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HeinricH WanderWitz 

herzog ernst von Bayern oder 
flurbereinigung. mitteleuropäische 
dynastien in schlesischen fürstentümern 
mitte des 16. Jahrhunderts – Archivstudien*

herzog ernst – sein Werdegang 
Herzog Ernst1 kam am 13. Juni 1500 als dritter Sohn und vorletztes von acht 

Kindern Herzog Albrechts IV. von Bayern-München (* 15. Dezember 1447; 
† 18. März 1508)2 und seiner Gattin Kunigunde (* 16. März 1465; † 6. August 

* An dieser Stelle möchte ich mich bei drei Kollegen herzlich für ihre kompetente und kollegiale Hilfe 
bedanken: Ltd. Archivdirektor Dr. Gerhard Immler, Hofrat Dr. Michael Göbl, Wien, und Ltd. Archiv-
direktor Prof. Dr. Peter Fleischmann, Nürnberg.

1 Die wichtigsten biographischen Skizzen zu Herzog Ernst: H. Ritter v. Zeißberg: Ernst, Herzog von 
Baiern. [In:] Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 6. Leipzig 1877, S. 249–250; D. Albrecht: Ernst, 
Herzog von Bayern. [In:] Neue Deutsche Biographie. Bd. 4. Berlin 1959, S. 619; A. Leidl, F. Ortner: 
Ernst, Herzog von Bayern (1500–1560). [In:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 
1648. Ein biographisches Lexikon. Hg. E. Gatz. Berlin 1996, S. 160–163 und R. Baier: Bayern, Ernst 
Herzog. [In:] Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Bd. 21. Nordhausen 2003, S. 85–87; 
F. F. Strauss: Herzog Ernst von Bayern (1500–1560), ein süddeutscher fürstlicher Unternehmer des 
16. Jhs. „Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde“ Bd. 101, 1961, S. 269–284; 
H. Dopsch: Bauernkrieg und Glaubensspaltung. [In:] Geschichte Salzburgs. Stadt und Land. Bd. 2: 
Neuzeit und Zeitgeschichte Teil 1. Salzburg 1988, S. 111–125, dazu die Anm. in: ebd., Teil 5. Salzburg 
1991, S. 2917–2922; A. Herzig: Herzog Ernst.[In:] Schlesier des 14. bis 20. Jahrhunderts. Hg. A. Her-
zig. Neustadt an der Aisch 2004, S. 56–59 (Schlesische Lebensbilder 8). Jetzt umfassender: H. Kam-
mermayer: Herzog Ernst von Bayern (1500–1560), Fürst und Administrator des Hochstiftes Passau 
(1517–1540), Konfirmierter zum Erzbischof und Administrator des Erzstiftes Salzburg (1540–1554), 
Landesherr der Grafschaft Glatz (1549–1560). Diss. masch. Salzburg 2008.

2 Biographische Skizzen zu Herzog Albrecht IV.: E. v. Oefele: Albrecht IV. (Herzog von Bayern). [In:] 
Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 1. Leipzig 1875, S. 233f.; H. Rall: Albrecht IV., der Weise. [In:] 
Neue Deutsche Biographie. Bd. 1. Berlin 1953, S. 157; R. Reiser: Albrecht IV., der Weise, bayer. Herzog . 
[In:] Bosls bayerische Biographie. Hg. K. Bosl. Regensburg 1983, S. 12; zu den politischen Verhältnis-
sen in Bayern zur Zeit Herzog Albrecht IV.: A. Kraus: Sammlung der Kräfte…, S. 289–321 (Handbuch 
der bayerischen Geschichte 2); R. Stauber: Die Herzöge von München. Die Wiederherstellung der 
Landeseinheit. [In:] Die Herrscher Bayerns. 25 historische Portraits von Tassilo III. bis Ludwig III. Hg. 
A. Schmid, K. Weigand. München 2006, S. 142–157. In den letzten Jahren sind wichtige umfassende 
Arbeiten zu Herzog Albrecht IV. erschienen: Ch. Paulus: Machtfelder. Die Politik Herzog Albrechts 
IV. von Bayern (1447/1465–1508) zwischen Territorium, Dynastie und Reich. Köln [u. a.] 2015 (For-
schungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Impe-
rii 39); K. N. Marth: „Dem löblichen Hawss Beirn zu pesserung, aufnemung vnd erweiterung…“. Die 
dynastische Politik des Hauses Bayern an der Wende vom Spätmittelalter zur Neuzeit. Diss. Regensburg 
2009 (Internetpublikation: http://epub.uni-regensburg.de/11526/2/Marth_Dissertation_OPUS.pdf) 
Es existiert ein zeilen- und seitengleiches Druckwerk der Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 
München 2011; Th. Feuerer: Die Klosterpolitik Herzog Albrechts IV. von Bayern. Statistische und proso-
pographische Studien zum vorreformatorischen landesherrlichen Klosterregiment im Herzogtum Bayern 
von 1465 bis 1508. München 2008 (Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte Bd. 158); nach 
wie vor wichtig: R. Stauber: Herzog Georg von Bayern-Landshut und seine Reichspolitik. Möglichkeiten 
und Grenzen reichsfürstlicher Politik im wittelsbachisch-habsburgischen Spannungsfeld zwischen 1470 
und 1505. Kallmünz 1993 (Münchner Historische Studien, Abt. Bayerische Geschichte 15); zum Tod 
Albrechts: H. Czerny: Der Tod der bayerischen Herzöge im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit 
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1520),3 Schwester Kaiser Maximilians I. (* 22. März 1459; † 12. Januar 1519),4 
in München zur Welt. Als Nachgeborener war ihm eher ein armseliges Fürsten-
leben vorgezeichnet. Sein Vater herrschte über das ärmere der altbayerischen 
Herzogtümer Bayern-München.5 Zwar veränderte sich diese Situation nach dem 
bayerischen Erbfolgekrieg (1503–1505), da Herzog Albrecht danach die alt-
bayerischen Kernlande in seiner Hand wiedervereinigen konnte,6 für Ernst und 
seinen älteren Bruder Herzog Ludwig X. (* 18. September 1495; † 22. April 
1545)7 brachte der Machtzuwachs des Vaters jedoch nichts, da dieser in Form 
eines Erbvertrags zwischen ihm selbst und seinem letzten noch lebenden Bruder, 
Herzog Wolfgang, am 8. Juli 1506 die Primogenitur und Unteilbarkeit für das 
bayerische Herzogtum einzuführen versuchte. Dabei wurden die beiden Nach-
geborenen Söhne aus der Erbfolge ausgeschlossen und zu Grafen mit einer mä-
ßigen Apanage von jeweils jährlich 4.000 Gulden degradiert.8 Während sich der 
ältere Bruder, Herzog Ludwig X., gegen die väterliche Ordnung auflehnte und 
bis 1516 die Mitregierung erkämpfte und damit die Primogeniturordnung Alb-
rechts IV. für diese Generation außer Kraft setzte, trat Herzog Ernst tatsächlich 
in die geistliche Laufbahn ein. Bereits in seinem vierzehnten Lebensjahr erhielt 
er im Dezember 1513 die Tonsur und die niederen Weihen.9 Nach einer kurzen 

1347–1579. Vorbereitung-Sterben-Trauerfeierlichkeiten-Grablege-Memoria. München 2005 (Schrif-
tenreihe zur bayerischen Landesgeschichte 146), S. 232–263.

3 K. Graf: Kunigunde, Erzherzogin von Österreich und Herzogin von Bayern-München (1465–1520). 
Eine Biographie. phil. Diss. Mannheim 2000 (29.09.2015: http://www.uni-mannheim.de/mateo/ver-
lag/diss/Graf/graf.pdf).

4 Zur Biographie Kaiser Maximilians I. finden sich in zahllosen jüngeren Ausstellungskatalogen viele De-
tails, zuletzt mit ausführlicher Bibliographie: Katalog Kaiser Maximilian I. und die Kunst der Dürer-
zeit. Hg. E. Michel, M. L. Sternath. München (u. a.) 2012; neben Lexikonartikel in allen einschlägigen 
Kompendien, sind nach wie vor die Arbeiten H. Wiesfleckers: Kaiser Maximilian I., 5 Bde. München 
1971–1986 und zusammenfassend: H. Wiesflecker: Maximilian I. Die Fundamente des habsburgischen 
Weltreiches. München 1991 heranzuziehen, dazu inzwischen M. Hollegger: Maximilian I., 1459–1519, 
Herrscher und Mensch einer Zeitenwende. Stuttgart 2005.

5 Einen knappen Überblick über die beiden Teilherzogtümer Bayern-Landshut und Bayern-München 
mit zwei aussagekräftigen Karten bei: W. Ziegler: Das Herzogtum Bayern unter Wilhelm IV. und Her-
zog Ludwig X. [In:] Katalog „Ewig blühe Bayerns Land“. Herzog Ludwig X. und die Renaissance . 
Hg. B. Langer, K. Heinemann. Regensburg 2009, S. 14–35.

6 Zur Vorgeschichte des Landshuter Erbfolgekriegs und zur historischen Einordnung: R. Stauber: Herzog 
Georg von Bayern-Landshut…, S. 757–783; zum Verlauf des Krieges auf dem bayerischen Kriegsschau-
platz: P. Schmid: Der Landshuter Erbfolgekrieg. [In:] Der Landshuter Erbfolgekrieg. An der Wende 
vom Mittelalter zur Neuzeit. Hg. R. Ebneth, P. Schmid. Regensburg 2004, S. 7–20, zur Schlacht bei 
Schönberg: A. Gugau: Die Schlacht bei Schönberg. [In:] ebd.: S. 123–157; die Zerstörungen des Krieges 
im bayerischen Raum: A. Gugau: Untersuchungen zum Landshuter Erbfolgekrieg von 1504/1505. Die 
Schäden und ihre Behebung. München 2015 (Geschichtswissenschaften Bd. 31); sehr ausführlich und 
immer noch heranzuziehen H. Wiesflecker: Kaiser Maximilian I. Das Reich, Österreich und Europa 
an der Wende zur Neuzeit, 3. Bd.: Auf der Höhe des Lebens. 1500–1508. Der große Systemwechsel. 
Politischer Wiederaufstieg. München 1977, S. 164–205.

7 Zusammenfassend zu Herzog Ludwig X.: Katalog „Ewig blühe Bayerns Land“…
8 Druck und Erläuterungen zur Primogeniturordnung vom 8. Juli 1506 zusammengestellt bei: B. Ge-

bert, M. Stephan: Die bayerische Primogeniturordnung von 1506. München 2002 (Quellentexte zur 
bayerischen Geschichte 2). Eine Abbildung des Exemplars dieser Urkunde aus der landständischen 
Überlieferung findet sich in: Katalog „Ewig blühe Bayerns Land“…, S. 173, Nr. 2.2a.

9 Er erhält am 3. Dezember 1513 in der Schlosskapelle auf der Burg Trausnitz bei Landshut die erste 
Tonsur und tags darauf die niederen Weihen (Ch. Haeutle: Genealogie des erlauchten Stammhauses 
Wittelsbach von dessen Wiedereinsetzung in das Hezogthum Bayern (11. Sept. 1180) bis herauf auf 
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Reise in das kriegsgeschüttelte Italien 151510 und dem Besuch der Universität 
Ingolstadt11 begann seine ‚Karriere‘ als geistlicher Fürst, die vordergründig ganz 
normal zu verlaufen schien. 

Gänzlich unabhängig von den politischen Konstellationen am Münchner Hof war 
man stetig darum bemüht für Herzog Ernst eine angemessene Versorgung mit geist-
lichen Pfründen zu schaffen, um ihn aus dem brüderlichen Verteilungskampf her-
auszuhalten. Da nahm man vor allem den Salzburger Erzstuhl ins Visier, aber auch 
Magdeburg stand zeitweise auf der Agenda.12 Schließlich wurde Ernst am 6. Novem-
ber 1517, nachdem er kurzzeitig als Koadjutor gewirkt hatte,13 auf den Bischofsstuhl 
von Passau berufen. Da er die höheren Weihen weiterhin nicht suchte, verblieb er im 
Status eines Administrators, das heißt, er nahm lediglich die weltlichen Geschäfte 
des Hochstifts wahr, für die geistlichen Aufgaben war ein Weihbischof zuständig. 
Herzog Ernst ging sein Amt mit großer Energie an und als er dreiundzwanzig Jahre 
später nach Salzburg wechselte, hinterließ er seinem Nachfolger ein wohlgeordnetes 
Staatswesen.14 

unsere Tage. München 1870, S. 38, Anm. 1); die Bestätigungsurkunde für die Tonsur in der Burgkapelle 
in Landshut: Bayerisches Hauptstaatsarchiv München (künftig abgekürzt: BayHStA), Abt. Geheimes 
Hausarchiv (künftig abgekürzt: GHA) Hausurkunden (künftig abgekürzt: HU) Nr. 976; vgl. dazu den 
Eintrag Aventins in seinem Hauskalender zum 3. Dezember: „sacris iniciatus licet inunctus dux Ario-
nistus“ (Orig.: Bayerische Staatsbibliothek München (zukünftig abgekürzt: BSB), 40 L.impr.c.n.mss. 
56, f. 244v = Druck: Johannes Turmaier’s genannt Aventinus Sämmtliche Werke, hg. von der König-
lichen Akademie der Wissenschaften München, Bd. 6: Johannes Turmair’s genannt Aventinus kleinere 
Schrifte. Nachträge, hg. von Georg Leidinger. München 1908, S. 1–51, hier S. 27 (zukünfig abgekürzt: 
Hauskalender f. … = SW 6, S. …)

10 Diese Reise sollte eigentlich schon Pfingsten 1515 (27. Mai 1515 ist Pfingstsonntag) beginnen (BayHS-
tA, Kurbayern Äußeres Archiv (zukünftig abgekürzt: KB ÄA) Nr. 1970, f. 333r–334v [hintere Foliie-
rung]). Herzog Ernst brach dann aber erst am 9. Juli 1515 mittags in München mit einem wahrschein-
lich kleinen Gefolge, dem neben Aventin auch ein Kaplan angehörte, auf (BayHStA KB ÄA1970, 
f. 335r [hintere Foliierung]). Aventin notiert dann in seinem Hauskalender die folgenden Stationen: 
am 9. Juli Veste Starnberg, am 10. Juli Kloster Andechs (Heilingberg), am 12. Juli Augustiner-Chor-
herrenstift Polling, am 13. Juli Augustiner-Chorherrenstift Rottenbuch, am 14. Juli Prämonstratenser-
Chorherrenstift Steingaden, am 16. Juli Füssen, am 17. Juli erreichte man in Tirol Lermoos, am 19. 
Juli überquerte man den Fernpass (Verres) und kam bis Nassereith, am 20. Juli machte man Halt in 
einem Ort, den ich nicht nachweisen kann, „Landeck“, und erreichte am 21. Juli schließlich Imst. 
Dann enden die detaillierten Aufzeichnung Aventins (Hauskalender f. 267v = SW 6, S. 30). Er trägt 
lediglich zu den Monaten September und Oktober „Italia“ ein (Hauskalender f. 269v und f. 270v = 
SW 6, S. 30). Die Reisgesellschaft erreichte jedenfalls noch Mantua, da wir einen eigenhändigen aber 
undatierten Brief Herzog Ernsts an Herzog Ludwig X. „datum Mantua“ nachweisen können (BayHStA, 
KB ÄA, Nr.4038, f. 26r), außerdem berichtet Aventin in seinen Annalen Lib. IV, c. 6, dass man ihm und 
Herzog Ernst im Kerzenschein die Mantuaner Blutreliquie gezeigt habe, als sie „studii causa in Italiam“ 
gereist waren (SW 2, S. 476; vgl. dazu Schmid, Historische Methode, S. 350). Am 24. November 1515 
waren Aventin und Herzog Ernst dann wieder in Ingolstadt (Hauskalender f. 271v = SW 6, S. 30) 
und am 27. Oktober wird Ernst in die Matrikel der Universität Ingolstadt eingetragen (Die Matri-
kel der Ludwig-Maximilians-Universität Ingolstadt-Landshut-München 1: Ingolstadt 1: 1472–1600 . 
Hg. G. Frh. v. Pölnitz. München 1937, Sp. 386).

11 Siehe vorhergehende Anm. Im Sommersemester 1516 fungiert Ernst als Rektor der Universität Ingol-
stadt: Die Matrikel…, Sp. 389/90, und Aventin: Hauskalender, f. 271v = SW 5, S. 30.

12 H. Kammermayer: Herzog Ernst von Bayern (1500–1560)…, S. 23–35.
13 A. Leidl, F. Ortner: Ernst, Herzog von Bayern…, S. 160.
14 Eine abschließende Würdigung zu Herzog Ernst als Passauer Bistumsadministrator fehlt, aber in eini-

gen moderneren Arbeiten lassen sich seine Leistungen gut nachverfolgen: L. Veit: Passau. Das Hoch-
stift. München 1978, S. 72, Anm. 291, 103f., 112, 119f., 215, 286, Anm. 1079, 291, 316f., 326, 
345f., 364, 379, 428, Anm. 14, 436, 446, 455, 468, 482, 493, 495 (Historischer Atlas von Bayern, 
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Er war während seiner Amtszeit bemüht hochstiftischen Besitz zurück zu er-
werben, um die wirtschaftliche Grundlage seines kleinen geistlichen Fürstentums 
zu stabilisieren.15 Wie andere Reichsfürsten, denen durch den Ewigen Landfrieden 
von 1495 die Gerichtsbarkeit in ihren Territorien zugestanden worden war,16 ging 
Herzog Ernst daran, die Rechtsprechung nachhaltig zu reformieren: So gelang es ihm 
nicht nur das angespannte Verhältnis zu den Bürgern seiner Residenzstadt Passau zu 
entspannen, sondern die Rechtsverhältnisse auf neue und dauerhafte Grundlagen zu 
stellen. Im Laudum Bavaricum,17 dem sogenannten „bayerischen Schiedsspruch“, 
einigten sich die Bürger „mit ihrem Stadtherrn, dem Administrator Herzog Ernst von 
Bayern, nach langwierigen Verhandlungen zwischen 1528 und 1535, bei denen die 
Herzöge von Bayern, Wilhelm IV. und Ludwig X., als Schiedsherrn auftraten, … über 
das Stadtgericht des Bischofs und die Gerichtsbarkeit des Stadtrats, dabei zwar das 
Herkommen aufgreifend, aber doch auch neues Recht setzend.“18 1536 führte Herzog 
Ernst in Passau eine an bayerischen und reichsrechtlichen Vorbildern orientierte mo-
derne Gerichtsordnung ein und erließ 1539 noch Erläuterungen und Ergänzungen 
zum Stadtrecht.19 

Auch wichtige Wirtschaftsbereiche der Stadt Passau erfuhren durch Herzog 
Ernst eine Neuordnung. So erließ er 1528 eine Fischerordnung.20 Bereits 1521 wur-
de vom jungen Administrator eine Ordnung für den Salzhandel auf Inn und Donau 
und nach Böhmen erlassen, die 1537 erneuert werden musste, und trotzdem keine 
befriedigende Lösung darstellte. Es ging im Kern um das Entstehen bzw. die Ab-
wehr eines Salzhandelsmonopols in den Händen weniger privilegierter Salzfertiger. 
Nachdem es Ernst nicht gelungen war durch sein Regelwerk einen Interessenaus-
gleich zwischen den Beteiligten zu schaffen, griff er zu einer radikalen Option: Er 
verstaatlichte den gesamten Salzhandel und monopolisierte ihn um einen neu zu 
schaffenden Salzstadel und eine städtische Verwaltung, alles initiiert durch eine 
staatliche Anschubfinanzierung und organisiert als eine Art Aktiengesellschaft mit 
Einlagen von Bürgern in Höhe von 50 bis 600 Gulden, die immerhin einen jährlichen 
Gewinn von bis zu 15 Prozent auf das eingelegte Kapital ausschüttete. Schlagartig 

Altbayern Reihe I, Heft 35); darauf aufbauend: K. Amann: Die landesherrliche Residenzstadt Passau 
im spätmittelalterlichen Deutschen Reich. Sigmaringen 1992, S. 106, 195–203, 247f., 257f. (Residen-
zenforschung 3). Einzelne Aspekte der Landesherrschaft Herzog Ernsts im Hochstift Passau auch bei 
H. Kammermayer: Herzog Ernst von Bayern (1500–1560)…, S. 66–91.

15 Vgl. die Aktivitäten Herzog Ernsts, wie sie sich in den Urkunden zum Territorium des Hochstifts 
äußern, nach: J. Heider: Regesten des Passauer Abteilandes. München 1934 (Veröffentlichungen des 
Instituts zur Erforschung des Deutschen Volkstums im Süden und Südosten in München 3), Register 
unter Passau-Hochstift-Bischöfe-Ernst.

16 H. Angermeier: Die Reichsreform 1410–1555. Die Staatsproblematik in Deutschland zwischen Mit-
telalter und Gegenwart. München 1984, S. 174; und M. Lanzinner, R. Loibl: Ringen um Stadtrecht, 
Konfession und Handel 1496–1598. [In:] Geschichte der Stadt Passau. Hg. E. Boshof u.a. Regensburg 
2. erweiterte und aktualisierte Auflage 2003, S. 133–164, hier S. 138.

17 Druck: Passauer Quellen zur Stadtgeschichte. Hg. E. Boshof, W. Hartinger u. a. Regensburg 2004, 
S. 110–119, Nr. 27. Bereits früher gedruckt und erläutert: K. Sittler: Bischof und Bürgerschaft in der 
Stadt Passau vom 13. Jahrhundert bis zum Laudum Bavaricum 1535. Passau 1937, Druck: S. 123–170, 
Erläuterungen S. 79–122.

18 M. Lanzinner, R. Loibl: Ringen um Stadtrecht…, S. 137.
19 Ebd., S. 139.
20 H. Kammermayer: Herzog Ernst von Bayern (1500–1560)…, S. 115.
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waren die reichen und mächtigen Passauer Salzfertiger, die sich offensichtlich den 
bischöflichen Reglementierungsversuchen widersetzt hatten, aus dem Rennen. Ernst 
hatte diese Aktion am 5. Juli 1540, kurz bevor er den Salzburger Erzstuhl bezog, 
verfügt. Sein Nachfolger, Bischof Wolfgang Salm, massiv bedrängt durch die Salz-
fertiger, suchte Rat bei seinem Vorgänger, der ihm zu Härte riet, obwohl auch seine 
neuen Untertanen, die Halleiner Salzarbeiter und die salzburgischen Salzhändler 
sich gegen diese Maßnahme aussprachen. Nach längerem Hin und Her, das Ernst 
stets mit sachkundigen Ratschlägen begleitete, überließ dann Bischof Wolfgang von 
Salm 1544 zehn Passauer Salzfertigern etwa die Hälfte des Salzhandels, aber in fes-
ten Kontingenten, da sich der Salzstadel als gewinnbringende und sehr gut funktio-
nierende Einrichtung erwiesen hatte. In dieser Organisationsform, jeweils zur Hälfte 
staatlich und marktwirtschaftlich organisiert, verblieb dann der Passauer Salzhandel 
bis zum Ende des Alten Reichs.21 

Herzog Ernsts Administratorentätigkeit in Passau fiel in die Zeit der frühen Re-
formation. So war es unausweichlich für einen Kirchenfürsten Stellung zu beziehen. 
Ernst blieb persönlich bis an sein Lebensende der katholischen Kirche treu. Reli-
gionspolitisch scheint er sich im Wesentlichen an seinen Brüdern im Herzogtum 
orientiert zu haben. Die Reformation konnte sich deshalb auch im engeren Passauer 
Herrschaftsbereich nicht durchsetzen.22 

Im kirchenpolitischen Bereich dagegen musste sich Herzog Ernst früh belehren 
lassen, dass seine Brüder nicht bereit waren, auf ihn als Kirchenfürsten in ihrem 
Bestreben die katholische Hierarchie in ihrem Herzogtum unter ihre Herrschaft zu 
zwingen, Rücksicht zu nehmen. Man schreckte da vor Verleumdungen nicht zurück. 
Da die Päpste aber die bayerischen Herzöge als Bollwerk gegen die Reformation fast 
rückhaltlos unterstützten, war klar, dass er als geistlicher Fürst kaum eine Möglich-
keit hatte sich in irgendeiner Weise durchzusetzen. Erstmals wurde ihm dies 1523 
deutlich gemacht, als er erfuhr, welche, die bischöflichen Rechte massiv einschrän-
kenden Privilegien Dr. Johannes Eck unter dem Vorwand, die Bischöfe würden sich 
nicht ernsthaft genug gegen die Lutherischen stellen, für die bayerischen Herzöge 
in Rom erlangt hatte. Als sich Ernst daraufhin bei seinen Brüdern beschwerte, dass 
man die anstehenden kirchenpolitischen Angelegenheiten auch familienintern hätte 
regeln können, da ja die meisten betroffenen Ordinarien Wittelsbacher seien, wurde 
er von Herzog Wilhelm scharf zurechtgewiesen, die geistliche Obrigkeit fröne mehr 
ihren weltlichen Interessen, als sich um die Reinheit der Lehre zu kümmern.23 Da-
mit war für Herzog Ernst klar, welches Gewicht ihm in den Augen seiner Brüder 
zugemessen war. Zweifellos hat dieses Verhalten seines Bruders seinen Stolz als 
Fürst zutiefst gekränkt, nicht zum letzten Mal. 

Der Wechsel Herzog Ernsts auf den Salzburger Erzstuhl, eine der wertvollsten 
und ertragreichsten Pfründe Deutschlands, war von der herzoglichen Regierung 

21 H. Kammermayer: Herzog Ernst von Bayern (1500–1560)…, S. 99–112; und vor allem: R. Loibl: 
„Korn um Salz“. Der Passauer Salzhandel im 15. und 16. Jahrhundert. In: Weisses Gold. Passau, vom 
Reichtum einer europäischen Stadt, Katalog zur Ausstellung von Stadt und Diözese Passau im Ober-
hausmuseum vom 6.5. –1.10.1995. Hg. H. W. Wurster u. a. Passau 1995, S. 191–208, hier S. 201ff.

22 H. Kammermayer: Herzog Ernst von Bayern (1500–1560)…, S. 42–66.
23 M. Weitlauff: Die bayerischen Herzöge Wilhelm IV. und Ludwig X. und ihre Stellung zur Reformation Mar-

tin Luthers. „Beiträge zur altbayerischen Kirchengeschichte“ Bd. 45, 2000, S. 59–110, hier S. 93–96.
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von langer Hand vorbereitet worden.24 Noch bevor Ernst nach Passau gerufen wur-
de, hatte seine Mutter erfolglos versucht, ihn in Salzburg zu installieren.25 Wäh-
rend des Bauernkrieges schloss Erzbischof Lang und Mitglieder seines Domkapitels 
mit den Herzögen einen Vertrag über Ernsts mögliche Nachfolge in Salzburg.26 Als 
dann bekannt wurde, dass Lang debil sei, griff die herzogliche Regierung schnell zu 
und konnte Ernst tatsächlich mit Hilfe einiger einflussreicher Domherren auf den 
Stuhl des hl. Rupert wählen lassen.27 Dies war natürlich eine nicht ganz uneigen-
nützige Aktion seiner beiden Brüder, denn das Herzogtum stand 1540 nur mehr 
auf zwei Augen, nämlich denen des erst zwölfjährigen Herzogssohnes Albrecht. 
Ernst musste bei Laune gehalten werden, da er der einzige noch fortpflanzungsfä-
hige und nicht geweihte und damit erbfähige Mann des bayerischen Zweiges der 
Wittelsbacher war.28 

Das Wirken Ernsts in Salzburg unterschied sich kaum von jenem in Passau. Er 
bemühte sich erfolgreich um die wirtschaftliche und herrschaftliche Konsolidierung 
des Erzstifts und um die Straffung der Verwaltung. Er hielt auch weiterhin an der 
katholischen Konfession fest und stieß bei Versuchen der kirchlichen Reform natür-
lich an die von seinen Brüdern und später von seinem Neffen, Herzog Albrecht V., 
gesetzten Grenzen. 

In einem Punkt unterschieden sich aber die Verhältnisse grundsätzlich: Ernst 
saß in Salzburg von vornherein auf Abruf. Der Papst hatte ihm auf Drängen der 
bayerischen Gesandten nochmals eine Dispens auf zehn Jahre gewährt, dann hätte 
er die Höheren Weihen und die Bischofsweihe erlangt haben müssen, andernfalls 
hätte er resignieren müssen.29 Diese Dispens wurde dann nochmals um vier Jahre 
verlängert.30 Als eine weitere Verlängerung seitens Roms abgelehnt wurde, gab 
Ernst sein Amt auf und zog sich als Pfandherr in die Grafschaft Glatz (Hrabstwo 
Kłodzkie) in Schlesien zurück, die er schon 1549 erworben hatte, nachdem der 
Pfandkauf der Fürstentümer Oppeln und Ratibor (Księstwo Opolsko-Raciborskie), 
ebenfalls zum Herzogtum Schlesien gehörig, in der zweiten Hälfte der 30er Jahre 
misslungen war – ein Schritt, der nicht, wie man vermuten könnte, einen kon-
fessionellen Hintergrund hatte, sondern offensichtlich ausschließlich mit seiner 

24 Zu Herzog Ernsts Tätigkeit in Salzburg v. a.: H. Dopsch: Bauernkrieg …; H. Kammermayer: Herzog 
Ernst von Bayern (1500–1560)…, S. 115–308; H. Kammermayer: Herzog Ernst von Bayern, konfir-
mierter Erzbischof von Salzburg, als Pfand- und Landesherr der Grafschaft Glatz (1549–1560). „Mit-
teilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde Bd. 151, 2011, S. 161–205; Strauß: Herzog 
Ernst … .

25 Zu den Projekten Herzog Ernst auf eine standesgemäße Pfründe zu setzen, ehe er das Hochstifte Pas-
sau erhielt. Vgl. H. Kammermayer: Herzog Ernst von Bayern (1500–1560)…, S. 27–32.

26 H. Kammermayer: Herzog Ernst von Bayern (1500–1560)…, S. 116; H. Dopsch: Bauernkrieg 
Dopsch…, S. 112.

27 H. Kammermayer: Herzog Ernst von Bayern (1500–1560)…, S. 112-121; H. Dopsch: Bauernkrieg…, 
S. 112–114.

28 G. Wolf: Die bayrische Bistumspolitik in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts mit besonde-
rer Rücksicht auf Salzburg. „Beiträge zur bayerischen Kirchengeschichte“ Bd. 6, 1906, S. 145–173, 
193–216, hier: S. 157ff.

29 H. Kammermayer: Herzog Ernst von Bayern (1500–1560)…, S. 120.
30 Ebd., S. 278.
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Abneigung gegen den geistlichen Stand, woraus er sein Leben lang keinen Hehl 
gemachte hat, zusammen hing.31 

die bayerische primogeniturordnung 
Nachgeborene Fürstensöhne waren das ganze Mittelalter hindurch immer wieder 

Ursache und Zentrum schwerer politischer Auseinandersetzungen, man denke an 
die blutigen Familienfehden bei den Merowingern oder die Bruderzwistigkeiten in 
der Karolingischen Königsfamilie. Grund hierfür waren immer die von niemandem 
bestrittenen gleichmäßigen Erbansprüche aller Söhne auf Besitz und Herrschaft 
des Vaters, die auf Realteilung hinausliefen. Hielten sich Herrscher nicht an dieses 
Gewohnheitsrecht, wie etwa die beiden luidolfingischen Könige bzw. Kaiser, Hein-
rich I. und Otto I., so zog dies heftige bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen 
nach sich, die bis zum versuchten Brudermord reichen konnten, wie wir das aus den 
Streitigkeiten zwischen Kaiser Otto I. und seinem Bruder Heinrich wissen. Was sich 
im Früh- und Hochmittelalter hauptsächlich auf der höchsten Ebene des Reiches 
beobachten lässt, wird dann im Spätmittelalter, als die großen Reichslehen erblich 
geworden waren, in allen Fürstentümern bis herunter zu den Rittergütern greifbar: 
die Realerbteilung des fürstlichen Gesamtbesitzes. Sie wurde zur Geisel der sich 
formierenden Territorien. Man denke an das gewaltige Besitz- und Herrschaftskon-
glomerat, das Kaiser Ludwig der Bayer für seine Familie hatte gewinnen können. 
Die Zwistigkeiten seiner Söhne ließen es in kürzester Zeit zerfallen, und selbst 
das altbayerische Kernland wurde wieder geteilt. Die benachbarten Habsburger, 
Herzöge von Österreich, standen den Wittelsbachern in der Teilungsfreudigkeit in 
nichts nach. Natürlich entwickelten sich früh gegenläufige Tendenzen, aber es dau-
erte Jahrhunderte, ehe sie sich durchsetzen konnten. Schon Ludwig der Bayer hatte 
1341 versucht zumindest das bayerische Herzogtum für unteilbar zu erklären,32 Kai-
ser Karl IV. hatte in der Goldenen Bulle 1356 die Unteilbarkeit der Kurfürstentümer 
verfügt und die Fälscher des Privilegium Maius wollten kurz danach 1358/59 die 
Unteilbarkeit und Primogenitur für das österreichische Herzogtum festschreiben.33 
In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts setzten dann die Bemühungen einzelner 
31 Zwei markante Äußerungen Herzog Ernsts mögen seine Haltung zum hohen Klerikerstand verdeut-

lichen: So seine zynische Feststellung, dass es sich bei dem Gerangel um seine Berufung auf den 
Salzburger Erzstuhl um ein „Vasnachtspil“ handle (H. Kammermayer: Herzog Ernst von Bayern (1500–
1560)…, S. 118), und seine lapidare Reaktion auf das Gerücht, er solle zum Kardinal ernannt werden, 
war, eine solche Auszeichnung passe weder zu seinem Stand, noch zu seiner Lebensführung (S. v. 
Riezler: Geschichte Baierns 4: 1508–1597. Gotha 1899 [Nachdruck: Aalen 1964], S. 277). Ansonsten 
finden sich in zahllosen Schriftstücken entsprechende Hinweise. In einem Schreiben etwa an König 
Ferdinand vom 4. Januar 1533 formuliert er: „… Ich wollt auch der geuerlichen leuff so gegen der 
geystlichait dieser zeit in vbung seind halben, den geystlichen stand gern gar verlassen ….“ (Haus-, 
Hof- und Staatsarchiv Wien [zukünftig abgekürzt: HHStAW] Bavarica 1a, f. 167v). Nur einmal, im 
Angesicht des Todes, vor einer Nierensteinoperation, wollte er die höheren Weihen empfangen, wenn 
er überleben sollte. Ernst überlebte, aber die höheren Weihen empfing er trotzdem nicht (H. Kammer-
mayer: Herzog Ernst von Bayern (1500–1560)…, S. 278).

32 Monumenta Wittelsbacensia. Urkundenbuch zur Geschichte des Hauses Wittelsbach. Bd. 2. Hg. F.M. 
Wittmann. München 1861, Nr. 309, S. 375–378, hier 377, c. 7 (Quellen und Erörterungen zur baye-
rischen und deutschen Geschichte. Alte Folge Bd. 6); vgl. Ch. Paulus: Machtfelder…, S. 102

33 Zusammenfassend zum Privilegium maius mit gültigen Literatur- und Quellenangaben: A. Nieder-
stätter: Die Herrschaft Österreich. Fürst und Land im Spätmittelalter. Wien 2001, S. 146–151; dazu: 
E. Schlotheuber: „Das Privilegium maius – eine habsburgische Fälschung im Ringen um Rang und 
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Fürstenhäuser ein, Unteilbarkeit und Primogenitur nachhaltig durchzusetzen. Es sei 
hier an die Dispositio Achillea des brandenburgischen Kurfürsten Albrecht Achilles 
vom 24. Februar 1473 erinnert.34 

Die bayerische Primogeniturordnung von 1506, ein Vertrag Herzog Albrechts IV. 
mit dem letzten lebenden seiner Brüder, Herzog Wolfgang, in dem das Ältesten-
erbrecht der Nachfahren Albrechts und die Unteilbarkeit des Herzogtums Bayern 
festgeschrieben war, und zu deren Garanten er die bayerische Landschaft berufen 
hatte,35 unterschied sich von den übrigen Regelungen vor allem durch die Radikalität, 
nicht nur in den Formulierungen, sondern vor allem in der Durchführung. Diese Ra-
dikalität Herzog Albrechts IV. ist wohl in seiner Biographie zu suchen – er hatte sich 
die Alleinherrschaft im Herzogtum Bayern-München gegen seine Brüder erkämpfen 
müssen und im Landshuter Erbfolgekrieg hatte er den Verlust erheblicher wittelsba-
chischer Gebiete und die Verwüstung des restlichen Herzogtums hinnehmen müs-
sen. Den Nachgeborenen Söhnen wurde praktisch jede fürstliche Entfaltungsmög-
lichkeit genommen: Sie wurden mit einer mäßigen Apanage zu Grafen degradiert36 

Einfluss. [In:] Die Geburt Österreichs. 850 Jahre Privilegium minus. Hg. P. Schmid, H. Wanderwitz. 
Regensburg 2007, S. 143–165.

34 H. v. Caemmerer: Die Testamente der Kurfürsten von Brandenburg und der beiden ersten Könige von 
Preußen. München und Leipzig 1915, S. 27–52 (Druck), S. 43*–63* (Veröffentlichungen des Vereins 
für Geschichte der Mark Brandenburg 21). Zu den Unterschieden zwischen diesem Testament und der 
bayerischen Primogeniturordnung vgl. B. Gebert, M. Stephan: Die bayerische Primogeniturordnung…, 
S. 61–64.

35 Druck und Erläuterungen zur Primogeniturordnung vom 8. Juli 1506 zusammengestellt bei B. Gebert, 
M. Stephan: Die bayerische Primogeniturordnung …. Eine Abbildung des Exemplars dieser Urkunde 
aus der landständischen Überlieferung findet sich in: Katalog „Ewig blühe Bayerns Land“…, S. 173, 
Nr. 2.2a. Die einschlägige Passage in der Primogeniturordnung von 1506 lautet: „Vnnd also, das wir 
Herczog Wolfganng aus bruderlicher lieb vnd trew, auch sonnder genaigtem vnd fruntlichen wilen, so 
wir zw gedachtem vnnserm lieben bruder herczog Albrechten vnd seiner lieb sunen, vnnsern lieben 
vettern, tragen demselben vnnserm lieben bruder herczog Albrechten, vnd nach seinem absterben, das 
got lang verhuott, seinem erstgebornnen vnd eltesten sone herczog Wilhelmen, vnd ob der vor dem 
genannten seinem vater, vnnserm lieben bruoder, tods abgienng, alsdann seiner lieb anndern sone so 
nachmals der eltist weltlichs stannts sein wurde, vnd also für vnd für ainem vnnsers lieben bruders 
sune nach dem anndern all vnd yede vnnser herczog Wolfganngs erbschaft lannd  vnd leut vorbenann-
ten furstenthumb…, Wir baid fürsten vnd gebruoder hieuor benennt bewilligen darauf hiemit, auch 
ordnen, seczen vnd wellen, als vil an vnns ist, für vnns, all vnnser erben vnd nachchomen mit gedachter 
gemainer vnnser lanndschaft rat, gutbeduncken vnd gutem willen, das nu füran in ewig zeit in vorge-
melten vnnsern fürstenthumben des väterlichen vorgehabten vnd vetterlichen vnns jüngst erblichen 
angefallen, die nu füran ain herczogthomb gennt werden vnd sein sollen, kain taillung noch zertrennung 
mer geschehen, auch solhen vnnsern herczogthumen nit mer dann ain regirnnder herczog lanndsfürst 
vnd herr sein sol vnd mög, vnd so nach absterben vnnser herczog Albrechts sölh herczogtumb regiment 
vnd regirung an den eltessten vnnsern sone, herczog wilhellmen genannt, wo der im leben wär, oder wo 
nit, das got verhuot, an den elltisten nach ime vnnsern lebentigen sone weltlichs stannts erblich fiel vnd 
käm.“ (B. Gebert, M. Stephan: Die bayerische Primogeniturordnung…, S. 99f.).

36 Die von K. N. Marth: „Dem löblichen Hawss Beirn …, S. 261, dass die Grafentitulatur kein Affront 
gegen die jüngeren Prinzen sei, kann wohl so nicht stehen bleiben. Sie bezieht sich auf B. Gebert, 
M. Stephan: Die bayerische Primogeniturordnung…, S. 55, die sich wiederum auf S. v. Riezler: Ge-
schichte Baierns Bd. 3: 1347–1508. Gotha 1889 (Nachdr. Aalen 1964) S. 655f., berufen, wo aber die-
se Aussage nicht zu finden ist. Riezler weist lediglich darauf hin, dass die Führung der Grafentitulatur 
durch Herzog Albrecht III. eine Ausnahme sei. Das Zitat von K.-H. Spieß: Ständische Abgrenzung und 
soziale Differenzierung zwischen Hochadel und Ritteradel im Spätmittelalter. „Rheinische Vierteljah-
resblätter“ Bd. 56, 1992, S. 181–205, hier S. 184, hat mit den Verhältnissen in Bayern zu Beginn des 
16. Jahrhunderts nichts zu tun. Bereits in der ersten Instruktion einer bayerischen Gesandtschaft an 
Kaiser Maximilian I. wegen der Installation Herzog Ludwigs als Koadjutor in Salzburg von Ende 1509 
oder Anfang 1510 problematisiert die Titulaturbestimmungen der Primogeniturordnung (BayHStA KB 
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und waren für den geistlichen Stand vorgesehen. Es ist hier nicht der Ort, über die 
Beweggründe Herzog Albrechts IV. zu spekulieren, aber eines ist gewiss, seine Ent-
scheidung für eine solche Familienpolitik war nicht per se zukunftsträchtig. Nicht 
nur, weil sie gegen gängige Anschauungen und Verhaltensweisen im fürstlichen Erb-
recht stand, was schon die Zeitgenossen Albrechts bemerkten, sondern weil sie nur 
einen Aspekt der Vererbung von Fürstentümern berücksichtigte – die Unteilbarkeit 
des Fürstentums und damit seinen Machterhalt. Gänzlich unberücksichtigt blieben 
die menschlichen Fährnisse, denen auch hohe fürstliche Personen in jenen Zeiten 
ausgesetzt waren. Eigentlich hatte Albrecht dies in seinem eigenen Leben ganz be-
deutungsvoll erfahren: Das Herzogtum Bayern, das er und sein Bruder vererbten, 
war erst dadurch entstanden, dass die wittelsbachisch-bayerische Konkurrenzlinie, 
Bayern-Landshut, 1503 ohne männlichen Erben erlosch. Das, was dieses Herzogtum 
groß gemacht hatte, nämlich hundert Jahre lang keine Erbteilung erleben zu müssen, 
da immer nur ein Sohn in jeder Generation das Erwachsenenalter erreichte, also 
sozusagen die natürliche Primogenitur galt, wandte sich am Ende gegen das Fürsten-
geschlecht, da kein Sohn zum mannbaren Alter gelangte. Grundsätzlich hatte Alb-
recht dieses Problem erkannt, denn „seine“ Primogeniturordnung sah vor, wenn der 
älteste Sohn kinderlos sterben sollte, so sollte der nächst jüngere Bruder weltlichen 
Standes das Gesamterbe antreten usw. Noch bevor aber die Primogeniturordnung in 
Kraft trat, hatte Albrecht schon begonnen seinen zweiten Sohn, Herzog Ludwig X., 
erst zehnjährig in die geistliche Laufbahn abzuschieben: Am 13. März 1506 wurde 
er zum Dompropst des Bistums Freising berufen und empfing ein Jahr später, am 
1. Februar 1507, die niederen Weihen.37 Damit war an Herzog Ludwig X. noch zu 
Lebzeiten des Vaters sozusagen das Exempel statuiert, das zur Richtschnur für die 
Zukunft werden sollte. Als Albrecht dann am 18. März 1508 gänzlich unerwartet 
starb, hinterließ er drei unmündige Söhne, wovon bereits einer zum Geistlichen 
vorgesehen war, das heißt, sobald er die höheren Weihen empfangen würde, würde 
er aus der Erblinie ausscheiden. 

Trotz des plötzlichen Todes Herzog Albrechts IV. schienen die Weichen für die 
Zukunft gestellt. Die von ihm in einer verschlossenen Urkunde benannte Vormund-
schaftsregierung übernahm problemlos die Herrschaft im Herzogtum.38 Die Knaben 
wurden weiterhin von ihrem bisherigen Lehrmeister „Maister Hanns Miller pfarrer 

ÄA Nr. 4050, f. 2r-3v, und f. 4r-5v dieselbe Instruktion wortgleicher nochmals – ebenfalls undatiert, 
mit dem Vermerk „die erst instruction“).

37 Bereits im März 1506 hatte Papst Julius II. Herzog Ludwig die Freisinger Dompropstei verliehen 
(BayHStA, GHA, HU Nr. 1506); die Bestätigung der ersten Tonsur am 21. Februar 1507 (BayHStA, 
GHA, HU Nr. 1507); vgl. dazu: M. Paringer: Herzog Ludwig X. von Bayern-eine biographische Skiz-
ze. In: Katalog „Ewig blühe Bayerns Land“…, S. 57–63, hier S. 57, und Ch. Haeutle: Genealogie…, 
S. 36.

