek (Instytut Śląski w Opolu)
dr hab. Wacław Gojniczek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
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pUBliKAcJe ArchiWUM pAŃStWOWeGO 
W KAtOWicAch 2016–2018

Oni tworzyli obraz Górnego Śląska  
w XX wieku .  
Red. A. Kubica, J. Mokrosz.  
Katowice–Rybnik 2017, ss. 248.
ISBN 978-83-63031-48-0,  
978-83-946622-0-2, 978-839398-09-9-4

S. Krupa: Z dokumentem przez dzieje. 
Raciborskie archiwa i archiwalia .  
Katowice 2017, ss. 80.
ISBN 978-83-63031-01-5
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Regesty dokumentów przechowywanych na 
Górnym Śląsku. T. III (1451–1475)/Regesty 
listin uložených v Horním Slezsku. Sv. III 
(1451–1475). 
Red. A. Barciak, K. Müller. Katowice–Opava–
Opole 2017, ss. 175.
ISBN 978-83-63031-02-2,  
978-83-949449-0-2, 978-80-87632-48-2

P. Hudzik, A. Machej: Rok 1918 na 
Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji 
w zasobie archiwalnym oddziałów w Bielsku-
Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego 
w Katowicach. Katalog wystawy. 
Katowice 2018, ss. 32.
ISBN 978-83-63031-05-3
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E. Matuszek: Akt pamiątkowy objęcia Górnego 
Śląska przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dzieje jednego dokumentu. 
Katowice 2018, ss. 64.
ISBN 978-83-63031-06-0,  
978-83-63031-07-7

A. Macek, K. Ścisło: U źródeł Wisły. Katalog 
wystawy. 
Katowice 2018, ss. 64.
ISBN 978-83-63031-03-9
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„Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 13.  
Red. P. Greiner. Katowice 2016, ss. 264. 
ISSN 1508-275X

„Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 14.  
Red. P. Greiner. Katowice 2017, ss. 248. 
ISSN 1508-275X