38 Bereits im Primogeniturvertrag von 1506 hatten die beiden herzoglichen Brüder Albrecht IV. und Wolf-
gang vereinbart, dass bei einem frühzeitigen Tod Herzog Albrechts, Wolfgang einer Vormundschafts-
regierung vorstehen sollte. (B. Gebert, M. Stephan: Die bayerische Primogeniturordnung…, S. 108); 
die Mitglieder der Vormundschaftsregierung wurden namentlich in einer weiteren Urkunde vom Juli 
1506, in der auch die Arbeitsmodalitäten usw. dieses Gremiums niedergelegt sind, festgeschrieben 
(F. v. Krenner: Baierische Landtags-Handlungen in den Jahren 1429 bis 1513, Bd. 15: Landtäge des 
vereinigten ganzen Landes. München 1805, S. 381–388: Krenner ist sich der genauen Tagesdatierung 
nicht sicher).
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zu Kirchdorff vnnd Talkirchen“, wie ihn Herzog Wilhelm IV. in seinem Schutzbrief 
von 1512 selbst nennt,39 in München erzogen.40 

Kurz vor den offiziellen Trauerfeierlichkeiten für Albrecht IV. am 20. Januar 1509 
in München,41 wurden die beiden jüngeren Prinzen mit einem anderen Erzieher nach 
Burghausen geschickt: Am 17. Dezember 1508 überbrachte Veit Peringer, Ingolstäd-
ter Bürger und Mitglied der Vormundschaftsregierung, Aventin die Aufforderung an 
den Hof nach München zu kommen. Bereits am 6. Januar 1509 erreichte dieser die 
Residenzstadt und wenige Tage später, am 15. Januar, war er mit den Prinzen Lud-
wig und Ernst in Burghausen angekommen.42 Warum die Vormundschaftsregierung 
diese Aufgabe Johannes Turmair, genannt Aventinus, wie er sich zu dieser Zeit schon 
selbst bezeichnete,43 übertrug, wissen wir nicht. Er war ein weitgereister, humanis-
tischer Gelehrter aus dem engsten Umkreis des Conrad Celtis, einem der wohl zu 
dieser Zeit bekanntesten Humanisten Deutschlands, der auf Betreiben Kaiser Maxi-
milians I. in Wien lehrte.44 Auch ist unbekannt ob diese Entscheidung für Aventin als 
Prinzenerzieher noch von Herzog Albrecht IV., der um die Jahreswende 1507/1508 
mit Aventin in Verbindung getreten war und ihm Versprechungen unbekannten In-
halts gemacht hatte,45 getroffen wurde, da er am 18. März 1508 verstorben war, ehe 
er mit Aventin zusammenkommen konnte. 

39 „Maister Hannsen Mullers schutz vnd schermbrief“ vom 13. Februar 1512 findet sich als Abschrift in: 
BayHStA KB ÄA 4722, f. 86v–87r. In dieser Urkunde wird ausdrücklich festgehalten, dass Herzog 
Albrecht IV. diesen Geistlichen als Lehrer für Wilhelm berufen hat: „…durch weillennd dem hochge-
bornnen Fursten vnnsern lieben herrn und vatter herrn Albrechten auch pfallenczgrauen…, der ersam 
getrewer Maister Hanns Miller pfarrer zu Kirchdorff vnnd Talkirchen zu vnserm lermaister verordennt 
worden vnnd darauf in vnnser jugennt vnnser lermaister gewest ist …“. Zum Zusammenhang des Hans 
Müller mit Veit von Ebersberg vgl. C. Willibald: Das Chronicon Bavarorum des Veit von Ebersberg. 
Geschichtsschreibung an der Schwelle zur Neuzeit. „Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte“ Bd. 
50, 1987, S. 493–541, hier v. a. 504–508.

40 In der o.g. Urkunde von 1512 (wie Anm. 39) begründet Herzog Wilhelm IV. die Verleihung dieses 
Schutzbriefs „besonnder in ansehung des getrewen vnnd hohen vleiß so er mit vnns […] vnnd vnnsern 
bruedern in vnnsern jungen jarn als vnnser lermaister fürkert hat“ (BayHStA KB ÄA Nr. 4722, f. 86v–
87r).

41 H. Czerny: Der Tod …, S. 241–262.
42 Hauskalender f. 177v = SW 6, S. 14.
43 Zurzeit die beste biographische Darstellung mit fundierter Beurteilung von Aventins Werk: Ch. März: 

Aventinus, Johannes. [In:] Deutscher Humanismus 1480–1520. Verfasserlexikon 1. Hg. F. H. Worstb-
rock. Berlin–New York 2008, Sp. 72–108

44 Zu Celtis vgl.: J. Robert: Celtis Konrad. [In:] Deutscher Humanismus 1480–1520. Verfasserlexi-
kon 1…, Sp. 72–108. Zu den frühen Beziehungen Aventins zu Celtis vgl.: H. Wanderwitz: Johann Tur-
mair, genannt Aventinus, und Regensburg. [In:] Regensburg, Bayern und das Reich. Festschrift für Peter 
Schmid zum 65. Geburtstag. Hg. T. Appl, G. Köglmeier. Regensburg 2010, S. 217–245, hier S. 217ff. 
Mehrere nachträgliche Einträge Aventins in seinen 1508 erworbenen Hauskalender lassen vermuten, 
dass Aventin während seines ersten Aufenthalts in Wien 1497 bis 1500 im Hause des Celtis wohnte: 
„Viennae litteris operam dedi contubernalis Chunradi Celtis.“ (Hauskalender f. 51r = SW 6, S. 6); und 
auf dem Titelblatt des Hauskalenders steht mittig mit breiter Feder von Aventins Hand: „Chunradus 
Celtis praeceptor meus“ (Hauskalender f. 1r = SW 6, S. 5). Die ältere Forschung leitete daraus ein 
besonderes Näheverhältnis zwischen Celtis und Aventin ab, beispielhaft sei hier H. Rupprich: Der 
Briefwechsel des Konrad Celtis. München 1934, S. 428f., Anm. 4 (Veröffentlichungen der Kommis-
sion zur Erforschung der Geschichte der Reformation und Gegenreformation. Humanistenbriefe 3), 
diesbezüglich ist die moderne Geschichtsschreibung deutlich zurückhaltender, vgl. etwa Ch. März: 
Aventinus, Johannes…, S. 73.

45 Aventin trug zu einem unbekannten Zeitpunkt in seinen Hauskalender folgende Notiz auf dem ers-
ten Jahresblatt 1508 nach: „Angilostadii fui hoc anno expectans pollicita principis Alberti. qui hoc 
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Die Gründe für die Separierung der beiden jüngeren Prinzen in Burghausen wa-
ren zum einen das Aufbegehren Herzog Ludwigs und zum anderen die zweideutige 
Haltung einflussreicher Kreise in München zur Degradierung der nachgeborenen 
Söhne. Noch war nicht erkennbar, wer die ablehnende Haltung zur Primogenitur-
ordnung kolportierte, aber in den folgenden beiden Jahren wurde zunehmend klarer, 
dass vor allem die Herzoginwitwe Kunigunde, unterstützt von ihrem Bruder Kaiser 
Maximilian I., die Entwicklung der wittelsbachischen Dynastie anders beurteilte 
als der verstorbene Herzog und dessen Bruder dies in der Primogeniturordnung zu 
erkennen gaben. Kunigunde hatte bereits im August 1509 wieder Kontakt zu ihrem 
Bruder aufgenommen.46 Ein Jahr später, im Juli 1510, traf sich dann der Kaiser 
offensichtlich mit der ganzen Familie seiner Schwester in München.47 Das große 
Interesse des Kaisers an den bayerischen Wittelsbachern manifestierte sich dann im 
Mai und Juni 1511: Er traf sich zuerst mit dem noch nicht mündigen zukünftigen 
Regenten Bayerns, Herzog Wilhelm, zu einem Jagdausflug um Fürstenfeldbruck, 
besuchte hierauf seine Schwester in München, um sich dann zwei Wochen im bay-
erischen salzburgischen Grenzraum aufzuhalten und um schließlich seinen anderen 
Neffen, Herzog Ludwig, zu treffen, um mit ihm nach Innsbruck zu reiten.48 Die-

anno obiit.“ (Hauskalender f. 162r = SW 6, S. 12); zu Aventins Hauskalender vgl.: H. Wanderwitz: 
Beobachtungen zu Aventins «Hauskalender». [In:] Studien zur bayerischen Landesgeschichtsschreibung 
in Mittelalter und Neuzeit. Festgabe für Andreas Kraus zum 90. Geburtstag. Hg. A. Schmid, L. Holz-
furtner. München 2012, S. 245–281 (Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte Beiheft 4); Aven-
tin bereitete für sein Treffen mit Herzog Albrecht IV. einen kleinen Gedichtband, den bereits Th. 
Wiedemann: Johann Turmair genannt Aventinus, Geschichtsschreiber des bayerischen Volkes. Freising 
1858, S. 109–113 erstmals unvollständig und fehlerhaft ediert hat. Auch der folgende Druck in Jo-
hannes Turmaier’s genannt Aventinus Sämmtliche Werke: Bd. 1: Johannes Turmair’s genannt Aven-
tinus kleinere historische und philologische Schriften. Hg. Königliche Akademie der Wissenschaften 
München. München 1881, S. 615–623, ist nicht vollständig und durch die Kollationierung mit einem 
Einblattdruck von 1511 (Bayerische Staatsbibliothek München (zukünftig abgekürzt BSB), Einblatt-
drucke IV,8; im Internet: http://zoom.bib-bvb.de/StyleServer/calcrgn?cat=einbl&item=/300001486
_0_r.sid&wid=750&hei=500&style=bsb/einbl.xsl&plugin=false) verunklart. Vgl. dazu auch Johannes 
Turmaier’s genannt Aventinus Sämmtliche Werke, Bd. 6: Johannes Turmair’s genannt Aventinus klei-
nere Schrifte. Nachträge. Hg. G. Leidinger. München 1908, S. 179, Anm. zu Nr. XX. Will man das 
Bändchen in seiner Konzeption erfassen, kommt man nicht umhin entweder das Original, BSB Clm 
1138 oder das digitale Faksimile im Internet: nbn:de:bvb:12-bsb00029575-7 zu benutzen. Das kleine 
Heftchen war nach dem Tod Aventins aus seinem Besitz in die Bibliothek der Reichsstadt Regensburg 
gewandert und von dort in die kgl. Bibliothek nach München verbracht worden, vgl. dazu: Carl Theo-
dor Gemeiner: Regensburgische Chronik 4. 1824, Nachdruck hg. und bearb. von Heinz Angermeier. 
München 1987, S. 472, Anm. 871.

46 Kunigunde und ihre Töchter Sybille und Sabine an Kaiser Maximilian (autographe Unterschrift): Der 
Kaiser soll sich für die Freilassung des Markgrafen von Mantua einsetzen, hier nach K. Graf: Kunigunde 
…, S. 295, nach: HHStA Wien, Max. 14/b2, fol. 24.

47 Maximilian vermerkt in einem Schreiben an einen Vertrauten vom 18. Juli 1510 über seinen Aufent-
halt in München: „so hat unns doch unnser liebe swester und irer lieb kinder hie behalten...“, hier nach 
den Maschinogrammregesten bei Regesta Imperii Maximilian I. Victor-Franz-Hess-Forschungszentrum 
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Graz-Messendorf, die von Frau Prof. Dr. Inge 
Wiesflecker-Friedhuber mit größter Zuvorkommenheit zur Verfügung gestellt wurden (zukünftig ab-
gekürzt: WMR) 10/VII/18 (a), als Beleg zitiert HHStA Wien, Max. K. 22/15b/2; so auch K. Graf: 
Kunigunde …, S. 119.

48 Das Itinerar des Kaisers ergibt sich aus dem Abgleich der Daten für diesen Zeitraum bei V. F. v. Kraus: 
Itinerarium Maximiliani I. 1508–1518. Mit einleitenden Bemerkungen über das Kanzleiwesen Ma-
ximilians I. „Archiv für österreichische Geschichte“ Bd. 87, Wien 1899, S. 229–318, hier S. 286f., 
und den bei WMR aufgeführten Einzelbelegen, und schließlich mit den im Hauskalender von Aventin 
aufgeführten Daten SW 6, S. 20 = Hauskalender f. 209v.
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se Aktivitäten des Kaisers, in einem für seine europäische Politik hochbrisanten 
Zeitraum, dienten wohl dem Zweck, Herzog Ludwig doch noch als Koadjutor des 
Erzstiftes Salzburg zu installieren, und als dieser Versuch scheiterte, Herzog Ludwig 
aus Bayern, wo demnächst der ältere Bruder die Regierung übernehmen würde, 
wegzubringen und ihn unter kaiserliche Aufsicht und Erziehung zu stellen. All diese 
Aktionen waren ganz offensichtlich nicht gegen Herzog Wilhelm gerichtet, wie seine 
Einbindung durch den Kaiser deutlich erkennen lässt: Ehe Maximilian die Dinge in 
die Hand nahm, traf er sich mit seinem unmündigen Neffen zur Jagd, und nachdem 
dieser dann am 13. November 1511 zur selbständigen Regierung gelangt war, kamen 
die beiden Fürsten schon am 30. Januar 1512 wieder in Landshut zusammen. Doch 
scheinen sich die Dinge in Bayern nicht ganz so entwickelt zu haben, wie sich die 
beiden habsburgischen Geschwister das gewünscht hatten. Sie glaubten offensicht-
lich bis zur Einberufung des Landtags am 1. Januar 1514 die Verhältnisse in Bayern 
immer noch fest in Händen zu halten, und Maximilian formulierte die Perspektive 
auf Familie und Dynastie der bayerischen Wittelsbacher, sicherlich in Abstimmung 
mit seiner Schwester, in der ersten Instruktion für seine Gesandten zum Münchner 
Landtag im Januar 1514: „Nemblich anfennklich dieweil diß treffenlich Fürstenthumb 
Obern vnnd Nidern Bayrn nun vnnder ain Regierung khomen ist, So bedennkhen wir 
geferlich ze sein, dasselb auf Ir ains oder baider Personen allso berueen zulassen, In 
betrachtung, so Sy on leibs Erben abgeen sollten, Als dannocht leicht beschehen, daß 
diß Fürstenthumb in annder Hennd von Irem stamen wachssen möchte.“49 Während 
für Kunigunde sicherlich der erste Teil der Formulierung wichtig war, lassen sich die 
kaiserlichen Ziele im letzten Satz finden: „daß diß Fürstenthumb in annder Hennd 
von Irem stamen wachssen möchte“, anders ausgedrückt, der Kaiser wollte den Anfall 
des Herzogtums an die Pfälzische Linie der Wittelsbacher auf alle Fälle vermeiden. 
Maximilian hatte den bayerischen Erbfolgekrieg nicht für oder wider die Einheit 
Bayerns geführt, oder wegen einigem Landgewinns, sondern um den Pfalzgrafen, ei-
nem der stärksten Führer der Fürstenopposition, weiteren Machtzuwachs durch die 
Schaffung eines niederbayerisch-pfälzischen Länderkonglomerates zu verwehren, 
und ihn günstigsten Falls militärisch zu schlagen, zu demütigen und ihn in seinen 
Kernländern deutlich zu schwächen. Diese Kriegsziele hatte Maximilian tatsächlich 
erreicht und diese Erfolge wollte er auf keinen Fall durch Eifersüchteleien oder 
andere emotionale Familienkämpfe gefährdet wissen. Die Vereinigung des Herzog-
tums Bayern aus den niederbayerischen und oberbayerischen Kernländern war ein 
selbstverständliches Ergebnis, das sich schon aus den früh gemachten Zusagen an 
seinen Schwager Herzog Albrecht ergab, und dem vordergründigen Kriegsanlass. 
Die Schaffung von Pfalzneuburg war dem königlichen Ansehen geschuldet, das es 
verbot, eine Reichsfürstenfamilie gänzlich zu entmachten und ihrer Herrschaft zu 
berauben. Das sogenannte kaiserliche Interesse, das in der bayerischen Geschichts-
schreibung eine so große Rolle spielte und spielt, hatte seine Ursache nicht nur in 
der latenten Geldnot des Habsburgers, sondern war wohl eine späte Vergeltung für 
die Abtrennung der Tirolischen Gebiete beim Anfall dieser Grafschaft an Habsburg. 
Aus dieser Sicht der Dinge heraus waren Maximilians Aktivitäten in Bezug auf die 

49 F. v. Krenner: Der Landtag im Herzogthum Baiern vom Jahre 1514. Erste und zweyte Handlung. Mün-
chen 1804, S. 31.
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Familie seiner Schwester sicherlich kaum mehr durch machtpolitische Überlegun-
gen bestimmt.50 

Es ist hier nicht erforderlich, die Auseinandersetzungen um die Macht in Bayern, 
die mit dem Landtag 1514 begannen, und die bis in die erste Jahreshälfte 1516 dau-
erten, im Einzelnen nachzuzeichnen. Es war ein Machtkampf, der mit allen Mitteln 
von allen beteiligten Seiten geführt wurde, der Bayern an den Rand des Bürgerkriegs 
brachte, und an dessen Ende das Blutgericht über einen der mächtigsten Adeligen 
des Herzogtums und die de facto Teilung des Herzogtums zwischen Herzog Wil-
helm IV. und Herzog Ludwig X. standen.

herzog ernsts Ansprüche auf das bayerische herzogtum und sein erstes engagement 
in Schlesien 

Da Ernst beim Tod des Vaters gerade acht Jahre alt war, blieben er und sein 
Schicksal im Schatten seiner Brüder, obwohl sich seine Mutter,51 der Kaiser52 und 
auch die bayerischen Landstände53 sehr wohl darüber im Klaren waren, dass seine 
Erbansprüche sich nicht von denen seines Bruders Ludwig unterschieden. Alle aber 
hofften, dass er trotzdem eine geistliche Laufbahn einschlagen würde. Bereits im 
Dezember 1513, also noch deutlich vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten seiner 
Brüder, erhielt er die niederen Weihen,54 und während des ersten Landtags 1514 
wurde Aventin in der zweiten Hälfte des Monats Februar in seinem Amt als Praecep-
tor Herzog Ernsts bestätigt,55 erhielt am 15. März 1514 seine Bestallung56 und wohl 
um diese Zeit wurde für den Prinzen ein ‚neuer‘, moderner humanistischer Lehrplan 

50 Sicherlich nicht zutreffend für Maximilians Engagement in Bayern zu jener Zeit ist das harte Urteil bei 
H. Lutz, W. Ziegler: Das konfessionelle Zeitalter. Erster Teil: Die Herzöge Wilhelm IV. und Albrecht V. . 
[In:] Das Alte Bayern. Der Territorialstaat vom Ausgang des 12. Jahrhunderts bis zum Ausgang des 18. 
Jahrhunderts. Hg. M. Spindler, A. Kraus. 2. Aufl. München 1988, S. 327 (Handbuch der bayerischen 
Geschichte 2): „Das eigentliche Motiv seiner zweideutigen Politik scheint vor allem die Verhinderung 
einer starken Zentralgewalt in Bayern gewesen zu sein – unter gleichzeitiger Bindung der bayerischen 
Neffen an die Familieninteressen und an die Reichspolitik Habsburgs.“

51 In einer der beiden Urkunden vom 15. Mai 1516, in der Herzog Ludwig seiner Mutter und seinem 
Bruder Wilhelm verspricht auch nach den zehn Jahren gemeinsamer Herrschaft nicht mehr als seine 
beiden Rentmeisterämter Straubing und Burghausen zu fordern, wird nur von der Möglichkeit gespro-
chen, dass Herzog Ernst Geistlicher werde: „… ob auch vnnser lieber brueder Ernst sich zu geistlichem 
standt begeb soll …“ (BayHSTA, GHA, HU Nr. 931).

52 Vgl. etwa die Vorschläge Kaiser Maximilians, die er Herzog Ludwig zur Lösung der Erbschaftskrise in 
Innsbruck vorschlägt und die dieser am 30. September 1514 in einem Brief seinen Räten mitteilt, F. v. 
Krenner: Der Landtag im Herzogthum Baiern vom Jahre 1514…, S. 746.

53 Die klare Haltung der Stände zu Herzog Ernst als gleichberechtigten Partner seiner Brüder, findet sich 
explizit in der Antwort der Stände auf verschiedene Fragen Herzog Wilhelms bezüglich der gemeinsa-
men Regierung vom 12. Februar 1514: Man solle sich bemühen Herzog Ernst beim geistlichen Stand 
zu halten und ihn entsprechend versorgen, will er aber nicht im geistlichen Stand bleiben, so möchte 
man den Rechten des Herzogs keinen Abbruch tun (F. v. Krenner: Der Landtag im Herzogthum Baiern 
vom Jahre 1514…, S. 168).

54 Ch. Haeutle: Genealogie…, S. 38, Anm. 1, dazu auch Aventin in seinem Hauskalender zum 3. De-
zember: „sacris iniciatus licet inunctus dux Arionistus“ (SW 6, S. 27 = Hauskalender f. 244v). Be-
urkundung der Tonsur durch den Freisinger Weihbischof Mathias Schach, Titularbischof von Saldae 
(1495–1515) ebenfalls vom 3. Dezember 1513 (BayHStA, GHA, HU Nr. 976).

55 F. v. Krenner: Der Landtag im Herzogthum Baiern vom Jahre 1514…, S. 183.
56 Druck: H. Wanderwitz: Johann Turmair, genannt Aventinus…, S. 234, Anm. 89.
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erlassen, an dem vermutlich Aventin maßgeblich mitgearbeitet hatte.57 Es wurde 
auch überlegt, Herzog Ernst an die Universität Paris zu schicken, offensichtlich wur-
de dieser Plan aber verworfen.58 Doch bereits vorher hatte Aventin Herzog Ernst, 
der ja meist allein von ihm erzogen wurde, da Herzog Ludwig schon von Anfang an 
dem Unterricht oft fern geblieben war und sich dem Einfluss des Praeceptors 1511 
mit dem Wechsel an den kaiserlichen Hof entzogen hatte, intensiv in humanistisches 
Gedankengut eingeführt: Er schaffte für ihn Mathematikhandschriften an, verfasste 
ein kleines Musikhandbuch für ihn und widmete ihm seine zweite Lateingrammatik 
– und Ernst war ein gelehriger Schüler. Konrad Peutinger, bedeutender Humanist, 
Autor, Büchersammler und einer der wichtigsten Diplomaten Kaiser Maximilians I., 
urteilt in einem Brief an Maximilian über den zwölfjährigen Prinzen anlässlich einer 
vorlauten Äußerung bei einem Bankett seines Bruders Wilhelms IV., an dem neben 
kaiserlichen Gesandten und einer venezianischen Delegation auch der kindliche 
Prinz und sein Erzieher teilnahmen: „Furwar diser furst zu seiner jugend ist ganz 
geschickt, disputiert und redt geren Iatein, das ab S. G. ich verwundrung trag.“59 Der 
kleine Prinz rang einem der weltläufigsten Gelehrten seiner Zeit mit seinen Latein-
kenntnissen und seiner geschickten Argumentation also großes Erstaunen ab. Wie 
die Bibliothek Ernsts erkennen lässt, blieb er Zeit seines Lebens den humanistischen 
Disziplinen, wie sie ihm Aventin gelehrt hatte, zugewandt.60 Die Verbundenheit 
Herzog Ernsts mit Aventin blieb lange über den Tod des Lehrers hinaus erhalten: 
Als sich die Tochter Aventins 1555, über zwanzig Jahre nach dessen Tod, mit der 
Bitte um eine Beisteuer zu ihrer Hochzeit an Ernst wandte, sagte ihr Ernst diese mit 
einem eigenen Schreiben zu.61 Aber Aventin vermittelte dem Prinzen nicht nur vor-
zügliche Kenntnisse in Latein, Rhetorik, Mathematik und Musik, sondern führte ihn 
in Humanistenmanier in die Geschichte, vor allem in die Geschichte Bayerns und 
seiner Herzöge ein. Er hatte noch für beide Prinzen ein Geschichtsbuch verfasst, 
die sogenannten Kleinen Annalen, in denen er ihnen die Bedeutung des wittels-
bachischen Hauses vor Augen führte, zu dessen Ahnen er Kaiser Karl den Großen 
zählte. Anhand der Vita dieses erlesenen Vorfahren, exemplifizierte er den Knaben 
die Herrschertugenden. In jener bereits oben zitierten Instruktion von 1514, an 
deren Formulierung Aventin sicherlich maßgeblich beteiligt war, wurde gefordert, 
dem vierzehnjährigen auch die Geschichte der Deutschen und der Bayern seit dem 

57 Vgl. unten Anm. 62.
58 O. Hartig: Münchner Künstler und Kunstsachen. Auszüge aus Archivalien und handschriftlichen Auf-

zeichnungen der staatlichen und städtischen Archive und Bibliotheken Münchens nebst Ergänzungen 
aus der gedruckten Literatur 1. „Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst“ 1926, 3, S. 273–361, hier: 
S. 354f., Nr. 426.

59 Konrad Peutingers Briefwechsel. Hg. E. König. München 1923, Nr. 100, S. 166 (Veröffentlichungen der 
Kommission zur Erforschung der Geschichte der Reformation und Gegenreformation. Humanisten-
briefe 1).

60 F. F. Strauss: The “liberey” of Duke Ernst of Bavaria (1500–1560). „Studies in the Renaissance“ Bd. 8, 
1961, S. 138–140; vgl. dazu O. Hartig: Die Gründung der Münchener Hofbibliothek durch Albrecht V. 
und Johann Jakob Fugger. München 1917, S. 29–31 (Abhandlungen der k. bay. Akad. d. Wiss. philos.-
philol. u. hist. Kl. 28, 3).

61 H. Wanderwitz: Johann Turmair, genannt Aventinus…, S. 244; dazu auch Strauss: The „liberey“…, 
S. 135f.
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Anfang der Welt beizubringen.62 So konnte er dann anhand antiker Herrscher den 
hier gewonnen Tugendkatalog noch vertiefen und vervollständigen, zugleich konn-
te er die mittelalterliche Geschichte Bayerns, wie er sie in den Kleinen Annalen 
niedergeschrieben hatte, nun in das Große und Ganze des Werdens der Welt und 
der Deutschen einbetten. Mit dieser Instruktion durchbrach Aventin für die Aus-
bildung Herzog Ernsts den vorgegebenen Rahmen des Geschichtsunterrichts, wie 
er noch für den ältesten Bruder Ernsts, Herzog Wilhelm IV., gegolten hatte: Für ihn 
war noch eine traditionelle bayerische Geschichte verfasst und in einer prächtigen 
Handschrift niedergelegt worden. Mit dem neuen Unterrichtskonzept stieß Aventin 
als Lehrer in den humanistischen Raum vor. Deshalb präsentierte er dieses Konzept 
bereits 1518 auch stolz öffentlich im Rahmen seiner Korrespondenz mit Herzog 
Friedrich von Sachsen, die er seiner Edition der Vita Heinrici IV. Imperatoris, die als 
erste und einzige Publikation der von Herzog Ernst und ihm gegründeten Sodalitas 
Ingolstadensis erschien, beigab. Gerade die öffentliche Präsentation dieses Konzep-
tes durch Aventin muss als gewichtiges Indiz dafür gewertet werden, dass er es für 
seine eigene Leistung hielt.63 

Dieser hochgebildete Schüler Aventins, dem sein Lehrer zweifelsohne, ähnlich 
wie wohl auch seine Mutter, die Tochter Kaiser Friedrichs III., einen tiefen Stolz auf 
62 Das ‚Original‘ (BayHStA, Personenselekt Cart. 18 [alt 9] Aventin) wurde wiederentdeckt und beschrie-

ben bei A. Schmid: Eine Instruktion für Aventin als Erzieher Herzog Ernsts von Bayern. „Ostbairische 
Grenzmarken“ Bd 29, 1987, S. 42–47. Vermutlich hatte M. Frh. V. Freyberg: Neue Beiträge zur vater-
ländischen Geschichte und Topographie 1. München 1837, S. 97f., Nr. IV, bei seiner Publikation dieses 
‚Original‘ benutzt, da er die Gliederung, wie sie sich hier findet, übernahm. Die Edition in den SW 1, 
S. 636f. stützte sich dagegen auf Aventins eigene Publikation Imperatoris Henrici IV ... vita Acc. sodali-
tatis literariae Boiorum carmina Ejusd. epistolae inventae a J. Avent., editae vero a sodalitate liter. Bojor., 
Augusta Vindelicorum 1518, S. 42f. (zitiert nach dem im Internet verfügbaren Exemplar der BSB Res/4 
Bavar. 153, bei dem die mit Bleistift durchgeführte Seitenzählung erst beim dritten Blatt beginnt [Inter-
net: urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10199052-6]) und auf ein „Concept“ (?), das jetzt im Thüringischen 
Hauptstaatsarchiv Weimar, 6-11-0017 Ernestinisches Gesamtarchiv, Reg. O (Spalatin, Wittenberg, 
Jena, Ehesachen) zu finden sein müsste (vgl. SW 1, S. 634, Anm. zu II–IV). Eine weitere Abschrift findet 
sich in Aventins Adversarien (BSB Clm 1202, f. IIIr–IVv; Internet: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00029577-8). 
Der folgende Text ist nach dem o. g. ‚Original‘ im BayHStA kollationiert. Die Foliierung und die Ab-
satznummern wurden vom Verfasser eingeführt: (f. 1r) (1.) Der teutschen rechtenn waren vrsprungk, 
Ir alte namenn vnd gelegenhayt, aufs kurtzt mit vormeldung, wer solchs schreybt. (2.) Was die Tiw-
tschen lang fur Christus geburt in Asia, Aphrica vnnd Europa In kriegen vnnd sunst trefflichs gehandelt 
haben; (3.) Sunderlich wer schreybt, das die Tewtschen dem konyg Dario wieder den grossen Alexan-
der vnnd dem konig Mithridati wieder die Romer geholffen habenn. (4.) Item die antzaigung, das die 
von Asia nye kein krieg annn der Tewtschen hylf gefurt habenn. (5.) Welche Deutschen Rom unnd der 
Romer landt vbertzogenn vnnd gewunnen habenn. (f. 1v) (6.) Antzaigung der grossen nyderlag vnter 
dem Kayser Augusto an der Elb. (7.) Wie der Swaben landt geheyssen, ehe sie doreyn kommen seint. 
(8.) Antzaigung der gunst Kayser Arnolfs, Franckraych vonn Tewtschen landen zutayln. (9.) Denn 
Rechten vrsprunck der Bayrnn vnnd vnterricht, wie sie Maylandt vnnd ander welsche steet gebawt 
vnd mit Kaysser Julio gekriegt habenn. (10.) Wie die Bayrnn von den Romern vnnd Kriechen genent, 
werden. (11.) Wo die Bayrn vberal gewont haben, wie sie In yr Itzigs landt Kommen sein, vnd wer for 
dorInnen gewont hat, Aus brifficher urkunt.(Dahinter zwei Worte bis zur Unkenntlichkeit durchge-
strichen) (12.) Antzaigung aus alten briuen, sunderlich anfang vnd end zusampt der Jartzal. (13.) Eyn 
kurtzen ausstzug aus dem Reginone Apt von Vrspach. (f. 2r) (14.) Item ein Kurtz vortzaichnis der lob-
lichen geschicht In kriegenn vnnd sunst der aldenn vnnd nachfolgenden Sachssenn. (15.) Item antzai-
gung, welcher Tewtschen nation mit welchenn Ro. Kaysern bis auff die zceit Kayser Theodosii Kindern 
gekrigt habenn, Mit vermeldung der bucher, In welchen solchs steet aufs kortzte. (16.) Item herreyn 
zuschicken die Bucher, In welchen aller Ro. kayser Tewtscher Nation warhafftig leben beschriben ist. 
(f. 2v) Vortzaichniss, was mann fur antzaigung von hertzogen Ernsten zu Bayrn etc. Magister Auentino 
begeren soll. (nach einem Absatz:) An Mayster Joann Auentin.

63 Belege siehe vorhergehende Anm.
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seine kaiserlichen Vorfahren vermittelt hatten, übernahm nun mit gerade siebzehn 
Jahren das Hochstift Passau. Sicherlich begleitete ihn das Versprechen seiner Mut-
ter, wenn er wolle, bestünde immer noch die Möglichkeit, den geistlichen Stand 
zu verlassen.64 Als aber die beiden Brüder nach dem Tod der Mutter 1520 die kai-
serliche Belehnung für das bayerische Herzogtum einholten und Ernst dabei über-
gingen, wurde dieser hellhörig.65 Er, der ja dieselben Ansprüche auf das väterliche 
Erbe hatte wie sein Bruder Ludwig,66 musste natürlich, wenn er seine Ansprüche 
aufrecht erhalten wollte, darauf achten, dass er sich keines Rechtes begab. Diese 
Notwendigkeit bestimmte von nun an seine Beziehungen zu seinen beiden Brüdern 
und führte zu einem zähen, oft ins Kleinliche reichenden Ringen, das erst 1535 ein 
erstes Ende fand. Verschärft wurde dieser Konflikt immer wieder durch die Hintan-
setzung Ernsts durch die beiden älteren Brüder,67 doch er verfolgte sein Ziel unbeirrt 
und letztlich erfolgreich. 

Offensichtlich setzten die Auseinandersetzungen im März 1521 ein, als sich 
Herzog Ernst an seinen Bruder Wilhelm wandte, er möge doch seine Mitbeleh-

64 Unter den Vorschlägen, die Kaiser Maximilian bei der Zusammenkunft der Familie im September 
1514 in Innsbruck zur Beilegung der Auseinandersetzungen zwischen den beiden älteren Brüdern 
machte und die Herzog Ludwig am 30. September 1514 dann an seine Räte nach München sandte, 
wurde auch das Problem ‚Herzog Ernst‘ angesprochen. Der Kaiser meinte, dass man dafür Sorge tragen 
sollte, das Ernst Geistlicher werde, wenn er aber dies nicht wolle, solle sich Wilhelm gütlich mit ihm 
über das Erbe einigen, wenn es Streit gäbe, solle man den Kaiser und andere Reichsfürsten als Mittler 
anrufen. (BayHSTA, GHA, HU Nr. 924; Druck: F. v. Krenner: Der Landtag im Herzogthum Baiern 
vom Jahre 1514…, S. 746). Wir gehen sicherlich nicht fehl, wenn wir diesen Vorschlag der Herzogin-
witwe zuschreiben. Kaiser Maximilian folgte dieser Linie konsequent: So belehnte er Herzog Ernst 
am 1. September 1518 in Wells als Administrator des Hochstifts Passau nur auf drei Jahre mit den 
Regalien (BayHStA, Passau HU, Nr. 2902), er ließ also seinem Neffen alle Möglichkeiten offen und 
sicherte damit natürlich auch sein kaiserliches Mitsprachrecht in dieser Angelegenheit.

65 K.A. Muffat: Die Ansprüche des Herzogs Ernst, Administrator des Hochstifts Passau, auf einen dritten 
Theil und an die Mitregierung des Herzogthumes Bayern. [In:] Abhandlungen der historischen Classe 
der königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften. Bd. 10, München 1865, S. 113–144, hier 
S. 116f.; anders S. v. Riezler: Geschichte Baierns 4…, S. 107.

66 Dr. Dietrich von Plieningen war der erste, der in seiner Rede vor den Ständen am 9. Februar 1514 
auf die Gleichheit der Ansprüche der Herzöge Ludwig und Ernst hinwies: F. v. Krenner: Der Landtag 
im Herzogthum Baiern vom Jahre 1514…, S. 148, 150f.; vgl. dazu F. Gräfin Adelmann: Dietrich von 
Plieningen - Humanist und Staatsmann. München 1981, S. 83 (Schriftenreihe zur bayerischen Landes-
geschichte 68). Plieningen ist es auch, der in dieser Rede erstmals fordert, dass die ständische Aufsicht 
über den herzoglichen Rat bis zum Erreichen des 24. Lebensjahres beider Fürsten erstrecken solle 
(F. v. Krenner: Der Landtag im Herzogthum Baiern vom Jahre 1514…, S. 152). Vermutlich bezieht sich 
diese Forderung auch auf Herzog Ernst: Wenn Wilhelm das 24. Lebensjahr erreicht, wäre auch Herzog 
Ernst volljährig und könnte selbst über seine Ansprüche verfügen, es wäre also jener Zeitpunkt, an dem 
man endgültig über die Herrschaftsteilung verhandeln könnte. Die Mitglieder des Landtags gehen noch 
einen Schritt weiter und stellen fest, dass es nicht in ihrer Macht liege die Entscheidungen Herzog 
Ernsts zu präjudizieren 

67 Beispielhaft sei eine Episode vom Reichstag in Regensburg 1532 aufgeführt: Es gab dort im April eine 
mehr oder weniger öffentliche Auseinandersetzung zwischen den Herzögen, Wilhelm und Ludwig 
einerseits und Ernst andererseits, ob sich auch Ernst als regierender Fürst in Bayern bezeichnen könne, 
wie sich dem Bericht des Gesandten Dr. Johann Marquardt an Markgraf Philipp von Baden entneh-
men lässt (Reichstagsakten, Jüngere Reihe. Bd. 10, 2. Göttingen 1992, S. 837, Nr. 192). Am selben 
Reichstag aber erwarten dann die beiden Herzöge von Ernst, dass er das Proviantmeisteramt für das 
Reichskontingent beim Türkenfeldzug Kaiser Karls V. übernehmen solle, vgl. dazu H. Kammermayer: 
Herzog Ernst von Bayern (1500–1560)…, S. 308, Reichstagsakten, Jüngere Reihe, Bd. 10, 2, Nr. 297, 
S. 1046–1048, wichtigstes Schreiben: BayHStA, KB ÄA, Nr. 4040, f. 66r–67r.
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nung für das Herzogtum Bayern einholen.68 Ernst war wohl zu diesem Zeitpunkt 
der Meinung, dass seine Nichtbelehnung eher ein Versehen war. Jetzt setzte das 
Spiel ein, das die Beziehungen der drei Fürsten die nächsten zehn Jahre prägen 
sollte. Verzögerung hieß es: Mit falschen Behauptungen, Schuldzuweisungen und 
Gejammer über die finanziellen Nöte des Herzogtums wurden immer wieder neue 
Termine vereinbart, Räteverhandlungen und persönliche Treffen der drei Herzöge 
veranstaltet, stets ergebnislos.69 Als sich die Brüder dann 1523 trafen, legte Ernst 
seine Forderungen ohne Umschweife auf den Tisch: Gleichberechtigte Mitbeleh-
nung für das Herzogtum Bayern durch den Kaiser, Zuweisung eines Fürstensitzes 
(Ingolstadt, Straubing oder Burghausen) und eines Landesteils, der Erträgnisse 
in Höhe von 10.000 Gulden abwerfe, wobei er, solange er im geistlichen Stand 
verbleibe nur 4.000 Gulden beanspruchen wolle. Weiterhin forderte er, dass ihm 
das ganze Land Erbhuldigung leiste, alle Urkunden seien auch in seinem Namen 
auszustellen, Einberufung der Landschaft, des großen Ausschusses der Landschaft 
und der Abschluss von Bündnissen sollten nur nach seinem Vorwissen und seiner 
Zustimmung erfolgen. Außerdem hielt er seine Ansprüche auf das mütterliche 
Legat und das Erbe der verstorbenen Schwester Sibilla aufrecht.70 Die Brüder 
waren entsetzt über Ernsts Härte. In den folgenden Monaten schaukelte sich die 
Situation soweit auf, dass Wilhelm und Ludwig das bisher gewährte Deputat von 
4.000 Gulden jährlich verweigerten, weil, so ihre Argumentation, Ernst auch das 
Testament des Vaters nicht anerkannt habe.71 In diesem Augenblick, nachdem die 
beiden Älteren schon mit der Einschaltung von Kurfürsten, Fürsten etc. gedroht 
hatten, zog Ernst die Karte ‚Öffentlichkeit‘: „Ich habe bisher so viel ich gemocht die 
Sache im Stillen gehalten; wenn mans je offen haben will, geschehe, es, im Namen 
Gottes! Haben mir Eur Lieb nur nit verübel, dass ich die Sache deutschen werde.“ 
Herzog Ludwig ruderte daraufhin zurück und meinte beschwichtigend in einem 
Schreiben vom 26. Juni 1523: „ich wollt die Sach von allen Theilen gern gut sehen, 
wollte solches fördern mit Leib und Gut, darum wollens Eur Lieb auch zum Besten 
bedenken“.72 

Offensichtlich gab es in den folgenden Jahren keine weiteren Verhandlungen, 
aber Ernst ruhte nicht. Am 5. Januar 1525 forderte er das mütterliche Legat und das 
schwesterliche Erbe ein, offensichtlich ohne Erfolg.73 Sein wichtigstes Ziel war aber 
die Mitbelehnung für das Herzogtum Bayern durch König Karl V. Dies erreichte er 
im Juni 1525.74 Inwieweit es tatsächlich schon am 5. Februar 1525 zu einem for-
malen Bündnis der älteren Brüder, sich der Ansprüche Ernsts, wenn nötig mit Waf-
fengewalt zu erwehren, gekommen war, wie Muffat auf Stumpf gestützt behauptet, 

68 K.A. Muffat: Die Ansprüche…, S. 117.
69 Ebd., S. 117f.
70 Ebd., S. 118f.; es sei hier ausdrücklich darauf verwiesen, dass es sich bei diesen Streitigkeiten nicht um 

Gemütsbewegungen seitens Herzogs Ernsts handelte, wie S. v. Riezler: Geschichte Baierns 4…, S. 107 
das darstellt, sondern um harte reale Forderungen.

71 Muffat: Die Ansprüche…, S. 122.
72 Ebd., S. 122f.
73 BayHStA; KB ÄA Nr. 4041, f. 1r.
74 Muffat: Die Ansprüche…, S. 123.
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muss vorläufig dahingestellt bleiben.75 Im Herbst 1525 kamen die Verhandlungen 
wieder in Gang, aber stets geprägt durch die Verzögerungstaktik des Münchner 
Hofes. Die Angelegenheit schleppte sich wieder zwei Jahre ergebnislos hin.76 Nach-
dem Ernsts Versuch gescheitert war, den Kaiser einzuschalten,77 und ihm die beiden 
älteren Brüder unumwunden erklärt hatten, dass sie ihm sowohl das mütterliche 
Legat, wie das schwesterliche Erbe nicht ausbezahlen würden,78 beschritt er einen 
anderen Weg. Er wandte sich an das Reichskammergericht und reichte Klage wegen 
des mütterlichen Legats und des schwesterlichen Erbes ein.79 Ernst lies sich auch 
durch die kaiserlichen Interventionen, die eher seinen Brüdern zugutekamen, nicht 
beirren .80 Doch zunehmend wurde die causa Ernesti zum Nebenkriegsschauplatz 
der diplomatischen Auseinandersetzungen zwischen den Häusern Habsburg und 
Wittelsbach. Während Karl V. dieses Randproblem gleichgültig, ja eher lästig war,81 
erkannte Ferdinand I. sehr wohl dessen Sprengkraft und dessen politische Möglich-
keiten.82 Am Regensburger Reichstag 1532, wo wiederum über die causa Ernesti 
verhandelt wurde,83 ohne dass uns Details überliefert sind, rückte Herzog Ernst den 
beiden Habsburgern deutlich näher. Er übernahm das Amt des Proviantmeisters für 
das Reichskontingent84 im Feldzug Kaiser Karl V. gegen Suleiman.85 So verwundert 
es nicht, dass sich König Ferdinand und Herzog Ernst zusehends annäherten. Wäh-
rend der Kaiser mit den bayerischen Herzögen nun immer intensiver über einen 
grundsätzlichen Ausgleich verhandelte,86 lud König Ferdinand am 17. November 
1532 Herzog Ernst zu Verhandlungen ein. Ernst lehnte ab und verwies Ferdinand an 
den Passauer Domdekan Ruprecht von Mosheim, dem er seine Meinung mitteilen 
möge. Vom Domdekan erfuhr Ferdinand, dass sich Herzog Ludwig und Herzog 
Ernst an Weihnachten treffen wollten, um ihre Streitigkeiten beizulegen.87 Anfang 

75 Ebd., S. 123, bezieht sich auf Andreas Sebastian Stumpf, Baierns politische Geschichte 1,1, München 
(1816), S. 46f. Muffat hatte offensichtlich den von Stumpf zitierten Vertrag in den Akten nicht gefun-
den, auch ich konnte ihn nicht nachweisen; dasselbe gilt für die Behauptung Stumpfs, dass Erzherzog 
Ferdinand hinter der unnachgiebigen Haltung Ernsts stecke.

76 K.A. Muffat: Die Ansprüche…, S. 123ff., dazu ausführlicher BayHStA, KB ÄA Nr. 4041, f. 3–53.
77 K.A. Muffat: Die Ansprüche…, S. 124, wohl BayHStA, KB ÄA Nr. 4041, f. 20r.
78 Schreiben vom 22. Juni 1527, in: BayHStA, KB ÄA Nr. 4041, f. 42.
79 K.A. Muffat: Die Ansprüche…, S. 125f.
80 Ebd., S. 126ff.: Auf dem Reichstag von Augsburg wies Kaiser Karl V. Herzog Ernsts Forderungen, ihm 

bei seinen Brüdern Recht zu verschaffen, nicht grundsätzlich zurück, sondern er wollte die Sache sehr 
wohl behandeln, wenn Herzog Ernst in den Laienstand zurücktrete. 

81 Dies darf man wohl aus seiner Reaktion am Augsburger Reichstag 1530 folgern, vgl. oben Anm. 80.
82 Vgl. K.A. Muffat: Die Ansprüche…, S. 129ff.
83 Deutsche Reichstagsakten, Jüngere Reihe 10. 1. Göttingen 1992, S. 196 Anm. 27 und ebd. Bd. 2, 

S. 845f., Nr. 197.
84 Deutsche Reichstagsakten, Jüngere Reihe 10. 2…, S. 556–563, Nr. 92, S. 576f., Nr. 98, Anm. 8, S. 589–

592, Nr. 103, S. 1046–1049, Nr. 297f., und passim. Vgl. dazu H. Kammermayer: Herzog Ernst von 
Bayern (1500–1560)…, S. 305–308.

85 Herzog Ernst reiste bei dieser Gelegenheit auch ins kaiserliche Hauptquartier, vgl. dazu seinen Brief an 
Herzog Ludwig aus Wien vom 21. Oktober 1532 (BayHStA, KB ÄA Nr. 4040, f. 58r–59r).

86 Zum Linzer Vertrag und seiner Vorgeschichte vgl. H. M. Klinkenberg: Der Linzer Vertrag zwischen 
Bayern u. Österreich vom 11. Sept. 1534 nach Münchener Akten. „Historische Zeitschrift“ Bd. 194, 
1962, S. 568–598.

87 K.A. Muffat: Die Ansprüche…, S. 131f.
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Dezember sandte dann Ferdinand Graf Nikolaus von Salm, Besitzer der Grafschaft 
Neuburg am Inn, zu Ernst mit der Versicherung, er werde alles tun, was in seiner 
Macht stehe, um Ernst zu helfen, er solle sich aber keinesfalls auf einen Vergleich 
mit seinen Brüdern einlassen – er, der König, würde Ernsts Sache auch in den Ver-
handlungen mit den bayerischen Herzögen nicht außen vor lassen. Tatsächlich traf 
sich Ernst nicht mit seinem Bruder. Stattdessen schickte er König Ferdinand am 4. 
Januar 1533 ein umfangreiches Schreiben, in dem er sozusagen seine Karten auf den 
Tisch legte: Er wolle gern mit dem König zusammenarbeiten, habe aber die Befürch-
tung, wenn es zwischen seiner und den Angelegenheiten seiner Brüder ein Junktim 
gebe, dass alles wieder in die Länge gezogen würde. Er versicherte dem König, dass 
er nur mit dessen Vorwissen und Rat mit seinen Brüdern verhandeln würde. Als 
Gegenleistung erbat sich Ernst ein faires Verfahren vor dem Reichskammergericht 
und die Hilfe bei der Vollstreckung des Urteils. Ernst ersuchte den König, er möge 
ihm bei kaiserlicher Majestät eine Pension oder ein Lehen verschaffen, damit er den 
geistlichen Stand verlassen könne. Außerdem ersuchte er Ferdinand, er möge den 
Kaiser veranlassen, ihm, Herzog Ernst, die alte Regalien- und Lehenurkunde durch 
eine neue Urkunde zu ersetzen, da die alte durch Unwetter stark gelitten habe.88 
Ernst legte eine vom Bischof von Brixen am 19. Mai 1528 beglaubigte Abschrift der 
Belehnungs- und Regalienverleihungsurkunde Karls V. vom 23. Juni 1525 und eine 
deutsche Übersetzung dieser Urkunde bei.89 Außerdem fügte er zwei Entwürfe kai-
serlicher Commissionen an das Reichskammergericht zugunsten seiner Forderungen 
an .90 Dieses Schreiben macht überdeutlich, was Herzog Ernst wollte: zurück ins 
standesgemäße Leben eines weltlichen Fürsten. 

In den kommenden Monaten gingen die Schreiben hin und her, die beiden Part-
ner entwickelten offenbar das Gefühl für ein gemeinsames Interesse.91 König Ferdi-
nand bemühte sich, ein möglichst umfassendes Verhandlungsmandat für die bayeri-

88 HHStAW Bavarica 1a, f. 165r–169v.
89 HHStAW Bavarica 1a, f. 170–172r, 175r–176v; die deutsche Übersetzung findet sich auch in BayHS-

tA KB ÄA 4041, f. 449r–451v und ist mit Abschriften zugehörigen Materials ergänzt f. 453r–464v; 
zu dieser Urkunde vgl. A. Kohler: Antihabsburgische Politik in der Epoche Karls V. Die reichsständi-
sche Opposition gegen die Wahl Ferdinands I. zum römischen König und gegen die Anerkennung seine 
Königtums (1524–1534). Göttingen 1982, S. 32f. (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 19). Muffat: Die Ansprüche…, S. 133, scheint dieses 
Schreiben nicht zu kennen, da er schreibt: „… Ernst…, war eben daran, in Folge der von dem Graf 
Salm ihm gemachten Eröffnungen dem König Ferdinand seine sämtlichen Anliegen zu eröffnen, als er 
am 6. Januar 1533 …“.

90 HHStAW Bavarica 1a, f. 180r–184v.
91 Ernst hält Ferdinand über die Aktivitäten seiner Brüder auf dem Laufenden (vgl. dazu: HHStAW Ba-

varica 1a, f. 184r; Muffat: Die Ansprüche…, S. 133 = BayHStA KB ÄA 4041, f. 364r), während Ferdi-
nand ständig Kontakt zu Ernst hält und ihn auffordert nicht auf die Angebote seiner Brüder einzugehen 
(27. Januar 1533 Instruktion König Ferdinands für den Grafen von Salm, er möge Herzog Ernst beruhi-
gen, über seinen Fall seien noch keine Entscheidungen gefällt worden. Der König werde ihn umgehend 
benachrichtigen, wenn sich die Situation verändert [Muffat: Die Ansprüche…, S. 133 = BayHStA KB 
ÄA 4041, f. 361r -361v]; 3. Februar 1533 König. Ferdinand fordert Herzog Ernst nochmals auf, sich 
auf keine endgültige Regelung mit seinen Brüdern einzulassen [Muffat: Die Ansprüche…, S. 133f = 
BayHStA KB ÄA Nr. 4041, f. 365r]; 3. Februar 1533 Instruktion König Ferdinands für den Grafen von 
Salm, sich umgehend mit Frau und Kindern nach Passau zu begeben, um den Besuch Herzog Ludwigs 
genau zu beobachten. Außerdem solle er Herzog Ernst versichern, dass er den Bischof von Trient zum 
Kaiser geschickt habe, um seine Angelegenheiten zu befördern. [Muffat: Die Ansprüche…, S. 134 = 
BayHStA KB ÄA Nr. 4041, f. 370v–371r]).
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sche Angelegenheit zu bekommen und erhielt dies auch im September.92 Dabei ging 
es natürlich nicht hauptsächlich um Herzog Ernst, sondern um die Anerkennung der 
Wahl Ferdinands zum römischen König durch Bayern, Sachsen und Hessen, und in 
den folgenden Monaten zunehmend mehr um die württembergische Problematik. 
Hinzu kam, dass sich seit 1531/32 Verhandlungen anbahnten, die auf einen generel-
len Ausgleich der habsburgisch–wittelsbachischen Differenzen zielten.93 

In dem Knäuel diplomatischer Verhandlungen und Ränkespiele um diese bri-
santen politischen Themen suchte nun König Ferdinand die causa Ernesti mitzuzie-
hen und sie in seinem Sinne zu erledigen. Dabei erschienen ihm die Angebote, die 
Ernst seitens seiner Brüder bekommen könnte, am bedrohlichsten. So verwundert 
es nicht, dass er seinen Verhandlungsführer Anfang Februar nach Passau schickte, 
damit dieser das Treffen Ernsts mit seinem Bruder, Herzog Ludwig, in der Bischofs-
stadt aus nächster Nähe beobachten konnte. Ferdinands Befürchtungen waren aber 
gänzlich unbegründet, die bayerischen Herzöge wollten Ernst nicht an die Regie-
rung in Bayern kommen lassen und erwiesen sich auch ansonsten mehr als kleinlich. 
Herzog Ludwig machte seinem jüngeren Bruder folgendes Angebot: Wenn Ernst 
Geistlicher bliebe, würden sich seine Brüder bemühen, ihm weitere Pfründe zu 
beschaffen, wenn nicht, sollte er sich verpflichten nicht zu heiraten und Herzog 
Wilhelm und seine Kinder als Erben einzusetzen. Dafür sollte ihm ein Einkommen 
von bis zu 8.000 Gulden zukommen, er könnte Wohnung bei einem seiner Brüder 
nehmen oder er könne auch den Bezirk von Landsberg, wie ihn Herzog Wolfgang 
besessen habe, erhalten. Bereits in seiner ersten mündlichen Reaktion bestand Her-
zog Ernst auf seinen alten Forderungen: Ein Fürstensitz, Mitregierung, Erbhuldigung 
etc. Herzog Ludwig zog grollend ab.94 Möglicherweise kam es nochmals zu einem 
Treffen von Räten der beiden Parteien, doch verliefen auch diese offensichtlich er-
gebnislos.95 

Jetzt war die Bahn für König Ferdinand und Herzog Ernst frei die gemeinsa-
men Interessen in ein Vertragswerk zu gießen. Am 19. Juni 1533 schlossen die 
beiden Fürsten in Wien einen Vertrag, der für die weitere Entwicklung Herzog 
Ernsts, aber auch für das Herzogtum Bayern von substantieller Bedeutung war. 

92 Vgl. zu den Bemühungen Ferdinands vorhergehende Anm. In einem Brief Kaiser Karls V. an seinen 
Bruder Ferdinand vom 1. September 1533 fordert er diesen auf, Instruktionen für die weiteren Ver-
handlungen mit den bayerischen Gesandten zu erlassen (Die Korrespondenz Ferdinands I., Familien-
korrespondenz 4: 1533 und 1534. Hg. H. Wolfram. Wien 2000, Nr. 742).

93 Zu den allgemeinen politischen und diplomatischen Verhältnissen, in die die causa Ernesti eingebun-
den war vgl. H. M. Klinkenberg: Der Linzer Vertrag …, und A. Kohler: Antihabsburgische Politik…, 
S. 321–358.

94 K.A. Muffat: Die Ansprüche…, S. 134.
95 In dem Aktenband, BayHStA, KB ÄA Nr. 4041, den wahrscheinlich Muffat verwandt hatte, findet sich 

f. 438r–440v ein für Herzog Ernst verfasstes Schreiben, in dem die Passauer Unterredung der beiden 
Brüder zusammengefasst ist, und die am Schluss auch die nicht präzisierten Drohungen Herzog Ludwigs 
widergibt. Daran (f. 441r–444av) schlisst sich eine undatierte Instruktion für einen unbekannten Rat 
Herzog Ernsts, in der nochmals alle alten Forderungen Ernsts aufgelistet und auch die neuen Angebote 
der Brüder ‚zerpflückt‘ und für nicht akzeptabel erklärt sind. Direkt daran anschließend (f. 445br–445bv) 
findet sich ein bayerischer Entwurf eines weiteren Vorschlags, der aber erkennen lässt, dass die Brüder 
nach wie vor nicht bereit sind Ernst an der Regierung zu beteiligen („der gemainen mit regierung halb gar 
ab zu sten“), auch die sonstigen Artikel lassen wenig Entgegenkommen erkennen, ja gehen bis ins Klein-
liche f. (445bv): „des mueterlichen legatt halben wellen wir im nit wider sein sunder das selb zu lassen 
sten doch auf zimblich zeytt zu bezallen“. Es geht hierbei um rund 12.000 fl.
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König Ferdinand I. verpflichtete sich Herzog Ernst beim Kaiser zur Förderung 
seiner Erbschaftsansprüche behilflich zu sein und ihm ein angefallenes Lehen mit 
einem Ertrag von 5.000 Gulden, mindestens aber von 1.000 Gulden zu verschaf-
fen. Herzog Ernst verpflichtete sich dagegen ohne Zustimmung des Königs keine 
Verträge bezüglich seines Erbes abzuschließen.96 Vordergründig scheint dieser Ver-
trag ausschließlich auf die inneren Verhältnisse Bayerns gerichtet zu sein, kleine 
Nebenbestimmungen aber lassen erkennen, dass es König Ferdinand ausschließlich 
um Interessen seines eigenen Machtbereiches ging: „Wir (König Ferdinand) haben 
auch daneben seiner lieb (Herzog Ernst) ferrer bewilligt, wann sein lieb sich der 
lehen und güeter so in vnsern khunigreichen fellig möchten werden habilem vnd ido-
neum machen, vnd deshalben bei den stennden vnd inwonnern derselben vnser khu-
nigreich ansuechen oder sich von anders ihres nutz wegen, ainen stannd einverleiben 
vnd inwonner machen wolt, das wir dann seiner lieb, sovil an vns auch gnedigclich 
vnd freundlich furdrung vnd hilff darzue erzaigen, vnd mittailen wellen …“.97 Dies 
war nicht weniger als ein Angebot an Herzog Ernst, sich als Lehenträger in Ferdi-
nands Königreichen Böhmen oder Ungarn anzusiedeln. Im Gegenzug bot Herzog 
Ernst die Koadjutur für Passau an und natürlich die Unterstützung bei der Wahl 
eines Nachfolgers.98 Außerdem wurde dieser Vertrag von den Ergebnissen der 
Vertragsverhandlungen zwischen Kaiser und bayerischen Herzögen abgekoppelt: 
„… Soferr dann durch die khaiserlich Maiestat zwischen vnser vnd der bemellten 
zwaien hertzogen khain vertrag beschech, vnnd sich khaiserlich maiestat des han-
dels entslueg, so haben wir (König Ferdinand) vnser hannd offen weiter mit seiner 
lieb (Herzog Ernst) auf ander zimlich weg zugeen. …“99 . 

Offensichtlich gelang es beiden Parteien diesen Vertrag geheim zu halten, denn 
die bayerische Delegation erfuhr erst Ende August 1534 von den inzwischen kon-
kreter gewordenen Plänen König Ferdinands und Herzog Ernsts,100 der selbst nach 
Linz gekommen war. In München oder Landshut, aus den Akten ist nicht erkennbar 
wo, wurde diese neue Entwicklung umgehend analysiert.101 Man wusste bald den ge-

96 Das Original: BayHStA, GHA, HU 999; im BayHStA KB ÄA Nr. 4041, f. 385r–397v sind vier Ko-
pien dieser Urkunde eingebunden, f. 418r–420v eine fünfte; Druck: A. S. Stumpf: Baierns politische 
Geschicht Bd. 1,3: Urkunden. München (1817), S. 47–51. Vgl. Dazu H. M. Klinkenberg: Der Linzer 
Vertrag…, S. 578f.

97 A. S. Stumpf: Baierns politische Geschicht…, S. 48f.
98 Ebd., S. 50f.
99 Ebd., S. 50.
100 In einem geheimen Schreiben des bayerischen Gesandten Johann Weissenfelder an Herzog Ludwig 

persönlich vom 28. August 1534 aus Linz wird erstmals von dem Pfandschilling für die beiden Fürsten-
tümer, deren Namen offensichtlich noch nicht bekannt waren, berichtet: BayHStA, KB ÄA Nr. 4042, 
f. 43–44.

101 Es sei hier ausdrücklich festgehalten, dass allen beteiligten Wittelsbacher der Fall Fürstentümer Op-
peln (Opole) und Ratibor (Racibórz) durchaus bekannt war, denn es wurde bereits auf dem Reichstag 
von Augsburg darüber verhandelt, bei dem alle drei Fürsten anwesend waren (vgl. unten Anm. 127). Es 
ist auch nicht ausgeschlossen, dass bei den Verhandlungen über ein Defensivbündnis in Eichstätt zwi-
schen Kurfürst Ludwig von der Pfalz, dessen Bruder Friedrich, den Pfalzneuburger Fürsten Ottheinrich 
und Philipp, den Markgrafen von Brandenburg Georg und Albrecht und dem Bischof von Bamberg, das 
am 4. Mai 1534 abgeschlossen wurde, auch über die schlesische Problematik geredet wurde, da auch 
die Erbeinungen der Häuser Bayern und Brandenburg in den Vertrag einbezogen waren. Der Vertrag ist 
gedruckt: Ph. E. Spiess: Geschichte des Kayserlichen neuniärigen Bunds vom Jahr 1535 bis 1544 … . 
Erlangen 1788, S. 76–88, Beilage VI, hier S. 87; vgl. dazu S. v. Riezler: Geschichte Baierns 4…, S. 268, 
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nauen Kaufpreis: 183.333 ungarische Dukaten und man errechnete bei einem ersten 
flüchtigen Überschlag, dass man Herzog Ernst sowieso rund 176.200 Gulden schul-
dete, während der Pfandschilling, je nach Wechselkurs mit 281.000 bzw. 287.000 
Gulden errechnet wurde.102 Man schien bald über die Fürstentümer Oppeln und 
Ratibor mehr zu wissen, wie die Einschätzung ihrer Ertragskraft und Lage erkennen 
lässt: „…soll er dann allain di furstenthumb in der Schlesien annemen, so trügen die-
selben wie sy angeschlagen sein, nit vber zehen tausent gulden, des wer ye ain klain 
vnd verechtlich einkomen für sein fl. gn., zusamt dem so ligen die bed fürstenthumb 
an Polen vnnd an den turckhischen grenitzn, wo dann sein fl. gn. etwan darumb khu-
men sollt, wie möchte die sich erhallten …“. Es wurden verschiedene Finanzierungs-
möglichkeiten betrachtet und die politischen Spielräume kalkuliert. Herzog Ernsts 
Barvermögen, seinen Silberschatz und seine Kleinodien schlug man mit 100.000 
Gulden an und man vergaß nicht festzustellen, dass natürlich Leonhard Eck gegen 
all die angestellten Überlegungen opponieren würde.103 Die beiden Herzöge hatten 
wohl sogar noch Kontakt zu Markgraf Georg von Brandenburg, den Pfandinhaber 
der beiden Fürstentümer aufgenommen, der ihnen signalisiert hatte, dass er nicht 
daran denke, diese Pfandschaft aufzugeben.104 

Offensichtlich hatten es aber die Räte König Ferdinands, unter ihnen Graf 
Nikolaus von Salm,105 der schon seit weit über einem Jahr als enger Kontaktmann 
zwischen Ferdinand und Ernst fungierte, geschafft, die bayerische Delegation und 
ihre Regierung, die selbstverständlich die Bereinigung der causa Ernesti auf ihrer 
Agenda hatte, so auszumanövrieren, dass man auf den bayerischen Vorschlag, Ernst 
irgendwie in Salzburg zu installieren,106 nicht einging, sondern Ende August den ei-
genen Vorschlag, Ernst die beiden Schlesischen Fürstentümer zu beschaffen, auf 
den Tisch legte, ein Vorschlag der sicherlich mit Ernst abgestimmt war.107 Die bay-
erische Seite war von dieser Generallösung so angetan, dass Ferdinand bereits am 
1. September Herzog Ernst ein eigenes Verhandlungsmandat übergeben konnte,108 
wodurch dann noch einen Tag vor dem eigentlichen Linzer Vertrag vom 11. Sep-
tember ebenfalls in Linz ein Vertrag zwischen Herzog Ernst und den Gesandten 
seiner beiden Brüder, Leonhard von Eck und Johann Weissenfelder, geschlossen 
werden konnte, in dem sich die Herzöge Wilhelm und Ludwig verpflichteten, 

und E. Metzger: Leonhard von Eck (1480–1550). Wegbereiter und Begründer des frühabsolutistischen 
Bayern. München 1980, S. 200.

102 Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen: Herzog Ernst hatte offensichtlich den beiden älteren 
Brüdern im Jahr zuvor 44.000 Gulden geliehen, bei einer 5%igen Verzinsung, macht das eine Schuld 
von 46.200 Gulden, das mütterliche Legat macht 8.000 Gulden, das schwesterliche Erbe 18.000 Gul-
den, die nicht ausgezahlte Apanage von jährlich 4.000 Gulden wird in dieser Überschlagsrechnung mit 
100.000 Gulden angesetzt (BayHStA, KB ÄA Nr. 4042, f. 53r).

103 BayHStA, KB ÄA Nr. 4042, f. 51r–55v.
104 Dies lässt sich einem Schreiben Herzog Ernsts vom 12. September aus Linz entnehmen BayHStA. KB 

ÄA Nr. 4042, f. 75r.
105 E. Metzger: Leonhard von Eck…, S. 206.
106 Ebd.
107 Zur Verhandlungsführung der königlichen Delegation vgl. H. M. Klinkenberg: Der Linzer Vertrag…, 

S. 595ff.
108 Mit Urkunde vom 1. September 1534 erlaubt König Ferdinand Herzog Ernst, sich mit seinen Brüdern 

ihrer Irrungen wegen zu vertragen (BayHStA; GHA, HU Nr. 1000).
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Herzog Ernst die beiden Fürstentümer Oppeln und Ratibor zu beschaffen, entwe-
der indem sie sie aus Markgraf Georgs Pfandschaft lösten, oder indem sie sie über 
Kündigung der Pfandschaft des Markgrafen durch König Ferdinand erlangten. Au-
ßerdem würden sich die beiden Herzöge bemühen auch die Herrschaft Oderberg 
(Państwo Bogumińskie, Bohumínské panství) und Beuthen (Państwo Bytomskie) 
mit Bergwerk auszulösen. Dafür sollte Herzog Ernst alle seine Erbansprüche auf 
Bayern fallenlassen und seine kaiserliche Lehensurkunde für Bayern den beiden 
Herzögen überlassen.109 

Mit diesem Vertrag wurde klar, welche Ziele die beiden Parteien verfolgten: Her-
zog Ernst hätte endlich sein weltliches Fürstentum erhalten und seinen geistlichen 
Stand aufgeben können. Er hätte außerdem ein durchaus standesgemäßes Gebiet 
erhalten,110 das Markgraf Georg (* 4. März 1484; † 27. Dezember 1543)111 eigent-
lich für sich selbst erworben hatte. Die bayerischen Herzöge wiederum wollten die 
causa Ernesti ein für alle Mal vom Tisch bringen, deshalb waren sie bereit, viel Geld 
in die Hand zu nehmen.

das tauziehen um die schlesischen fürstentümer oppeln und ratibor 
Es ist hier nicht der Ort, die gesamte, höchst komplizierte Erwerbungsgeschich-

te112 der Fürstentümer Oppeln und Ratibor darzustellen, doch einige Fakten müssen 
vorausgeschickt werden, da sonst manche politische Bewegung vor allem Markgraf 
Georgs und König Ferdinands nicht verständlich sind. 

Markgraf Georg der Fromme von Brandenburg-Ansbach war als Nachgebore-
ner eigentlich für den geistlichen Stand vorgesehen, verzichtete aber auf seine 
109 Von diesem Vertrag finden sich acht Abschriften in BayHStA. KB ÄA Nr. 4042, f. 97r–99v, 100r–103v, 

104r–106v, 108r–110v, 113r–116v, 119r–121r, 123r–125v, 131r–133v, an einem hängt bereits der 
Entwurf die Verzichtsurkunde Herzog Ernsts (ebd. f. 128r–129v).

110 Der Komplex war beachtlich, H. Neufert: Die schlesischen Erwerbungen des Markgrafen Georg von 
Brandenburg. Diss. Breslau 1883, S. 39, stellt fest, dass er große Teile Oberschlesiens umfasste und 
die Kernlande der Markgrafen im Fränkischen an Größe übertraf. Möglicherweise hatten man den her-
zoglichen Boten, die sich im September 1534 wohl in Bayreuth erkundigt hatten, nicht die Wahrheit 
über die beiden Fürstentümer gesagt, deshalb die geringschätzige Einschätzung am bayerischen Hof, 
vgl. oben S. 27.

111 H. Markgraf: Georg der Fromme, Markgraf von Brandenburg-Ansbach [In:] Allgemeine Deutsche Bio-
graphie. Bd 8. Leipzig 1878, S. 611–614; G. Pfeiffer: Georg Georg der Fromme (oder Bekenner) Mark-
graf von Brandenburg-Ansbach [In:] Neue Deutsche Biographie. Bd. 6. Berlin 1964, S. 204f.; Günther 
Schuhmann: Die Markgrafen von Brandenburg-Ansbach. Eine Bilddokumentation zur Geschichte der 
Hohenzollern in Franken. Ansbach 1980, S. 76–93 (Jahrbuch des historischen Vereins für Mittelfran-
ken 90); W. Huber: Georg (der Fromme). [In:] Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Bd. 30. 
Nordhausen 2009, Sp. 472–484.

112 H. Neufert: Die schlesischen Erwerbungen…, zwar wurde diese Dissertation vom Mitbearbeiter der 
Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens (Richard Colmar Grünhagen) betreut, da aber beide Arbeiten 
nahezu gleichzeitig erschienen, hatte Neufert das Urkundenmaterial nicht nach dem Standardwerk 
zitieren können: R. C. Grünhagen, H. Markgraf: Lehens- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner 
einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter 2. Leipzig 1883 (Publicationen aus den königlich preußischen 
Staatsarchiven 16); auf breit angelegten Archivstudien basiert die Arbeit K. Schornbaum: Zur Politik 
des Markgrafen Georg von Brandenburg vom Beginne seiner selbständigen Regierung bis zum Nürnber-
ger Anstand 1528–1532, auf Grund archivalischer Forschungen. München 1906, die auch die östlichen 
Hohenzollernarchive berücksichtigt, während sich A. Jegel: Die schlesischen Besitzungen der fränki-
schen Hohenzollern. „Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Österreichisch-Schlesiens“ Bd. 
10, 1915, S. 85–179, fast ausschließlich auf fränkisches Archivmaterial, v. a. aus dem Staatsarchiv 
Nürnberg auf den Bestand Ansbacher Archivakten, stützt.
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früh verliehenen kirchlichen Pfründe. 1505 ging er an den Hof seines Onkels 
mütterlicherseits, Vladislav II. (* 1. März 1456; † 13. März 1516), König von 
Böhmen und Ungarn. Dort avancierte er zum Oberhofmeister und Erzieher des 
Königssohnes Ludwig (* 1. Juli 1506; † 29. August 1526) und heiratete 1509 Be-
atrice de Frangepan (* 1480; † ca. 27. März 1510), die Witwe des einzigen Soh-
nes König Matthias Corvinus, Johannes Corvinus (* 2. April 1473; † 12. Oktober 
1504).113 Da seine Gattin bereits im Jahr nach der Hochzeit starb, konnte Georg 
über die ererbten umfangreichen Ländereien in Ungarn verfügen. Aus deren 
Verkauf finanzierte er den allmählichen Erwerb eines umfangreichen Güterkom-
plexes in Oberschlesien und rückte damit deutlich näher an die verschiedenen 
übrigen markgräflichen Herrschaftskomplexe heran. Seine diesbezüglichen Akti-
vitäten begannen 1512 mit der Erbverbrüderung mit den schlesischen Herzögen 
Johann von Oppeln und Valentin von Ratibor.114 Er suchte in den folgenden Jahr-
zehnten diese beiden Fürstentümer aus allen sonstigen Anwartschaften zu lösen 
und durch königliche Privilegien für sich und das Haus Brandenburg-Ansbach zu 
sichern.115 1523 erwarb er das Fürstentum Jägerndorf (Księstwo Karniowskie, 
Krnovské knížectví),116 im selben Jahr erhielt er Stadt und Schloss Oderberg117 
und 1526 erlangte er die Erbanwartschaft auf Herrschaft und Stadt Beuthen.118 
Bis zum Tod seines Cousins König Ludwig II. von Ungarn und Böhmen (* 1. Juli 
1506; † 29. August 1526) in der Schlacht bei Mohács schien Georgs Arrondie-
rungspolitik in Schlesien abgeschlossen und gesichert.119 Auch die Beziehungen 
zum neuen böhmischen König, Ferdinand I., Bruder Kaiser Karls V., den die frän-
kischen Markgrafen tatkräftig unterstützt hatten, schienen anfänglich ungetrübt. 
Trotz der intensiven Unterstützung durch die markgräflichen Brüder Kasimier 
(* 27. September 1481; † 21. September 1527) und Georg, verhielt sich aber 
Ferdinand bereits ab 1528 gegenüber den Wünschen Georgs um umfassende 
Bestätigung seiner schlesischen Besitzungen und Anwartschaften deutlich re-
serviert. Es bleibt unklar, ob er damit der Ablehnung Georgs durch den böhmi-
schen Adel Rechnung trug,120, oder ob er einem Ratschlag seiner Schwester Ma-
ria (* 17. September 1505; † 17. Oktober 1558), der Witwe König Ludwigs II., 

113 A. Bayer: Markgraf Georg und Beatrix von Frangepan. Georg des Frommen Jugend und erste Ehe. Ans-
bach 1934 (Neujahrsblätter der Gesellschaft für Fränkische Geschichte 19).

114 R. C. Grünhagen, H. Markgraf: Lehens- und Besitzurkunden…, S. 345–348, Nr. 53; vgl. dazu A. Jegel: 
Die schlesischen Besitzungen…, S. 89f.

115 H. Neufert: Die schlesischen Erwerbungen…, S. 91–94.
116 Ebd., (wie Anm. 110), S. 495f., Nr. 98; Jegel (wie Anm. 112), S. 85–179, hier S. 94f.
117 A. Jegel: Die schlesischen Besitzungen…, S. 94.
118 H. Neufert: Die schlesischen Erwerbungen…, S. 36; dazu die einschlägige Urkunde: R. C. Grünhagen, 

H. Markgraf: Lehens- und Besitzurkunden…, S. 454f., Nr. 53; A. Jegel: Die schlesischen Besitzungen…, 
S. 95f.

119 Vgl. die Beschreibung von Georgs Besitz und Ansprüche zu diesem Zeitpunkt bei: H. Neufert: Die 
schlesischen Erwerbungen…, S. 38–40.

120 E. Bahlcke: Regionalismus und Staatsintegration im Widerstreit. Die Länder der Böhmischen Krone im 
ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526–1619). München 1994, S. 120ff. (Schriften des 
Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte 3); Bahlcke folgend: R. Fukala: Hohenzollerno-
vé v evropské politice 16. Stoleti. Praha 2005, S. 78f. (Knižnice Dějin a současnosti Bd. 28).
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folgte.121 Sicherlich spielte Georgs Eintreten für die Reformation für die Haltung 
des neuen böhmischen Königs eine gewichtige Rolle.122 Als dann Georg nach 
der Übernahme auch der Vormundschaftsregierung für seinen Neffen Albrecht 
Alcibiades II. (* 28. März 1522; † 8. Januar 1557) in beiden Markgrafschaften 
1528, ebenso wie in seiner schlesischen Fürstentum Jägerndorf die Reformation 
einführte,123 versteifte sich Ferdinands Haltung deutlich. 

Jetzt ging der böhmische König mit aller Härte gegen seinen schlesischen Le-
hensmann vor: Er verweigerte ihm zuerst die Bestätigung seiner Anwartschaf-
ten, dann rang er dem alten Herzog Johann von Oppeln (* um 1460; † 27. März 
1532), den er nach Prag beorderte, den Widerruf der alten Verträge mit Georg 
ab, und zwang ihn, den König selbst als Erben einzusetzen. Im Herzogtum selbst 
wurden die Gefolgsleute Georgs entfernt und durch Ferdinand ergebene Männer 
ersetzt.124 Trotz der überaus gefährlichen Bedrohung von Ferdinands Erblanden 
durch den Sultan im Jahr 1529, ließ sich der König nicht zu Konzessionen gegen-
über Georg hinreißen, auch nicht durch die Bitten seines kaiserlichen Bruders.125 
Der Versuch Anfang des Jahres 1530, den polnischen König einzuschalten, blieb 
offensichtlich erfolglos.126 Auch auf dem Reichstag von 1530 kam es wiederum zu 
keiner Einigung.127 

Die zähen Verhandlungen zwischen den beiden Parteien wurden aber bereits 
im Januar 1531 wiederaufgenommen. Markgraf Georg kam im April selbst nach 
Prag und nachdem Ferdinand in Ungarn schwer unter Druck geraten war, ließ er 
sich unter Vermittlung des polnischen Königs am 17. Juli 1531 doch noch zu einer 
gütlichen Einigung herbei: Nach Herzog Johanns Tod sollten die Fürstentümer Op-
peln und Ratibor samt dem Schatz des Herzogs an König Ferdinand fallen. Mark-
graf Georg sollte für seine Ansprüche mit 183.333 ungarischen Goldgulden und 30 
Kreuzern entschädigt werden. Der König sollte die beiden Herzogtümer ein Jahr 
lang nach dem Tod des Herzogs behalten und sie dann bis zur Bezahlung der Pfand-
summe dem Markgrafen und seinen Erben als Pfandbesitz übergeben . Außerdem 
sollte der Markgraf Oderberg auf drei und Beuthen auf zwei männliche Leibeserben 

121 Zur Rolle Königin Marias Ernst im Herrschaftssystem Ferdinands vgl.: E. Bahlcke: Regionalismus…, 
S. 62f.

122 K. Schornbaum: Zur Politik…, S. 11f. mit Anm. 50 und 51, S. 39f. v. a. mit Anm. 189.
123 M. Rudersdorf: Brandenburg-Ansbach/Bayreuth. [In:] Die Territorien des Reichs im Zeitalter der Refor-

mation und Konsolidierung. Land und Konfession 1500–1650, Bd. 1: Der Südosten. Hg. A. Schindling, 
W. Ziegler. Münster 1989, S. 10–30, hier S. 16ff.

124 H. Neufert: Die schlesischen Erwerbungen…, S. 48f.; K. Schornbaum: Zur Politik…, S. 30, mit 
Anm. 135, S. 64 mit Anm. 268; A. Jegel: Die schlesischen Besitzungen…, S. 96–99.

125 Schreiben Kaiser Karls V. vom 16. Oktober 1529 (Deutsche Reichstagsakten, Jüngere Reihe Bd. 8,1. 
Göttingen 1970, S. 154, Anm. 39), vgl. dazu H. Neufert: Die schlesischen Erwerbungen…, S. 49ff.

126 Deutsche Reichstagsakten, Jüngere Reihe Bd. 8,2. Göttingen 1971, S. 802, Anm. 2.
127 Vgl. zu den Verhandlungen in Augsburg: K. Schornbaum: Zur Politik…, S. 121f. mit Anm. 586, 587, 

S. 130f. mit Anm. 620–623; A. Jegel: Die schlesischen Besitzungen…, S. 85–179, hier S. 99ff.; zusätz-
liche Quellen: Valentin von Tetleben. Protokoll des Augsburger Reichstages 1530. Hg. H. Grundmann. 
Göttingen 1958, S. 86ff., 95 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Aka-
demie der Wissenschaften 4); K. E. Förstemann: Urkundenbuch zu der Geschichte des Reichstages zu 
Augsburg im Jahre 1530. Bd. 2. Halle 1835, S. 316–335, Nr. 171–173.
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verleihen.128 Ein Jahr später, am 1. Juli 1532, bestätigte König Ferdinand dem Mark-
grafen auch noch seine Privilegien für Jägerndorf.129 

Aber Ferdinand, der in seinem eigenen Machtbereich, den Königtümern Böh-
men und Ungarn, eine deutlich kompromisslosere Politik verfolgte,130, als sein 
Bruder im Reich, war mit diesen Zugeständnissen offensichtlich nicht zufrieden. 
Während sich Markgraf Georg nach den Prager Verhandlungen auf seine schlesi-
schen Besitzungen begab, vor allem um einen geregelten Übergang der Pfandschaft 
nach dem zu erwartenden Tod Herzog Johanns von Oppeln zu sichern und um dann 
am 25. Januar 1533 seine dritte Ehe mit einer sächsischen Herzogin zu schließen, 
wurde König Ferdinand nicht nur von einem Angriff Sultan Suleimans bedroht, 
sondern musste sich auch mit der sich zunehmend versteifenden Opposition im 
Reich auseinandersetzen – im Vordergrund standen die Streitigkeiten um die Ver-
weigerung der Anerkennung seiner Königswahl durch eine gewichtige Gruppe von 
Reichsfürsten, die württembergische Frage, der Schwäbische Bund und natürlich 
immer wieder die Religionsverhältnisse, die in alle anderen Problemkreise immer 
hineinwirkten. All dies lenkte die Kontrahenten von ihren gemeinsamen schlesi-
schen Schwierigkeiten ab. 

Die Ereignisse des Jahres 1534 führten dann aber zur Entwirrung der unüber-
schaubar gewordenen politischen Intrigen und Frontstellungen. Die Machtverhält-
nisse im Reich ordneten sich neu, nachdem Landgraf Philipp von Hessen (* 13. No-
vember 1504; † 31. März 1567) am 13. Mai die habsburgischen Truppen bei Lauffen 
mit seinem Heer geschlagen, die Habsburger Verwaltung in Württemberg weggefegt 
und Herzog Ulrich (* 8. Februar 1487; † 6. November 1550) in sein Herzogtum 
zurückgeführt hatte. Als klar wurde, dass die Habsburger keine militärische Antwort 
hatten und dass damit Württemberg nicht nur für König Ferdinand verloren war, 
sondern dass sich dieses Herzogtum nun in die evangelische Front einreihen würde, 
mussten viele Reichsfürsten ihr Beziehungsgeflecht neu ordnen. 

Auch das Verhältnis des bayerischen Herzogtums zu Habsburg entspannte sich 
und erfuhr nach langen zähen Verhandlungen im bereits oben zitierten Linzer Ver-
trag eine positive Neuregelung. In diese Neuregelung war auch die causa Ernesti ein-
gebunden, in Form eines weiteren Linzer Vertrages zwischen den drei herzoglichen 

128 Paraphrase des Vertrags nach H. Neufert: Die schlesischen Erwerbungen…, S. 52, und detaillierter 
A. Jegel: Die schlesischen Besitzungen…, S. 192ff.; K. Schornbaum: Zur Politik…, S. 167–173; stark 
verkürzter Druck des Vertrags: Gesamlete Nachrichten Den gegenwärtigen Zustand des Herzogthums 
Schlesien betreffend, Fünftes Stück. 1741, S. 383f., Beilage Nr. 22; in BayHStA; KB ÄA, Nr. 4041 fin-
den sich drei Abschriften dieses Vertrages: f. 276r–290v, 291r–304v, 305r–316. Vgl. dazu E. Hirsch: 
Spannungsfelder hohenzollernscher Territorialpolitik vor dem Hintergrund generationsübergreifender, 
interterritorialer Abkommen vom 14. bis zum 16. Jahrhundert. [In:] Erbeinungen und Erbverbrüde-
rungen in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Generationsübergreifende Verträge und Strategien im 
europäischen Vergleich. M. Müller, K.-H. Spieß, U. Tresp. Berlin 2014, S. 55–95 (Studien zur branden-
burgischen und vergleichenden Landesgeschichte 17).

129 H. Neufert: Die schlesischen Erwerbungen…, S. 53; Druck: Gesamlete Nachrichten Den gegenwärtigen 
Zustand des Herzogthums Schlesien betreffend, Fünftes Stück. 1741, S. 334–338.

130 A. Kohler: Ferdinand I. 1503–1564; Fürst, König und Kaiser. München 2003, S. 157–165, zu Schle-
sien S. 159f.; sehr deutlich arbeitet W. Eberhard: Monarchie und Widerstand. Zur ständischen Op-
positionsbildung im Herrschaftssystem Ferdinand I. in Böhmen. München 1985 (Veröffentlichungen 
des Collegium Carolinum 54), Ferdinands zähes Bemühen, wo es möglich war, die königliche Macht 
durchzusetzen, heraus. E. Bahlcke: Regionalismus…, S. 57–85, erweitert den Ansatz von Eberhard auf 
den gesamten Zeitraum der Herrschaft Ferdinands und erweitert auch die Quellengrundlage.
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Brüdern, wobei auch König Ferdinand eine erhebliche Rolle spielte, da er Herzog 
Ernst zwei schlesische Fürstentümer anbot, die es dem Passauer Bistumsadminist-
rator erlaubt hätten, in ein standesgemäßes weltliches Fürstenleben einzutreten. Es 
ging ursprünglich nicht darum, Herzog Ernsts Ansprüche auf Teilhabe an der Herr-
schaft über das bayerische Herzogtum finanziell abzulösen, sondern um die Schaf-
fung eines Fürstentums für ihn in Schlesien. Im Linzer Vertrag heißt es ausdrücklich, 
die beiden älteren Brüder sollten dem jüngeren die beiden Fürstentümer, entweder 
von Markgraf Georg direkt, oder über den Kaiser besorgen, ein Geldfluss zu Herzog 
Ernst war nicht vorgesehen. Dafür war Ernst bereit Erbverzicht auf das bayerische 
Herzogtum zu leisten.131 

Bereits am 12. September 1534 schrieb Herzog Ernst noch aus Linz an seine 
Brüder, man müsse sich schnell treffen, um die Angelegenheit um die beiden Fürs-
tentümer zu regeln. Dieser Brief wurde den beiden Herzögen am 20. präsentiert,132 
die bereits am 22. antworteten, sie seien einverstanden mit dem Linzer Vertrag. Man 
werde sich umgehend und intensiv darum bemühen, die Pfandschaft von Markgraf 
Georg zu lösen.133 Auch König Ferdinand wandte sich noch direkt an die Herzöge 
Wilhelm und Ludwig und wies sie nachdrücklich auf die erforderliche Einigung 
aller drei Brüder hin.134 Bereits am 8. Oktober konnten Wilhelm und Ludwig ihrem 
jüngeren Bruder mitteilen, dass die Landschaft sich bereit erklärt hatte, die gefor-
derte Summe zu übernehmen.135 Nun wurde auch König Ferdinand tätig. Am 13. 
November sagte er Markgraf Georg die Pfandschaft über die Fürstentümer Oppeln 
und Ratibor auf und teilte ihm mit, dass die bayerischen Herzöge den vollständigen 
Pfandschilling bis zum Georgstag 1535 nach Breslau, Danzig oder einen anderen vom 
Markgrafen zu benennenden Ort bringen würden.136 Am 2. Dezember setzte der Kö-
nig nochmals nach und versicherte Markgraf Georg, dass die bayerischen Herzöge 
die beiden Fürstentümer Oppeln und Ratibor vertragsgemäß auslösen würden.137 
Nachdem nun sozusagen alle Formalien geregelt waren, trafen sich die Herzöge Wil-
helm, Ludwig und Ernst im Januar 1535 in Ingolstadt, um den Linzer Erbvertrag nun 
mit präzisen Ausführungsbestimmungen zu versehen. Am 23. Januar beurkundeten 
sie dann in der bayerischen Universitätsstadt ihre Vereinbarungen: Die Herzöge 
Wilhelm und Ludwig sollten mit dem Markgrafen verhandeln, dass dieser an den 
Herzog Ernst die beiden Fürstentümer Oppeln und Ratibor bis zu den Pfingstfei-
ertagen (Mitte Mai) gegen eine Anzahlung von 100.000 Gulden abtrete, mit dem 
Versprechen, dass der Rest von 175.000 Gulden bis zum 16. Oktober bezahlt wer-
den würde. Wenn man sich mit dem Markgrafen nicht hätte einigen können, sollten 
Wilhelm und Ludwig ihrem Bruder Ernst über die 20.000 Gulden, welche er bereits 
erhalten hatte, unverzüglich noch 100.000 Gulden gegen Empfangsbescheinigung 
131 Beleg für diesen Vertrag oben S. 28, mit Anm. 109; Muffat: Die Ansprüche…, S. 140f.
132 BayHStA, KB ÄA Nr. 4042, f. 75r.
133 Orig.: BayHStA, KB ÄA Nr. 4042, f. 136, Abschrift: f. 137. Unklar ist, ob die in diesem Brief genann-

ten 20.000 fl Abschlag, die Ernst durch Boten aus Ingolstadt holen lassen sollte, mit der schlesischen 
Transaktion zusammenhängen.

134 BayHStA, KB ÄA Nr. 4042, f. 94r–95v.
135 E. Metzger: Leonhard von Eck…, S. 207, nach BayHStA, KB ÄA 4044, f. 286.
136 BayHStA, KB ÄA Nr. 4042, f. 174r–175v.
137 BayHStA, KB ÄA Nr. 4042, f. 172.
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zukommen lassen. Der Rest, nämlich 155.000 Gulden, sollte von den Herzögen bis 
zum 16. Oktober von den bis dahin anfallenden Steuern entrichtet werden. Herzog 
Ernst sollte dann den beiden anderen Brüdern entsprechend dem Linzer Vertrag 
seinen Erbverzicht beurkunden. Inzwischen sollte Ernst die nötigen Schritte wegen 
der Ablösung unternehmen, so dass diese bis auf Georgi (23. April) 1536 vollzogen 
werden könnten. Wäre die Ablösung in der bestimmten Frist nicht möglichgewesen, 
hätte Ernst das bereits erhaltene Geld den Herzögen zur Verwahrung zurückgeben 
oder es nach deren Rat und Willen anlegen müssen.138 

Diese plötzliche Eintracht im bayerischen Herzogshaus konnte aber nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass es einen bedeutenden Hemmschuh in diesem Spiel gab: 
Markgraf Georg von Brandenburg. Alle seine überlieferten Äußerungen bereits ab 
Ende 1534 lassen erkennen, dass er eigentlich seine beiden Fürstentümer nicht auf-
geben wollte.139 Auch eine Gesandtschaft der drei bayerischen Herzöge im Januar 
1535 berichtete über die hinhaltenden Verhandlungen des Markgrafen.140 Trotz der 
Verzögerungstaktik Markgraf Georgs und des anscheinenden Stillstandes des Pro-
jektes, der möglicherweise durch das Fehlen von Quellen suggeriert wird, war König 
Ferdinand durch den Fortgang wohl zuversichtlich, dass alles zu einem guten Ende 
kommen würde, sonst hätte er seinen Bruder, Kaiser Karl, am 27. November 1535 
nicht aufgefordert, er möge sich bei der noch vor dem 2. Februar 1536 stattfinden-
den Wahl zum Koadjutor von Passau für Graf Wolfgang von Salm einsetzen.141 Man 
war also am Wiener Hof sicher, dass Herzog Ernst seine Versprechungen bezüglich 
der Passauer Koadjutur bzw. Bischofswahl halten würde. Dies setzt aber voraus, dass 
Herzog Ernst mit dem Fortgang der Ereignisse ebenfalls zufrieden war. In der Tat 
scheint man auf bayerischer Seite guten Mutes gewesen zu sein, denn für den 13. 
Dezember 1535 findet sich ein Entwurf für Ernsts Erbverzichtsurkunde in den baye-
rischen Akten142 und vierzehn Tage später wurde in einer Vereinbarung zwischen den 
Herzögen Wilhelm und Ernst erwähnt, dass auch der Kaiser seine Zustimmung zur 
Ablösung der beiden Fürstentümer gegeben habe.143 Schon am 11. Oktober hatte 
der König Markgraf Georg nochmals den Pfandbesitz bis Georgi (23. April) 1536 
gekündigt, mit der Maßgabe, er möge an diesem Tag in Breslau den Pfandschilling in 
Empfang nehmen. Der Markgraf konnte dann noch eine Verlängerung der Frist bis 
Michaeli (29. September) erreichen.144 

138 BayHStA, KB ÄA Nr. 4042, f. 249r–252r; Paraphrase des Vertrags ohne Beleg: Muffat: Die Ansprü-
che…, S. 142.

139 Am 27. September schrieb Markgraf Georg von Brandenburg aus Ansbach an die Herzöge Wilhelm 
und Ludwig, er werde wegen der beiden Fürstentümer Oppeln und Ratibor Gesandte schicken, aber 
nicht persönlich erscheinen, zumal er die ganze Angelegenheit für unrealistisch erachtet (BayHStA, KB 
ÄA Nr. 4042, f. 82). Am 8. Oktober 1534 erreichte der markgräfliche Gesandte, Kaspar von Seckenn-
dorf, München. Credenzbrief, Instruktion und Verhandlungsmandat vom 4. Oktober 1534 ließen auf 
wenig Konstruktives hoffen (BayHStA, KB ÄA Nr. 4042, f. 141–143).

140 BayHStA, KB ÄA Nr. 4042, f. 242r–244v; ebd. KB ÄA Nr. 4044, f. 74v–76r.
141 Die Korrespondenz Ferdinands I. Familienkorrespondenz Bd. 5: 1535 und 1536. Bearb. B. Hofinger, 

H. Kufner, C. F. Laferl, J. Moser-Kroiss, N. Tschugmell. Wien u. a. 2015, S. 367–372, Nr. 940.8.
142 BayHStA, KB ÄA Nr. 4044, f. 76r–77r.
143 Ingolstadt, den 27. Dezember 1535 (BayHStA, KB ÄA Nr. 4042, f. 303r).
144 Muffat: Die Ansprüche…, S. 142f. Diese Aktivitäten konnte ich in den Archivalien im BayHStA bisher 

nicht nachweisen.
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Höhepunkt und Abschluss dieser ersten Phase des Versuchs, die Fürstentümer 
Oppeln und Ratibor in Schlesien an Herzog Ernst zu bringen, war die Ausstellung 
der Pfandurkunde in Wien am 2. Januar 1536 für Herzog Ernst: König Ferdinand I. 
verpfändet Herzog Ernst um 183.333 ungarische Goldgulden und 30 Kreuzer die 
Fürstentümer Oppeln und Ratibor mit weiteren Zugehörungen im Herzogtum 
Schlesien, die vorher Markgraf Georg von Brandenburg pfandweise gemäß Vertrag, 
Prag 17. Juni 1531, um denselben Pfandschilling mit Zustimmung der Stände des 
Königreiches Böhmen innehatte. Der König könne die beiden Fürstentümer jeder-
zeit zurückerwerben, wenn er Herzog Ernst den Pfandschilling in Breslau oder Lieg-
nitz auszahle. Der Herzog könne jederzeit neue Bergwerke „erwecken“, der König 
verzichtet, solange die beiden Fürstentümer im Pfandbesitz sind, auf sein Viertel 
vom Ertrag. Wenn aber die Fürstentümer aus der Pfandschaft gelöst werden, fallen 
auch die neuen Bergwerke vollständig an den Pfandherrn zurück. Es ist Herzog Ernst 
erlaubt, für die neu aufgeschlossenen Bergwerke einen Bergrichter anzustellen, der 
aber sowohl auf Herzog Ernst, wie auf den böhmischen König schwören solle. Bei 
größerem Erfolg solle man sich gemeinsam um die erforderliche Vermehrung des-
selben ‚Verwaltungsapparates‘ bemühen. Herzog Ernst solle nach vollständiger Be-
zahlung der Pfandsumme auch den Flecken und Schloss Oderburg, die der Markgraf 
von Herzog Johann zu Leibrecht innehat, ebenso wie Bergwerk und Herrschaft Beu-
ten, nach Erledigung des Leibrechtes erhalten. Bei der Pfandlösung durch den König 
würden auch diese heimgefallenen Objekte wieder an den König kommen. Auf die 
Herrschaft Beuthen erhebt auch Herr Wilhelm von Schwihaw und Risenberg An-
spruch. Sollte sich dieser Anspruch bewahrheiten, so würde ihm die Herrschaft zu 
übereignen sein, ohne dass dies irgendeinen Einfluss auf den übrigen Vertrag habe. 
Das aus sechs doppelten Pergamentblättern bestehende Urkundenlibell ist von Kö-
nig Ferdinand persönlich unterschrieben, und das große Wappensiegel des Königs 
hängt an einer dicken goldgeflochtenen Kordel, die gleichzeitig als ‚Fadenheftung‘ 
des Libells dient.145 Am 9. Januar ergänzte der König diese Verpfändung mit einem 
Privileg, in dem Herzog Ernsts finanzieller Spielraum mit und in den beiden Fürsten-
tümern durch König Ferdinand festgelegt wurde.146 

Herzog Ernst, der sich zur Zeit der Urkundenausstellungen in Wien aufhielt, und 
sich dort offensichtlich intensiver mit den schlesischen Verhältnissen befassen konn-
te, schrieb an seine Brüder einen pessimistischen Bericht über die vielen kleinen und 
großen Beschwernisse, an denen sein schlesisches Projekt scheitern könnte.147 Ein 
zentrales Problem war sicherlich das Misstrauen der Bayern gegenüber König Ferdi-
nand und Markgraf Georg. Und dann gab es da noch den doppelzüngigen Rat Herzog 
Wilhelms, Dr. Leonhard Eck. Schlaglichtartig wird dessen intrigantes Verhalten in 
einem Bericht Jacob Frankfurters, eines Gesandten König Ferdinands, den dieser auf 

145 Orig.: BayHStA, GHA, HU Nr. 1001; Abschrift: BayHStA, KB ÄA Nr. 4043, f. 1r–10v; das Regest 
nach dem Repertorium im BayHStA, GHA, Hausurkunden.

146 König Ferdinand I. erlaubte Herzog Ernst auf die beiden Fürstentümer Oppeln und Ratibor bis zu 
80.000 fl aufzunehmen, außerdem durfte Herzog Ernst bis zu 10.000 fl. in die baufälligen Schlösser 
etc. investieren, dieses Investment konnte er auf die Hauptschuld aufschlagen. Schließlich erlaubte der 
König Herzog Ernst noch geistliche Pfründen in den beiden Fürstentümern lebenslänglich zu vergeben, 
gegeben zu Wien am 9. Januar 1536 (BayHStA, GHA, HU Nr. 1003)

147 BayHStA, KB ÄA Nr. 4043, f. 10r–17v.
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Bitten Herzog Ernsts nach Bayern geschickt hatte, vom 13. Juni 1536 deutlich: Her-
zog Wilhelm, so meldete der königliche Rat, verhandle nur in Anwesenheit von Eck 
und signalisiere mündliches Entgegenkommen, allerdings bei Abwesenheit des Her-
zogs und im Schriftlichen sei mit Eck kein Vorwärtskommen.148 Eck tat sich umso 
leichter, da Herzog Ludwig, der seit Jahrzehnten die Beziehungen zu Ernst haupt-
sächlich bestimmt hatte, zu dieser Zeit beim kaiserlichen Heer in Italien weilte.149 
Herzog Ernst dagegen heftete sich an die Fersen des böhmischen Königs. Nachdem 
er nochmals mit Herzog Ludwig, der schon auf dem Weg nach Italien war,150 zusam-
mentraf, begab er sich an Ferdinands Hof nach Innsbruck, um Ende April dort mit 
Ferdinand aber auch mit dem Gesandten Markgraf Georgs, Leonhart von Gendorff, 
zu konferieren. Aus den drei Berichten Gendorffs über seine Gespräche mit Herzog 
Ernst und König Ferdinand lassen sich die Problemfelder der geplanten Transaktio-
nen gut erkennen. 

Im ersten Schreiben vom 29. April151 geht es um die Frage, wann das Geld in 
Breslau und in welcher Form übergeben werden sollte. Es existierten wohl unter-
schiedliche Vorstellungen, wann die Transaktion überhaupt stattfinden sollte, Her-
zog Ernst sprach von Georgi, also den 23. April, dann gäbe es noch nach böhmischen 
bzw. schlesischen Brauch die Möglichkeit einer Zahlung in den darauffolgenden vier 
Wochen plus einem halben Jahr, wie ihm die königlichen Kammerräte mitgeteilt 
hätten. Gendorff dagegen wusste nur von einer Übergabe in der Karwoche, also vom 
10. bis 15. April 1536. Herzog Ludwig hatte gegenüber Herzog Ernst, vor seiner 
Abreise nach Italien, behauptet, dass Markgraf Georg 100.000 Gulden der Pfand-
summe als Darlehen gewähren würde. Davon wusste der markgräfliche Gesandte 
nichts, und hielt es für gänzlich unrealistisch, da er die Finanzmisere seines Herrn 
kannte. Er wies auch darauf hin, dass seinem Herrn große Kosten entstanden seien, 
da er seine Räte in der Karwoche nach Breslau geschickt habe, obwohl offensichtlich 
die Herzöge kein Geld dorthin versandt hätten und außerdem würden deshalb Ver-
zugszinsen fällig. An dieses Gespräch schloss sich eine ausgiebige Diskussion an, in 
welcher Form das Geld nach Breslau transferiert werden könnte. Herzog Ernst gab 
deutlich zu erkennen, dass er sich sehr wohl in der Lage sah, die gesamte Summe, 
bis Jubilate, das wäre der 7. Mai, auf Wägen nach Breslau zu bringen. Ob das nur 
diplomatische Aufschneiderei war, oder ob Ernst bereits ohne Wissen seiner Brüder 
und des Königs entsprechende Vorkehrungen getroffen hatte, muss offen bleiben. Es 
wurden außerdem noch Rechtsfragen um die als Leibrechte im Besitz des Markgra-
fen befindliche Herrschaft Oderberg und Stadt und Bergwerk Beuten diskutiert. 

Die wichtigste Passage dieses Berichtes aber ist ein Statement Herzog Ernsts, 
eingeleitet mit den Worten „… Gendorffer ich vernimb das mein schwager Marg-
graff Georg etc. auf mich etwas vnwillig sein soll, das ich zu der ablosung der furstent-
humber kumb. Nun hab ich seiner lieb verschin jars in wienn die warhait angezaigt, 

148 BayHStA, KB ÄA Nr. 4044, f. 8r–13v.
149 S. v. Riezler: Geschichte Baierns 4…, S. 288.
150 Herzog Ernst erwähnt das Zusammentreffen mit Herzog Ludwig in einem Gespräch mit Leonhart von 

Gendorff, dem markgräflichen Gesandten, der davon seinem Herrn berichtet. Schreiben vom 29. Ap-
ril 1536 (Staatsarchiv Nürnberg [künftig abgekürzt: StANü], Bestand Ansbacher Archivakten [künftig 
abgekürzt: AAA] 533, f. 609–618).

151 StANü, AAA 533, f. 609–618.



Herzog ernst von Bayern oder FlurBereinigung. MitteleuropäiscHe dynastien...

41

das mir meine geprueder das gelt so sy mir nach vermög vnsers bruederlichn vertrag 
zu geben schuldig sein nicht gebn wollten, ich erlangt dann zuuor die ablosung gedach-
ter zwayer furstenthum ee das ich solch gelt an aufligend zinssguetter anlegen solt. 
…“.152 In der Aussprache des Markgrafen und des Passauer Bistumsadministrators 
in Wien irgendwann im Jahr 1535 hatte Ernst feststellen müssen, dass er in eine 
Zwickmühle geraten war: Der Kaiser wollte mit seiner und des bayerischen Geldes 
Hilfe Markgraf Georg aus seinen schlesischen Herrschaften hinausdrängen, aber 
zumindest einengen, während die Bayerischen Herzogsbrüder nun die Gelegenheit 
sahen, Ernst mit seinen Herrschaftsansprüchen endgültig aus Bayern zu verdrängen. 
Herzog Ernst wollte aber keine, wie wir heute sagen würden, feindliche Übernahme 
gegen Markgraf Georg, da ihm als rational denkenden Menschen wohl die Unwäg-
barkeiten eines solchen Tuns klar vor Augen standen. Seine beiden Brüder, die mit 
der Zeit wohl auch erkannten, dass das schlesische Geschäft ihres kleinen Bruders 
eher vage war, hofften nun ihr Geld sparen zu können und Ernst zum Zinsnehmer 
zu degradieren: „… das ich mein gelt in iren handen liess, dasselbig von inen järlich 
verzinst nehmen that. ....“. Weswegen sie auch versuchten, den schlesischen Handel 
zu hintertreiben.153 Die Folgerung Ernsts aus dieser Konfliktlage, die er dem mark-
gräflichen Gesandten für seinen Herrn mitgab, lag klar auf der Hand: Man müsse 
wohl die Lösung durchziehen, nachher aber könne man miteinander reden und einen 
gemeinsamen Ausweg suchen. Damit war die Taktik gegenüber Markgraf Georg 
festgelegt, die übrigen Gespräche dienten nur zur Verdeutlichung der Lage: Bei der 
nächsten Besprechung, über die Gendorff am Tag darauf seinem Herrn berichtete, 
erwähnte Herzog Ernst, dass er für die Ablösung der beiden schlesischen Herzogtü-
mer erst 40.000 Gulden in Münzen beisammen habe, der Rest liege noch bei seinen 
Brüdern und in Augsburg. Als Gendorff dies König Ferdinand mitteilte, beruhigte 
ihn der und erklärt ihm, die Brüder des Passauer Bischofs hielten das Geld noch zu-
rück, aber er würde das nötige veranlassen, dann würde wohl etwas später gezahlt.154 
Damit musste für Gendorff klar sein, dass Herzog Ernst gegenüber dem König die 
Fiktion der Ablöse der Fürstentümer weiter aufrechterhielt. Einige Tage später bat 
Herzog Ernst Gendorff in seine Herberge, um ihm Anhand des Briefwechsels zwi-
schen ihm und seinen Brüdern deren Haltung zu dokumentieren. Dem Gesandten 
wurde klar, dass die Herzöge nur zahlen wollten, wenn die Ablöse auch tatsächlich 
stattfinden würde, sie wüssten aber, dass Markgraf Georg die beiden Herzogtümer 
nicht aufgeben wollte, zumal bis nicht alle strittigen Punkte mit König Ferdinand 
geklärt wären.155 

Da, wie wir diesen Berichten entnehmen können, Herzog Ernsts weltliche Fürs-
tenträume bereits 1535 verflogen gewesen sein müssen, musste sein Ziel jetzt die 
Einbringung des vereinbarten Pfandgeldes sein. Vermutlich unter dem Vorwand, die 
Ablösung jetzt schnell durchziehen zu können, erbat er sich vom König Unterstüt-
zung. Dieser sandte seinen Rat Jacob Franckfurter, jenes Gesandten, der auch über 

152 StANü, AAA 533, f. 611v.
153 StANü, AAA 533, f. 611v–612r.
154 StANü, AAA 533, f. 535–538.
155 Schreiben Gendorffs aus Innsbruck, gegeben am 3. Mai 1536 (StANü, AAA 533, f. 587f).
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die Intrigen Dr. Leonhard Ecks berichtete. Offensichtlich unter Umgehung dieses 
einflussreichen Ratgebers kam man dann schnell zu Ergebnissen: 

Am 16. Juni 1536 beurkundete Herzog Ernst seinen Verzicht auf Mitregierung, 
auf seine Erbschaftsansprüche etc., außer die männliche Linie seiner Brüder würde 
aussterben.156 

Am 22. Juni quittierte Herzog Ernst seinen Brüdern den Erhalt von 225.000 
Gulden, der Gulden zu 15 Patzen gerechnet, zum Ausstellungsdatum.157 

Am selben Tag verpflichtete sich Herzog Ernst gegenüber seinen Brüdern, dass 
wenn binnen Jahresfrist die Ablösung der Fürstentümer Oppeln und Ratibor nicht 
geschehe, der zwischen ihnen drei Brüdern abgeschlossene Vertrag, gegeben Ingol-
stadt den 23. Januar 1535, in Vollzug kommen würde, d. h., dass Herzog Ernst die 
übergebene Geldsumme wieder zurückstellen sollte.158 

Am 1. Juli beurkundete Herzog Wilhelm für sich und seinen abwesenden Bruder 
die Verpflichtung Herzog Ernst binnen Jahresfrist die noch schuldigen 50.000 Gul-
den auf die vertragsmäßige Summe von 275.000 Gulden zur Ablösung der schlesi-
schen Herzogtümer Oppeln und Ratibor zu entrichten.159 

Binnen zweier Wochen war die Angelegenheit durchverhandelt und beurkundet. 
Zu einem endgültigen Abschluss kam sie dann aber erst nach Rückkunft Herzog 
Ludwigs von seinem Italienabenteuer. 

Am 26. Januar 1537 beurkundeten Herzog Wilhelm und Herzog Ludwig ge-
meinsam ihren Verzicht auf die 275.000 Gulden, wenn die Auslösung der beiden 
Fürstentümer nicht erfolgreich sein sollte.160 

Am 21. Februar schließlich verglich man sich noch über die ausstehenden 50.000 
Gulden dahingehend, dass die beiden Älteren dem Jüngeren innerhalb eines Monats 
10.000 Gulden zu zahlen hätten, auf Abschlag derjenigen 50.000 Gulden welche 
ihm binnen Jahresfrist zu entrichten waren.161 

Nach außen hin hielt Ernst seine Ansprüche aufrecht, steigerte sogar noch sein 
Interesse, indem er streute, dass er die Fürstentümer Oppeln und Ratibor nicht nur 
pfandweise, sondern dass er auch das Erbrecht für seine Nachkommen erwerben 
wollte.162 Niemand wird an seinen lauteren Absichten gezweifelt haben, nachdem 
er sich auch noch von den böhmischen Ständen die Verpfändungsurkunde König 
Ferdinands vom 2. Januar 1536 auf dem Landtag von 1537 in einer relativ auf-
wändigen Urkunde bestätigen ließ.163 Damit hatte jetzt Ernst alle kalkulierbaren 
156 BayHStA, GHA HU Nr. 994.
157 BayHStA, KB ÄA Nr. 4044, f. 77v–78v, f. 53r–54v eine Aufstellung wann, von wo, in welchen Behält-

nissen Herzog Ernst die Summe von 225.000 Gulden in bar erhalten hat.
158 BayHStA, GHA, HU Nr. 1004.
159 Original: BayHStA, GHA HU Nr. 1005; Abschrift: BayHStA, KB ÄA Nr. 4044, f. 21r–22v.
160 BayHStA, GHA HU Nr. 1006.
161 Orig.: BayHStA, GHA, HU Nr. 1007; Abschriften: BayHStA, KB ÄA Nr. 4044, f. 69r–70v, ebenso, 

wohl der Entwurf mit Korrekturen f. 81r–82v, und weitere Abschrift f. 88r–89v.
162 Markgraf Georg behauptet dies in einer Instruktion vom 4. November 1536 (StANü, AAA 533, 

f. 343f.)
163 Schon im April 1536 hatte man in Prag gemunkelt, Herzog Ernst wolle die Bestätigung des Landtages 

einholen (StANü, AAA 533, f. 223–226, dasselbe nochmals f. 514–517). Die landschaftliche Bestäti-
gungsurkunde ist datiert auf den 14. April 1537. Sie ist inhaltlich identisch mit der königlichen Vorur-
kunde (vgl. oben S. 39) und trägt auch die Unterschrift Ferdinands. Nach dem Schluss der Hauptur-
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Entwicklungen abgedeckt: Wären wider Erwarten die beiden Fürstentümer doch 
in seinen Besitz gekommen, hätte er sich nicht nur das finanzielle Polster geschaf-
fen, dass er hätte schnell reagieren können, ohne von seinen Brüdern behindert zu 
werden, er hätte rechtlich alle erforderlichen Schritte, die bis zu diesem Zeitpunkt 
möglich gewesen waren, unternommen, und er hätte auch schon den Hut um deren 
Erbfähigkeit in den Ring geworfen gehabt. Wäre das schlesische Geschäft geplatzt, 
so hätte er genügend Kapital sich anders zu orientieren, was er dann gut zehn Jahre 
später auch getan hat. 

König Ferdinand schien auch vorläufig noch in der causa Ernesti recht engagiert 
gewesen zu sein: Im Juli 1537 schickte er einen Gesandten zu Markgraf Georg, um 
den Druck auf ihn zu erhöhen,164 aber dann wurde es still um die Angelegenheit und 
im August ließ der König den Markgrafen wissen, dass man Herzog Ernst anderwei-
tig befriedigen werde, ohne zu vergessen vom Landgrafen nochmals 50.000 Gulden 
Ablöse zu fordern.165 

zusammenfassung: Aktion ratibor und oppeln 
Die Versuche Herzog Ernsts, über die Mitregierung im Herzogtum Bayern, die 

von seinen Brüdern, Herzog Wilhelm IV. und Ludwig X., rigoros und ohne wirk-
lichen rechtlichen Rückhalt abgewiesen wurden, aus dem ungeliebten geistlichen 
Stand wieder ins weltliche Leben zurückzukehren, scheiterten. Nachdem auch sein 
Bemühen über die Reichsgerichte und den Kaiser an sein Recht zu kommen nicht 
zielführend war, näherte sich Ernst 1532 König Ferdinand I. von Böhmen und Un-
garn an. 

Die Interessen der beiden Nachgeborenen trafen sich in der sich entwickelnden 
Annäherung der Häuser Habsburg und Wittelsbach symbiotisch. Herzog Ernst sah 
nun die von Ferdinand gebotene Möglichkeit, im Machtbereich des Habsburgers ein 
neues Fürstenleben zu beginnen, und er gewann einen Verbündeten, der mächtig 
genug war, um seinen Brüdern einen angemessenen Preis für seinen Verzicht auf 
die Teilhabe am Herzogtum Bayern abzufordern. König Ferdinand dagegen konnte 
die beiden bayerischen Herzöge, die ihm massiv die Anerkennung seiner Wahl zum 
römischen König verweigert hatten, durch hohe Geldforderungen für Ernst schädi-
gen, ohne die vom Bruder, Kaiser Karl V., geforderte Einigung mit den regierenden 
Wittelsbachern zu gefährden. Dies war ihm wohl deshalb möglich, weil er den Her-

kunde auf der Versoseite des 6. Blattes, findet sich auf der Rectoseite des 7. Blattes folgender Vermerk: 
„Zu noch merer vnnd pesser versicherung vnd vesster bekhrefftigung ist dieser kunigelicher brief vnd 
diese alle hanndlung darinnen vnd hieuor begriffen auf den lanndtag so auf den Montag nach Oculi in 
der vassten (5. März 1537) im tausent fünffhundert vnd im sibenunddreissigisten jar ausgeschriben vnd 
zu Prag gehalten worden von gemainen stennden als die von iren wegen etlich sunder ausschuß aus jeg-
elichen stannd als die Relatores dar zue geordent in die Lanndtafl eingeleibt vnd eingeschriben vnd vber 
solhes alles mit des kunigreichs vnd der Chron Behann Lannds Innsigl mit aller Stannd verwilligung von 
ir aller stannd wegen auch hie neben vnd mit vefertigt vnd bekrefftigt worden Beschehen zu Prag am 
vierzehenten tag Apprillis im tausentfünffhundert vnnd im sibenunddreissigisten Jare.“ Es handelt sich 
wieder um ein Pergamentlibell, diesmal aus 4 Doppelblättern, mit 2 Siegeln. Das große Wappensiegel 
des Königs hängt an einer goldgeflochtenen dicken Kordel, und das große Siegel des Königreichs Böh-
men an einer silbergeflochtenen dicken Kordel, die gleichzeitig als ‚Fadenheftung‘ des Libells dienen 
(BayHStA, GHA, HU Nr. 1002).

164 BayHStA, KB ÄA Nr. 4044, f. 97r–100v.
165 StANü, AAA 533, f. 346–347.
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zögen mit der Würdigung der causa Ernesti vor den Reichsinstitutionen drohte, was 
sicherlich nicht im Sinne von Wilhelm und Ludwig gewesen wäre, da der Ausgang 
ungewiss, wenn nicht schädlich für ihre Interessen gewesen wäre. Außerdem hatte 
sich die bayerische Politik so in ihren eigenen Intrigen verfangen, dass eine Einigung 
mit Habsburg zwingend wurde. Aber König Ferdinand verfolgte noch ein zweites 
Ziel mit der ‚Ansiedlung‘ Herzog Ernsts in Schlesien. Er glaubte den evangelischen, 
mächtigen Markgraf Ernst von Brandenburg aus seinem Machtbereich verdrängen 
zu können, was er fast seit Beginn der Machtübernahme im Königreich Böhmen mit 
aller Härte schon versuchte. 

Anfänglich schien alles reibungslos zu laufen, die rechtlichen Voraussetzungen 
wurden bis zur Anerkennung der Verpfändung der beiden schlesischen Herzogtümer 
Oppeln und Ratibor mit verschiedenen Zugehörungen durch König Ferdinand an 
Herzog Ernst geschaffen, die erforderlichen Finanzmittel wurden von den regieren-
den bayerischen Herzögen zum größten Teil in bar zur Verfügung gestellt, nur Mark-
graf Georg spielte nicht mit. Er leistete hinhaltenden Widerstand, gestützt auch auf 
seine evangelischen Verwandten und Verbündeten. 

Wir wissen nicht, was Herzog Ernst schließlich dazu bewogen hat den Plan, sich 
in Schlesien einzukaufen, aufzugeben. War es die Verschwägerung mit Markgraf 
Georg? Die jüngere Schwester Herzog Ernsts, Susanne (* 2. April 1502; † 23. April 
1543), war in erster Ehe mit Markgraf Kasimir (* 27. September; † 21. September 
1527), dem älteren Bruder Markgraf Georgs, verheiratet, für ihren Sohn, Markgraf 
Albrecht Alcibiades (* 28. März 1522; † 8. Januar 1557), führte Markgraf Georg die 
Vormundschaft. Oder sah Herzog Ernst die Unwägbarkeiten, die ein Pfandschafts-
besitz im Machtbereich König Ferdinands mit sich bringen konnte? Diese waren 
nicht unschwer an Beispiel Markgraf Georgs zu erkennen. Und Ernst hatte kein 
Reichsfürstentum und mächtige Verbündete hinter sich, wie Markgraf Georg, im 
Gegenteil, er musste davon ausgehen, dass sich seine Brüder bei gegebenem Anlass 
gegen ihn stellen würden, jedenfalls auf ihn keinerlei Rücksicht nehmen würden. 
Diese Haltung der Herzöge Wilhelm und Ludwig war übrigens auch der Grund, 
weswegen sich die politischen Optionen, die die geistlichen Pfründen Herzog Ernsts, 
Hochstift Passau und Erzstift Salzburg, für die langfristige Politik Bayerns geboten 
hätten, nicht entfalteten.

Nachdem Ernst die Gelder seiner Brüder uneingeschränkt in die Hand bekom-
men hatte, scheint er sich vorsichtig und offensichtlich ohne König Ferdinand zu 
verärgern aus dem Geschäft zurückgezogen zu haben. Allerdings nicht, ohne sich 
beim König zu versichern, dass die Türe in das böhmische Königreich noch offen-
stehe.

herzog ernst, pfandherr der grafschaft glatz 
Lässt sich der Versuch Herzog Ernsts die schlesischen Herzogtümer Oppeln und 

Ratibor zu erwerben recht gut nachvollziehen, so ist das tatsächliche Festsetzen 
des Wittelsbachers in der Grafschaft Glatz nur schwer zu fassen. In der jüngsten 
einschlägigen Arbeit wird der Erwerb folgendermaßen beschrieben:166 „Bereits zwei 

166 H. Kammermayer: Herzog Ernst von Bayern, konfirmierter Erzbischof von Salzburg, als Pfand- und 
Landesherr der Grafschaft Glatz…, S. 167.
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Jahre vor dem Tod Johanns von Pernstein (1548) erfolgten Verhandlungen über 
die Abtretung der Pfandherrschaft nach seinem Ableben. Seine drei Söhne Jaro-
slaw, Wratislaw und Adalbert, die das Erbe ihres Vaters zunächst angetreten hat-
ten, übergaben dann auf der Grundlage eines am 14.11.1549 in Prag ausgefertigten 
Vertrags mit Bewilligung des böhmischen Königs und der Genehmigung durch die 
böhmischen Stände das Pfandrecht für 140.000 Gulden an Herzog Ernst von Bay-
ern. Gleichzeitig wurde der neue Pfandinhaber als böhmischer Landsasse aufge-
nommen.“ Als Belege kann dieser Autor, der Verfasser der ersten umfangreichen 
Biographie Herzog Ernsts, nur eine Abschrift aus dem Glatzer Stadtarchiv, heute 
im Staatsarchiv Breslau, und darauf fußend ein lokales Geschichtswerk und ein Ar-
chivrepertorium nennen,167 obwohl er ausgiebige Archivstudien angestellt hatte.168 
Auch meine eigenen Recherchen in München und Wien blieben bisher weitgehend 
ergebnislos. 

Einige Quellensplitter lassen aber vermuten, dass der Erwerb der Grafschaft 
komplizierter war als er sich vordergründig darstellt. Die Grafschaft Glatz war erst 
1538 an Herrn Johann von Pernstein (tsch.: Jan z Pernštejna; * 14. November 1487; 
† 8. September 1548), einem der mächtigsten Fürsten Böhmens und Mährens, 
Führer der Linksutraquisten, von König Ferdinand verpfändet worden.169 Dieser 
versuchte bereits 1545 diesen Besitz wieder abzustoßen, wir wissen aber nicht ob 
bereits Herzog Ernst der Interessent war.170 Jedenfalls war es Johann selbst, der 
die Grafschaft Glatz an Herzog Ernst verkaufte, dies geht aus einem Schreiben des 
Ernst Gellhorn zu Alten Greckau und Roge,171 das dieser bald nach dem Tod Herzog 
Ernsts an Kaiser Ferdinand sandte, hervor. Ernst Gelhorn berichtet darin, dass er be-
reits mit dem verstorbenen Johann von Pernstein über den Kauf des Guts Lantfried, 
genannt Hummel,172 handelseinig war, als der inzwischen auch verstorbene Herzog 
Ernst Einspruch erhob, mit der Maßgabe, er würde die Grafschaft Glatz nicht kau-
fen, wenn er das Gut Lantfried nicht dazu erwerben könne. Daraufhin trat Johann 
von Pernstein von der Zusage gegen Ernst Gellhorn zurück und entschuldigte sich 

167 Ebd., Anm. 19.
168 Vgl. das Quellenverzeichnis in: H. Kammermayer: Herzog Ernst von Bayern (1500–1560)…
169 W. Eberhard: Monarchie und Widerstand…, S. 316; vgl. dazu Die böhmischen Landtagsverhandlungen 

und Landtagsbeschlüsse vom Jahre 1526 an bis auf die Neuzeit 1. Hg. Landesarchiv des Königreiches 
Böhmen, bearb. von J. Frdr. Novák, K. Krofta. Prag 1877, S. 445, Nr. 264, und 449, Nr. 266.

170 1545 wird in einer ‚Neuen Zeitung‘ den Herren von Rosenberg mitgeteilt, dass die böhmischen Land-
stände auf Bitten der Glatzer Stände den Verkauf oder die Verpfändung der Grafschaft nicht zuge-
stimmt haben, da die Veräußerung der Grafschaft auf Grund ihrer ständischen Privilegien untersagt sei 
(Die böhmischen Landtagsverhandlungen…, S. 627, Nr. 329).

171 Bestimmung der Person nach: A. Herzig, M. Ruchniewicz: Geschichte des Glatzer Landes. Hamburg 
2006, S. 70.

172 Es handelt sich um die Herrschaft „Lantfried“ bzw. „Landfrede“, deren Zentrum eine Burg auf einem 
Kegel der heute noch Hommole heißt, bildet. Der Name „Lantfried“ ist bereits im 14. Jahrhundert 
belegt, vgl.: Franz Albert: Die Geschichte der Herrschaft Hummel und ihrer Nachbargebiete. Archiva-
lische Studien zur Grafschaft Glatz, Erster Teil: Die Herrschaft Hummel bis zum Jahre 1477. Münster 
1932 (hier zitiert nach: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=16142), S. 109ff, Nr. 156 (zu 
1366), S. 113, Nr. 171 (zu 1387), S.113f, Nr. 172 (zu 1388) etc. in einer Urkunde von 1403 wird dann 
erstmals das „castrum Landfrede alias dictus Homole“ genannt (ebd., S. 138, Nr. 178b). Der Berg-
rücken Hommole liegt oberhalb des Zusammenflusses von Dřevič und Metuje, westlich des kleinen 
Ortes Žabokrky an der Staatsstr. 303.
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bei diesem.173 Es dauerte dann tatsächlich noch bis Ende 1549, ehe Herzog Ernst 
seinen neuen Besitz von den Söhnen des inzwischen verstorbenen Johann von Pern-
stein in Empfang nehmen konnte (2. Dezember 1549).174 Am 10. Dezember 1549 
übergab er dann seinem ältesten Sohn Eustach die Herrschaft Lantfried, genannt 
Hummel. Eustach, Sohn aus einer unebenbürtigen Ehe Ernsts mit einer Niederade-
ligen, hatte der erwählte Salzburger Erzbischof bereits 1547 als er achtzehn Jahre alt 
wurde, durch Kaiser Karl V. legitimieren und in den Ritterstand erheben lassen.175 
Im Jahr 1550 schloss Ernst die rechtliche Sicherung seines schlesischen Besitzes 
ab, und regelte noch die Versorgung seiner übrigen fünf Kinder, wobei eines noch 
ungeboren war.176 

Es gab zwei Gründe, die den erwählten Salzburger Erzbischof dazu veranlassten 
sein Haus zu bestellen: Er laborierte zu dieser Zeit an einem akuten Blasen- und/
oder Nierenleiden177 und das Ende seiner Administratorenzeit war für 1550 zu er-
warten, da seine Dispens auslief. Dass diese noch um vier Jahre verlängert wurde, 
war nicht abzusehen. Als er sich dann 1556 endgültig nach Glatz zurückzog, nach-
dem er seinem Neffen, Herzog Albrecht V., nochmals 150.000 Gulden abgenom-
men hatte,178 schien alles geregelt zu sein. Es ist verwunderlich, dass er kein Testa-
173 HHStAW, Länderabteilung Schlesien Karton 1 Fasz. 1, f. 27r.
174 H. Kammermayer: Herzog Ernst von Bayern (1500–1560)…, S. 357.
175 Im Österreichischen Staatsarchiv Wien, AVA Adel RAA 104.13 ist der Entwurf des Adels- und Wap-

penbriefs Kaiser Karls V. vom 26.11.1547 mit den Korrekturen und Vermerken der kaiserlichen Kanzlei 
erhalten. Eine Abschrift findet sich als Anhang eines Schreibens Eustachs an Kaiser Ferdinand I. wohl 
aus dem Jahr 1561 (HHStAW-Länderabteilung Schlesien Karton 1 Fasz, Konv. 1, f. 25, f. 29r–f. 33r); 
eine weitere Abschrift gibt es in BayHStA, Adels-und Wappenbriefe Nr. 228, ohne dass wir den Über-
lieferungszusammenhang erkennen können.

176 In BayHStA, KB ÄA Nr. 4049, f. 393r–398v findet sich das gesamte Vertragswerk, das zur Versorgung 
der fünf Kinder zwischen Ernst und seinem Sohn Eustach abgeschlossen worden war: f.  393r–396v 
der Kanzleientwurf der Verschreibung Herzog Ernsts von 12.000 fl. Hauptsumme auf das Ungeld von 
Tulln (Böhmen), die ihm König Ferdinand I. überschrieben hat, an seinen Sohn Eustach von Lannds-
frid. Diesem hat Ernst auch das Original der königlichen Verschreibung übergeben. Weiteres wird in 
der Urkunde bestimmt: Sowohl aus der Hauptsumme wie aus dem Zins solle Eustachs Schwester 
Brigitta den dritten Teil erhalten und diesen auch zum Heiratsgeld verwenden. - Eustach solle mit den 
Erträgen aus den restlichen 8.000 fl. auch das Fortkommen der beiden Kinder Justinian und seiner 
Schwester Justina, finanzieren. Es sind die Kinder der Cristina Schmaltzin, die wohl noch mit einem 
dritten Kind schwanger ist, das Eustach ebenfalls versorgen solle, wenn es am Leben bleibt. -Der von 
Eustach zu leistende Unterhalt wird auf den folgenden Seiten detailliert geregelt. Die Urkunde wurde 
ausgestellt in Salzburg am 15. September 1550. f. 397: Der originale Gegenbrief auf Pergament des 
Eustach von Lanndsfrid gegeben in Salzburg am 22. September 1550. Die Urkunde ist besiegelt mit 
Eustachs eigenem Siegel (Siegelankündigung), das Siegel selbst aber ist unkenntlich. Geregelt werden 
in dieser Urkunde die Leistungen des Eustach gegenüber dem Justinianum, Sohn der Clara Bergerin: 
Er solle dem Buben erziehen, ihm in der Ausbildung jährlich 25 fl reichen und ihm 500 fl Heiratsgut 
geben. (Am Rücken der Urkunde ist vermerkt: „Clara Sune“) f. 398: Zweiter originaler Gegenbrief 
auf Pergament des Eustach von Lanndsfrid, gegeben zu Salzburg am 22. September 1550, in dem die 
Versorgung der drei Kinder der Cristina Schmaltzin, Justinianus, Justina und ein Ungeborenes, geregelt 
wird. Den beiden Geschwistern Eustach und seine Schwester Brigitta sollen für die Erziehung sorgen 
und den für die drei Kinder bestimmten Anteil von 8.000 fl. aus der Hauptsumme für deren Hoch-
zeitsgeld verwenden. (Am Rücken der Urkunde ist vermerkt: „Cristina Kinder“).

177 BayHStA, GHA, Nr. 1135; vgl. dazu H. Kammermayer: Testament, Tod und Verlassenschaft des kon-
firmierten Erzbischofs von Salzburg, Herzog Ernst von Bayern. „Mitteilungen der Gesellschaft für 
Salzburger Landeskunde“ Bd. 152, 2012, S. 79–103, hier S. 82f.

178 S. v. Riezler: Geschichte Baierns 4…, S. 444, und H. Dopsch: Bauernkrieg und Glaubensspaltung . 
[In:] Geschichte Salzburgs, Stadt und Land Bd. 2,1. Hg. H. Dopsch, H. Spatzenegger. Salzburg 1988, 
S. 116; H. Kammermayer: Herzog Ernst von Bayern (1500–1560)…, S. 275f.
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ment verfasst haben soll, zumal er bereits 1550, im Angesicht des Todes ein solches 
niedergelegt hatte. Als er am 7. Dezember 1560 die Augen schloss, munkelte man 
von Vergiftung.179 

Womit Herzog Ernst nicht gerechnet hatte, war die Hinterhältigkeit seines Nef-
fen Albrecht V. und dessen Schwiegervaters, Kaiser Ferdinand I., langjähriger Pro-
tektor Ernsts. Bereits im Dezember 1558, also immerhin zwei Jahre vor dem Tod 
Herzog Ernsts, suchte Herzog Albrecht über seinen Kanzler, wahrscheinlich Dr. 
Johann Schwabach, ehemals Kanzler Herzog Ernsts in Passau,180 geheimen Kontakt 
zu seinem Schwiegervater, Kaiser Ferdinand I., wegen der Grafschaft Glatz. Ferdi-
nand signalisierte daraufhin Wohlwollen.181 Wenige Monate später wurde man sich 
handelseinig: Am 29. März 1559 erklärte der Kaiser Herzog Albrecht V. beim Tod 
Herzogs Ernsts zu dessen Erben, da keine sonstigen legitimen Erben existierten. 
Explizit wurde die Grafschaft Glatz, die Herrschaft Bottenstein und die fahrende 
Habe genannt.182 In dieser Urkunde wurde explizit festgestellt „… so dann wol-
gedachter herrtzog Ernnst kaine eeliche leibserben hete ...“, das heißt, der Kaiser 
erkannte den durch Kaiser und Papst183 legitimierten Sohn Herzog Ernsts, Eustach, 
nicht an.184 Hier wird klar erkennbar, dass der Kaiser seinem Schwiegersohn die 
Querelen ersparen wollte, die die Herzöge Wilhelm und Ludwig mit ihrem Bruder 
Ernst hatten, denn Ernst hatte 1534 nur für seine Person auf das Erbe an Bayern ver-
zichtet, Eustach könnte diese Ansprüche wiederaufleben lassen.185 Natürlich wird 
man davon ausgehen können, dass Herzog Albrecht dem finanziell stets klammen 
Kaiser auch irgendwelche einschlägigen Versprechungen gegeben hatte, was ihm si-
cherlich nicht schwer fiel, da er vermuten konnte, dass das Vermögen seines Onkels 
beträchtlich sein würde. Die Todesnachricht erhielt man in München wohl schnell, 
denn bereits elf Tage nach dem Tod Ernsts entwickelte der Münchner Hof hektische 
diplomatische Aktivitäten, die sich alle auf die von Kaiser Ferdinand erteilten Com-
missionen bezogen, also auf jene Erbschaftsverschreibung vom 29. März 1559. Am 
17. Dezember ging ein Schreiben an den Böhmischen Kanzler, am 24. Dezember an 
einen ‚Schwihart‘, er möge Albrechts Räte in der Sache Herzog Ernst unterstützen, 
da sie mit den böhmischen Verhältnissen nicht vertraut seien, wahrscheinlich am 
selben Tag ein Brief an Erzherzog Ferdinand und am 28. Dezember zwei Credenz-
179 H. Kammermayer: Herzog Ernst von Bayern, konfirmierter Erzbischof von Salzburg, als Pfand- und 

Landesherr der Grafschaft Glatz…, S. 161–205, hier S. 190f.
180 M. Lanzinner: Fürst, Räte und Landstände. Die Entstehung der Zentralbehörden in Bayern 1511–1598 . 

Göttingen 1980, S. 400f. (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 61).
181 Eigenhändiges Schreiben Ferdinands: Prag 18. Dezember 1558 (BayHStA; GHA, HU Nr. 1133) und 

nochmals 25. Dezember 1558 (ebd. Nr. 1134).
182 Orig.: BayHStA, GHA, Nr. 1135; vgl. dazu H. Kammermayer: Testament…, S. 79–103, hier S. 91.
183 Zur Legitimierungsurkunde von Papst Julius vgl. H. Kammermayer: Herzog Ernst von Bayern, konfir-

mierter Erzbischof von Salzburg, als Pfand- und Landesherr der Grafschaft Glatz…, S. 161–205, hier 
S. 169.

184 In der neueren Literatur zur Grafschaft Glatz findet der Fall des Eustach von Lantfried kaum Beach-
tung. Lediglich H. Kammermayer dringt oberflächlich in diesen Fall ein, ohne dessen Brisanz zu er-
kennen, vgl dazu im Folgenden die Belege von Kammermayer in den Anmerkungen. Kaum Beachtung 
findet Eustach etwa bei A. Herzig, M. Ruchniewicz: Geschichte des Glatzer Landes. Hamburg 2006, 
oder in den einschlägigen Aufsätzen in dem Sammelband: Kladsko.Dějiny regionu. Hg. O. Felcman, 
R. Gładkiewicz. Hradec Králové – Wrocław – Praha – Kłodzko 2012.

185 S. v. Riezler: Geschichte Baierns 4…, S. 443.
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briefe an Erzherzog Ferdinand und an Burggraf und Kanzler der Krone Böhmen, für 
eine herzogliche Delegation nach Böhmen.186 Auch der württembergische Hof, wo 
sich zum Zeitpunkt des Todes Herzog Ernsts sein Sohn Eustach aufhielt, reagierte 
sehr schnell.187 Offensichtlich rechnete man an den verwandten Höfen mit dem Ab-
leben Ernsts. Anfänglich kam es anscheinend zu einem einvernehmlichen Handeln 
der bayerischen und der württembergischen Gesandtschaften.188 Doch dies änderte 
sich, als sich die kaiserliche Seite offiziell einschaltete und die Herrschaft Lantfried, 
genannt Hummel, zugunsten des Kaisers besetzte.189 Der Kaiser zog nun mithilfe, 
aber natürlich auch zum Nutzen seines Schwiegersohns sein Revindikationsspiel, wie 
wir es schon im Fall der Fürstentümer Oppeln und Ratibor beobachten konnten, 
konsequent und ohne Rücksicht auf Recht und Gerechtigkeit durch. Nachdem ihm 
sein Schwiegersohn den Erbverzicht auf Glatz am 21. März 1561 beurkundet hatte, 
wies der Kaiser die Ansprüche Württembergs zurück und beförderte mit entspre-
chenden Anweisungen die reale Übernahme der Erbschaft, vor allem der reichen 
fahrenden Habe, durch Herzog Albrecht,190 um dann die Grafschaft am 14. Dezem-
ber 1561 offiziell wieder einzulösen. Da allerdings die Mittel fehlten, verblieb der 
Nießbrauch bei Herzog Albrecht.191 Natürlich verfolgte auch Herzog Albrecht V. 
bei diesem Handel, der finanztechnisch gesehen durchaus ein Verlustgeschäft war, 
seine eigenen Ziele. Er musste auf Lantfried verzichten, die Grafschaft Glatz war 
keine dauerhaft finanziell realisierbare Option, und was er sonst an den Kaiser zahlen 
musste, ist aus den offiziellen Papieren nicht zu erkennen. Diese Ziele Albrechts 
erkennt man deutlich in einem Bericht aus der herzoglichen Verwaltung192 vom 
Ende des 16. Jahrhunderts.193 Dieser stammt wahrscheinlich aus einem bedeutend 
umfangreicheren Akt,194 aus dem sich sonst nur noch die Abschrift des Adelsprivi-
legs, das Kaiser Karl V. am 26. November 1547 dem Sohn Herzog Ernsts, Eustach, 

186 Alle fünf Schreiben in: BayHStA, GHA, Korrespondenzakt 591/2. H. Kammermayer: Herzog Ernst 
von Bayern, konfirmierter Erzbischof von Salzburg, als Pfand- und Landesherr der Grafschaft Glatz…, 
S. 161–205, hier S. 191.

187 H. Kammermayer: Testament…, S. 92.
188 Ebd., S. 92.
189 H. Kammermayer: Herzog Ernst von Bayern, konfirmierter Erzbischof von Salzburg, als Pfand- und 

Landesherr der Grafschaft Glatz…, S. 161–205, hier S. 192.
190 H. Kammermayer: Herzog Ernst von Bayern (1500–1560)…, S. 405f.
191 H. Kammermayer: Herzog Ernst von Bayern, konfirmierter Erzbischof von Salzburg, als Pfand- und 

Landesherr der Grafschaft Glatz…, S. 161–205, hier S. 191.
192 BayHStA, Adels-und Wappenbriefe Nr. 228. Druck: J. Brunner: Schloss und Herrschaft Sattelpeiln-

stein. „Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg“ Bd. 57, 1905, S. 1–96, 
hier S. 24–26.

193 Der Bericht ist nach dem Tod Justinianus von Sattelpeilnstein, der 1591 verstorben war, verfasst wor-
den, da es dort auf der dritten Seite explizit heißt, dass dieser Justinianus „ist yzo des von Peilstains 
vatter“. (BayHStA, Adels-und Wappenbriefe Nr. 228 = J. Brunner: Schloss…, S. 1–96, hier S. 24; zum 
Tod Justinianus: ebd., S. 37)

194 BayHStA, Adels-und Wappenbriefe Nr. 228, dieser Akt enthält zwei Produkte, den „kurtzen bericht“ 
und „Eustachien vom Lanndsfrid priuilegium vnd wappenbrieff anno etc. 1547“. Da die Rückenver-
merke beider Produkte vom selben Schreiber stammen und da das zweite Produkt die Nummer zwei 
trägt, dürfen wir davon ausgehen, dass es zu einem Akt gehörte, der mindestens noch ein weiteres 
Produkt, nämlich die Nummer 1, trug. Zu diesem Akt gehörte wahrscheinlich auch Privilegienabschrift 
etc. als Urkundenbeilage, darauf weisen am Rand auch die Nummern 50, 51 und 54.
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ausgestellt hatte, erhalten hat.195 Der im Folgenden paraphrasierte Bericht trägt den 
Rückenvermerk: „Vertreulicher kurtzer bericht zwischen Eustachien vom Landsfrid 
vnd denn von Peilstain“ und darunter „NB: Wie vngleich es zuegang“: 

Da Herzog Ernst, ab 1517 Bischof von Passau und ab 1540 Bischof von Salz-
burg, nie zum Priester geweiht wurde, heiratete er die Tochter des Schwagers 
seines Hofmeisters, Margarethe von Plauenstain. Sie gebar Ernst 1529 einen Sohn 
namens Eustach und später noch eine Tochter Brigitta. Die beiden Kinder nannte 
Herzog Ernst auch in offiziellen Schreiben Sohn und Tochter. Die Tochter starb 
nach 1550 ledig. Eustach dagegen wurde am väterlichen Hof erzogen „vndt ihme 
herrnstandt gehalten worden“. 1547, als Eustach achtzehn Jahre wurde, ließ ihm 
der Vater einen Adels- und Wappenbrief von Kaiser Karl V. ausstellen, vom Kai-
ser und vom Kurerzkanzler Marx von Mainz196 eigenhändig unterschrieben und 
vom Kaiser besiegelt. Herzog Ernst übergab dem Sohn das Schloss Hummel in 
der Grafschaft Glatz in Böhmen und ließ ihn in die Landtafel eintragen. 1555 
heiratete Eustach. Nach dem Tod seiner Ehegattin, nahm Herzog Ernst eine Frau 
namens Clara Pergerin zu sich, die ihm einen Sohn, Mansuetus genannt, gebar. 
Da Herzog Ernst sie „in verdacht huelten“, wurde sie vom Hof entfernt. Schließ-
lich nahm er Cristina Schmatzin zu sich, die ihm zwei Söhne und eine Tochter 
schenkte: Justinianus, Vater des Peilnsteiners, die Tochter Justina, die den Guiarra 
heiratete, zwei Töchter gebar und dann verstarb und schließlich Justus, der ledig 
verstarb. Diese Kinder wurden durch Herzog Ernst niemals als Söhne und Töchter 
bezeichnet und hätten dies auch nicht beweisen können. Diese Kinder wurden 
„mehrerthail zue München in Cösten“ erzogen, da Herzog Ernst sie nicht um sich 
haben wollte. Aber er versorgte sie alle standesgemäß, indem er in einer „Donati-
on“ vom 15. September 1550 Eustach „gleichsam zum Vormunder verordnet“. Die 
12.000 Gulden sollten zu einem Drittel für die leibliche Schwester als Heiratsgut 
verwandt werden, die Verwendung des Rests für die übrigen vier Kinder wurde 
exakt durch Herzog Ernst geregelt. Alles was nicht verbraucht wurde, sollte an 
Eustach fallen. Der Verfasser rechnet dann vor, dass Eustach durch die Todesfälle 
aus diesem väterlichen Erbe 9.500 Gulden erhalten habe: Seine Schwester Brigitta 
starb unverheiratet, dadurch kam ihr Drittelanteil plus 1.000 Gulden Zinsen, also 
insgesamt 5.000 Gulden an Eustach. Justus und Mansuet starben ebenfalls ledig, 
deshalb fielen die für ersteren vom Vater vorgesehenen 4.000 Gulden und die 500 
Gulden für den anderen ebenfalls an Eustach. Der Verfasser fährt dann fort: „Dem 
Justinianus aber, als der beheurat, vnndt kinder (die von Peilnstain) verlassen, sol-
len nit mehr als die 4000 fl. bleiben. Vnndt ein mehrers hat ihn nit gebührt.“ Das 
Mehr an Ausgaben wurde wettgemacht durch den hohen Ertrag. Die Hauptsum-
me von 12.000 Gulden hatte Herzog Ernst König Ferdinand I. geliehen, wofür ihm 
dieser den Zoll zu Tulln in Böhmen verschrieben habe, diese Verschreibung existie-
195 J. Brunner: Schloss…, S. 1–96, hier S. 91–96.
196 Das ist der einzige nachweisbar falsche Fakt, der in diesem Bericht kolportiert wird, denn es gab um 

diese Zeit keinen Mainzer Erzbischof mit Namen Marx, der Amtsinhaber war Sebastian von Heusen-
stamm (* 16. März 1508; † 18. März 1555.). Wir besitzen das Original nicht mehr, aber auf der von 
Eustach von Lantfried an Kaiser Ferdinand eingesandten Abschrift, die offensichtlich die ‚Originalgra-
phik‘ der Urkunde nachahmen sollte, findet sich links neben der Unterschrift des Kaisers eine weitere 
Unterschrift „Max: Archidux“. Vielleicht war die falsche Lesung dieser Unterschrift die Ursache für 
den vorliegenden Fehler (Beleg oben, Anm. 175 und unten, Anm. 199).
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re noch. Nach dem Tod Herzog Ernsts glaubte Eustach, in etlichen Dingen, die er 
auch schriftlich belegen konnte, Erbe zu sein, er verließ sich getrost darauf, dass er 
das böhmische Landrecht197 bemühen könne, und dass er in der Landtafel als Sohn 
Herzog Ernsts verzeichnet war. Deshalb hatte Eustach Herzog Albrecht IV. nicht 
sonderlich beachtet, sondern sich dessen Ungnade zugezogen. Es kam aber dann zu 
Ereignissen, die man erzählen muss: Herzog Albrecht erließ König Ferdinand die 
Hauptsumme aus der Maut zu Tulln, wofür Herzog Albrecht zum Universalerben 
Herzog Ernsts erklärt und eingesetzt wurde, sowohl für die Grafschaft Glatz, die 
Herrschaft Landtfried als auch für Ernsts fahrende und sonstige liegende Verlas-
senschaft. Herzog Albrecht brachte das ganze Erbe, rund 300.000 Gulden, umge-
hend in seine Hand. Auch konnte bei dieser Gelegenheit eine Streitsache zwischen 
Böhmen und der bayerischen Hauptmannschaft Furth beigelegt werden. Eustach 
bemühte unter großem finanziellem Aufwand den Rechtsweg in Böhmen und zog 
gegen Herzog Albrecht auch vors Kammergericht. Es half ihm alles nichts, außer 
dass er noch tiefer in die Ungnade Herzog Albrechts fiel. Er musste sich schließ-
lich 1561 in München auf einen Vertrag einlassen, in dem ihm 11.700 Gulden 
überlassen wurden. Der Verfasser fährt fort: „Mit welchem seinem aigenen Willen 
vnndt hailosen gemüeth, er Eustach gestorben vnndt verdorben, vnndt seine kinder 
yezo spott vnndt schaden leiden vndt entgellten müssen.“ – Diese Formulierung lässt 
vermuten, dass Eustach wahnsinnig geworden war oder Selbstmord begangen hat-
te. Dass Eustach von Landtfried päpstliche und kaiserliche Freiheiten innehatte, 
die ihm und seinen Kindern den Freiherrnstand sichern sollten, darüber wolle der 
Verfasser gar nicht sprechen. Obwohl Eustach als wirklicher Sohn Herzog Ernsts 
zu gelten habe, im Gegensatz zu den anderen Kindern, insbesondere zu den Kin-
dern der „Schmazin“, zogen diese, auch durch die Hilfe ihrer Verwandten, Bürger 
zu München, die Aufmerksamkeit Herzog Albrechts auf sich, sodass Justinianus 
am Hof als Junker aufgenommen wurde und seine Schwester ins herzogliche Frau-
enzimmer aufgenommen wurde. Als Justinianus die Geböckhin aus dem herzogli-
chen Frauenzimmer heiratete, stieg sein Ansehen und durch die herzogliche Gna-
de erhielt er die Herrschaft Peilstein, nach der er dann benannt wurde, und dazu 
Miltach und Tragenschwandt. Der Verfasser schließt seinen Bericht mit folgender 
bitteren Bemerkung: „Ist vnndt bleibt also Eustachius von Landfridt vergessen vnn-
dt ausgeschlossen. Vnndt die Peilstainischen bringen sich herfür vnndt bekhomen 
den nutz, der billig Eustachius gehört soll haben.“

Einige Details zur „Enteignung“ des Eustach von Lantfried kann man aus einem 
Schreiben von ihm an Kaiser Ferdinand, das vermutlich Ende 1561, vielleicht auch 
später verfasst worden ist, ergänzen.198 Eustach bat den Kaiser um Hilfe, das ihm wi-
derfahrene Unrecht wieder gut zu machen. Er erläuterte, dass er durch kaiserliches 
und päpstliches Privileg als ehelich Geborener erklärt und in den Ritterstand erho-
ben worden sei und legte Abschriften der beiden Urkunden bei.199 Er übersandte die 

197 Das höchste Standesgericht des böhmischen Adels: https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6hmisches_
Landrecht .

198 HHStAW-Länderabteilung Schlesien Karton 1 Fasz. 1, f. 21r–24r.
199 Ebd. f. 25r–26v und 29r–30r: Urkunde Karls V.; f. 31r–32v: Urkunde Papst Julius III.
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Abschrift der Urkunde, durch die ihm sein Vater Lantfried übereignet hatte,200 und 
wies ausdrücklich darauf hin, dass er dieses Gut nicht nur über Jahr und Tag wider-
spruchslos besessen und genutzt habe und dass ihm die Glatzer Landschaft seinen 
Besitz bestätigt habe, wie es das Recht erforderte.201 Und dann kam er zur Sache: Als 
er mit Frau und Kind zu Besuch in Ulm war, verstarb sein Vater. Sofort erschienen 
kaiserliche Kommissare und forderten seine Untertanen auf, dem Kaiser Erbpflicht 
und Huldigung zu tun. Als sich diese weigerten, gab man ihnen zwanzig Tage Zeit, 
dann hat man das Gut „on alle vorgehende vorladung clag vnnd antwortt vrtaill 
vnd recht eingezogen“. Er bat den Kaiser außerdem, das Gut Lantfried dem Ernst 
Gellhorn verkaufen zu dürfen. Schließlich teilte er dem Kaiser mit, dass man ihm, 
nachdem ihn der Kaiser in seiner Angelegenheit an den bayerischen Herzog Albrecht 
gewiesen habe und er bei diesem auch vorstellig geworden war, aber dort erklärte, 
dass Lantfried durch den Kaiser eingezogen worden war und man daher in München 
nicht zuständig sei, zumal der Kaiser inzwischen der Grafschaft Glatz „regierer vnnd 
inhaber“ sei. Die letzte Bemerkung lässt vermuten, dass das Schreiben nach dem 
14. Dezember 1561 abgefasst worden ist, da erst dann Kaiser Ferdinand als Inhaber 
gelten kann.202 Wir dürfen vermuten, dass Eustach gegenüber dem Kaiser wohl nicht 
alle Fakten auf den Tisch gelegt hat, denn aus dem beiliegenden Schreiben des Ernst 
Gellhorn von Alten Greckau und Roge203 lässt sich entnehmen, dass Eustach dieses 
Gut noch zu Lebzeiten des Vaters verkaufen wollte, was dieser aber verhinderte und 
es dann zu einem Schleuderpreis nach der Enteignung, mit der Maßgabe, es handle 
sich dabei um einen Irrtum und der Kaiser werde das Gut sowieso wieder zurück-
stellen, trotzdem an Ernst Gellhorn veräußerte. 

Ahnte Eustach was kommen würde, oder hatte er von den Intrigen Albrechts 
Wind bekommen? War er deshalb in Ulm, vermutlich bei der württembergischen 
Verwandtschaft? Wollte Eustach vielleicht gar in das evangelische Württemberg 
übersiedeln? Nach derzeitigem Stand der Forschung lassen sich all diese Fragen nicht 
beantworten. Aber sicher können wir auf Grund der vorliegenden Quellen sagen, 
dass das Handeln von Herzog Albrecht IV. in der Erbschaftsangelegenheit Herzog 
Ernsts nicht hauptsächlich von wirtschaftlichen Interessen bestimmt war, sondern 
dass es zu aller forderst um die Ausschaltung des potentiellen Miterben Eustachius 
von Lantfried ging. Deshalb auch das stillschweigende und teure Eingehen des Her-
zogs auf die kaiserlichen Wünsche bezüglich der Herrschafts- und Nutzungsrechte 
an der Grafschaft Glatz. Dafür lieh ihm der Kaiser seinen administrativen Arm, 
unter Umgehung allen Rechts, um Eustach von Lantfried so intensiv wie möglich zu 
schädigen, im Endergebnis, um ihn zu vernichten. Dass es in der ganzen Transaktion 
nicht nur ums Geld ging, ist auch aus der großzügigen Behandlung der überlebenden 
„illegitimen“ Abkömmlinge Herzog Ernsts durch seinen Neffen Herzog Albrecht V. 
abzuleiten. 

200 Ebd. f. 36r–37v: gegeben zu Glatz am 9. Dezember 1549
201 Ebd. f. 38r: gegeben zu Glatz 14. August 1550.
202 Vgl. oben S. 48 mit Anm. 188.
203 HHStAW-Länderabteilung Schlesien Karton 1 Fasz. 1, f. 27r–28r: ohne Datum.
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flurbereinigung 
In der Zusammenschau der zwei Versuche Herzog Ernsts in Schlesien, im Macht-

bereich von König, später Kaiser Ferdinand I. Fuß zu fassen, muss man wohl als 
gescheitert betrachten, da Ernst die Interessen der Habsburger ebenso wie die der 
Wittelsbacher falsch einschätzte. Beim ersten Versuch hatte Ernst wohl gehofft, 
dass es König Ferdinand einigermaßen ehrlich mit ihm meinte und bereit war, ihm 
seinen Wunsch nach einem angemessenen weltlichen Fürstentum erfüllen zu wollen 
und zu können. Als Ernst bemerkte, dass der böhmische König unter dem Vorwand 
der dauerhaften Einigung zwischen Habsburgern und Wittelsbachern ihn für seine 
Machtinteressen gegen den Markgrafen Georg zu instrumentalisieren versuchte, 
konnte sich Ernst noch ohne große Verluste aus dem Geschäft zurückziehen. Ob es 
nochmals dem Druck Ferdinands zu verdanken war, dass Ernst die Ablösesumme 
behalten durfte, oder ob es die Einsicht seiner Brüder war, ihre Zwistigkeiten end-
gültig zu beseitigen, werden wir nie erfahren. 

Vordergründig glückte der zweite Versuch. Sicherlich hat König Ferdinand zu-
mindest nichts dagegen unternommen, vielleicht sogar manches dafür getan, um 
nach dem Aufstand in Böhmen 1547 einen katholischen Fürsten einer befreundeten 
und verschwägerten Dynastie in Schlesien an einem strategisch bedeutsamen Punkt 
zu installieren. Herzog Ernst, ein Perfektionist, was formalrechtliche Absicherung 
anbelangte, tat alles in seiner Macht Stehende, um seinen Sohn Eustach entspre-
chend aufzubauen und ihn zu seinem Erben in den böhmischen Besitzungen zu ma-
chen, zumindest um ihm die Herrschaft Lantfried zu sichern. Es waren dann aber 
konforme Interessen von Habsburgern und Wittelsbachern, die Ernsts Ziele zerstör-
ten. Der Kaiser, als Böhmischer König agierend, sah die Möglichkeit, die Grafschaft 
Glatz seinem direkten Machtbereich einzugliedern, und Herzog Albrecht wollte mit 
allen Mitteln einen potentiellen Mitbewerber um das bayerische Herzogtum aus 
dem Weg schaffen. Dies ließ sich der Herzog einiges kosten und der Kaiser sah groß-
zügig über Recht und Gerechtigkeit hinweg und schreckte auch vor Gewaltakten 
nicht zurück. – Damit war Herzog Ernsts Lebensentwurf endgültig gescheitert und 
sein Sohn Eustach dem Wahnsinn oder dem Selbstmord preisgegeben. 

Es war ein ganz eigenwilliger Lebensweg, den der nachgeborene Herzogssohn 
Ernst einschlug. Er fand sich mit seinem Schicksal als geistlicher Fürst – er errang 
immerhin eine der wertvollsten geistlichen Pfründe im Reich – bis fast zu seinem 
Tod nicht ab. Er schwankte zwischen Aktivismus und Passivität, war aber nicht be-
reit sich auf eine ernsthafte Konfrontation mit Konkurrenten einzulassen, wie sein 
Verhalten im Fall Ratibor/Oppeln erkennen lässt. Er scheiterte schließlich an der 
Intriganz seiner eigenen Verwandtschaft. 
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HeinricH WanderWitz, 
książę ernst von Bayern albo komasacja gruntów. środkowoeuropejska dynastia 
w śląskich księstwach w połowie Xvi wieku. Studium archiwalne

Streszczenie
Książę Ernst Bawarski, trzeci syn księcia Albrechta IV Bawarskiego i jego żony Kuni-

gunde, córki cesarza Fryderyka III i siostry cesarza Maksymiliana I, otrzymał w wieku 13 
lat niższe święcenia kapłańskie i od 17 roku życia był Administratorem Księstwa Biskupie-
go w Pasawie. Kiedy zauważył, że obaj jego bracia w 1520 roku chcieli mu zamknąć drogę 
do współrządzenia, mimo że wcześniej sygnalizował niechęć do życia duchownego, rozpo-
czął trwającą dziesięciolecie szarpaninę o swoje prawa do spadku po rodzicach. Ta szarpa-
nina została przez jego współczesnych nazwana „causa Ernesti” (sprawą Ernesta). Rozwój 
tej sprawy związany był jednak nie z prawnymi wyjaśnieniami, lecz ze zmieniającymi się 
stosunkami pomiędzy najważniejszymi dynastami południowych Niemiec, Habsburgami 
i Wittelsbachami. Ferdynand I, król Czech i Węgier, późniejszy cesarz Rzeszy Niemieckiej, 
wyrachowanie skierował zainteresowanie księcia Ernsta na Śląsk, na księstwo opolskie 
i raciborskie, z których Ferdynand I starał się wyprzeć posiadacza tutejszego zastawu, 
protestanckiego margrabiego Jerzego Hohenzollerna, korzystając przy tym z pomocy Wit-
telsbachów i księcia Ernsta. Książę Ernst, po tym jak zdał sobie sprawę z ryzyka, postano-
wił wycofać się. W przeciwieństwie do tych majątków, udało się Ernstowi – ówczesnemu 
już wówczas administratorowi bogatego arcybiskupstwa salzburskiego – przejąć hrabstwo 
kłodzkie. Chciał, aby stało się ono w przyszłości jego siedzibą na starość, ponieważ przy-
znana mu przez papieża dyspensa, umożliwiająca pełnienie funkcji arcybiskupa Salzburga 
bez wyższych święceń kapłańskich, kończyła się i została co prawda jeszcze przedłużona 
do 1554 roku, ale później ostatecznie wygasła. Drugim celem było osadzenie tam swego 
syna Eustacha, którego Ernst legitymizował przed cesarzem i papieżem, aby mógł objąć je 
jako dobra rycerskie i przekazać dalej swojej rodzinie. W czasie brutalnej, łamiącej wszel-
kie prawa wspólnej akcji, zlikwidował cesarz Ferdynand I i jego zięć, książę Albrecht V 
Wittelsbach, dziedzictwo księcia Ernsta. Cesarz przejął za niewielkie pieniądze pod swoje 
bezpośrednie rządy hrabstwo kłodzkie, a bawarski książę wyeliminował potencjalnych 
konkurentów do księstwa. We wszystkich prowadzonych działaniach uwikłani w nie kato-
liccy książęta pokazali wewnątrzrodzinny makiawelizm, z którego byliby dumni renesan-
sowi książęta włoscy, jedyną ich maksymą była nieograniczona władza wczesnoabsolutnych 
książąt.

HeinricH WanderWitz

duke ernst von Bayern, or land enclosure. A central european dynasty in Silesian duchies 
in the middle of the 16th century. Study of archival records

Summary
Duke Ernest of Bavaria, the third son of Albert IV of Bavaria and Kunigunde of Au-

stria, a daughter of Emperor Frederick III and sister of Emperor Maximilian I. At 13, he 
took lesser vows and since he was 17 he was Administrator of the Prince-Bishopric of 
Passau. In 1520, having realised that despite his declared unwillingness to lead a clerical 
life his brothers were trying to prevent him from ruling, he started a ten-year struggle 
for his succession rights. His contemporaries called the struggle “causa Ernesti” (Ernest’s 
case). However, the case was not connected with legal disputes but with the changing 
relations between the most important dynasties of Southern Germany: the Habsburgs and 
the Wittelsbachs. Ferdinand I, King of Bohemia and Hungary, later Holy Roman Emperor, 
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purposefully drew Ernest’s attention to the Silesian duchies of Opole and Racibórz with a 
view to driving out the pledge holder, George Hohenzollern, with help from the Wittels-
bachs and the duke himself. Having become aware of the risk involved, Ernest decided to 
withdraw. Despite this failure, Ernest – as the administrator of the wealthy archbishopric 
of Salzburg – managed to take over the County of Glatz. The duke wanted it to be his 
residence in his old age, as the dispensation granted to him by the Pope to perform the 
office of archbishop of Sazlburg without holy orders was about to expire. The dispensation 
was prolonged till 1554, but it finally came to an end. His other objective was to establish 
there his son, Eustace, whom he legitimised before the Pope and the Emperor so that he 
could take over the land as his knightly possession and pass it on to his descendants. By 
a violent, completely lawless action Emperor Ferdinand and his son-in-law Albrecht V 
Wittelsbach liquidated Duke Ernest’s inheritance. Very cheaply, the Emperor acquired 
the Glatz County and the Bavarian duke eliminated potential pretenders to the land. The 
Catholic dukes involved in the action, whose only focus was on their unlimited power as 
early absolute rulers, showed at all stages the kind of family machiavellianism that would 
be appreciated by Renaissance Italian nobility.
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Sławomira Krupa

rodzina hrabiów Sobków z kornic 
na koszęcinie

Sobkowie herbu Kornic to rodzina, która na Śląsku została odnotowana już w XIII 
wieku, a obecność swoją zaznaczyła przede wszystkim na Górnym Śląsku, zwłaszcza 
w księstwie cieszyńskim oraz państwach stanowych: bytomskim i pszczyńskim (po-
nadto Sobkowie żyli na Pomorzu, Morawach i na Węgrzech). Najprawdopodobniej 
w 1637 roku cesarz Ferdynand III przyznał Jerzemu i Henrykowi Sobkom tytuł 
baronów Królestwa Czeskiego1 .

Na temat Sobków z Kornic można odnaleźć hasła w środkowoeuropejskich 
herbarzach sprzed 1945 roku2, także na łamach tzw. kalendarzy gotajskich ukazały 
się kilka razy informacje biograficzne dotyczące Sobków, w tym linii hrabiowskiej3 . 
Również i dzisiaj publikowane są tego typu prace4. Jednak najpoważniejsze badania 
nad rodziną Sobków prowadził opawski archiwista Franz Josef Häussler, ale nie-
stety, większość jego ustaleń pozostała w rękopisie. Opublikował jedynie zrekon-
struowaną genealogię hrabiów von Sobeck und Kornitz, baronów von Rauthen5 . 
Z rękopisu tego czerpali późniejsi badacze, przede wszystkim wiedeński genealog 

1 Dzień 26 sierpnia 1637 r. jako datę nadania tytułu barona podają: Gothaisches genealogisches Taschen-
buch der gräflicher Häuser auf das Jahr 1836. 9. Jg. Gotha 1836, s. 466 i Gothaisches genealogisches 
Taschenbuch der freiherrlichen Häuser auf das Jahr 1855. 28. Jg. Gotha 1855, s. 565; Der Adel der 
Böhmischen Kronländer. Ein Verzeichniss derjenigen Wappenbriefe und Adelsdiplome welche is den 
Böhmischen Saalbüchern des Adelsarchives im K. K. Ministerium des Innen in Wien eingetragen sind . 
Excerpirt von A. von Doerr. Prag 1900, s. 120; A. Král von Dobrá Voda: Adel von Böhmen, Mähren und 
Schlesien. Genealogisch-heraldisches Repertorium sämtliches Standeserhebungen, Prädicate, Beförde-
rungen, Incolats-Erteilungen, Wappen und Wappenverbesserungen des gesamten Adels der Böhmischen 
Krone mit Quellen und Wappen-Nachweisen. Prag 1904, s. 247; zachowany brudnopis i odpis dyplomu 
również odnoszą się tylko do roku 1637: Národni archiv Praha (dalej: NA Praha), Česká dvorská kan-
celáŕ (dalej: ČDK), inv. č. 752, karton 487; NA Praha, Salbuchy, inv. č. 48, s. 582–587. Natomiast 27 
listopada 1635 roku i 26 sierpnia 1637 roku jako daty nadania i odnowienia tytułu występują w: H. von 
Kadich, C. Blažek: Der mährische Adel. Nürnberg 1899, s. 141–142; E.H. Kneschke: Neues allgemei-
nes Deutsches Adels-Lexicon. Bd. VIII. Leipzig 1930, s. 514.

2 J. Sinapius: Schlesischer Curiositäten Erste Vorstellung, Darinnen die ansehnlichen Geschlechter Des 
Schlesischen Adels, Mit Erzehlung Des Ursprungs, der Wappen, Genealogien, der qualificirtesten Cava-
liere, der Stamm-Häuser und Güter beschrieben [...]. T. I. Leipzig 1720, s. 154–159; J. Sinapius: Des 
Schlesischen Adels Anderer Theil, Oder Fortsetzung Schlesicher Curiostäten, Darinnen Die Gräflichen, 
Freyherrlichen und Adelichen Geschlechter [...]. T. II. Leipzig 1728, s. 227–228; K. Blažek: Der abge-
storbene Adel der Provinz Schlesien und der O. Lausitz. Erster Theil. Nürnberg 1887, s. 102; H. von 
Kadich, C. Blažek: Der mährische Adel. Nürnberg 1899, s. 141–142; E.H. Kneschke: Neues allgemei-
nes… Bd. VIII. Leipzig 1930, s. 514 i inne .

3 Gothaisches genealogisches Taschenbuch..., 9. Jg. [1836], s. 466 i Gothaisches genealogisches Taschen-
buch..., 28. Jg. [1855], Gotha 1855, s. 565.

4 Np. J. Pilnáček: Staromoravští rodové. Brno 1996, s. 334–335; J. Halada: Lexikon české šlechty. Erby, 
fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti. T. II. Praha1993, s. 144–145; P. Mašek: Šlechtické rody v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. T. II. Praha 2010, s. 286.

5 F.J. Häussler: Ahnentafeln und Stammbäume. Opava 1929.
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Ludwig Igálffy-Igály6 oraz kolejny opawski archiwista Jiří Stibor7, którzy jak dotąd 
opublikowali podstawowe prace do dziejów i genealogii Sobków, choć ich opraco-
wania nie pozwalają uznać stanu badań nad tą rodziną za zadowalający. W języku 
polskim brak w ogóle takich opracowań czy nawet artykułów8 . 

Celem artykułu jest przybliżenie dziejów tej części rodziny, która w drugiej poło-
wie XVII wieku osiedliła się na Górnym Śląsku, wchodząc na drodze dziedziczenia 
w posiadanie dóbr koszęcińskich w księstwie opolsko-raciborskim. Niniejszy artykuł 
nie pretenduje do miana pełnego opracowania, jest tylko próbą zebrania informacji, 
przy jak najszerszym wykorzystaniu archiwaliów, o tej części rodziny, która do 1788 
roku pozostawała właścicielami dóbr koszęcińskich i w dziwnych, niewyjaśnionych 
do końca okolicznościach zniknęła ze sceny historycznej Śląska.

Wszystko zaczęło się, kiedy Maria Anna baronówna von Rauthen poślubiła (jako 
druga żona, pierwszą była Helena, córka Joachima Marklowskiego z Żebraczy) Ru-
dolfa barona Sobka z Kornic, syna Jerzego barona Sobka z Kornic i Anny Skrbenskiej 
z Hrzisztie. Rudolf był właścicielem m.in. Wielkiej i Małej Rudzicy, Landeku i Ropi-
cy w księstwie cieszyńskim, sędzią ziemskim, a następnie starostą ziemskim księstwa 
cieszyńskiego. W czasie odsieczy wiedeńskiej w 1683 roku pełnił funkcję cesarskiego 
komisarza wyznaczonego do przeprowadzenia polskich wojsk przez Śląsk9 .

Maria Anna była córką Mikołaja Filipa barona von Rauthen10, który przybył na 
tereny księstwa ziemskiego opolsko-raciborskiego z obszaru Rzeczpospolitej i 31 
sierpnia 1647 roku zakupił za 48 tysięcy guldenów11 od Fryderyka Blachy z Lub ma-
jątek12 obejmujący m.in. Koszęcin wraz z zamkiem oraz wsie: Lipowiec, Łazy, Strze-
biń, Prądy, Leśnicę, Drutarnię, Brusiek i Pustą Kuźnicę, a także młyn i karczmę13 . 
Z Koszęcina14 Rauthen uczynił swoją główną siedzibę i zamieszkał w znajdującym się 

6 L. Igálffy-Igály: Die Entstehung der schlesischen Kornitz-Familien mit Beiträgen zur Genealogie der 
Sobeck, Bielik, Rogowsky und Dubovszky von Kornitz. „Adler. Zeitschrift für Genealogie und Heraldik“ 
1953, Bd. 3, s. 42, 49–55, 89–91, 106–107.

7 J. Stibor: Sobkové z Kornic. [W:] Biografický slovnik Slezska a severní Moravy. Red. M. Myška,  
L. Dokoupil. T. 7. Ostrava 1996, s. 107–114.

8 Jedynie w pracy Z. Jedynaka i Z. Kieresia (Wielkie rody, wielka własność. Katowice 2006, s. 58–59) 
odnotowano lakoniczne informacje o kilku przedstawicielach rodziny.

9 H. von Kadich, C. Blažek: Der mährische…, s. 141–142; F.J. Häussler: Ahnentafeln..., brak stron, część 
a: die Nachkommen des Freiherrn Rudolf I von Sobeck und Kornitz; A. Weltzel: Geschichte der Stadt 
und Herrschaft Guttentag. Ratibor 1882, s. 123.

10 S. Krupa: Mikołaj Filip baron von Rauthen, właściciel Koszęcina w latach 1647–1691. „Szkice Archi-
walno-Historyczne” nr 11, 2014, s. 11–27.

11 Gulden reński – srebrna moneta Cesarstwa Austriackiego.
12 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: APK), zespół 12/384 Archiwum Książąt Hohenlohe-In-

gelfingen z Koszęcina (dalej: Hohenlohe Kosz), sygn. 8960, s. 5 – A. Bally: Nachrichten welche am 22. 
August 1828 in den Grundstein des zu erbauenden Fürstlichen Schlosses zu Koschentin gekommen sind. 
Breslau [ok. 1828]; APK, Hohenlohe Kosz, sygn. 340, s. 298 – informacja o dacie sprzedaży zapisana 
przez inspektora Degnera w grudniu 1804 r. na podstawie zachowanych dokumentów; J. Pilnáček: 
Rody starého Slezka. Brno 1991, s. 970; „Monatsblatt der Kais. Königl. Heraldischen Gesellschaft 
»Adler«“. Bd. III. Februar 1891, Nr. 122, s. 11–12 – zapytanie nieznanej osoby w sprawie przodków 
Mikołaja Filipa von Rauthen.

13 APK, Hohenlohe Kosz, sygn. 8956/3 – akt kupna–sprzedaży dóbr koszęcińskich przez cesarza Fryde-
rykowi Blacha, sporządzony 31 stycznia 1642 r. w Opolu, wymienia, co składa się na dobra koszęciń-
skie.

14 Wieś w Polsce, w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim.
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tu murowanym zamku, o którym wspomina sporządzony w roku 1640 urbarz dóbr 
koszęcińskich15 .

Mikołaj Filip ożenił się z Anną Zuzanną16, córką Jana barona Welczka z Wielkiego 
Dębieńska i Piotrowic, kanclerza księstwa opolsko-raciborskiego17. Z małżeństwa 
tego urodziło się mu przed 1673 rokiem pięć córek, w tym Maria Anna18 . 

Z małżeństwa Rudolfa z córką barona von Rauthen urodziła się trójka dzieci: Je-
rzy Mikołaj, Karol Henryk i Anna Zuzanna Renata19. Syn z pierwszego małżeństwa 
Rudolfa, Rudolf II, kanclerz księstwa cieszyńskiego, stał się założycielem starszej linii 
rodziny, dziedzicząc majątek ojca (zmarł w 1720 roku)20 .

Kiedy 29 września 1691 roku zmarł Mikołaj Filip baron von Rauthen21, zgodnie 
z testamentem otwartym 1 czerwca 1693 roku22, dobra koszęcińskie odziedziczył 
Jerzy Mikołaj Sobek, najstarszy syn Marii Anny23, który za zgodą cesarza Leopol-
da I Habsburga, wydaną w Laxenburgu24 5 maja 1688 roku, przyjął nazwisko von 
Rauthen i herb rodziny25. Jerzy Mikołaj, którego data urodzenia jest nieznana, zmarł 
jednak 1 lub 13 kwietnia 1695 roku w Cieszynie bezdzietnie26 .

15 APK, Hohenlohe Kosz, sygn. 333b, k. 16 – urbarz dóbr koszęcińskich z 1 lutego 1640 r.
16 Matką Anny Zuzanny była Anna Maria, córka Piotra Bujakowskiego z Knurowa i Doroty Kochcickiej 

z Kochcic. Anna Zuzanna urodziła się po 1628 r., zmarła 23 marca 1706 r. w Koszęcinie. Archiwum 
Diecezjalne w Gliwicach (dalej: AD Gliwice), Księga metrykalna zgonów parafii rzymskokatolickiej 
w Sadowie 1674–1810, s. 367; J. Pilnáček: Rody…, s. 970; J. Pilnáček: Die älteste Genealogie der 
Welczek von Dubensko. Des Stammes Rassycz. Breslau 1938, s. 43; F.J. Häussler: Ahnentafeln..., brak 
stron, część a: die Nachkommen des Freiherrn Rudolf I von Sobeck und Kornitz . J. Pilnáček błędnie po-
daje, że wyszła drugi raz za mąż w 1708 r., myląc ją z tych samych imion córką Rudolfa I, a jej wnuczką, 
która poślubiła Jana Bernarda hrabiego Prażma z Bilkowa (11 listopada 1700 r. w Koszęcinie).

17 Jan baron Welczek z Wielkiego Dębieńska i Piotrowic (1593–1670), syn Krzysztofa Welczka z Wielkie-
go Dębieńska i Anny Kloch z Kornic, właściciel Wielkiego Dębieńska, Niepaszyc, Przyszówki, Szono-
wic, Rydułtów i Piotrowic, w latach 1637–1668 kanclerz księstwa ziemskiego opolsko-raciborskiego.  
J. Pilnáček: Die älteste Genealogie der Welczek…, s. 39–41.

18 W dokumentach brak daty ich urodzenia. Koszęcin należał wówczas do parafii w Sadowie (kościół p.w. 
św. Józefa), najwcześniejsze zachowane wpisy w księdze chrztów tej parafii pochodzą z 1673 r. AD 
Gliwice, Księga metrykalna chrztów parafii w Sadowie 1673–1766.

19 Anna Zuzanna Renata, córka Rudolfa I barona Sobka z Kornic, kanclerza księstwa ziemskiego cieszyń-
skiego i Marii Anny baronówny von Rauthen, data urodzenia nieznana, 7 listopada 1700 r. w Koszęcinie 
poślubiła Jana Bernarda III hrabiego Prażmę, a po jego śmierci (w 1731 r.) w 1738 r. wyszła za Jana 
hrabiego Dunin-Borkowskiego. Zmarła 9 maja 1744 r. w Zabrzu. A. Weltzel: Geschichte des edlen, 
freiherrliche und gräflichen Geschlechts von Praschma. Ratibor 1883, s. 63–64.

20 Gothaisches genealogisches Taschenbuch..., 28. Jg. [1855], Gotha 1855, s. 565.
21 W księdze zgonów parafii rzymskokatolickiej w Sadowie brak stron z roku 1691. AD Gliwice, Księga 

metrykalna zgonów parafii rzymskokatolickiej w Sadowie 1674–1810. Data zgonu i miejsce pochówku 
podana za: J. Pilnáček: Rody …, s. 970; „Monatsblatt der Kais. Königl. Heraldischen Gesellschaft »Ad-
ler«“. Bd. III. Februar 1891, Nr. 122, s. 11–12.

22 Testament Mikołaja Filipa barona von Rauthen nie został odnaleziony.
23 APK, Hohenlohe Kosz, sygn. 8960, s. 6 – A. Bally: Nachrichten welche am 22. August 1828… Bally 

błędnie podaje, że był on mężem córki barona von Rauthen, podczas gdy był on jej synem.
24 Gmina targowa w Austrii, w kraju związkowym Dolna Austria, powiat Mödling.
25 F.J. Häussler: Ahnentafeln..., brak stron, część a: die Nachkommen des Freiherrn Rudolf I von Sobeck 

und Kornitz; Zemský Archiv v Opavé (dalej: ZA Opava), František Josef Häussler 1909–1940 (1992), 
spuścizna (dalej: F.J. Häussler), inv. č. 200, karta nienumerowana.

26 Według Häusslera zmarł 1 kwietnia, z kolei w metryce zgonów jest wpis „illmus Baro Georgius Nico-
laus Czobek 13 Aprilis [1695] in Capella Guretzkiana”, co jednak może wskazywać na datę pochówku. 
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Majątek odziedziczył jego młodszy brat Karol Henryk, urodzony około 1683 
roku27. Ojca Karol Henryk utracił w 1699 roku. Matka zmarła najprawdopodobniej 
9 marca 1726 roku w Koszęcinie i tamże została pochowana28. Nic nie wiadomo na 
temat jego lat dziecinnych, wykształcenia i upodobań. W dokumentach pojawia się 
już jako dorosły człowiek, z w pełni ukształtowaną osobowością, na dodatek dyspo-
nujący gotówką umożliwiającą mu szeroko zakrojone inwestycje.

Dnia 26 listopada 1712 roku na licytacji kupił od Franciszka Euzebiusza hrabie-
go Oppersdorfa dobra raciborskie (kontrakt zatwierdzony 18 marca 1713 roku) za 
201 000 florenów reńskich (134 000 talarów pruskich)29. Majątek obejmował: za-
mek w Raciborzu, Starą Wieś30, Nowe Zagrody31, Nowe Miasto32, Miedonię33, Mar-
kowice34, Bosacz, Łęg, Turze, Rudę, Ciechowice, Raszczyce, Nędzę, Proszowiec35, 
Kobylą36, Ostróg37, Babice. Majątek obejmował również lasy, pola, łąki, młyny, kuź-
nice, karczmy i stawy38. 23 marca 1715 roku Karol Henryk zmuszony był w drodze 
licytacji odkupić zasekwestrowane z jakiegoś powodu po 1704 roku dobra koszęciń-
skie za kwotę 64 200 guldenów39. 30 stycznia 1726 roku nabył folwarki: w Bron-
kach40 za tysiąc talarów od Marii Weroniki Burziński i w Starej Wsi za 1840 talarów 
od Karola Henryka von Larisch41. 8 kwietnia 1729 roku zakupił za 60 000 guldenów 
Ujazd. Majątek obejmował miasto, zamek wraz z folwarkiem oraz miejscowości: 
Stary Ujazd, Zimna Wódka, Klucz, Niezdrowice, Gaj, Kopanina, Bietschew42, Lelok 

F.J. Häussler: Ahnentafeln..., brak stron, część a: die Grafen v. Sobeck und Kornitz, Freiherrn von Rau-
then; Parafia św. Marii Magdaleny w Cieszynie, metryka zgonów, t. 1, s. 18.

27 F.J. Häussler: Ahnentafeln..., brak stron, część a: die Grafen v. Sobeck und Kornitz, Freiherrn von Rau-
then.

28 „Monatsblatt der Kais. Königl. Heraldischen Gesellschaft »Adler«“. Bd. III. Februar 1891, Nr. 122,  
s. 11–12. Häussler podaje datę 15 grudnia 1746 r., zapewne myląc Marię Annę baronową von Sobeck 
und Kornitz z Marią Anną baronówną von Sobeck und Kornitz, córką Rudolfa. F.J. Häussler: Ahnenta-
feln…, brak stron, część a: die Nachkommen des Freiherrn Rudolf I von Sobeck und Kornitz i część a: 
die Grafen v. Sobeck und Kornitz, Freiherrn von Rauthen.

29 Taką kwotę w talarach pruskich wyliczył A. Weltzel: Geschichte der Stadt und Herrschaft Ratibor. Rati-
bor 1881, s. 599. Talar pruski – srebrna moneta. W Prusach 1 talar stanowił równowartość 24 dobrych 
groszy. Wg przelicznika Weltzla 1 talar stanowił równowartość 1,5 guldena.

30 Obecnie część Raciborza.
31 Obecnie część Raciborza.
32 Obecnie część Raciborza.
33 Obecnie część Raciborza.
34 Obecnie część Raciborza.
35 Obecnie część Raciborza.
36 Obecnie część Raciborza.
37 Obecnie część Raciborza.
38 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu (dalej: AP Racibórz), zespół 18/11 Amts-

gericht Ratibor, Herrschaft Ratibor, Blatt 35, Band I 1628–1765 (dalej: Amtsger Rat), sygn. brak,  
k. 51–66 – kontrakt kupna–sprzedaży dóbr raciborskich, Racibórz 26 listopada 1712 r.

39 APK, zespół 12/1418 Akta gruntowe lublinieckie (dalej: Grunt Lubl), sygn. 45, s. 29–35 – kontrakt 
kupna dóbr koszęcińskich z 9 lipca 1715 r. 

40 Obecnie część Raciborza.
41 A. Weltzel: Geschichte der Stadt und Herrschaft Ratibor…, s. 600.
42 Miejscowość nierozpoznana, być może chodzi o należącą do klucza ujazdowskiego wieś Niewiesze, 

położoną obecnie w województwie śląskim, w powiecie gliwickim, w gminie Rudziniec.
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i Kurzyna43. W tym samym roku zakupił od spadkobierców Jana Ferdynanda hrabie-
go Prażmy Rudziniec44 .

Dnia 18 października 1716 roku Karolowi Henrykowi cesarz Karol VI45 nadał 
tytuł hrabiowski (hrabia Rzeszy). Używał on odtąd tytułu: hrabia von Sobeck und 
Kornitz, baron von Rauthen. Herb Sobków został połączony z herbem hrabiego von 
Rauthen46. Umieszczony na tarczy dwudzielnej w słup ma: w polu prawym czerwo-
nym na trzech złotych stopniach złoty krzyż św. Antoniego ze złotymi połubocheńca-
mi na końcach ramion, w polu lewym ściętym od góry, błękitnym, trzy złote strzały, 
położone względem siebie równolegle, skierowane grotami w górę ukośnie na prawo, 
w polu dolnym srebrnym dwie zielone palmowe gałązki, skrzyżowane, tworzące 
wieniec. Nad tarczą znajdują się trzy hełmy turniejowe w koronach z klejnotami: 
klejnot I – pół męża bez rąk w czerwonym odzieniu, klejnot II – dwie skrzyżowane 
zielone palmowe gałązki, takie jak na tarczy, klejnot III – trzy złote skrzyżowane 
w gwiazdę strzały. Labry zaś są: na górze czerwone podbite złotem, na dole błękitne 
podbite srebrem47 .

Karol Henryk posiadał tytuł cesarsko-królewskiego rzeczywistego tajnego rad-
cy i szambelana, które to funkcje były raczej czysto tytularne48. Natomiast inaczej 
było ze stanowiskiem starosty księstwa ziemskiego opolsko-raciborskiego, na które 
został nominowany przez cesarza 29 kwietnia 1720 roku, a wprowadzony na urząd 
został 19 lipca 1723 roku49. Złożył wtedy przysięgę panującemu, zobowiązującą go 
do postępowania zgodnie z własnym sumieniem i interesem monarchy, przyrzekł 
też w niczym nie naruszać ani nie umniejszać praw i przywilejów stanowych50. Za-
daniem Sobka jako starosty, a tym samym najważniejszego urzędnika w księstwie, 
było zarządzanie w imieniu cesarza terenem tego księstwa. W imieniu króla docho-
dził wszystkich pretensji natury skarbowej, był niezbędny przy wszystkich trans-
akcjach kupna–sprzedaży dóbr ziemskich. Mianował burmistrzów i członków rad 
miejskich. Za zgodą panującego potwierdzał przywileje stanowe. Forum starosty 
było także głównym sądem księstwa51. Ważnym zadaniem starosty było zwoływanie 
i przewodniczenie sejmikowi księstwa, zbierającemu się średnio dwa razy w roku. 

43 V. Löwe: Geschichte der Stadt Ujest. Festschrift zum 700-jährigen Jubiläum. Oppeln 1923, s. 11.  
Häussler podaje błędnie, że Ujazd odziedziczył Karol Henryk I po swoim ojcu. Błędna jest także poda-
na u Häusslera informacja, jakoby Karol Henryk I był właścicielem Głogówka. F.J. Häussler: Ahnenta-
feln …, brak stron, część a: die Grafen v. Sobeck und Kornitz, Freiherrn von Rauthen.

44 ZA Opava, F.J. Häussler, inv. č. 200, karta nienumerowana.
45 F.J. Häussler i C. Blažek podają datę 18 października, a A. Weltzel 10 paździenika 1716 r. H. von Ka-

dich, C. Blažek: Der mährische…, s. 141; F.J. Häussler: Ahnentafeln…, brak stron, część a: die Grafen 
v. Sobeck und Kornitz, Freiherrn von Rauthen; A. Weltzel, Geschichte der Stadt und Herrschaft Gutten-
tag..., s. 123.

46 ZA Opava, F.J. Häussler, inv. č. 200, karta nienumerowana.
47 H. von Kadich, C. Blažek: Der mährische…, s. 141–142, tablica 104; ZA Opava, F.J. Häussler, inv. č. 

200, karta nienumerowana: NA Praha, ČDK, inv. č. 752, karton 487 – brudnopis dyplomu; NA Praha, 
Salbuchy, inv. č. 129, f. 485v–490v – odpis dyplomu.

48 F.J. Häussler: Ahnentafeln…, brak stron, część a: die Grafen von Sobeck und Kornitz, Freiherrn von 
Rauthen.

49 Tamże; A. Weltzel: Geschichte der Stadt und Herrschaft Ratibor…, s. 245.
50 M. Hatalska: Sejmik księstwa opolsko-raciborskiego w latach 1564–1742. Wrocław 1979, s. 17.
51 Tamże, s. 16–17.
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Wybór miejsca obrad zasadniczo należał do starosty – w latach 1720–1734 Sobek 
zwoływał sejmik lub zgromadzenie zastępcze (Landes-Ausschuss)52 do Opola, a od 
1735 roku miejscem posiedzeń uczynił Racibórz, miejsce swojego zamieszkania53 . 
Przewodniczenie obradom nie było tylko funkcją reprezentacyjną, gdyż jako staro-
sta Sobek musiał przygotowywać propozycje obrad sejmiku, na które składały się 
sprawy podatkowe, wojskowe, a także inne aktualne sprawy księstwa. Czuwał nad 
obradami i ogłaszał uchwały54 .

Jako starosta był także wśród tych urzędników cesarskich, którzy byli odpowie-
dzialni za przejazd w grudniu 1733 roku przez Śląsk Augusta III Sasa, zmierzającego 
na koronację do Polski55 .

Karol Henryk, pomimo posiadanego majątku i statusu społecznego, żył bardzo 
skromnie na terenie kuźnicy, w lesie koło wsi Potępa56. Żonaty był dwukrotnie: oko-
ło 1700 roku poślubił Helenę, córkę Adama Marklowskiego z Żebraczy, właściciela 
Hermanic koło Cieszyna (zmarła 6 grudnia lub 30 listopada 1708 roku w Koszęci-
nie), a następnie w 1709 roku – Maksymilianę Liborię, córkę Franciszka Juliana hra-
biego Verdugo właściciela Doupov (Duppau)57 i Tworogu (zmarła 14 lub 19 lutego 
1749 roku w Raciborzu, pochowana została w Gliwicach w klasztorze franciszkanó-
w)58. Z pierwszego małżeństwa miał trójkę dzieci: Jana Józefa, Rudolfa Józefa (póź-
niejszego właściciela Koszęcina) oraz Helenę. Z drugiego małżeństwa pochodziły 
dzieci: Karolina, Maria Franciszka, Karol Franciszek, Maria Leopoldyna, Józef Antoni 
i Feliks Erdmann. 

Jan Józef, najstarszy syn Karola Henryka, urodzony w 1701 roku, studiował na 
uniwersytecie w Pradze, gdzie zmarł 4 lipca 1720 roku, mając 19 lat59 .

Z kolei Helena, jedyna córka z małżeństwa Karola Henryka z Heleną Marklowską 
z Żebraczy, urodziła się w 1705 roku. Mając już 30 lat, 12 lutego 1735 roku poślubiła 
Gotlieba barona Tracha z Brzezia. Uroczystość odbyła się w kaplicy zamkowej pw. św. 
Tomasza Kantuaryjskiego w Raciborzu. Ślubu udzielił opat z klasztoru w pobliskich 
Rudach Józef Bernard von Strachwitz, a świadkami byli Henryk Wilhelm hrabia Wil-

52 Sejmik księstwa w mniejszym składzie rozpatrywał sprawy dotyczące np. tylko jednego stanu. Tamże, 
s. 43–46.

53 Według zachowanych danych w 1720 r. odbyło się posiedzenie 19 sierpnia w Opolu, w 1723 r. – 17 
września również w Opolu, w 1734 r. – 8–10 maja i 30 lipca w Opolu, następne już w Raciborzu: 23 
maja, 24 sierpnia i 11–12 października 1735 r., 1 marca, 21 marca i 2 października 1736 r. Tamże,  
s. 28.

54 Tamże, s. 34.
55 J.G. Mittag: Leben und Thaten Friedrich Augusti III des Alterdurchlauchtigsten – Großmächtigsten 

Königs der Pohlen und Churfürstens zu Sachsen . Leipzig 1737, s. 249.
56 A. Weltzel: Geschichte der Stadt und Herrschaft Ratibor…, s. 599; ZA Opava, F.J. Häussler, inv. č. 200, 

karta nienumerowana.
57 Miasto w północno-zachodnich Czechach, w Górach Doupovskich, wysiedlone i zburzone w latach 

pięćdziesiątych XX w.
58 F.J. Häussler: Ahnentafeln…, brak stron, część a: die Grafen von Sobeck und Kornitz, Freiherrn von 

Rauthen; ZA Opava, F.J. Häussler, inv. č. 200, karta nienumerowana; H. von Kadich, C. Blažek: Der 
mährische…, s. 141–142; J. Kubeš: Ze Španělska až do Horní Slezska. Osudy Verdugů v habsburské 
monarchii v raném novověku.[W:] Szlachcic na Górnym Śląsku. Relacje między regionem i centrum 
w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV–XX wiek). Katowice–Ostrava 2011, s. 223–240.

59 F.J. Häussler: Ahnentafeln…, brak stron, część a: die Grafen von Sobeck und Kornitz, Freiherrn von 
Rauthen.
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czek z Dobrej Ziemi i Hulczyna i Franciszek Albrecht hrabia Paczyński z Tęczyna60 . 
Posag hrabianki wynosił 10 tysięcy florenów reńskich61. Baron Trach zmarł nagle 
w 1744 roku, nie pozostawiając testamentu i na dodatek bezdzietnie. Spadek przy-
padł jego siostrze Joannie Eleonorze hrabinie Curschwand, która również bezdzietna 
i wdowa mieszkała w klasztorze urszulanek we Wrocławiu. Ostatecznie za kwotę 
28 200 guldenów, na podstawie umowy z 9 lipca 1744 roku, dobra przejęła Helena. 
Obejmowały one m.in. Brantice, Radim, Býkov niedaleko Karniowa (Krnova)62 oraz 
Tworków, Kornice, Bojanów, Ligotę Tworkowską, Kamień nad Odrą, Buków i inne 
niedaleko Raciborza. 17 października 1745 roku Helena sprzedała Kornice za 2700 
guldenów swojemu bratu Feliksowi63 .

W 1746 roku do Raciborza wraz oddziałami kirasjerów przybył jako ich dowód-
ca generał Fryderyk Wilhem baron von Kyau64 i zamieszkał w jednej z raciborskich 
kamienic. W Raciborzu poznał owdowiałą Helenę i 22 maja 1748 roku poślubił 
w Tworkowie. Ślubu udzielił im książę biskup Filip von Schaffgotsch. Baron von 
Kyau zmarł w 1759 roku, a w styczniu 1763 roku Helena poślubiła generała Miko-
łaja Franciszka barona von Weichs zur Wenne. W 1772 roku sprzedała (wcześniej 
już zastawione) dobra: Tworków, Bojanów, Ligotę Tworkowską, Buków i Kamień 

60 A. Weltzel: Geschichte der Stadt und Herrschaft Ratibor…, s. 744. Weltzel podaje błędną datę ślubu: 
rok 1713 i imię barona Tracha – Teofil, czyli odpowiednik niemieckiego Gotlieb (nie udało się ustalić, 
której wersji imienia używał baron Trach, raczej tej ostatniej, wersja Teofil mogła wystąpić w sporządzo-
nym w języku łacińskim akcie ślubu).

61 A. Weltzel: Geschichte der Stadt und Herrschaft Ratibor…, s. 744; ZA Opava, F.J. Häussler, inv. č. 200, 
karta nienumerowana.

62 Miejscowości w Czechach.
63 A. Weltzel: Geschichte der Stadt und Herrschaft Ratibor…, s. 744; ZA Opava, F.J. Häussler, inv. č. 200, 

karta nienumerowana.
64 Friedrich Wilhelm baron von Kyau. Urodził się 22 stycznia 1708 r. w Pirnie w Saksonii. Jego ojciec 

Joachim Bernard baron von Kyau był generałem majorem kawalerii elektora saskiego i króla polskiego 
Augusta II Mocnego. W 1732 r. Fryderyk Wilhelm został rotmistrzem, następnie 21 lutego 1733 r. 
awansował na stopień majora, biorąc udział w oblężeniu Gdańska (w czasie wojny o sukcesję polską 
1733–1735). W latach 1736–1738 uczestniczył w wojnie z Turcją. W 1737 r. został podpułkownikiem 
i komendantem saskiego pułku kirasjerów. 6 stycznia 1741 r. Kyau zwolnił się z armii saskiej i 3 lute-
go tego roku wstąpił na służbę pruską, zostając pułkownikiem i dowódcą pułku dragonów. W latach 
1741–1742, podczas I wojny śląskiej, brał udział w działaniach na Śląsku, m.in. w zdobyciu Wrocławia 
i Nysy. W kwietniu 1743 r. awansował na stopień generała majora. W okresie II wojny śląskiej brał 
udział, wraz ze swym pułkiem, m.in. w zajęciu Pragi. Zasłużył się znacznie w bitwie pod Soor (wioska 
Horni Žd’ar w Czechach) rozegranej 30 września 1745 r., gdzie dowodził kawalerią lewego skrzydła, 
oraz w bitwie pod Kotliskami 15 grudnia 1745 r., gdzie dowodził czterema pułkami kawalerii. Król 
Prus Fryderyk II powierzał mu wiele misji związanych z działaniami wywiadowczymi. Np. w kwietniu 
1748 r. Kyau z polecenia Fryderyka II miał obserwować przemarsz wojsk rosyjskich z Rosji do Czech, 
kilka miesięcy później zaś odwrót tych wojsk przez Polskę do Rosji. 2 stycznia 1751 r. został awansowa-
ny na stopień generała porucznika. W okresie wojny siedmioletniej generał von Kyau walczył w bitwie 
pod Lowosicami (Czechy), gdzie przeprowadził udany atak kawaleryjski i pod Pragą, po której to bitwie 
ciężko zachorował. Walczył potem w listopadzie w przegranej bitwie pod Wrocławiem, gdzie został 
ranny. Pomimo wyraźnego rozkazu Fryderyka II, nakazującego pozostanie i utrzymanie Wrocławia, 
Kyau opuścił miasto, które wkrótce potem skapitulowało, i udał się do Głogowa. Za to popadł w nieła-
skę królewską i wespół z innymi generałami został skazany na 6 miesięcy twierdzy. Ostatecznie pułku 
mu nie odebrano, 6 miesięcy musiał jednak odsiedzieć w Głogowie i Świdnicy. W okresie uwięzienia 
przeszedł kilka ataków serca, został częściowo sparaliżowany. W ostatnim okresie życia Fryderyk II 
wybaczył generałowi i odwiedził go w Świdnicy. Baron von Kyau zmarł 30 marca 1759 r. w Świdnicy 
i tam też 6 kwietnia został pochowany. K.F. Pauli: Leben Seiner Excellenz Herrn Friedr. Wilhelms von 
Kyau. In: Leben großer Helden des gegenwärtigen Kriegs. Fünfter Theil. Halle 1760.
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nad Odrą65. Zmarła bezdzietnie 29 grudnia 1781 roku, większość majątku zapisując 
bratankowi Karolowi Henrykowi II66 .

Najstarsza z córek Karola Henryka i jego drugiej żony Maksymiliany Liborii, Ka-
rolina Józefa, prawdopodobnie urodziła się w Kotach koło Tworoga. 14 lutego 1729 
roku w Koszęcinie poślubiła Franciszka Albrechta hrabiego Paczyńskiego z Tęczyna67, 
właściciela Paczyny, Byciny, Szymiszowa, Makowa, Krowiarek, z którym zaręczyła 
się 5 sierpnia 1728 roku. Świadkami ślubu byli Leopold hrabia von Verdugo z Two-
roga oraz Zygfryd hrabia von Verdugo z Kamienicy68. Zmarła po 1774 roku, prawdo-
podobnie 12 września 1778 roku69 . 

Kolejna córka, Maria Franciszka, urodziła się 9 stycznia 1713 roku w Koszęci-
nie70. W lutym 1744 roku w Pradze poślubiła Antoniego d’Uclaux de la Valette. 
Zmarła 23 grudnia 1754 roku w Le Vigan w Langwedocji. Mieszkała wraz z mę-
żem i dziećmi na Śląsku, w Karłuszowcu, należącym do rodziny Henckel von 
Donnersmarck71 .

Ostatnia z córek, Maria Leopoldyna, urodzona 27 kwietnia 1719 roku w Koszęci-
nie72, 2 lub 24 lutego 1745 roku poślubiła Franciszka Ludwika hrabiego Henckel von 

65 A. Weltzel: Geschichte der Stadt und Herrschaft Ratibor..., s. 744; ZA Opava, F.J. Häussler, inv. č. 200, 
karta nienumerowana.

66 F.J. Häussler: Ahnentafeln…, brak stron, część a: die Grafen von Sobeck und Kornitz, Freiherrn von 
Rauthen; A. Weltzel: Geschichte der Stadt und Herrschaft Ratibor…, s. 458; ZA Opava, F.J. Häussler, 
inv. č. 200 (karta nienumerowana).

67 Franciszek Albrecht hrabia Paczyński z Tęczyna urodził się około 1701 r., zmarł 14 czerwca 1770 r. 
w Bycinie. Majątek przekazał już w 1768 r. synowi Janowi Erdmanowi (1734–1803), który następnie 
trafił w ręce jego synów: Tadeusza Leonarda (1771–1807) i ostatniego z tej gałęzi rodu Jana Nepomu-
cena (1768–1811). P. Smykała: Rodzina von Tenczin 1732–1812/15. http://www.rozmierka.eu [dostęp 
16 marca 2013]; C. Blažek: Der Abgestorbene Adel der Preußischen Provinz Schlesien. J. Siebmacher’s 
großes und allgemeines Wappenbuch in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Au-
flage mit heraldischen und historisch-genealogischen Erläuterungen. Bd. 6. 8. Abt. 1. Theil. Nürnberg 
1887, s. 109–110. Informacja o pochówku hrabiego Tadeusza – Archiwum Państwowe w Opolu (dalej: 
AP Opole), mikrofilm księgi zgonów z 1807 r. rzymskokatolickiej parafii pw. św. Michała Archanioła 
w Rozmierzy, nr mikrofilmu N-825 K, s. 143, poz. 55.

68 Wieś w Polsce, w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Woźniki (niem. Kami-
nitz).

69 W literaturze pojawia się informacja, że Karolina zmarła 2 lutego 1734 r., po czym hrabia Paczyński 
poślubił w 1736 r. kolejną siostrę – Maksymilianę, a po jej śmierci – kolejną hrabiankę von Sobeck, 
ponownie o imieniu Karolina. Nie udało się jednak odnaleźć dokumentów stwierdzających istnienie 
trzech sióstr, a tylko jednej o imieniu Karolina. Wymieniana jest ona z siostrami: Franciszką i Leopoldy-
ną w testamencie brata Karola Franciszka z 1739 r., ponownie występuje ona z siostrą Leopoldyną (obie 
jako owdowiałe „Halb-Geschwister”) w testamencie z 1774 r. AP Racibórz, Amtsger Rat, sygn. brak, 
strony nienumerowane – testament Karola Franciszka hrabiego von Sobeck und Kornitz, barona von 
Ratuhen z 30 października 1739 r.; APK, Grunt Lubl, sygn. 48, s. 229 – testament Heleny baronowej 
von Weichs zur Wenne z 25 lutego 1774 r. Informacje o trzech siostrach: F.J. Häussler: Ahnentafeln 
…, brak stron, część a: die Grafen von Sobeck und Kornitz; A. Weltzel: Geschichte der Stadt und Herr-
schaft Ratibor…, s. 600; ZA Opava, F.J. Häussler, inv. č. 200, karta nienumerowana; C. Blažek: Der 
Abgestorbene Adel der Preußischen Provinz Schlesien…, s. 109–110.

70 AD Gliwice, Księga chrztów parafii w Sadowie 1673–1766, s. 241.
71 F.J. Häussler: Ahnentafeln…, brak stron, część a: die Grafen Sobeck und Kornitz; A. Kuzio-Podrucki: 

La Valette d’Uclaux. „Monte Tarnoviciensis” nr 11 z 20 IV 2003 r. http//www.montes.pl/Montes11/
montes nr_11_30 [dostęp 5 marca 2013].

72 AD Gliwice, Księga chrztów parafii w Sadowie 1673–1766, s. 274.



rodzina hrabiów SobKów z Kornic na KoSzęcinie

63

Donnersmarck, właściciela Bytomia, Siemianowic, Karłuszowca. Zmarła bezdzietnie 
10 maja 1792 roku w Karłuszowcu73 .

Jeden z synów, Józef Antoni, urodzony 28 września 1720 roku w Koszęcinie, 
zmarł w dzieciństwie (przed 1738 rokiem)74 .

Karol Henryk, jak wskazują wszystkie ślady w zachowanych dokumentach, był 
gorliwym katolikiem. W okresie kontrreformacji na Śląsku nastąpiła odnowa ży-
cia religijnego, co wyrażało się m.in. zakładaniem przy parafiach wszelkiego rodzaju 
bractw. Jednym z nich, założonym w 1669 roku, było bractwo św. Józefa. Pierwsze 
takie bractwo na Górnym Śląsku powstało w Jemielnicy w 1675 roku. Celem tej 
konfraterni było rozwijanie nabożeństwa do św. Józefa, a za jego przyczyną uprosze-
nie dobrej śmierci. Do bractwa należeli przedstawiciele wszystkich stanów, także 
najwyżsi urzędnicy księstwa ziemskiego opolsko-raciborskiego, w tym hrabia So-
bek75 .

Zachowały się również informacje o niektórych dotacjach kościelnych. Ofiaro-
wał m.in. drewno na budowę wieży kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela 
w Ostrogu, wspierał także administratora i rzeczywistego sacellana tego kościoła 
Tomasza Waltera76. Wiadomo także, że Karol Henryk wspierał gliwicki kościół pw. 
Krzyża Świętego przy klasztorze franciszkanów reformatów w Gliwicach (został 
w nim zresztą pochowany)77 .

W 1733 roku Karol Henryk wraz z żoną Maksymilianą ufundowali figurę św. Jana 
Nepomucena, ustawioną w Raciborzu-Ostrogu przy moście zamkowym. Wykonał 
ją miejscowy artysta Jan Melchior Oesterreich. Figura (istniejąca do dzisiaj) jest 
kamienna, na trójstopniowej podstawie, ma czworoboczny cokół i czworoboczną 
nadstawę z herbem fundatorów i tablicą inskrypcyjną, święty stoi wsparty na obłoku 
w otoczeniu aniołów78 .

Zdarzyło się jednak hrabiemu popaść w konflikt z Kościołem i to ciągnący się 
latami (1726–1731) – z proboszczem parafii w Starej Wsi. Sprawa dotyczyła funda-
cji Oppersdorfów na rzecz kaplicy Grobu Pańskiego usytuowanej w pobliżu zamku 
raciborskiego, którą to dotację można było, zgodnie z zapisem, przekazać na okre-
ślonych warunkach innemu kościołowi, co też uczyniono jeszcze w XVII wieku. 
Hrabia Sobek odebrał ją jednak kościołowi w Starej Wsi, który z tej dotacji korzystał, 
i ponownie przekazał na potrzeby kaplicy Grobu Pańskiego, co wzbudziło protest 

73 Häussler podaje datę ślubu 2 lutego, a Heinsius 24 lutego. F.J. Häussler: Ahnentafeln …, część b: die 
Grafen von Sobeck und Kornitz; J.S. Heinsius: Genealogisch-Historische Nachrichten von den Aller-
neuesten Begebenheiten welche sich an den Europäischen Höfen zutragen, worin zugleich Vieler Standes 
Personen und anderer Berühmter Leute Lebens Beschreibungen vorkommen, als eine Fortsetzung des 
Genealog. Historischen Archivarii. 97. Theil. Leipzig 1746, s. 426. A. Kuzio-Podrucki: Henckel von 
Donnersmarckowie. Kariera i fortuna rodu. Bytom 2003, s. 62–63, 172. 

74 F.J. Häussler: Ahnentafeln…, brak stron, część b: die Grafen Sobeck und Kornitz; AD Gliwice, Księga 
chrztów parafii w Sadowie 1673–1766, s. 286.

75 Ks. G. Kublin: Bractwo św. Józefa dawniej i dziś. http/www.diecezja.opole.pl/index.php/bractwo [do-
stęp 15 września 2015].

76 A. Weltzel: Geschichte der Stadt und Herrschaft Ratibor..., s. 749, 751.
77 B. Nietsche: Historia miasta Gliwice. Tłum. S. Rosenbaum. Gliwice 2011, s. 392.
78 G. Wawoczny: Zabytki powiatu raciborskiego. Racibórz 2007, s. 65.
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tamtejszego proboszcza. Jednak to hrabia Sobek wygrał ostatecznie sprawę z pro-
boszczem w 1731 roku79 . 

Karol Henryk I zmarł w Raciborzu 7 stycznia 1738 roku w wieku około 55 lat, 
pochowany został w klasztorze franciszkanów w Gliwicach, w krypcie rodzinnej80 . 
Zwłoki zostały w uroczystej procesji przeprowadzone z Raciborza do Gliwic. W Ra-
ciborzu 27 marca 1738 roku w kościele franciszkanów odprawiono uroczystą mszę 
w intencji zmarłego. Wszystkie ołtarze przykryto czarnym suknem, w kościele i wo-
kół katafalku paliło się ponad tysiąc świec. Rekwiem odprawił (Requiem hielt) pro-
boszcz i dziekan kolegiaty w Głogówku Franciszek Karol hrabia Paczyński z Tęczyna, 
a mszę za duszę zmarłego odprawiał opat klasztoru w Rudach Raciborskich Bernard 
Thill. W tym dniu modliło się za zmarłego około stu księży81 .

Hrabia zmarł, nie pozostawiwszy testamentu. Jego trzej żyjący synowie – Rudolf, 
Karol i Feliks – spotkali się w Koszęcinie, gdzie 3 czerwca 1738 roku zawarli umo-
wę (zatwierdzoną 20 listopada 1738 roku przez cesarza Karola VI), zgodnie z którą 
najstarszy syn Rudolf wszedł w posiadanie majątków Koszęcin, Ujazd i Rudziniec, 
Karolowi przypadły dobra raciborskie, a najmłodszy brat Feliks otrzymał swoją cześć 
w gotówce, w wysokości 176 666 guldenów82 . 

W ten sposób rodzina podzieliła się na dwie linie: raciborską i koszęcińską. Karol 
Franciszek (syn z drugiego małżeństwa Rudolfa), urodzony 2 lutego 1717 w Koszę-
cinie83, przejął dobra raciborskie 22 listopada 1738 roku, ale zmarł bezpotomnie, 
w wieku 26 lat, 18 kwietnia 1743 roku w Raciborzu (właściwie na terenie pobliskiej 
kuźnicy)84. Zgodnie z jego testamentem z 30 października 1739 roku, opublikowa-
nym 6 maja 1743 roku, dobra raciborskie przejął jego młodszy brat Feliks Erdmann. 
Siostry Karolina, Maria Franciszka i Maria Leopoldyna dostały po 5000 guldenów 
reńskich, a przyrodnie rodzeństwo Rudolf i Helena po 3000 guldenów reńskich85 .

Feliks Erdmann, data urodzenia nieznana (po 1720 roku), 19 września 1741 roku 
w Wiedniu ożenił się z Marią Cecylią hrabianką von Saurau86. Pełnił wiele funkcji 
publicznych w cesarstwie austriackim. Zmarł 29 listopada 1768 roku w Racibo-
rzu87. Syn Jan Karol I (1742–1793) sprzedał dobra raciborskie 29 sierpnia 1776 

79 A. Weltzel: Geschichte der Stadt und Herrschaft Ratibor..., s. 755–756; ZA Opava, F.J. Häussler, inv. 
č. 200, karta nienumerowana.

80 F.J. Häussler: Ahnentafeln…, brak stron, część a: die Grafen von Sobeck und Kornitz, Freiherrn v. 
Rauthen.

81 A. Weltzel: Geschichte der Stadt und Herrschaft Ratibor..., s. 600; ZA Opava, F.J. Häussler, inv. č. 200, 
karta nienumerowana.

82 AP Racibórz, Amtsger Rac, sygn. brak, k. 65–80 – Brüderlicher Erbteilung und Wahl Zettel zwischen 
Herren Rudolf, Felix und Carl Gebrüdern Grafen von Sobeck und Kornitz, Freiherren von Rauthen, 
Koszęcin 3 czerwca 1738 r., Racibórz 22 listopada 1738 r.; A. Weltzel: Geschichte der Stadt und Herr-
schaft Ratibor…, s. 600.

83 AD Gliwice, Księga chrztów parafii w Sadowie 1673–1766, s. 260.
84 AP Racibórz, Amtsger Rac, sygn. brak, karty nienumerowane – zawiadomienia skierowane do króla 22 

czerwca 1743 r. przez Franza Ignatza Morawca „commisarius perpetuus”.
85 AP Racibórz, Amtsger Rac, sygn. brak, karty nienumerowane – testament Karola Franciszka z 1739 r.; 

F.J. Häussler: Ahnentafeln…, część b: die Grafen Sobeck und Kornitz, Freiherrn von Rauthen .
86 Żyła w latach 1723–1750.
87 F.J. Häussler: Ahnentafeln…, brak stron, część b: die Grafen von Sobeck und Kornitz; wg Blažka ślub 

odbył się 9 września 1744 r., ale to mało prawdopodobne, gdyż syn Jan Karol urodził się 15 września 



rodzina hrabiów SobKów z Kornic na KoSzęcinie

65

roku Ludwikowi hrabiemu von Schlabrendorff, a sam zamieszkał z rodziną dobrach 
Wysoka88, niedaleko Opawy. Jego syn Jan Karol II, zmarły w stanie bezżennym 2 
września 1841 roku w Opawie, był ostatnim przedstawicielem tej linii hrabiów Sob-
ków z Kornic89 .

Rudolf Józef hrabia Sobek z Kornic, najstarszy syn Karola Henryka I i Heleny, 
córki barona Adama Marklowskiego z Żebraczy, urodził się w 1702 roku90 . Nie 
wiadomo, czy studiował z bratem Józefem w Pradze, ale w 1721 roku – wzorem 
innych synów szlacheckich – uzupełniał swoją edukację, podróżując po Europie91 . 
1 czerwca 1729 roku poślubił w Klimkovicach92 Marię Józefę, urodzoną w 1711 
roku93, córkę Henryka Wilhelma hrabiego Wilczka, barona von Gutenland und 
Hultschin94 i Marii Charlotty hrabianki von St. Hilaire. Zgodnie z kontraktem 
małżeńskim sporządzonym w Pietrowicach Wielkich95 31 maja 1728 roku, Maria 
Józefa otrzymywała w posagu 20 000 guldenów reńskich oraz dodatkowo 10 000 
guldenów reńskich na zakup wyprawy96. Jak wyglądała sytuacja majątkowa Ru-
dolfa przed śmiercią ojca, nie udało się ustalić. Dopiero w 1738 roku, w myśl 
wcześniej już wspomnianej umowy z braćmi, otrzymał majątki: Ujazd (wycenio-
ny na 66 000 guldenów reńskich) i Koszęcin (wart 140 000 guldenów reńskich), 
a także Rudziniec, Jaryszów i Uszyce97. Z małżeństwa z Marią Józefą urodzili się: 
jedyny syn Karol Henryk oraz córki: Charlotta, Maksymiliana, Józefa, Marianna 
Józefa, Antonia i Maria Anna.

Najstarsza Charlotta, urodzona w 1730 roku, 5 lutego 1747 roku (trzy miesiące 
przed śmiercią ojca) poślubiła na zamku w Koszęcinie Jana Franciszka III hrabiego 
von Fernemont98, barona von Barwitz, właściciela Sławy Śląskiej99 i Przybyszowa100 . 

1742 r. H. von Kadich, C. Blažek: Der mährische…, s. 141–142; Jednak wg A. Weltzela, Jan Nepomu-
cen Karol urodził się w 1745 r. A. Weltzel: Geschichte der Stadt und Herrschaft Ratibor…, s. 602.

88 Niem. Waissack.
89 F.J. Häussler: Ahnentafeln…, brak stron, część b: die Grafen von Sobeck und Kornitz.
90 F.J. Häussler: Ahnentafeln…, brak stron, część a: die Grafen von Sobeck und Kornitz, Freiherrn v. Rau-

then.
91 J. Sinapius: Des schlesischen Adels. II Theil. Leipzig–Breslau 1728, s. 228; ZA Opava, F.J. Häussler, inv. 

č. 200, karta nienumerowana.
92 Miasto w Czechach koło Ostrawy (niem. Königsberg).
93 J. Pilnáček: Die Alteste Genealogie der Grafen Wilczek. Wien 1936, tablica genealogiczna, generacja 

XIV, nr 72.
94 Właściciel miejscowości: Klimkovice, Poruba, Velká Pohlom, Hermanice i innych.
95 Miejscowość w Polsce, w województwie śląskim, w powiecie raciborskim, w gminie Pietrowice Wielkie 

(niem. Gross Petrowitz).
96 APK, Grunt Lubl, sygn. 45, s. 15–35.
97 APK, Grunt Lubl, sygn. 45, s. 64–65. Häussler błędnie podaje, że odziedziczył także Dobrodzień, 

Lubliniec, Karchowice. F.J. Häussler: Ahnentafeln …, brak stron, część a: die Grafen von Sobeck und 
Kornitz, Freiherrn v. Rauthen.

98 Żył w latach 1722–1770. O rodzinie hrabiów von Fernemont patrz A. Pacyga, M. Sprungala: Kronika 
Sławy i okolic. Chronik Schlawa und die Umgebung. Sława 2012; J. Kuczer: Hrabiowie von Fernemont. 
„Pro Libris. Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne” 2007, nr 2, s. 104–111.

99 Wieś w Polsce, w województwie lubuskim, w powiecie wschowskim (niem. Schlawa).
100 Wieś w Polsce, w województwie lubuskim, w powiecie wschowskim (niem. Pürschkau).
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Zmarła 7 września 1817 roku na zamku w Rydzynie, należącym wówczas do rodziny 
Sułkowskich101 i tam została pochowana102 . 

Dwie córki zostały wydane za mąż już po śmierci ojca i po osiągnięciu przez brata 
Karola Henryka samodzielności. Maksymiliana, urodzona 31 maja 1731 roku w Ko-
szęcinie103, 24 stycznia 1762 roku w Wiedniu poślubiła Franciszka Antoniego hrabie-
go von Arco104, generała. Zmarła 14 listopada 1796 roku również w Wiedniu105. An-
tonia, urodzona w 1737 roku, poślubiła Jana Franciszka hrabiego von Frankenberg-
Ludwigsdorf, barona von Schellendorf106, właściciela Bukowej Śląskiej107 i Warty 
Bolesławieckiej108. Zmarła 4 maja 1824 roku w Warcie Bolesławieckiej109 .

Trzy córki pozostały w stanie bezżennym: Józefa, urodzona w 1732 roku w Ujeź-
dzie110, żyła jeszcze w 1774 roku111; Marianna Józefa, urodzona 20 lipca 1735 roku 
w Raciborzu, zmarła przed 1774 rokiem112 i ostatnia Maria Anna Barbara, urodzona 
9 grudnia 1741 roku w Koszęcinie, zmarła jeszcze za życia ojca 15 grudnia 1742 roku 
i pochowana została w Koszęcinie113 .

Aktywność polityczna Rudolfa zamknęła się w latach 1738–1742. Uczestniczył, 
tak jak inni przedstawiciele szlachty księstwa ziemskiego opolsko-raciborskiego, 
w obradach zgromadzenia stanowego księstwa, jakim był sejmik, jako członek kurii 
panów. Był także seniorem (Landesälteste), czyli uczestniczył w pracach stałego cia-
ła sejmiku, w szczególności zajmującego się sprawami finansowymi i podatkowymi 
księstwa114. O innym w udziale w życiu księstwa i państwa nie wiadomo, zresztą 
sytuacja polityczna temu nie sprzyjała.

101 Córka Józefa (1754–1798) poślubiła Ignacego hrabiego Sułkowskiego (1723–1796) – A. Pacyga, 
M. Sprungala: Kronika Sławy i okolic..., s. 77; informacja o zgonie Józefy – Biblioteka Kórnicka PAN, 
Teki Dworzaczka, Metrykalia katolickie, część 2, poz. 11749; informacja o zgonie Ignacego – tamże, 
poz. 11748.

102 F.J. Häussler: Ahnentafeln…, brak stron, część a: die Grafen von Sobeck und Kornitz, Freiherrn von 
Rauthen; ZA Opava, F.J. Häussler, inv. č. 200, karta nienumerowana; Biblioteka Kórnicka PAN, Teki 
Dworzaczka, Metrykalia katolickie, część 7, poz. 48545; A. Pacyga, M. Sprungala: Kronika Sławy i oko-
lic…, s. 54, 77.

103 AD Gliwice, Księga chrztów parafii w Sadowie 1673–1766, bez strony.
104 Żył w latach 1735–1795.
105 F.J. Häussler: Ahnentafeln…, brak stron, część a: die Grafen von Sobeck und Kornitz, Freiherrn von 

Rauthen; ZA Opava, F.J. Häussler, inv. č. 200, karta nienumerowana.
106 Żył w latach 1732–1784.
107 Wieś w Polsce, w województwie opolskim, w powiecie namysłowskim (niem. Buchelsdorf).
108 Wieś w Polsce, w województwie dolnośląskim, w powiecie bolesławieckim (niem. Warthau).
109 F.J. Häussler: Ahnentafeln…, brak stron, część a: die Grafen von Sobeck und Kornitz, Freiherrn von 

Rauthen; ZA Opava, F.J. Häussler, inv. č. 200, karta nienumerowana.
110 F.J. Häussler: Ahnentafeln…, brak stron, część a: die Grafen von Sobeck und Kornitz, Freiherrn von 

Rauthen.
111 Wymienia ją testament Heleny von Weichs z 1774 r. APK, Grunt Lubl, sygn. 48, s. 228.
112 F.J. Häussler: Ahnentafeln…, brak stron, część a: die Grafen von Sobeck und Kornitz, Freiherrn von 

Rauthen; AP Kat, Grunt Lubl, sygn. 48, s. 228 – testament Heleny baronowej von Weichs zur Wenne 
(w testamencie nie jest wymieniana).

113 F.J. Häussler: Ahnentafeln…, brak stron, część a: die Grafen von Sobeck und Kornitz, Freiherrn von 
Rauthen.

114 F.J. Häussler: Ahnentafeln…, brak stron, część a: die Grafen von Sobeck und Kornitz, Freiherrn von 
Rauthen. W 1742 r. Rudolf uczestniczył w pracach zgromadzenia zastępczego sejmiku (Landesaus-
schuss) obradującego w Koźlu 11 kwietnia, 22 sierpnia i 22 listopada, a 9 lipca uczestniczył w posiedze-
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W grudniu 1740 roku wojska pruskie przekroczyły granice Śląska, rozpoczynając 
cykl wojen o ten region i po szybkim zajęciu Dolnego Śląska wkroczyły na tereny 
Śląska Górnego, którego mieszkańcy witali go raczej wrogo. Organizowali partyzant-
kę i odmawiali dostarczania żywności dla wojska. W odwecie Prusacy palili wsie, 
aresztowali też kilku znaczniejszych panów (nic nie wiadomo, by był wśród nich 
jakiś Sobek). Pierwszą wojnę śląską zakończył podpisany w 1742 roku we Wrocławiu 
traktat pokojowy, na mocy którego prawie cały Śląsk oprócz księstwa ziemskiego cie-
szyńskiego i opawsko-karniowskiego znalazł się w rękach Prus115. W 1742 roku król 
Fryderyk II wydał patent, na mocy którego zwołał do Nysy na dzień 18 marca 1743 
roku przedstawicieli stanów księstw opolskiego, raciborskiego i nyskiego, a także 
zajętych terenów opawskiego i karniowskiego, w celu złożenia mu hołdu. Najpraw-
dopodobniej i hrabia Sobek ten hołd złożył, gdyż nic nie wiadomo, by ktokolwiek ze 
szlachty się wyłamał116 .

Druga wojna śląska, zakończona w 1745 roku pokojem w Dreźnie, umocniła stan 
posiadania Prus na Śląsku117 . 

Rudolf zmarł w Koszęcinie 1 kwietnia 1747 roku118, a pochowany został 
5 kwietnia w Gliwicach w klasztorze franciszkanów. Jego żona zmarła w 1788 
roku119. Spadkobiercą został jedyny syn Rudolfa, wówczas 8-letni Karol Henryk 
II, urodzony 14 lutego 1739 roku we Wrocławiu120. Po śmierci ojca opiekunem 
prawnym Karola Henryka II został Franciszek Albert hrabia Paczyński z Tęczyna, 
mąż Karoliny hrabianki Sobek z Kornic121, przyrodniej siostry Rudolfa. Niestety, 
nie udało się ustalić, jakie wykształcenie odebrał. Nie wiadomo, czy studiował 
lub podróżował w celu nabycia ogłady i wiedzy o świecie. Trudno również ustalić, 
gdzie był wychowywany, czy w Koszęcinie (może z siostrami), czy też w dobrach 
opiekuna. Ostatni z Sobków z Koszęcina nie pełnił także żadnych, nawet tytular-
nych funkcji państwowych. 

W 1758 roku hrabia Paczyński ożenił dziedzica Koszęcina ze swoją córką Ma-
rianną122. Marianna, urodzona 31 marca 1733 roku w Koszęcinie, była starsza od 

niu na zamku w Toszku. G. Stenzel: Scriptores Rerum Silesiacarum. Bd. 5. Breslau 1851, s. 260, 281, 
291, 297, 299, 302, 305, 314; Historia Śląska. Red. K. Maleczyński. T. I. Cz. III: Od końca XVI w. do 
roku 1763. Wrocław–Warszawa–Kraków 1963, s. 411: „członkowie deputacji byli wybierani na zgro-
madzeniach powiatowych (Weichbildtage) w zasadzie na przeciąg jednego roku, lecz niejednokrotnie 
również na czas dłuższy”.

115 M. Czapliński, E. Kaszuba, G. Wąs, R. Żerelik: Historia Śląska. Wrocław 2002, s. 187–191, 195–
197.

116 N. Mika: Dzieje ziemi raciborskiej. Kraków 2012, s. 113–114.
117 M. Czapliński, E. Kaszuba, G. Wąs, R. Żerelik: Historia Śląska..., s. 187–191, 195–197.
118 AD Gliwice, Księga zgonów parafii w Sadowie 1674–1810, bez strony.
119 J. Pilnáček: Die Alteste Genealogie der Grafen Wilczek…, tablica genealogiczna, generacja XIV, nr 72; 

F.J. Häussler: Ahnentafeln…, brak stron, część a: die Grafen von Sobeck und Kornitz, Freiherrn v. Rau-
then.

120 Kurz gefasster historische Nachrichten zum Behuf der neuen europäischen Begebenheiten auf das Jahr 
1739. I-tes Stück. Regenspurg 1739, s. 236; F.J. Häussler, Ahnentafeln …, brak stron, część a: die 
Grafen v. Sobeck und Kornitz, Freiherrn v. Rauthen; A. Weltzel: Geschichte der Stadt und Herrschaft 
Guttentag…, s. 123.

121 APK, Grunt Lubl, sygn. 45, s. 192 i dalsze: dokumenty finansowe.
122 A. Weltzel: Geschichte der Stadt und Herrschaft Guttentag…, s. 123.
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niego o 6 lat123. Mieli dwie córki. Franciszka Serafina (data urodzenia nieznana) 
poślubiła w maju 1784 roku w Koszęcinie spokrewnionego z nią Jana Karola Sta-
nisława hrabiego von Fernemont, barona von Barwitz, właściciela Sławy Śląskiej 
i Przybyszowa, urodzonego 29 czerwca 1761 roku, jedynego syna siostry Karola 
Henryka I, Charlotty. Pomimo urodzenia w 1785 roku syna i dziedzica majątku 
Karola Franciszka, małżeństwo Franciszki i Jana Karola rozpadło się. Hrabia von 
Fernemont w 1809 roku poślubił pochodzącą z warstwy mieszczańskiej Helenę 
Luizę Herff. Franciszka zmarła 11 sierpnia 1826 roku w Währing (obecnie część 
Wiednia), a jej były mąż rok wcześniej w Gorzowie124. Józefina, młodsza córka 
hrabiego Sobka z Kornic, urodziła się 31 grudnia 1760 roku i zmarła po tygodniu 
6 stycznia 1761 roku w Koszęcinie125 .

Karol Henryk II po ojcu Rudolfie odziedziczył Ujazd, Koszęcin, Rudziniec, Ja-
ryszów i Kamienicę126. Same dobra koszęcińskie, obejmujące Koszęcin, Strzebiń, 
Brusiek, Drutarnię, Pustą Kuźnicę, Łazy, Prądy, Leśnicę, zostały wycenione w 1738 
roku na ponad 93 000 talarów pruskich, a według szacunków z roku 1768 wartość 
tych dóbr wzrosła i były warte już 140 646 talarów pruskich127. Na terenie majątku 
znajdowały się zamki, a właściwie już pałace w Ujeździe, Raciborzu i Koszęcinie. 
Zamek w Ujeździe został w czasach hrabiów Sobków przebudowany w stylu baro-
kowym. Także zamkowi w Koszęcinie nadano formę założenia pałacowego z parkiem 
po stronie południowej. Dzięki opisowi z 1765 roku możemy nawet ustalić, jak 
wyglądał. Murowany zamek składał się z dwóch części: nowej i starej, połączonych 
z sobą. Nową część tworzyło jedno, piętrowe skrzydło z własnym wejściem. Na par-
terze cztery pokoje zajmował hrabia. Z parteru schodami wchodziło się na piętro, 
gdzie znajdowały się pomieszczenia zajmowane przez hrabinę: sypialnia, salonik wraz 
z przedpokojem oraz gabinet. Pomieszczenia pokryte były tapetami: sypialnia została 
pokryta materią atłasową, salonik niderlandzkimi tapetami, gabinet zielonymi ada-
maszkowymi, a przedpokój sztukaterią. 

Stara część zamku została wybudowana na planie kwadratu. Z nowej części wcho-
dziło się do lewego skrzydła, gdzie znajdował się na piętrze przedpokój, pokój fraucy-
meru i pokój stołowy, zdobiony atłasowymi szpalerami128, graniczący z gabinetem no-
wego skrzydła. Na parterze lewego skrzydła znajdowała się kuchnia wraz z pokojem 
i pomieszczeniem sklepionym, skąd było wejście do dwóch piwnic. Na parterze znaj-
dowały się także duża izba i komora, izdebka, następnie piwnica i lodownia. W środ-

123 F.J. Häussler, Ahnentafeln…, brak stron, część a: die Grafen v. Sobeck und Kornitz, Freiherrn v. Rauthen; 
AD Gliwice, Księga chrztów parafii w Sadowie 1674–1810, bez strony.

124 ZA Opava, F.J. Häussler, inv. č. 200, karta nienumerowana; F.J. Häussler: Ahnentafeln …, brak stron, 
część a: die Grafen v. Sobeck und Kornitz, Freiherrn v. Ratuhen; A. Pacyga, M. Sprungala: Kronika 
Sławy i okolic…, s. 60, 62, 70. 

125 F.J. Häussler: Ahnentafeln…, brak stron, część a: die Grafen v. Sobeck und Kornitz, Freiherrn v. 
Rauthen .

126 F.J. Häussler: Ahnentafeln…, brak stron, część a: die Grafen v. Sobeck und Kornitz, Freiherrn v. 
Rauthen. Häussler błędnie umieszcza jeszcze w tym wykazie odziedziczone dobra Dobrodzień.

127 APK, Grunt Lubl, sygn. 48, s. 67–68.
128 Szpalery – obicia ścian z wyobrażeniami figuralnymi, popularne również na ziemiach polskich w XVII 

i XVIII w. J. Bystroń: Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVII-XVIII. Warszawa 1994, s. 386; 
W. Łoziński: Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku. Warszawa 
2005, s. 108–109.



rodzina hrabiów SobKów z Kornic na KoSzęcinie

69

kowym skrzydle na piętrze znajdował się pokój, średnia sala reprezentacyjna i izba 
ze starymi lnianymi tapetami. Parter tego skrzydła zajmowała stajnia na 21 koni, 
a na jego rogu zbudowano sklepioną kaplicę z wieżą zegarową, dzwonem i emporą 
organową. W trzecim skrzydle znajdowała się wielka sala taneczna, zwana „pokojem 
królowej”, dwa dalsze pomieszczenia oraz wejście do kaplicy. Na parterze trzeciego 
skrzydła znajdowały się sklepione pomieszczenia z suszarnią, słodownią, dwie piw-
nice, pomieszczenie do warzenia piwa i dwa dodatkowe sklepione pomieszczenia. 
Czwarte skrzydło stanowiło osobną galerię, na rogu i w środku mającą po jednym 
pokoju. Na parterze był (pod pokojem) wjazd do zamku, dwa pokoje i archiwum. 
Przed czwartym skrzydłem rozciągał się obszerny dziedziniec. Przed wjazdem do 
zamku po lewej stronie wybudowano murowane pokoje dla urzędników, kancelarię, 
sklepione pomieszczenie i piwnicę. Poza zamkowym dziedzińcem stała ujeżdżalnia, 
w roku 1765 wciąż niedokończona. Koło zamku znajdowały się ogród kwiatowy, sad 
i warzywnik129 .

W 1778 roku Karol Henryk II utworzył w Koszęcinie teatr, w którym wystawiał 
opery, przedstawienia i balety z udziałem znanych aktorów i muzyków. Niestety, 
trudno ustalić, czy pomieszczenia teatru znajdowały się w obrębie zamku, czy raczej 
był to osobny budynek. Hrabia Sobek był nie tylko wielbicielem muzyki, ale i muzy-
kiem. Podobno śpiewał pięknym sopranem i mógł konkurować głosem nawet z ka-
stratami („konnte er mit jedem Kastraten wetteifern”). Po założeniu teatru osobiście 
wybierał członków orkiestry i sam nimi dyrygował. Przedstawienia miały się cieszyć 
tak dużą popularnością, że zaciekawiony król Prus Fryderyk II Wielki zaprosił hrabie-
go do Poczdamu, aby go poznać130. Prawdopodobnie w teatrze hrabiego występowała 
trupa teatralna „Wäser’sche Gesellschaft”, założona przez małżonków Johanna Chri-
stiana i Barbarę Wäser131. Oprócz przyjezdnych, także spośród miejscowej ludności 
wyszukiwał muzyczne talenty, które kształcił132. W 1783 roku w związku z trudną 
sytuacją majątkową Sobek zaprzestał utrzymywania teatru133 .

129 APK, Hohenlohe Kosz, sygn. 461, k. 3–4; sygn. 130, s. 100–101.
130 W.Ch. Müller: Ästhetisch-historische Einleitung in die Wissenschaft der Tonkunst. 2. Theil. Leipzig 

1830, s. 155; C. Hoffmann: Die Tonkünstler Schlesien. Breslau 1830, s. 229, 424–425; Ch. d’Elvert: 
Geschichte der Musik in Mähren und Oesterr.-Schlesien mit Rücksicht auf die allgemeine, böhmische 
und österreichische Musik-Geschichte. Abschnitt II. Brünn 1873, s. 177–178; F. Triest: Topographisches 
Handbuch von Oberschlesien. Erste Hälfte. Breslau 1864, s. 451–452.

131 Johann Christian Wäser (1743–1781) i jego żona Barbara z domu Schmidtschneider (1750–1797), 
aktorzy, założyli objazdową trupę teatralną, która grała m.in. w Rydze, na obszarze Polski, w Hamburgu 
i Lipsku, po czym w teatrze we Wrocławiu, gdzie posiadali przywilej króla Prus uprawniający do stałego 
prowadzenia teatru. Po śmierci męża kierownictwo teatru przejęła Barbara Wäser. H.A. Lier: Johann 
Christian Wäser. [W:] Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 41. Leipzig 1896, s. 228–230. O pobycie 
Barbary Wäser w Koszęcinie wspomina Teather-Journal für Deutschland. Bd. 22. Gotha 1784, s. 100: 
„Mad. Schmidt, oder eigentlich Schmidtschneider [...] Seit ihrer Rückehre von einem Grafen Sobeck, 
der in kleines Operntheater unterhielt [...]”.

132 Wiadomo o przynajmniej jednym takim przypadku. W 1768 r. w Koszęcinie urodził się Johann Janet-
zek, który już w dzieciństwie służył u hrabiego, zostając jego strzelcem przybocznym (Leibjäger) i zdo-
bywając także wykształcenie muzyczne. Po bankructwie hrabiego Sobka wyjechał z Koszęcina i w 1792 
r. został drugim dyrektorem muzycznym teatru we Wrocławiu (kierowanego przez poznaną w Koszęci-
nie Barbarę Wäser), znany był także jako skrzypek. C. Hoffmann: Die Tonkünstler Schlesien…, s. 229.

133 W.Ch. Müller: Ästhetisch-historische Einleitung.., s. 155; C. Hoffmann: Die Tonkünstler Schlesien…, 
s. 229, 424–425; Ch. d’Elvert: Geschichte der Musik in Mähren…, s. 177–178; F. Triest: Topographi-
sches Handbuch von Oberschlesien…, s. 451–452.
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Lata rządów Karola Henryka II w dobrach koszęcińskich zbiegły się z trudny-
mi dla Śląska czasami. Po przejęciu Śląska przez Prusy rósł proces zadłużania się 
majątków, co było związane ze zniszczeniem i ogołoceniem ich przez wojnę. Jak-
kolwiek król pruski starał się przeciwdziałać zastawianiu dóbr i przejmowaniu ich 
przez przedstawicieli stanu niższego, nie dotyczyło to Górnego Śląska, gdyż chciał 
jak najszybciej pozbyć się zwolenników Habsburgów i jak sam mówił: „pozbyć się 
austriackich koneksji”134 .

Większość obszaru majątku hrabiów Sobek zajmowały lasy. Rosły w nich głównie 
sosny, jodły i świerki, z drzew liściastych brzozy i olchy, mało jednak było dębów. 
Oprócz drobnej zwierzyny, w niewielkich ilościach występowały żbiki, rysie i wilki. 
W walce z tymi ostatnimi zasłużył się Karol Henryk II, skutecznie je tępiąc w oko-
licznych lasach. Ważnym źródłem dochodów od setek lat w tym rejonie było bart-
nictwo135. W stawach hodowano ryby, głównie karpie i szczupaki, sprzedawane czę-
ściowo Polsce. Hodowano w dobrach Sobka konie i krowy, a także owce i świnie136 . 
W okolicach Ujazdu wydobywano piasek.

Posiadana przez niego ziemia uprawna była jednak dość gliniasta i piaszczysta, 
więc nie dawała oszałamiających plonów. Uprawiano ziemniaki, grykę i proso, żyto 
i chmiel (m.in. na potrzeby kurzoków i kuźników) oraz drzewa owocowe. Okoliczne 
łąki służyły do wypasu bydła i produkcji siana137 . 

Źródłem dochodów Sobków było także hutnictwo, które Karol Henryk II starał 
się rozwijać i modernizować, co umożliwiały będące jego własnością liczne lasy oraz 
ruda żelaza w postaci kopalnej występująca w okolicach Boronowa (ruda kopalna – 
Bergerz) i występująca prawie w całych dobrach ruda darniowa (Wiesenerz). Lasy 
dostarczały materiału opałowego do wielkich pieców, fryszerni i cajniarni opalanych 
węglem drzewnym, wypalanym w licznie rozsianych po lasach mielerzach.

W 1765 roku hrabia posiadał 3 kuźnice: w Brusieku, Pustej Kuźnicy i Drutarni, 
w których działało 5 dymarek i 3 fryszerki oraz nowy wielki piec w Brusieku, łącznie 
o wydajności 3000 cetnarów rocznie138 .

W roku 1783 na terenie jego dóbr działało już 7 fryszerni (świeżarki), w których 
przerabiano surówkę żelaza na żelazo sztabowe, usytuowanych w Boronowie, Brusieku, 
Dolnej Kuźnicy, Ky139, Kochanowicach, Lisowie, Pustej Kuźnicy oraz 3 wielkie piece 
w Brusieku, Kochanowicach (Tanniner Hoch Ofen) i Ryczywolce, a także 2 cajniarnie 
(Zähnhammer) w Pustej Kuźnicy i Ryczywolce140 oraz dodatkowo w dobrach Ujazd 
w Kurzynie działały wielki piec i fryszernia141. Jeden wielki piec mógł dostarczyć rocz-

134 Szerzej na ten temat patrz M. Konopnicka: Oficer – urzędnik – dworzanin. Kariery szlachty śląskiej 
państwie pruskim 1740–1806. Zielona Góra 2014, s. 152–155.

135 F.A. Zimmermann: Beyträge zur Beschreibung von Schlesien. Bd. 2. Teil 2. Brieg 1783, s. 137–138.
136 Tamże, s. 138–139 lub 134–135, 320–356 (pomyłki w numeracji stron).
137 APK, Hohenlohe Kosz, sygn. 148, s. 2–15; F.A. Zimmermann: Beyträge zur Beschreibung…, s. 137.
138 APK, Hohenlohe Kosz, sygn. 148, s. 13; sygn. 461, s. 29–30.
139 Miejsce w pobliżu wsi Hadra, w którym w XVIII w. znajdowała się fryszernia. J.G. Knie: Alphabetisch-

statistisch-topographische Übersicht der Dörfer, Flecken, Städte und anderen Orte der Königl. Preuss. 
Provinz Schlesien. Breslau 1845, s. 341. 

140 F.A. Zimmermann: Beyträge zur Beschreibung…, s. 151–162.
141 Tamże, s. 341.
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nie do 4492 cetnarów surówki142. Z kolei przeciętna wydajność jednej fryszerni to ok. 
759 cetnarów żelaza143. W 1777 roku hrabia zawarł 7-letni kontrakt na sprzedaż żelaza 
wytapianego w jego hutach z kupcem Christianem Gotlobem Schindlerem ze Strzelec 
Opolskich, obejmujący dostawę rocznie 3250 cetnarów żelaza za sumę 10 000 tala-
rów144. 25 lutego 1781 roku zawarł 3-letni kontrakt z Wyższym Urzędem Górniczym 
we Wrocławiu reprezentowanym przez Wilhelma Redena na dostawę żelaza na jego 
potrzeby. Kontrakt obejmował dostawę rocznie 1000 cetnarów145 sztab i prętów żelaza 
oraz 500 cetnarów żelaza z cajniarni (Zähneisen). Za cetnar żelaza z cajniarni otrzymy-
wał 3 talary i 14 groszy, a za cetnar sztab i prętów 4 talary i 4 grosze146 .

Same dobra koszęcińskie147 przynosiły według wyceny z 1765 roku 8812 talarów 
czystego zysku rocznie (po odliczeniu ciążących na majątku zobowiązań), a dochód 
wynosił 12 513 talarów i 19 groszy148 i wzrastał, w 1768 roku wynosił 14 750 talarów 
i 15 groszy149 . 

Największy wpływ na zwiększenie dochodów w dobrach koszęcińskich niewąt-
pliwie miały kuźnice (Hammer Nutzung): w 1765 roku było to 3600 talarów zysku 
rocznie, a w 1768 roku już 6550 talarów i 4 grosze. Wzrosły także dochody z gorzel-
ni z 600 do 955 talarów oraz z hodowli bydła z 578 do 800 talarów. Uprawa zboża 
w roku 1765 dawała porównywalny z hutnictwem dochód 3636 talarów, by w 1768 
roku obniżyć się do 2914 talarów. Na podobnym poziomie pozostawały dochody: 
ze stawów (odpowiednio: 1048 i 1066 talarów), z browaru (362 talary), łowiectwa 
(100 talarów), hodowli owiec (odpowiednio: 750 i 800 talarów), tartaków (odpo-
wiednio: 157 i 112 talarów) i czynszów, w tym z karczm i młynów (odpowiednio: 
1077 i 1066 talarów). Niewielki dochód przynosiły cegielnie (odpowiednio: 9 i 7 
talarów), a żadnego dochodu wapienniki (Kalkofen)150 .

Niestety, dochody z dóbr wydawały się hrabiemu Sobkowi niewystarczające na 
jego potrzeby, toteż rozpoczął działalność spekulacyjną, nabywając i zbywając ma-
jątki, co wiązało się z koniecznością zaciągnięcia długów i obciążenia hipoteki dóbr 
koszęcińskich. 

W 1775 roku dokupił m.in. wieś Molną151, którą zresztą wkrótce sprzedał152 . 
W tym samym roku 9 sierpnia zakupił Boronów od Karoliny hrabiny von Dyhrn za 
142 B. Kaczmarski: Rozmieszczenie hutnictwa żelaznego na Śląsku w okresie 1740–1806. „Zaranie Śląskie” 

1961, z. 4, s. 770 (dane dotyczą 1784 r.).
143 B. Kaczmarski: Rozmieszczenie hutnictwa żelaznego…, s. 762. (dane dotyczą 1785 r.).
144 APK, Hohenlohe Kosz, sygn. 8473, s. 1–14 – umowa kupna-sprzedaży z 15 lutego 1777 r., Wrocław.
145 APK, Hohenlohe Kosz, sygn. 6909, s. 4 – zgodnie z danymi w umowie 1 cetnar równał się 132 funtom 

wrocławskiej wagi, natomiast 1 cetnar żelaza kutego odpowiadał 124 funtom wagi wrocławskiej (funt 
= 0,4677 kg).

146 APK, Hohenlohe Kosz, sygn. 6909, s. 1–8 – umowa kupna sprzedaży z 25 lutego 1781 r., Koszęcin–
Wro cław. 

147 W przypadku pozostałych majątków brak danych.
148 APK, Hohenlohe Kosz, sygn. 461, s. 6–60.
149 APK, Hohenlohe Kosz, sygn. 148, s. 15.
150 APK, Hohenlohe Kosz, sygn. 148, s. 15; sygn. 461, s. 32.
151 F.J. Häussler: Ahnentafeln…, brak stron, część a: die Grafen von Sobeck und Kornitz, Freiherrn von 

Rauthen.
152 W 1783 r. należy już do rodziny von Stürmer. F.A. Zimmermann: Beiträge zur Beschreibung…, 

s. 158.
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240 000 guldenów reńskich (do majątku Boronów należały wsie: Droniowice, Ha-
dra, Chwostek, Harbułtowice)153, a w 1780 roku od Franciszka Grotowskiego mają-
tek Olszyna za 30 000 talarów. Także w 1780 roku nabył od hrabiego von Strachwitz 
majątek Cieszowa154. 17 lipca 1777 roku zakupił Dobrodzień od Ludwika Fryderyka 
hrabiego von Schlabrendorf (kontrakt potwierdzono 24 listopada)155, ale już 25 maja 
1780 roku sprzedał te dobra Feliksowi Fryderykowi von Stürmer za 106 000 talarów 
i 200 dukatów (akt kupna potwierdzony został 13 lipca 1781 roku)156. Niestety, 
brak dokumentów nie pozwala na stwierdzenie, ile na tych transakcjach stracił, a ile 
zyskał.

Jednocześnie zadłużył się zarówno u rodzin szlacheckich (m.in. von Strachwitz, 
von Schlabrendorff, von Seidlitz), jak i u kupców śląskich157. Matce z dochodów 
majątku płacił rocznie pensję 800 talarów. Długi wynikające z 25 różnych pożyczek 
zapisanych na hipotece majątku wynosiły, zgodnie z ich wykazem sporządzonym na 
podstawie ksiąg gruntowych 16 listopada 1773 roku, ponad 121 000 talarów, by 
w roku 1780 wzrosnąć do 136 150 talarów158 .

W 1783 roku pozostawał właścicielem Ujazdu, ale pozostała część majątku zaku-
piona przez Karola Henryka I, m.in.: Stary Ujazd, Zimna Wódka, Klucz, Niezdrowi-
ce, Gaj159, Kopanina i Kurzyna, należały już do innych właścicieli160. Pozostały hrabie-
mu Ujazd był wówczas zrujnowaną mieściną, na terenie której mieścił się garnizon 
wojskowy, który należało utrzymywać. Miasto padło dodatkowo w roku 1770 ofiarą 
pożaru, po którym się już właściwie nie podniosło161. Rudziniec w roku 1771 należał 
do Jerzego von Pfeilitzer i jego żony Luizy162. Także Jaryszów już w latach osiemdzie-
siątych nie należał do rodziny Sobków z Kornic163 .

Dnia 19 grudnia 1781 roku zmarła Helena baronowa von Weichs zur Wenne, 
urodzona hrabianka Sobek164. Zgodnie ze sporządzonym przez nią 25 lutego 1774 
roku testamentem Karol Henryk I odziedziczył w 1781 roku Brantice, Radim, 
Býkov niedaleko Krnova (Czechy) oraz otrzymał 10 tysięcy guldenów. Jedyne ży-
jące dziecko Karola Henryka, córka Franciszka Serafina otrzymała biżuterię z bry-
lantów i szmaragdów. Siostry Karola Henryka I – Charlotta, Maksymiliana, Józefa 
i Antonina – otrzymały darowizny pieniężne w wysokości 2 tysięcy guldenów każda. 

153 APK, Hohenlohe Kosz, sygn. 340, s. 5, 301.
154 APK, Hohenlohe Kosz, sygn. 8960, s. 7 – A. Bally: Nachrichten welche am 22. August 1828...; APK, 

Hohenlohe Kosz, sygn. 340, s. 302; F.J. Häussler, Ahnentafeln…, brak stron, część a: die Grafen v. 
Sobeck und Kornitz, Freiherrn v. Rauthen.

155 A. Weltzel: Geschichte der Stadt und Herrschaft Guttentag…, s. 123.
156 F.J. Häussler, Ahnentafeln…, brak stron, część a: die Grafen v. Sobeck und Kornitz, Freiherrn v. Rau-

then; A. Weltzel: Geschichte der Stadt und Herrschaft Guttentag…, s. 125.
157 APK, Grunt Lubl, sygn. 48, s. 67–68.
158 APK, Hohenlohe Kosz, sygn. 462; sygn. 8963.
159 W skład wsi Gaj wchodził folwark Lalock (brak polskiej nazwy).
160 F.A. Zimmermann: Beiträge zur Beschreibung…, s. 333–356, 361–362.
161 Tamże, s. 361–362.
162 ZA Opava, F.J. Häussler, inv. č 200, karta nienumerowana.
163 W 1783 r. Jaryszów należy już do rodziny von Sack. F.A. Zimmermann: Beiträge zur Beschreibung…, 

s.338.
164 F.J. Häussler: Ahnentafeln…, brak stron, część b: die Grafen von Sobeck und Kornitz.
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Przyrodnie siostry Karolina i Maria Leopoldyna otrzymały po tysiąc talarów. Żona 
Karola Henryka II Marianna otrzymała sto sztuk Species Ducate oraz ubrania testa-
torki (w tym niderlandzkie czepki), a także sprzęty cynowe i miedziane165 .

Na początku lat osiemdziesiątych XVIII wieku Sobek dysponował jedną z naj-
większych fortun na całym Śląsku, obejmującą 26 576 ha, na terenie których po-
łożonych było 20 wsi i 22 folwarki166. Niestety, spekulacje i zaciągane długi szybko 
doprowadziły do katastrofy finansowej. Po 1781 roku rozpoczął się szybki i nagły 
upadek jednej z największych fortun na Śląsku.

Dnia 10 kwietnia 1783 roku Karol Henryk zmuszony był wydzierżawić zadłużo-
ne dobra koszęcińskie obejmujące wówczas Koszęcin, Boronów, Cieszową, Olszynę 
i Kochanowice, radcy handlowemu Teodorowi Mützel z Brzegu, wyższemu urzęd-
nikowi kameralnemu (Oberamtmann) Johannowi Fincklerowi z Ujazdu i kupcowi 
Chrystianowi Schindlerowi ze Strzelec Opolskich (temu, z którym wcześniej zawie-
rał umowy handlowe w sprawie dostaw żelaza)167. Po roku 1783 Karol Henryk II 
utracił także Ujazd, który trafił w ręce rodziny von Pannwitz, potem Francken-Sier-
stopff i von Gröling, by w 1816 roku dostać się w ręce rodziny Wilczek168. Brantice, 
Radim, Býkov sprzedał 21 czerwca 1783 roku Karolowi Erdmanowi von Larisch169 . 

Ostatecznie, w wyniku wystawnego życia, niespłaconych weksli i spekulacji ma-
jątkowych, Karol Henryk Sobek zbankrutował w 1784 roku (majątek został zase-
kwestrowany), a w 1788 roku został wystawiony na licytację170 . 

Niestety, nie wiadomo, jakie były losy hrabiego po 1788 roku171. Informacji o nim 
brak w późniejszych dokumentach. W każdym razie utrata majątku była całkowita, 
bankrutowi nie zostało absolutnie nic. Legenda krążąca po Koszęcinie opowiada, 
jakoby dawny magnat ukrywał się przed wierzycielami po lasach, mieszkając w spe-
cjalnie do tego celu przygotowanej ziemiance, jednak trudno zweryfikować tę infor-
mację172 .

Wdowa po nim zmarła w wieku 74 lat na skutek wylewu 25 maja 1807 roku 
w Szymiszowie (pow. Strzelce Opolskie) w dobrach rodziny Paczyńskich i tam zo-
stała pochowana 29 maja173 .

165 APK, Grunt Lubl, sygn. 48, s. 225–234.
166 Śląsk w końcu XVIII wieku. Red. J. Janczak, T. Ładogórski. T. I. Cz. II. Warszawa–Wrocław–Kraków– 

Gdańsk 1976, s. 118, tabela XI: Wykaz właścicieli majątków latyfundialnych na Śląsku w latach 1783–
1787.

167 APK, Grunt Lubl, sygn. 48, s. 6–56.
168 V. Löwe, Geschichte der Stadt Ujest…, s. 16.
169 F.J. Häussler, Ahnentafeln…, brak stron, część a: die Grafen v. Sobeck und Kornitz, Freiherrn v. Rau-

then .
170 APK, Hohenlohe Kosz, sygn. 8960, s. 7 – A. Bally: Nachrichten welche am 22. August 1828.. .
171 Zmarł przed 1807 r. Marianna hrabina von Sobeck und Kornitz w księdze zgonów występuje jako wdo-

wa. AP Opole, mikrofilm księgi zgonów z 1807 r. rzymskokatolickiej parafii pw. św. Michała Archanioła 
w Rozmierzy, nr mikrofilmu N-825 K, s. 143, poz. 52. 

172 E. Goszyk: Panowie na Koszęcinie. Od dziejów najdawniejszych po Zespół „Śląsk”. Koszęcin 2008, 
s. 106.

173 AP Opole, mikrofilm księgi zgonów z 1807 r. rzymskokatolickiej parafii pw. św. Michała Archanioła 
w Rozmierzy, nr mikrofilmu N-825 K, s. 143, poz. 52.
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Główne dobra majątku, czyli Koszęcin z Boronowem, nabył na licytacji radca 
handlowy Teodor Mützel z Brzegu za 350 000 talarów reńskich174. Mützel nie był 
szlachcicem, więc uzyskał od ministra rejencji śląskiej von Hoyma zgodę na zarzą-
dzanie tymi dobrami na okres trzech lat pod warunkiem, że po tym okresie sprzeda 
te dobra szlachcicowi. Dodatkowo musiał zapłacić kwotę 1750 talarów jako podatek 
od wzbogacenia. Mützel napisał list do króla 9 października 1788 roku, w którym 
żalił się, że został zmuszony do pokrycia wszystkich długów hr. Sobka, a na dodatek 
dłużej nie może zachować dóbr jak na okres trzech lat. 20 października król pruski 
listem oddalił przymus sprzedaży, jednak w 1792 roku Mützel sprzedał majątek 
wspólnikom Fryderykowi Karolowi von Eckartsberg i Krzysztofowi Zygmuntowi 
von Stösel za 483 tysiące talarów. W 1798 w wyniku wewnętrznych rozliczeń von 
Stösel wykupił majątek Koszęcin na własność za 740 tysięcy talarów175. Cieszową 
w 1788 roku zakupił Christian Schindler za 35 000 talarów (na licytacji)176. Także 
w 1788 roku Gottlob hrabia von Schönaich Carolath sprzedał panu von Pannwitz 
dobra Ujazd za 150 000 talarów177. W 1804 roku dobra koszęcińskie oraz Boronów 
i Cieszową nabył Fryderyk Ludwik książę zu Hohenlohe-Ingelfingen ze Sławięcic178 
za sumę 925 679 talarów. Nabywca miał również zapłacić długi ciążące na majątku 
wliczone w jego cenę, a ponieważ tego nie uczynił, majątek zasekwestrowano179 . 
Ostatecznie 10 marca 1819 roku, na drodze licytacji, dobra koszęcińskie i boro-
nowskie (wraz z ciążącymi na nich długami) za sumę 559 000 talarów zakupił180 
Adolf książę zu Hohenlohe-Ingelfingen181. W historii dóbr koszęcińskich zaczęła się 
całkiem nowa epoka, zakończona dopiero w roku 1945.

Sobkowie w Koszęcinie spędzili niecały wiek. Trzy pokolenia rządziły tymi dobra-
mi: Karol Henryk I, Rudolf i Karol Henryk II. Pierwszy z nich, inwestując w kolejne 
majątki, budował prestiż i znaczenie rodziny w księstwie, co zaowocowało najpierw 
nadaniem mu tytułu hrabiego, a następnie powołaniem na ważne stanowisko starosty 
ziemskiego księstwa. Kolejny właściciel Koszęcina, Rudolf, co prawda krótko cieszył 
się majątkiem, ale nic nie można mu zarzucić w zakresie dbałości o jego dobro. Nie-
stety, ostatni z Sobków na Koszęcinie zaprzepaścił osiągnięcia poprzedników, na co 
znaczący wpływ miały wojny i zmiana przynależności państwowej Śląska oraz zwią-
174 APK, Hohenlohe Kosz, sygn. 8960, s. 5 – A. Bally: Nachrichten welche am 22. August 1828.. .
175 APK, Hohenlohe Kosz, sygn. 340 – Kaufkontracte der Koschentiner Güter betreffend; APK, Hohen-

lohe Kosz, sygn. 8960, s. 7 – A. Bally: Nachrichten welche am 22. August 1828… .
176 „Schlesische Provinzialblätter” Bd. 9, 1788, s. 291; APK, Hohenlohe Kosz, sygn. 340, s. 303.
177 „Schlesische Provinzialblätter” Bd. 8, 1789, s. 75.
178 Fryderyk Ludwik książę zu Hohenlohe-Ingelfingen (1746–1818) w 1782 r. poślubił Amalię hrabiankę 

von Hoym-Droyssig, która wniosła mu w posagu m.in dobra sławięcickie; generał, dowódca w prze-
granej przez Prusy bitwie pod Jeną 14 października 1806 r.; angażował się w rozwój górnośląskiego 
przemysłu i współpracował z Johnem Baildonem. 

179 APK, Hohenlohe Kosz, sygn. 130, k. 231–241.
180 APK, Hohenlohe Kosz, sygn. 214, k. 1–4 – uwierzytelniony odpis aktu własności majątku Koszęcin-

Boronów sporządzony 23 marca 1819 r. przez Wyższy Sąd Krajowy w Raciborzu.
181 Adolf książę Hohenlohe-Ingelfingen (1797–1873), młodszy syn Fryderyka Ludwika księcia zu Hohen-

lohe-Ingelfingen i Amalii Szarloty hrabianki von Hoym-Droyssig. Właściciel fideikomisu koszęcińskie-
go, generał i polityk, pruski premier w okresie od 18 marca do 23 września 1862 r. oraz członek pruskiej 
Izby Panów (Herrenhaus). S. Krupa: Dzieje rodziny Hohenlohe-Ingelfingen z Koszęcina w świetle doku-
mentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Katowicach. „Szkice Archiwalno-Historyczne” 
nr 3, 2007, s. 67–88.
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zane z tym ustępowanie starych rodzin nowym, przybywającym na Śląsk wiernym 
poddanym pruskich władców. Obciążenia finansowe narzucone przez Prusy znisz-
czyły niejeden śląski majątek. Ponadto Karol Henryk II miał kosztowne upodobania, 
czym ostatecznie doprowadził rodzinę do upadku, pauperyzacji i całkowitego zejścia 
ze sceny dziejowej. Trudno nawet ustalić, jak i gdzie on sam dokonał żywota. 

Należy pamiętać, że dzieje hrabiów Sobków z Koszęcina opisane w niniejszym 
artykule odnoszą się tylko do niewielkiego wycinka historii tej rodziny, która czeka 
na swoje pełne opracowanie, a niniejszy artykuł może być do tych badań skromnym 
przyczynkiem.

Sławomira Krupa 
grafenfamilie von Sobeck auf kornitz in koschentin

Zusammenfassung
Der Artikel beschreibt die Geschichte der Grafenfamilie von Sobeck auf Kornitz, 

der Freiherrn von Rauthen, der Eigentümer der Herrschaft Koschentin, im Fürstentum 
Oppeln-Ratibor, in den Jahren 1693–1788. In der Publikation wird das Leben der einzel-
nen Familienmitglieder skizziert, mit besonderer Berücksichtigung von Karl Heinrich I. 
(1683–1738), der sein Vermögen durch den Kauf weiterer Erbgüter vergrößerteund im 
Jahr 1720 Landeshauptmann des Fürstentums Oppeln-Ratibor wurde, und der folgenden 
Eigentümer der Güter, Rudolf (1702–1747) sowie dessen Sohn Karl Heinrich II. (1739–?),  
dessen Lebensstil einer der Gründe dafür war, dass die Familie ihr Vermögen verlor.

Sławomira Krupa

the counts of Sobek from kornitz, koszęcin
Summary
The article discusses the history of the counts of Sobek from Kornitz, barons of Rau-

then and the owners of Koszęcin in the Opole-Racibórz County in the years 1693–1788. 
The text presents the lives of the family members with special attention given to Karl 
Heinrich I (1683–1738) who extended his possessions by acquiring further estates, was 
granted the title of Count in 1716, and in 1720 became Starost of the Opole-Racibórz 
County. Also presented are the profiles of the subsequent owner of Koszęcin – Rudolf 
(1702–1747) and his son Karl Heinrich II (1739–?) whose lifestyle contributed to the 
family’s loss of the estate.
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michael moryS-TwarowSKi

pniokowie z zamarsk koło cieszyna w XiX  
i na początku XX wieku – dzieje chłopskiego 
rodu ze śląska cieszyńskiego*

Niniejszy artykuł jest kolejnym tekstem, w którym omawiam losy konkretnej 
rodziny chłopskiej ze Śląska Cieszyńskiego. Jak wskazywałem w jednym z wcześniej-
szych artykułów, opracowanie losów rodów chłopskich „pozwoliłoby o wiele lepiej 
zrozumieć historię tego regionu, tym bardziej że w jego dziejach przedstawiciele sta-
nu chłopskiego odegrali nieporównywalnie większą rolę niż na innych polskich zie-
miach. W pierwszym rzędzie należałoby opracować genealogię rodów zaliczających 
się do chłopskich elit, a taką niewątpliwie stanowili najbogatsi gospodarze zwani sie-
dlakami”. Pisząc o genealogii, miałem na myśli nie tylko prosty opis filiacji i koicji, ale 
także informacje o wyznaniu, stosunkach majątkowych i postawach politycznych1 .

Ród Pnioków z Zamarsk nie doczekał się jeszcze swojego opracowania. W litera-
turze wspominał o jego przedstawicielach jedynie Rudolf Mizia, autor wielu publi-
kacji na temat historii wspomnianej miejscowości2. Tymczasem warto poświęcić im 
uwagę z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, Pniokowie zaliczali się do grona 
siedlaków3. Po drugie, w latach 1864–1918 dwóch przedstawicieli rodu piastowało 
urząd wójta Zamarsk. Był to pionierski okres funkcjonowania samorządu gminnego 

* Artykuł powstał w ramach projektu Wójtowie na Śląsku Cieszyńskim 1864–1918. Studium prozo-
pograficzne, realizowanego na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego jestem 
kierownikiem i jedynym wykonawcą. Opiekunem naukowym projektu jest dr hab. Janusz Spyra, prof. 
Akademii Jana Długosza w Częstochowie, któremu dziękuję za cenne uwagi pomocne w pisaniu ar-
tykułu. Sam projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na 
podstawie decyzji numer DEC-2013/09/N/HS3/02621.

1 M. Morys-Twarowski: Pszczółkowie z Krasnej koło Cieszyna od XVII do początku XX wieku. [W:] Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1408. „Prace Historyczne”. Nr 138. Kraków 2011, s. 97. 
Tam w przyp. 1 wykaz literatury na temat rodzin chłopskich na Śląsku Cieszyńskim. Z pominiętych 
tam oraz nowszych publikacji zob.: O. Kukutsch: Ost-Schlesien. Geschicke lines Grenzlandes im Spiegel 
der Geschichte einer bodenständigen Familie. Bonn 1950; E. Woźniak: W kręgu znanych dziedzickich 
rodów Machaliców, Stryczków, Janików i Kielochów. Czechowice-Dziedzice 1993; M. Morys-Twarow-
ski: Losy chłopskiej rodziny Lipów ze Śląska Cieszyńskiego do 1918 roku i jej droga do polskiej narodo-
wości. „Świat i Słowo” 2011, nr 2 (17), s. 117–130; J. Kliber: Ewangeliccy przodkowie Karola Wojtyły 
– ród Przeczków z Datyni. „Kalendarz Ewangelicki” (Bielsko-Biała) nr 127, 2013, s. 162–170; M. Mo-
rys-Twarowski: Francusowie w XIX i na początku XX wieku – historia chłopskiej rodziny ze Śląska 
Cieszyńskiego. „Studia Historyczne” 2012, nr 1, s. 109–122; Tenże: Kłodowie z Puńcowa koło Cieszyna 
od XVIII do początku XX wieku. „Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” nr 
2, 2014, s. 116–157; W. Grajewski: Beskidzka epopeja. Dzieje Hellerów z Huty – górali z Brennej na 
Śląsku Cieszyńskim. „Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny” nr 3, 2015, s. 52–102.

2 Ich podsumowaniem jest książka R. Mizia, E Figna: Zamarski wczoraj i dziś. Zamarski 2013.
3 W literaturze siedlakami nazywa się właścicieli gospodarstw o powierzchni od 20 do 100 hektarów; 

J. Gruchała, G. Studnicki: Rolnictwo i przemiany cywilizacyjne na wsi cieszyńskiej. [W:] Śląsk Cie-
szyński od Wiosny Ludów do I wojny światowej (1848–1918). Red. K. Nowak, I. Panic. Cieszyn 2013, 
s. 262. Warto jednak mieć na uwadze, że czasami w księgach metrykalnych właściciela tego samego 
gospodarstwa raz określano mianem siedlaka, a innym razem jako zagrodnika. Można sądzić, że w wiej-
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na Śląsku Cieszyńskim, zapoczątkowany wydaniem austriackiej ustawy gminnej z 5 
marca 1862 roku i śląskiej ustawy krajowej z 15 listopada 1863 roku4. W niniejszym 
artykule chcę skupić się przede wszystkim na sytuacji majątkowej rodziny, przekona-
niach politycznych jej przedstawicieli oraz koligacjach rodzinnych Pnioków.

Samo nazwisko Pniok (wywodzone od pniaka, czyli części drzewa z korzeniami 
pozostawionej w ziemi po ścięciu pnia) według literatury zostało odnotowane na 
Śląsku Cieszyńskim po raz pierwszy w 1653 roku5. W XVIII wieku miejscowością, 
gdzie na Śląsku Cieszyńskim mieszkało najwięcej przedstawicieli rodu Pnioków, były 
najprawdopodobniej Łyżbice (Lyžbice, Lischbitz), obecnie w granicach Trzyńca (Tři-
nec, Trzynietz)6. W 1781 roku Jan [I] Pniok nabył grunt w Łyżbicach nr 7. W 1806 
roku wykupił go jego syn Paweł [I]7. 10 lutego 1808 roku ożenił się z młodą wdową 
Zuzanną Hadynową. Była to córka Jakuba Haltofa, siedlaka w Zamarskach koło 
Cieszyna. 2 sierpnia 1803 roku wyszła za mąż za Pawła Hadynę, wolnego chłopa 
z Gumien, a po jego szybkiej śmierci wróciła do rodzinnego domu i znalazła sobie 
nowego małżonka8 .

Jednym z dzieci Zuzanny i Pawła Pnioków był Paweł [II], urodzony 24 czerwca 
1816 roku w Łyżbicach9. Nie odziedziczył rodzinnego gruntu (ten przypadł w 1835 
roku jego bratu Janowi [II]). Nie było w tym nic dziwnego. Chłopi na Śląsku Cie-
szyńskim unikali dzielenia nieruchomości i starali się przekazywać gospodarstwo 
tylko jednemu potomkowi10. Z tego powodu Paweł [II], syn Pawła [I] i brat Jana 
[II], musiał szukać szczęścia poza rodzinną miejscowością. Przeniósł się do Zamarsk, 
wioski, z której pochodziła jego matka. Obie miejscowości należały do Komory Cie-
szyńskiej, prywatnego kompleksu dóbr książąt cieszyńskich, którego w tym cza-
sie właścicielem był arcyksiążę Karol Habsburg. Komora wykupiła Łyżbice w 1793 
roku, a Zamarski w 1802 roku11. Wydaje się, że sam wybór osoby, na rzecz której 
będzie odrabiał pańszczyznę, w motywacjach Pawła [II] Pnioka odegrał drugorzędną 

skiej społeczności czasami siedlakami nazywano gospodarzy, którzy nie spełniali „kryterium 20 hekta-
rów”.

4 K.W. Kumaniecki: Ustrój władz samorządowych na ziemiach polskich w zarysie. Warszawa–Kraków 
[1921], s. 25; K. Nowak: Przemiany prawno-administracyjne, demograficzne, społeczno-zawodowe 
i narodowościowe. [W:] Śląsk Cieszyński od Wiosny Ludów do I wojny światowej..., s. 12.

5 W. Milerski: Nazwiska cieszyńskie. Cieszyn 1996, s. 253.
6 Zemský Archiv v Opavě (dalej: ZAO), Sbírka matrik Severomoravského kraje (dalej: SMSK), sign. Ja 

IX 19, Indeks ślubów parafii rzymskokatolickiej w Wędryni 1677–1800. Por. W. Milerski: Nazwiska…, 
s. 253.

7 ZAO, Ústřední správa statků Knížecí komory těšínské, Těšín, inv. č. 11321, sign. G-92, s. 73–79.
8 Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie (dalej: PMMC), Metryki ślubów, t. 7 B, 

Zamarski, s. 14, 19.
9 ZAO, SMSK, sign. Ja IX 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Wędryni 1786–1824, 

k. 133.
10 Por. R. Karpiniec: Włościańskie zwyczaje spadkowe na Śląsku Cieszyńskim. Warszawa 1928 („Biblio-

teka Puławska. Sesja Prac Społeczno-Gospodarskich”. Nr 8), s. 150, 153; K. Sójka-Zielińska: Prawne 
problemy podziału gruntów chłopskich w Galicji na tle austriackiego ustawodawstwa agrarnego. War-
szawa 1966, s. 133–135.

11 R. Kneifel: Topographie des kaiserl. königl. Antheils von Schlesien. Cz. 2. T. 1. Brünn 1804, s. 250 (Łyż-
bice); R. Mizia, E. Figna: Zamarski wczoraj i dziś…, s. 26 (Zamarski).
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rolę; już pomijając szczegół, że wybór miał ograniczony, bo mniej więcej połowa wsi 
na Śląsku Cieszyńskim należała do Komory12 .

Ważniejszy był fakt, że Paweł [II] Pniok zaręczył się z Marią Szlachtówną, cór-
ką Andrzeja Szlachty, zamarskiego siedlaka. W 1837 roku wykupił grunt siedlaczy 
w Zamarskach nr 6 od ojca swojej narzeczonej13. W tym momencie definitywnie 
znalazł się w gronie chłopskiej burżuazji, jaką stanowili siedlacy, najbogatsi chłopi na 
Śląsku Cieszyńskim.

Dnia 6 lutego 1838 roku Paweł [II] Pniok poślubił Marię Szlachtównę (ur. 30 
listopada 1819), córkę Andrzeja i Anny z Gorylów14. Dzięki temu spowinowacił się 
z Gorylami, jedną z ważniejszych rodzin w Zamarskach. Wywodzili się z niej m.in. 
Jerzy (29 kwietnia 1806 – 1861), kierownik szkoły w Cierlicku od 1832 roku15, oraz 
późniejsi zamarscy wójtowie: Jerzy (poświadczony na urzędzie w latach 1876–1878 
i 1881)16 i Jan (poświadczony na urzędzie w roku 1882)17. Ten ostatni 13 lipca 1851 
roku poślubił Zuzannę Szlachtównę (ur. 2 czerwca 1832), córkę Andrzeja Szlachty, 
który w tym momencie mieszkał jako wymownik w Zamarskach nr 16, i Anny z Go-
rylów. Jednym ze świadków ślubu był szwagier panny młodej, Paweł [II] Pniok18 . 

Dnia 31 grudnia 1859 albo 31 stycznia 1860 roku zmarła Zuzanna Pniokowa19 . 
Paweł [II] Pniok po kilkumiesięcznej żałobie ożenił się ponownie – 7 sierpnia 1860 
roku poślubił 26-letnią Teresę Kotalównę, córkę Józefa, chałupnika w Hażlachu. 
Jednym ze świadków na ślubie był Jan Goryl20 .

Paweł [II] Pniok, według danych podanych przez Rudolfa Mizię, w 1862 roku 
miał pełnić funkcję wójta Zamarsk21. Po reformach, wprowadzających samorząd 
gminny na terenie monarchii austriackiej, zachował tę funkcję. Poświadczony jest 
jako wójt w latach 1864–1866, 1868 i 187522, zatem prawdopodobnie wybierany był 

12 J. Spyra: Śląsk Cieszyński w okresie 1653–1848. Cieszyn 2012, s. 103.
13 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie (dalej: APC), Komora Cieszyńska (dalej: 

KC), sygn. 1942/246, k. 221v (ze wskazaniem na Urkundbuch, t. 2, s. 62).
14 PMMC, Metryki chrztów, t. 15 B, Zamarski, s. 25; PMMC, Metryki ślubów, t. 10 B, Zamarski, s. 23.
15 PMMC, Metryki chrztów, t. 14 B, Zamarski, s. 60 (syn Józefa Goryla, chałupnika w Zamarskach nr 22, 

i Anny z Wojnarów); ZAO, SMSK, sign. Ka VII 20, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Cier-
licku 1827–1897, k. 6v (19 lutego 1832 r. – ślub z Marią Zidek z Mistku); Polskość parafji cierlickiej . 
„Nasz Kraj” nr 11 z 16 marca 1934 r., s. 4; nr 14 z 6 IV 1934 r., s. 4.

16 1876 – „Oesterreichisch-schlesischer Vereins-Kalender für das Jahr 1877”. Teschen 1876, s. 212; 1877 
– R. Mizia: Wieś pod Cieszynem. „Kalendarz Cieszyński 1999”. Cieszyn 1998, s. 36; R. Mizia, E. Figna: 
Zamarski wczoraj i dziś…, s. 29, 166; 1878 – „Oesterreichisch-schlesischer Vereins-Kalender für das 
Jahr 1879”. Teschen 1878, s. 211; 1881 – APC, Bezirksgericht in Teschen, sygn. 1120, UV 27/80.

17 1882 – PMMC, Metryki ślubów, t. 10 B, Rudów, s. 3 (7 lutego 1882 r. – świadek na ślubie Jana Klysz-
cza, nauczyciela, i Ewy Matuszkowej z Brannych, wdowy po gospodzkim w Zamarskach).

18 PMMC, Metryki chrztów, t. 17 B, Zamarski, s. 23; PMMC, Metryki ślubów, t. 9 B, Zamarski, s. 2.
19 PMMC, Metryki zgonów, t. 7 B, Zamarski, s. 5.
20 PMMC, Metryki ślubów, t. 9 B, Zamarski, s. 7.
21 R. Mizia: Wieś pod Cieszynem…, s. 36; R. Mizia, E. Figna: Zamarski wczoraj i dziś…, s. 29.
22 Wybrany w 1864 – ZAO, Zemská vláda slezská Opava, karton 360; 1865 – „Silesia. Kalender für das 

Herzogthum Schlesien für das gemeine Jahr 1866”. Teschen 1865, s. 21; 1866 – PMMC, Metryki ślu-
bów, t. 9 B, Zamarski, s. 9; „Gwiazdka Cieszyńska” nr 13 z 31 III 1866 r., s. 98; nr 24 z 16 VI 1866 r., 
s. 192; 1868 – APC, Bezirksgericht in Teschen, sygn. 1107, UV 71/68; „Nowiny Śląskie” nr 3 z 18 
VII 1868 r.; 1875 – „Oesterreichisch-schlesischer Vereins-Kalender für das Jahr 1876”. Teschen 1875, 
s. 262.
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co najmniej przez trzy kadencje (1864–1867, 1867–1870, 1873–1876)23. Świadczy 
to o zaufaniu, jakim cieszył się wśród zamarskich elit, bo trzeba pamiętać, że pra-
wa wyborcze uzależnione były od cenzusu majątkowego. O poglądach politycznych 
Pawła [II] Pnioka można wnioskować na podstawie dwóch informacji. W 1871 roku 
głosował za niemieckimi kandydatami do Sejmu Krajowego w Opawie (Opava, Trop-
pau) Jerzym Stonawskim i Henrykiem Michnikiem24. W 1872 roku w kolejnych wy-
borach do Sejmu Krajowego w Opawie także głosował za niemieckim kandydatem; 
tym razem był nim Franciszek Obracaj (konkurował wówczas z Antonim Świeżym, 
kandydatem polskich narodowców)25 .

Pierwsze wrażenie po lekturze tych danych o osobie przyjmującej polską perspek-
tywę może być negatywne. Już ponad dwadzieścia lat trwała działalność polskiego 
ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim (uznając za umowny początek rok 1848), 
a tutaj polski chłop z polskiej wioski głosuje za niemieckimi kandydatami – ostatnia 
prosta na drodze do germanizacji. Tymczasem kwestia była bardziej złożona.

Zamarski były wsią zamieszkałą przez polskojęzycznych chłopów, podobnie zresz-
tą jak Łyżbice, rodzinna miejscowość Pawła [II] Pnioka. Nie posługiwali się oni jed-
nak literacką polszczyzną, ale miejscowym dialektem. Nie różnili się pod tym wzglę-
dem od czeskojęzycznych i niemieckojęzycznych chłopów na Śląsku Cieszyńskim. 
Zresztą w XIX wieku byłoby ewenementem, gdyby jacykolwiek przedstawiciele 
tego stanu, żyjący na pograniczu językowym, często nieposiadający nawet elementar-
nego wykształcenia, posługiwali się literacką wersją ojczystego języka. Jednocześnie 
polskojęzyczni mieszkańcy Zamarsk żyli w konkretnej rzeczywistości politycznej. 
Wspólnota językowa nie musiała być dla nich najważniejsza. Mieszkali przecież na te-
renie państwa austriackiego, dodatkowo w kraju koronnym Śląsk Austriacki, którego 
jedną z części był Śląsk Cieszyński. W 1871 i 1872 roku Paweł Pniok nie stał przed 
dramatycznym wyborem: pozostańmy Polakami albo stańmy się Niemcami. Kultura 
niemiecka na pewno w tym czasie była atrakcyjniejsza od polskiej, znajomość języka 
niemieckiego była warunkiem niezbędnym, by osiągnąć awans społeczny w monar-
chii Habsburgów. W pewnym sensie wyglądało to na uczciwą wymianę – austriackie 
państwo zniosło pańszczyznę i dało chłopskim dzieciom możliwość zrobienia kariery, 
ale pod warunkiem kulturowo-językowej asymilacji. Zresztą cała walka wyborcza 
rozgrywała się w gronie przedstawicieli bogatych polskich rodów chłopskich, do któ-
rych zaliczali się i Stonawscy, i Michnikowie, i Obracajowie, i ród Świeżych.

Paweł Pniok zmarł 19 stycznia 1879 roku w Zamarskach26. Z jego pierwszego 
małżeństwa pochodzili: Anna (ur. 18 września 1840), od 1858 roku żona Józefa 
Gabzdyla, zagrodnika w Dębowcu27, Jan [III] (ur. 5 stycznia 1843)28, Maria (3 grud-

23 Daty orientacyjne, bo czasami zdarzało się „przedłużyć” wydziałowi gminnemu urzędowanie o kolejny 
rok kalendarzowy. Dodatkowo, Paweł Pniok mógł nie być wybierany wójtem na całą kadencję, ale 
obejmować urząd w jej trakcie po rezygnacji innej osoby.

24 „Gwiazdka Cieszyńska” nr 36 z 9 IX 1871 r., s. 287.
25 „Gwiazdka Cieszyńska” nr 48 z 30 XI 1872 r., s. 386.
26 PMMC, Metryki zgonów, t. 8 B, Zamarski, s. 10.
27 PMMC, Metryki chrztów, t. 18 B, Zamarski, s. 16; PMMC, Metryki ślubów, t. 9 B, Zamarski, s. 5. 

Wcześniej jej narzeczonym był Paweł Korzec, wdowiec i siedlak z Kostkowic nr 11; Parafia rzymsko-
katolicka pw. św. Małgorzaty w Dębowcu, Księga zapowiedzi przedślubnych 1814–1861, 1858 rok.

28 PMMC, Metryki chrztów, t. 18 B, Zamarski, s. 25.
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nia 1846 – 13 marca 1847)29, Paweł [III] (17 stycznia 1848 – 22 grudnia 1848)30, 
Maria (20 marca 1849 – 20 października 1910), od 17 listopada 1868 roku żona 
Pawła Pieczki, siedlaka w Zamarskach nr 16 (świadkiem na ślubie był Jan Goryl), 
a od 26 września 1871 roku Jana Sadloka, chałupnika w Zamarskach, później komor-
nika tamże31, Paweł [IV] (ur. 6 października 1851)32 i Zuzanna (ur. 5 grudnia 1854), 
od 19 maja 1874 roku żona Józefa Wawrzeczki, siedlaka w Kowalach (świadkiem na 
jej ślubie Paweł Świeńczyk (Świńczyk), wójt Kowali)33. Jedynym dzieckiem z dru-
giego małżeństwa był Józef Franciszek (ur. 30 lipca 1867)34 .

Trzy córki, które doczekały pełnoletniości, znalazły mężów wśród zamożnych 
chłopów. Osobno należy potraktować drugie małżeństwo Marii Pniokówny, primo 
voto Pieczkowej, secundo voto Sadlokowej, bo wdowy po posiadaczach gruntów 
przede wszystkim szukały kogoś, kto pomoże im w pracy na gospodarstwie, a status 
majątkowy ewentualnego kandydata był kwestią drugorzędną (stąd dla wielu parob-
ków małżeństwa z wdowami po siedlakach stanowiły okazję do awansu w chłopskiej 
społeczności).

Trzej synowie Pawła [II] Pnioka, którzy przeżyli dzieciństwo, weszli w posiadanie 
gruntu i założyli rodziny.

Jan [iii] pniok (1843–1877) i jego potomstwo
Z synów Pawła [II] najstarszy był Jan [III], który 19 listopada 1867 roku poślubił 

20-letnią Marię Matlochównę z Brandysu (Brandýs), (jedno z przedmieść Cieszyna, 
obecnie w granicach Czeskiego Cieszyna), córkę Jerzego i Zuzanny z domu Hess35 . 
W 1869 roku nabył grunt w Zamarskach nr 8536. Zmarł przedwcześnie 29 paździer-
nika 1877 roku37. Wdowa po nim 19 lutego 1878 roku poślubiła 25-letniego Jana 
Klimosza, syna zagrodnika w Zamarskach. Jednym ze świadków ślubu był Jan Go-
ryl38. Jak widać, związki Gorylów i Pnioków utrzymywały się przez dziesięciolecia.

Z małżeństwa Jana [III] i Marii pochodził syn Józef, urodzony 3 października 
1870 roku39. Był dziedzicem gospodarstwa siedlaczego w Zamarskach nr 85; nabył je 

29 PMMC, Metryki chrztów, t. 18 B, Zamarski, s. 44; PMMC, Metryki zgonów, t. 6 B, Zamarski, s. 23.
30 PMMC, Metryki chrztów, t. 18 B, Zamarski, s. 50; PMMC, Metryki zgonów, t. 6 B, Zamarski, s. 29.
31 PMMC, Metryki chrztów, t. 19 B, Zamarski, s. 1; PMMC, Metryki ślubów, t. 9 B, Zamarski, s. 10; t. 10 

B, Zamarski, s. 1; PMMC, Metryki zgonów, t. 10 B, s. 197.
32 PMMC, Metryki chrztów, t. 19 B, Zamarski, s. 5.
33 PMMC, Metryki chrztów, t. 19 B, Zamarski, s. 9; PMMC, Metryki ślubów, t. 10 B, Zamarski, s. 2. 

Paweł Świeńczyk (Świńczyk) został wybrany wójtem w 1864 r. – ZAO, Zemská vláda slezská Opava, 
karton 360 (Paul Swienczyk), ponownie w 1867 r. – APC, Bezirksamt in Skotschau, sygn. 67, później 
także w 1882 r. – Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmann-
schaft in Bielitz, sygn. 888, s. 285.

34 PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Zamarski, s. 12.
35 PMMC, Metryki ślubów, t. 9 B, Brandys, s. 17.
36 Sąd Rejonowy w Cieszynie (dalej: SRC), Wydział Ksiąg Wieczystych (dalej: KW), Zamarski Nr 46–

100, s. 479.
37 PMMC, Metryki zgonów, t. 8 B, Zamarski, s. 9.
38 PMMC, Metryki ślubów, t. 10 B, Zamarski, s. 4.
39 PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Zamarski, s. 17; PMMC, Metryki zgonów, t. 12 B, s. 310.
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w 1894 roku40. W tym samym roku, 25 września, poślubił Ewę Skudrzykównę (ur. 
20 lutego 1880), córkę Jana Skudrzyka, siedlaka w Rudowie (przysiółek Zamarsk), 
i Marii, córki Andrzeja Zubka. Świadkami ślubu byli Paweł Pniok, stryj pana mło-
dego, i Karol Kula z Hażlacha41. Ten ostatni był szwagrem panny młodej (3 lutego 
1880 r. poślubił jej siostrę Marię Skudrzykównę)42. Jest to zarazem kolejny wójt 
w najbliższym otoczeniu Pnioków, bowiem Karol Kula przez co najmniej kilka lat był 
przełożonym gminy Hażlach43. Popierał katolickie skrzydło polskiego ruchu narodo-
wego, należał do Związku Śląskich Katolików44 .

Ewa Pniokowa zmarła 17 września 1917 roku w Zamarskach45. Mimo śmierci 
żony, Józef Pniok, będący w tym czasie w wojsku austriackim, nie uzyskał przepust-
ki. Nie mógł nawet wziąć udziału w pogrzebie żony, nie mówiąc o znalezieniu opie-
ki dla ośmiorga małych dzieci i powierzeniu komuś gospodarstwa. Tę skandaliczną 
sprawę poruszał ksiądz Józef Londzin na forum Komisji Wojskowej w Izbie Panów 
w Wiedniu46 .

Po powrocie w rodzinne strony Józef Pniok ożenił się ponownie. 24 stycznia 1920 
roku poślubił Zuzannę Dudównę (ur. 6 czerwca 1892), córkę Jana, chałupnika w Za-
marskach, i Anny z domu Goryl47. Małżonkowie byli z sobą spokrewnieni – oboje 
byli prawnukami Andrzeja Szlachty48. Józef Pniok zmarł 11 stycznia 1939 roku49 .

paweł [iv] pniok (1851 – 1930) i jego potomstwo
Paweł [IV] w 1876 roku wykupił ojcowskie gospodarstwo siedlacze w Zamar-

skach nr 1650. Oznaką usamodzielnienia było nie tylko przejęcie nieruchomości, ale 
i wstąpienie w związek małżeński. 10 października 1876 roku poślubił Annę Puzo-
niównę (ur. 12 czerwca 1859), córkę Józefa Puzonia, zagrodnika w Zarzeczu, i Marii 
z Rychlików51. Związek jest o tyle ciekawy, że wybranka Pawła [IV] nie pochodziła 
z bezpośredniego sąsiedztwa Zamarsk czy parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie, 
do której należała ta miejscowość, ale z północnych obrzeży Śląska Cieszyńskiego.

40 SRC, KW, Zamarski Nr 46–100, s. 479.
41 PMMC, Metryki ślubów, t. 10 B, Rudów, s. 6.
42 PMMC, Metryki ślubów, t. 10 B, Rudów, s. 2.
43 Poświadczony w latach: 1895 – „Gwiazdka Cieszyńska” nr 41 z 12 X 1895 r., s. 413; 1896 – „Opavský 

Týdenník” nr 66 z 22 VIII 1896 r., s. 2; 1897 – „Gwiazdka Cieszyńska” nr 21 z 22 V 1897 r., s. 227; 
1898 – „Gwiazdka Cieszyńska” nr 33 z 13 VIII 1898 r., s. 346 (bez imienia). Jako były wójt w 1914 – 
„Ślązak” nr 13 z 28 III 1914 r., s. 3.

44 „Poseł Związku Śląskich Katolików” 1914, nr 42, s. 68.
45 PMMC, Metryki zgonów, t. 11, s. 702.
46 „Gwiazdka Cieszyńska” nr 89 z 6 XI 1917 r., s. 3.
47 PMMC, Metryki ślubów, t. 11 B, s. 466.
48 24 VIII 1886 r. Jan Duda poślubił Annę Gorylównę, córkę Jana Goryla i Zuzanny, córki Andrzeja 

Szlachty; PMMC, Metryki ślubów, t. 10 B, Zamarski, s. 8.
49 PMMC, Metryki zgonów, t. 12 B, s. 310.
50 SRC, KW, Zamarski Nr 1–45, s. 223.
51 PMMC, Metryki ślubów, t. 10 B, Bobrek, s. 5. Data urodzenia w metryce córki Franciszki: PMMC, 

Metryki chrztów, t. 22 B, Zamarski, s. 19.
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Paweł Pniok, podobnie jak ojciec, był wójtem Zamarsk. Na urzędzie jest poświad-
czony w latach 1900–190452. Można sądzić, że pełnił urząd co najmniej przed dwie 
kadencje. Jego poprzednik (pytanie, czy bezpośredni), Jerzy Siedlak, występuje jako 
wójt Zamarsk jeszcze w 1896 roku53, następca, Jerzy Kukucz, już w 1907 roku54 . 
W prasie Pniok pojawia się jeszcze jako wójt Zamarsk w 1912 roku55. Ze względu na 
charakter wzmianki (chodziło o opis tragicznej śmierci jego syna) nie należy trakto-
wać jej jako bezwzględnego dowodu, co do daty pełnienia urzędu, bo trudno znaleźć 
miejsce na urzędowanie Pnioka, gdyż dla lat 1910–1915 mamy dobrze poświadczone 
urzędowanie Jerzego Kukucza56 .

Jeśli chodzi o przekonania polityczne Pawła Pnioka, związany był z katolickim 
skrzydłem polskiego ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim. Należał do Związ-
ku Śląskich Katolików57. W 1900 roku popierał polskich i czeskich kandydatów do 
Rady Państwa w Wiedniu (w III kurii Ferdynand Resler, w IV kurii Jan Michejda, 
w V kurii Jan Sztwiertnia z Kisielowa)58. Zapewne był identyczny z Pniokiem z Za-
marsk, który w 1903 roku z innymi rolnikami spod Cieszyna bezpłatnie przewiózł 
chorych ze starej do nowej siedziby szpitala elżbietanek59. Zmarł 18 września 1930 
roku w Zamarskach60 .

Z małżeństwa Pawła Pnioka i Anny z Puzoniów pochodzili: Maria (ur. 18 wrze-
śnia 1877), od 10 lutego 1903 roku żona Franciszka Cieplika, murarza (na ich weselu 
zebrano składkę na Macierz Szkolną Księstwa Cieszyńskiego)61, Józef Franciszek (23 
września 1878 – 11 października 1878)62, Anna (ur. 22 września 1879), od 21 maja 
1912 roku żona Jana Dudy, chałupnika w Zamarskach63, Paweł Antoni (2 czerwca 
1881 – 5 maja 1884)64, Jan Mikołaj (9 grudnia 1882 – 2 maja 1884)65, Franciszek (ur. 
8 maja 1884)66, Jan (6 marca 1887 – 13 marca 1887)67, Paweł [V] (ur. 25 stycznia 

52 1900 – „Przegląd Polityczny” (dodatek do „Rolnika Śląskiego”) nr 24 z 23 XII 1900 r., s. 124; 1902 
– APC, Bezirksgericht Teschen, sygn. 117; 1903 – APC, Bezirksgericht Teschen, sygn. 138; 1904 – 
„Nowy Czas” nr 19 z 11 IX 1904 r., s. 149; „Gwiazdka Cieszyńska” nr 53 z 31 XII 1904 r., s. 6.

53 1896 – „Opavský Týdenník” nr 66 z 22 VIII 1896 r., s. 2.
54 1907 – APC, Bezirksgericht Teschen, sygn. 319; „Dziennik Cieszyński” nr 269 z 24 XI 1907 r., s. 2.
55 „Gwiazdka Cieszyńska” nr 51 z 26 VI 1912 r., s. 2.
56 1910 – APC, Bezirksgericht Teschen, sygn. 410; 1912 – „Gwiazdka Cieszyńska” nr 21 z 25 V 1912 r., 

s. 5; 1913 – APC, Bezirksgericht Teschen, sygn. 524; 1915 – „Dziennik Cieszyński” nr 179 z 7 VIII 
1915 r., s. 3.

57 „Poseł Związku Śląskich Katolików” 1914, nr 42, s. 57.
58 „Przegląd Polityczny” (dodatek do „Rolnika Śląskiego”) nr 24 z 23 XII 1900 r., s. 124.
59 „Gwiazdka Cieszyńska” nr 30 z 25 VII 1903 r., s. 371.
60 PMMC, Metryki zgonów, t. 12 B, s. 303.
61 PMMC, Metryki chrztów, t. 21 B, Zamarski, s. 10; PMMC, Metryki ślubów, t. 11 B, s. 450; „Gwiazdka 

Cieszyńska” nr 9 z 28 II 1903 r., s. 110.
62 PMMC, Metryki chrztów, t. 21 B, Zamarski, s. 11; PMMC, Metryki zgonów, t. 8 B, Zamarski, s. 10.
63 PMMC, Metryki chrztów, t. 21 B, Zamarski, s. 13; PMMC, Metryki ślubów, t. 11 B, s. 460.
64 PMMC, Metryki chrztów, t. 21 B, Zamarski, s. 16; PMMC, Metryki zgonów, t. 8 B, Zamarski, s. 19.
65 PMMC, Metryki chrztów, t. 21 B, Zamarski, s. 19 (błędnie podano, że matka była córką Jerzego Lipy); 

PMMC, Metryki zgonów, t. 8 B, Zamarski, s. 19.
66 PMMC, Metryki chrztów, t. 21 B, Zamarski, s. 22.
67 Tamże, s. 26; PMMC, Metryki zgonów, t. 8 B, Zamarski, s. 21 (data zgonu 13 lutego 1887 r.).
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1888)68, Zuzanna (ur. 24 kwietnia 1893), od 23 listopada 1912 roku żona Franciszka 
Grzybka, murarza w Zamarskach69, Józef Wawrzyniec (ur. 10 sierpnia 1894)70, Jo-
anna (Janina) (29 kwietnia 1896 – 23 lipca 1936)71, Ewa (ur. 20 lipca 1897), od 19 
sierpnia 1919 roku żona Franciszka Lanzera, syna rolnika w Mostach koło Cieszyna 
(Mosty u Českého Těšína)72, i Franciszka (11 marca 1901 – 26 lipca 1911)73 .

Spośród synów Pawła Pnioka szybko i tragicznie życie zakończył Franciszek, któ-
ry 25 maja 1909 roku poślubił Zuzannę Morysównę, córkę chałupnika w Bobrku 
(obecnie w granicach Cieszyna). Później znalazł zatrudnienie w Kolei Koszycko-Bo-
gumińskiej jako przesuwacz na dworcu w Cieszynie. Zginął 20 czerwca 1912 roku, 
kiedy dostał się między dwa wagony, które zgniotły mu klatkę piersiową74 .

Spadkobiercą rodzinnego gospodarstwa został syn i imiennik ojca. Paweł [V] 
w 1913 roku odkupił od ojca grunt chałupniczy w Zamarskach nr 1675. W tym sa-
mym roku, dokładnie 20 maja, poślubił Helenę Lipównę, córkę Franciszka, rolnika 
w Bobrku76. Ojciec Heleny przez pewien czas pełnił funkcję wójta tej wioski77. Paweł 
Pniok zmarł 28 grudnia 1925 roku; według metryki przyczyną zgonu była choroba 
nerwowa78 .

Józef franciszek (ur. 1867) i jego potomstwo
Józef Franciszek Pniok, najmłodszy syn Pawła [II], w 1888 roku razem ze swoją 

narzeczoną Zuzanną Żebrokówną kupili grunt półsiedlaczy w Bobrku nr 9079 . Pobrali 
się 26 lutego 1889 roku. Zuzanna była córką Pawła Żebroka, zagrodnika w Zamar-
skach, i Marii z domu Szymański, świadkami na ślubie byli Paweł [IV] Pniok, starszy 
brat Józefa, i Jerzy Siedlok, zagrodnik z Zamarsk80. Warto zaznaczyć, że ten ostatni 
przez kilka kadencji sprawował urząd wójta Zamarsk81 .

68 PMMC, Metryki chrztów, t. 21 B, Zamarski, s. 26.
69 PMMC, Metryki chrztów, t. 22 B, Zamarski, s. 3; PMMC, Metryki ślubów, t. 11 B, s. 460.
70 PMMC, Metryki chrztów, t. 22 B, Zamarski, s. 6. 21 maja 1921 r. w Ogrodzonej poślubił Zofię Wró-

bel .
71 PMMC, Metryki zgonów, t. 12 B, s. 308. Powiesiła się.
72 PMMC, Metryki chrztów, t. 22 B, Zamarski, s. 11; PMMC, Metryki ślubów, t. 11 B, s. 465.
73 PMMC, Metryki chrztów, t. 22 B, Zamarski, s. 19; PMMC, Metryki zgonów, t. 10 B, s. 198.
74 Pełna dokumentacja znajduje się w opracowanej przeze mnie monografii rodu Morysów, która zostanie 

wydana przez Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie; M. Morys-Twarowski: Dzieje 
rodu Morysów ze Śląska Cieszyńskiego od XVIII do początku XX wieku (w druku).

75 SRC, KW, Zamarski Nr 1–45, s. 223.
76 PMMC, Metryki ślubów, t. 11 B, s. 269. M. Morys-Twarowski: Losy chłopskiej rodziny Lipów…, s. 128, 

omyłkowo podałem 1915 r. jako datę zawarcia ślubu.
77 O Franciszku Lipie zob. M. Morys-Twarowski: Losy chłopskiej rodziny Lipów…, s. 125–128.
78 PMMC, Metryki zgonów, t. 11, s. 710.
79 SRC, KW, Bobrek Nr 58–125, s. 30.
80 PMMC, Metryki ślubów, t. 10 B, Zamarski, s. 10.
81 Poświadczony na urzędzie w latach 1885 – APC, KC, sygn. 1362, s. 436 (informuje o zbliżających się 

wyborach); 1886 – ZAO, Zemský výbor slezský Opava, inv. č. 331, sign. 8 B, karton 518; R. Mizia: Wieś 
pod Cieszynem…, s. 36 (Jerzy Siedlok); R. Mizia, E. Figna: Zamarski wczoraj i dziś…, s. 29 (Jerzy Sie-
dlok); 1890 – „Poseł Związku Śląskich Katolików” 1891, nr 15, s. 59; 1891 – „Gwiazdka Cieszyńska” 
nr 9 z 28 II 1891 r., s. 82; 1896 – „Opavský Týdenník” nr 66 z 22 VIII 1896 r., s. 2.
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W 1906 roku Zuzanna i Józef Pniokowie sprzedali grunt w Bobrku (nabywcami 
byli Józef Sztwiertnia i Maria Sztwiertnia)82, a sami przenieśli się do Ogrodzonej. 
Tam kupili dom pod numerem 29, chałupę drewnianą pod numerem 58 i stodołę83 . 
Zuzanna Pniokowa zmarła 2 grudnia 1907 roku84. Żałoba jej męża trwała krótko, bo 
już 18 lutego 1908 roku w Górkach Wielkich poślubił Helenę Gruszczyk85 .

Pod względem przekonań politycznych Józef Pniok nie różnił się od przyrodniego 
brata. Popierał polski ruch narodowy. Zbierał składki na polskie gimnazjum w Cie-
szynie86. Zmarł 14 września 1911 roku w Ogrodzonej87. Z pierwszego małżeństwa 
miał czworo dzieci; byli to: Franciszek Józef (ur. 1 kwietnia 1889)88, Józef Andrzej 
(29 listopada 1890 – 2 grudnia 1890)89, Anna (ur. 3 lipca 1892)90 i Maria Ewa (ur. 
1 grudnia 1900)91. Po śmierci ojca ich opiekunem został Jan Zając, wójt Ogrodzo-
nej92 .

Franciszek Pniok pracował jako woźny pocztowy w Cieszynie; 17 maja 1921 roku 
poślubił Anielę Solowską93 .

Anna Pniokówna 7 stycznia 1912 roku poślubiła Jana Zająca, właściciela gruntu 
w Ogrodzonej nr 17, krewnego i imiennika wójta wsi94. W czasie I wojny światowej 
został powołany do armii austriackiej. Ranny, zmarł 5 września 1917 roku w Szpitalu 
Śląskim w Cieszynie95. 16 września 1918 roku Anna poślubiła Ignacego Obornego, 
chałupnika w Raszkowicach (Raškovice, Raschkowitz)96 .

podsumowanie
Udało się odtworzyć genealogię zamarskiej linii rodu Pnioków od jej protoplasty 

Pawła, urodzonego w 1816 roku, po generację, która weszła w dorosłość na początku 
XX wieku. Zebrany materiał może być przydatny w badaniach z zakresu demografii 

82 SRC, KW, Bobrek Nr 58–125, s. 30.
83 Por. APC, Bezirksgericht Teschen, sygn. 470.
84 Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mateusza w Ogrodzonej (dalej: PMAO), Metryki zgonów, t. 3, Ogro-

dzona, s. 76–77.
85 PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Zamarski, s. 12 (dopisek w metryce chrztu).
86 „Gwiazdka Cieszyńska” nr 29 z 22 VII 1899 r., s. 292 (na weselu Pawła Zawadzkiego i Marii Gabz-

dylówny); nr 6 z 10 II 1901 r., s. 70 (na weselu Jana Kani i Marii Kałużówny). Być może identyczny 
z Józefem Pniokiem, który zebrał składkę na Internat im. bł. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie na 
weselu Jana Banota z Klimoszówną z Zamarsk; „Gwiazdka Cieszyńska” nr 70 z 17 X 1906 r., s. 387.

87 PMAO, Metryki zgonów, t. 3, Ogrodzona, s. 81.
88 PMMC, Metryki chrztów, t. 21 B, Bobrek, s. 54.
89 Tamże, s. 59.
90 PMMC, Metryki chrztów, t. 22 B, Bobrek, s. 4.
91 Tamże, s. 47.
92 APC, Bezirksgericht Teschen, sygn. 470.
93 PMMC, Metryki ślubów, t. 11 B, s. 216.
94 Urząd Stanu Cywilnego w Dębowcu, Metryki ślubów – Ogrodzona (1888–1945), Kisielów (1890–

1946), Gumna (1890–1947), Łączka (1886–1948), Ogrodzona, s. 34.
95 „Verlustliste ausgegeben am” nr 642 z 15 I 1918 r., s. 52; PMAO, Odpisy metryk zgonów z lat 1900–

1951, Ogrodzona, s. 86, 87, 88.
96 Urząd Stanu Cywilnego w Dębowcu, Metryki ślubów – Ogrodzona (1888–1945), Kisielów (1890–

1946), Gumna (1890–1947), Łączka (1886–1948), Ogrodzona, s. 39.
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historycznej. Pod względem majątkowym, prawie wszystkim mężczyznom udało się 
utrzymać w gronie chłopskiej burżuazji.

Ciekawie wyglądają relacje rodzinno-towarzyskie w kontekście funkcjonowania 
samorządu gminnego. Nie tylko dwóch Pnioków było wójtami Zamarsk, ale w ich 
najbliższym kręgu znalazło się trzech kolejnych zamarskich „burmistrzów”. Inaczej 
mówiąc, przez jakieś pół wieku godność przełożonego gminy sprawował ktoś z rodu 
Pnioków albo ktoś z ich najbliższego kręgu. Ta pajęczyna powiązań obejmuje kolejne 
wioski za sprawą Franciszka Lipy, wójta Bobrku, Karola Kuli, wójta Hażlacha, i Pawła 
Świńczyka, wójta Kowali. Nie chodzi tylko o pewien fragment historii lokalnej, bo 
fakt, że wójtowie podcieszyńskich wiosek byli z sobą spokrewnieni lub spowinowa-
ceni, raczej zainteresuje niewielu. Widzimy, że częściowa demokratyzacja w monar-
chii austriackiej (prawo wyborcze uzależnione od cenzusu majątkowego) doprowa-
dziła do swoistej oligarchizacji, do zmonopolizowania najważniejszej godności we wsi 
przez grupę bliskich sobie osób.

Można wprawdzie wysunąć kontrargument, że Zamarski były niewielką miej-
scowością (według spisu z 1900 roku liczyły 796 mieszkańców97), a przecież z grona 
potencjalnych kandydatów do godności wójta należy odliczyć kobiety, dzieci i osoby 
niespełniające kryterium majątkowego. Jednak przesadą byłby wniosek, że wszyscy 
mieszkańcy wioski byli z sobą spokrewnieni. Pniokowie prowadzili przemyślaną po-
litykę małżeńską. Za żony brali córki siedlaków lub zagrodników, rzadziej chałup-
ników – ale nie ma wśród nich dzieci robotników lub komorników mieszkających 
kątem u bogatszych gospodarzy. Podobnie z małżeństwami córek: zazwyczaj wycho-
dziły za właścicieli gruntów.

O przekonaniach politycznych Pnioków można powiedzieć niewiele. Paweł [II] 
Pniok popierał zwolenników kursu (pro)niemieckiego, jego synowie Paweł [IV] i Jó-
zef popierali już katolickie skrzydło polskiego ruchu narodowego. Akurat w tym 
przypadku trudno uogólniać, wszak zdarzało się na Śląsku Cieszyńskim, że nawet 
bracia stawali na przełomie XIX i XX wieku po różnych stronach narodowych ba-
rykad. Tutaj można zwrócić uwagę na pewien aspekt, raczej niedostrzegany w lite-
raturze. Paweł Pniok, rocznik 1816, wychował się i został ukształtowany w czasach 
feudalnych. Miał 32 lata, kiedy zniesiono pańszczyznę. Jego synowie dorastali w in-
nej rzeczywistości. Mogli wybierać władze gminy, a udział w wyborach elektorskich 
do Sejmu Krajowego w Opawie czy do Rady Państwa w Wiedniu był dla ich ró-
wieśników czymś oczywistym. W czasach pańszczyźnianych, przyjmując perspek-
tywę mieszkańców Zamarsk, język polski był językiem ludności poddanej, a awans 
społeczny na miejscu musiał być sprzęgnięty z częściową chociażby germanizacją. 
Pod koniec XIX wieku miejscowi polscy chłopi, wspierani przez inteligencję (często 
także wywodzącą się spod chłopskich strzech), podjęli rękawicę rzuconą im przez 
państwo ewidentnie preferujące opcję niemiecką i w 1895 roku doprowadzili do 
założenia polskiej szkoły średniej w Cieszynie, pierwszej w regionie.

Większość poruszonych w artykule wątków zostanie rozwiniętych w przygoto-
wywanej przeze mnie monografii Wójtowie na Śląsku Cieszyńskim 1864–1918. Stu-

97 Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder, bearbeitet auf Grund der 
Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1900. T. 11: Schlesien. Wien 1906, s. 50.
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dium prozopograficzne. Jednocześnie mam nadzieję, że będzie inspiracją do dalszych 
badań nad chłopskimi rodami z tego regionu.

michael moryS-TwarowSKi 
die pnioks aus zamarsk bei teschen im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts – Werke des bäuerlichen geschlechts aus dem teschener Schlesien

Zusammenfassung
Der Artikel befasst sich mit der Genealogie, Vermögenssituation und den politischen 

Überzeugungen des bäuerlichen Geschlechts der Pnioks, die sich in Zamarsk bei Teschen 
niedergelassen haben. Fast alle Männer erhielten Grundbesitz, zu ihren Ehefrauen nah-
men sie Töchter von Bauern oder Gärtnern, seltener Häuslern. Ähnlich sah es bei den 
Ehen der Töchter aus: normalerweise ehelichten sie Grundbesitzer. Paweł (Paul) Pniok 
(1816–1879) unterstützte die (pro)deutsche Partei, seine Söhne Paul(1851–1930) und 
Józef (Josef) (1867–1911) dagegen den katholischen Flügel der polnischen Nationalbe-
wegung. Vater und Sohn Paweł waren Gemeindevorsteher von Zamarsk und in ihrem 
nächstem Freundes- und Familienkreis befanden sich Bürgermeister von Zamarsk und 
anderer Orte des Teschener Schlesiens. Auf dieser Grundlage kann man behaupten, dass 
die Einführung der Kreisselbstverwaltung in dieser Region im Jahr 1864 bei teilweiser 
Demokratisierung in der Praxis dazu geführt hat, dass sich die höchste Würde im Dorf in 
den Händen der reichen, nah zueinander stehenden bäuerlichen Geschlechter befand.

michael moryS-TwarowSKi

the pniok family from zamarski near cieszyn in the 19th and early 20th centuries – 
a history of a peasant family from cieszyn Silesia

Summary
The article presents the genealogy, material status and political views of the peasant 

family of Pniok from Zamarski near Cieszyn. Almost all men acquired land and married 
daughters of peasants and smallholders, more rarely of landless peasants. Similarly, their 
daughters usually married landowners. Paweł Pniok (1816–1879) supported the pro-
German party, his sons Paweł (1851–1930) and Józef (1867–1911) – the Catholic wing of 
the Polish national movement. Both Pawełs were village heads of Zamarsk and their clos-
est family and social circles included village heads of Zamarski and other places in Cieszyn 
Silesia. This observation may suggest that the introduction of commune local government 
in the area in 1864, accompanied by partial democratisation, led to the concentration of 
the main village offices in the hands of rich, closely related peasant families.
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Jak zginął dr Andrzej mielęcki

W sierpniu 1920 roku wydarzyło się nieszczęście, które wstrząsnęło Górnym 
Śląskiem. Podczas demonstracji niemieckiej w Katowicach zginął Andrzej Mielęcki. 
Zmagania plebiscytowe, nie licząc powstań, pochłonęły wiele ofiar, ta ofiara głęboko 
zapadła w pamięci ze względu na osobę i na okoliczności, jakie ją wywołały. Lekarz 
opatrujący na ulicy rannych nieprzyjaciół został przez nieprzyjaciół zamordowany. 
Do tego – w polskim ujęciu – w istocie miało się to wydarzenie sprowadzać, kwi-
towane w skrótowym uproszczeniu jednozdaniowego ujęcia. A w szerszej obowią-
zującej dzisiaj wykładni: „Dnia 17 sierpnia bojówki niemieckie napadły na siedzibę 
Kontrolera Komisji Plebiscytowej przy ulicy Warszawskiej, chronioną przez poste-
runek francuski, doszło do wymiany ognia, wskutek czego padło ponad dwudziestu 
ciężko rannych i zabitych Niemców. Wówczas mieszkający pod numerem 10 polski 
lekarz, doktor Andrzej Mielęcki, wiedziony poczuciem samarytańskim, wyszedł na 
ulicę w białym kitlu i z torbą lekarską opatrywać rannych, lecz zamiast uznania tego 
humanitarnego aktu odwagi został przez bojówkarzy napadnięty i zakatowany na 
śmierć, a zwłoki wleczono ulicą Szkolną i utopiono w brudnej wodzie Rawy, jak opi-
sała siostra zakonna w kronice klasztornej elżbietanek”1 . 

Przypadek bez precedensu, kłócący się ze zdrowym rozsądkiem, domaga się 
wnikliwszego objaśnienia. Wiele napisano o samym morderstwie. Wypowiadali się 
świadkowie, publicyści i historycy. Na ferowane osądy źle wpływało pomieszanie 
kolejności wydarzeń. Wprowadzenie ładu chronologicznego okazuje się zadaniem 
pierwszoplanowym. Nieco nowego światła rzucają również zebrane źródła archi-
walne.

Życie, praktykę lekarską, działalność społeczną i narodową Andrzeja Mielęckiego 
znamy przede wszystkim dzięki Krzysztofowi Brożkowi2. Wiedzę tę nieco poszerzyli 
ks. Henryk Olszar i Lech Krzyżanowski, którzy wraz z K. Brożkiem wygłosili refe-
raty na sesji naukowej 21 października 2004 roku poświęconej Mielęckiemu3. Sesji 
towarzyszyło odsłonięcie tablicy pamiątkowej doktora na obelisku przed gmachem 
Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach przy ulicy Warszawskiej 14.

Katowicka książka adresowa z 1910 roku odnotowuje mieszkanie lekarza chorób 
kobiecych Andrzeja Mielęckiego przy Friedrichstrasse (późniejsza ulica Warszaw-
ska) 5, analogiczna książka z 1914 roku podaje, że Mielęccy mieszkali wtedy przy 
1 A. Rożanowicz: Środowisko polskich lekarzy w Katowicach w czasach pruskich (wspomnienia rodzinne) . 

[W:] Dzieje medycyny i działalności charytatywnej na terenie Katowic . Katowice. W 142. rocznicę 
uzyskania praw miejskich. Red. A. Barciak. Katowice 2008, s. 90.

2 K. Brożek: Andrzej Mielęcki (1864–1920), lekarz, działacz niepodległościowy. Katowice 1983; tenże: 
Polscy lekarze na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim od końca XIX do połowy XX wieku. Katowice 
2009, s. 264–265.

3 Dr Andrzej Mielęcki. Lekarz, humanista, działacz społeczny. Katowice 2004, bibliografia. Zob. też 
B. Szmatloch: Rycerz bez skazy. Życie i męczeńska śmierć dr. Andrzeja Mielęckiego. „Kronika Katowic-
ka” wrzesień 2009.
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Sedanstrasse (późniejsza ulica Mielęckiego) 64, a więc dopiero później przeprowadzi-
li się do budynku przy Friedrichsstrasse 10.

Andrzej Mielęcki pochodził z Wielkopolski. W Katowicach osiadł w 1899 roku. 
Prowadził prywatną praktykę z zakresu chorób kobiecych. Leczyły się u niego za-
równo Polki, jak i Niemki. Prezesował Towarzystwu Lekarzy Polaków na Śląsku. 
W wyborach komunalnych w listopadzie 1919 roku został wybrany radnym miej-
skim w Katowicach. Pełnił obowiązki przewodniczącego Polskiego Koła w Radzie 
Miejskiej. Politycznie związał się z Narodową Partią Robotniczą.

Dla uzupełnienia biografii Mielęckiego godzi się przytoczyć nieznaną informację 
podaną przez Jana Piechulka w 1937 roku, wówczas dyrektora banku i prezesa Rady 
Miejskiej w Katowicach: „Wiadomym mi jest, że w czasie wojny światowej 1915–1918 
przychodziła z Szwajcarii z komitetów polskich z Vevey i Lausanne tajna koresponden-
cja do Katowic do rąk śp. Andrzeja Mielęckiego. Korespondencja ta była przeznaczona 
dla tajnych kół narodowych w Warszawie i była adresowana do śp. Tadeusza Jentysa, 
dyrektora Hotelu Bristol, śp. Mieczysława Frenkla, art[tysty] dram[atycznego] i in-
nych. Korespondencję tę przewoził przez ówczesną granicę pruską do Warszawy dr Jan 
Mainka, obecnie adwokat w Katowicach, wówczas żołnierz. Pełniłem wówczas jako 
żołnierz straż przy rewizji granicznej na dworcu w Katowicach”5 .

Podobno Mielęcki należał do Polskiej Organizacji Wojskowej, na co brakuje prze-
konujących dowodów. Fakt, że w 1919 roku prowadził kursy sanitarne dla konspi-
ratorów, nie dowodzi, że należał do organizacji bądź był jej zaprzysiężonym człon-
kiem. Na pewno jednak zaliczał się do kręgu bardziej lub mniej wtajemniczonych. 
Potwierdza to Irena, córka Mielęckiego, która w liście do Krzysztofa Brożka z 9 maja 
1969 roku napisała: „Gdy przyjeżdżałam na wakacje, orientowałam się, że jakoś inny 
przybiera aspekt praca społeczna, zebrania, dziwne wizyty, ale ojciec był szalenie dys-
kretny i nieoficjalną działalność otaczał największą tajemnicą. Będąc w Warszawie, 
dowiedziałam się, że Ojciec był więziony w czasie I-go powstania górnośląskiego. Ta-
jemnicze wizyty, jak później się dowiedziałam, to byli wyżsi oficerowie ze sztabu ge-
neralnego z Warszawy. Wracając kiedyś z wakacji z Matką, zastajemy w domu dziw-
nego gościa, który okazuje się, że u nas mieszka, bo Ojciec go zaprosił, przedstawia go 
nam pan Birke, pracujący w którejś z kopalń, rano lokator (oczywiście w charakterze 
gościa) wychodził, wieczorem wracał. Ale okazało się, że był mniej dyskretny od 
mego ojca i wyznał Matce i mnie, że jest studentem politechniki warszawskiej i że 
jest na Śląsku w związku z pracą plebiscytową, że jest panem Gościckim. Zżyliśmy 
się z nim bardzo, wieczory spędzaliśmy razem, nastrój był podniosły, patriotyczny, 
były to przecież chwile wojny z bolszewikami, Ojciec grał co dzień na fortepianie 
pieśni patriotyczne z powstań, a myśmy śpiewali. W pierwszych dniach sierpnia pan 
Gościcki został odkomenderowany i nas opuścił”6 .
4 Adressbuch für Kattowitz und Umgegend. Hrsg. J. Herlitz. Kattowitz 1910; Adressbuch für Kattowitz . 

Hrsg. J. Herlitz. Kattowitz 1914.
5 Jest to oświadczenie Jana Piechulka złożone do akt notarialnych Konstantego Wolnego, rep. 1114/37 – 

Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: APK), zespół 12/173.
6 Opisana sytuacja odnosi się do 1920 r. Jeszcze podczas wojny Mielęcki umieścił żonę i córkę w Szwaj-

carii. Stamtąd wróciły do domu w 1920 r. [?]. Wyższych oficerów Sztabu Generalnego u Mielęckiego 
na pewno nie było. Od jesieni 1919 r. prac plebiscytowych na Górnym Śląsku w aspekcie wojskowym 
doglądał Oddział II Ministerstwa Spraw Wojskowych. On też wysyłał na Górny Śląsk różne osoby. 
Wśród nich odnotowany jest podchorąży Ignacy Gościcki. Od 1 lipca 1920 r. pełnił obowiązki adiutanta 
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Na 17 sierpnia 1920 roku Niemcy zwołali do Katowic demonstrację pod ha-
słem zachowania neutralności w wojnie polsko-bolszewickiej. Ich prasa krzyczała 
tytułowymi wieściami o upadku Warszawy. Demonstracje katowickie przerodziły 
się w wystąpienia antyfrancuskie i antypolskie. Tłum szturmował siedzibę Alianc-
kiego Kontrolera na Miasto i Powiat Katowice7 mieszczącą się przy Friedrichstrasse 
(obecnie Warszawska, róg ul. Mielęckiego), naprzeciwko budynku, w którym miesz-
kali Mielęccy8. Funkcję kontrolera sprawował pułkownik Blanchard. Ofiarą padł dr 
Mielęcki. Nazajutrz niemieckie bojówki zdemolowały polskie sklepy, redakcje gazet 
i siedzibę Polskiego Komitetu Plebiscytowego, którą podpaliły. Niemcy wzniecili 
demonstracje również w innych ośrodkach miejskich.

Córka Andrzeja Mielęckiego miała wtedy prawie 17 lat, wystarczająco dużo, 
żeby zapamiętać. Trzeba jednak powiedzieć, że nieco inaczej, niż się utrwaliło w pol-
skiej literaturze. W cytowanym piśmie z 9 maja 1969 roku do dr. K. Brożka podaje: 
„Dom, w którym mieszkamy, znajduje się naprzeciwko budynku komisji alianckiej, 
gdzie stacjonowali Francuzi. Tłum coraz to gęstszy postępuje, obserwujemy to z na-
szych okien. Ojciec jeszcze przyjmował, wnet przestał, robi się coraz niespokojniej, 
tłum zaczyna »Siegreich wollen wir Frankreich schlagen« i usiłuje wtargnąć do komi-
sji francuskiej, w odpowiedzi Francuzi się zamykają i chyba przez okna oddają salwę 
jedną po drugiej, ranni, krzyki, tłum się cofa, aby znowu zacząć nacierać, i nowe 
salwy. Nawet będąc zupełnie niespostrzegawczym, rzucało się w oczy, że był to tłum 
młodych mężczyzn w większości, jak najbardziej zdyscyplinowanych, czyli regularne 
wojsko niemieckie po cywilnemu. Gosposia wbiega do nas i woła, niech się wszyscy 
chowają, bo wołają ludzie, że chcą doktora i rodzinę zamordować. Oczywiście nikt 
w to z nas nie wierzy, bo za co? Jeszcze parę chwil upłynęło, łomot do drzwi, nie 
pamiętam, czy wyważono drzwi, czy sami otworzyliśmy, ale chyba sami, wpada tłum 
z prowodyrami komenderującymi. Każą Ojcu iść opatrywać rannych, idzie więc na 
ulicę, tłum włóczy się po całym domu, my jesteśmy pod strażą »zielonych«9. Ojciec 
wszedł jeszcze raz do mieszkania, wziął więcej opatrunków i narzędzi, »zieloni« od-
kryli beczkę z winem i zaczęli się raczyć i wówczas jeden z nich schwycił mnie za 
gardło, pytając, czy jestem Polką, czy Niemką, no i, niezadowolony z odpowiedzi, 

dowódcy VII okręgu (katowicko-pszczyńskiego) POW. W dniu 15 lipca 1920 r. został zwolniony i od-
komenderowany do 4. pułku ułanów w Płocku. Zob. Instytut im. Józefa Piłsudskiego (Józef Pilsudski 
Institut of America) w Nowym Jorku (dalej: IJP), zespół 701/8 Powstania Śląskie (dalej: PŚl), sygn. 
47, s. 84–85. Zapewne śpiewano pieśni z powstań polskich, a nie ze śląskich (I powstanie w 1919 r.). 
Śląskie upowszechniły dopiero wydane drukiem w 1921 r. dwa zbiorki pieśni powstańczych i patrio-
tycznych.

7 Taka była właściwa nazwa tej instytucji.
8 Oprócz willi przy Friedrichstrasse alianci zajmowali w Katowicach koszary wojskowe (własność rządo-

wa) przy Kronprinzenstrasse i należącą do miasta szkołę Kleista przy Kleiststrasse – Centralne Archi-
wum Wojskowe w Warszawie (dalej: CAW), zespół 338/7 Powstania górnośląskie (dalej: PGŚl), sygn. 
I 130.80.51, s. 269. W czasie zaburzeń katowickich, 17 sierpnia 1920 r., wojsko francuskie zajęło na 
kwaterę zabudowania szpitala brackiego przy późniejszej ul. Francuskiej. Dyrektor lecznicy protestował 
przeciwko nieodpowiedniemu zachowywaniu się żołnierzy. Z. Jedynak: Dzieje szpitali Spółki Brackiej 
w Katowicach (1864–1945). [W:] Dzieje medycyny i działalności charytatywnej na terenie Katowic …, 
s. 117–118.

9 „Zielonymi” albo „zielonkami” nazywano potocznie funkcjonariuszy niemieckiej policji bezpieczeństwa 
(Sicherheitspolizei – Sipo). Trudno sobie wyobrazić, aby wśród osób, które dostały się do mieszkania 
Mielęckich, znajdowali się umundurowani „zielonkowie”. Literalnie interpretując wypowiedź córki, nie 
można jednak tego wykluczyć.
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zaczął dusić, wówczas dziwna rzecz się stała, przyskoczył do niego jakiś młody Nie-
miec, zaczął mu perswadować no i puszczono mnie.

Zjawia się lokator z tego samego domu, ale z innego skrzydła z trzeciego piętra, 
Polak, pan Okoń, oświadcza, że w tej chwili, nie zwlekając, musimy iść do niego, bo 
postawa tłumu jest groźna. Matka nie chce bez Ojca, ale perswazja, nie pamiętam, 
jak się stało, idziemy na górę do p. Okonia i jego rodziny, w asyście również tego 
młodego nieznajomego Niemca (czyżby syn pacjentki leczonej za darmo?). I jeszcze 
trochę czasu upłynęło i zawołał ktoś z rodziny pana Okonia, patrzący na podwórze 
przez okno, »mordują Pana Doktora«, prowadzą go, cały zalany krwią i pałkami biją. 
A potem znowu przyszła wiadomość, że pogotowie Go zabrało, ale tłum wyciągnął 
Go z karetki, wlókł i wrzucił do Rawy”10 .

Przede wszystkim należy zauważyć, że córka nie odnosi się do obiegowych prze-
kazów o śmierci ojca. Czyżby ich nie znała? A może celowo pominęła. W każdym 
razie z jej relacji wynika, że Mielęcki nie opatrywał rannych z własnej woli i że do-
piero osobnicy, którzy wtargnęli do mieszkania, nakłonili doktora do wyjścia. Można 
by założyć, że wtedy na ulicy rzeczywiście udzielał pomocy rannym. Ale jeśli tak się 
działo, to tłum go podczas tej samarytańskiej posługi na pewno nie zlinczował, bo to 
się kłóci ze zdrowym rozsądkiem, jak już była mowa na wstępie. A z rodziny lokato-
ra Okonia, ktoś przecież woła, że doktora mordują na podwórzu, czyli nie na ulicy. 
Nekrologi w polskiej prasie powtarzają, że „został zamordowany przez rozbestwiony 
tłum w chwili, kiedy wracał do domu po opatrzeniu rannych”11 .

Córka powiada, że Mielęcki ponownie wrócił do mieszkania zdrowy i cały: „Oj-
ciec wszedł jeszcze raz do mieszkania, wziął więcej opatrunków i narzędzi […]”. 
Czyli potem wyszedł z mieszkania po raz drugi.

Według wszelkiego prawdopodobieństwa pomocy rannym nie udzielał na ulicy 
ani na podwórzu swojego domu, jak niekiedy podawano12, lecz opatrywał rannych 
w pobliskiej szkole. Tam rannych poznoszono. Doktorowi zabrakło opatrunków, więc 
wrócił po nie ze szkoły do domu.

W 1935 roku Jerzy Mrowiec, jeden z obrońców zdemolowanego i podpalone-
go przez niemieckie bojówki Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Katowicach, 
zamieścił w „Powstańcu Śląskim” relację, w której odniósł się również do okolicz-
ności śmierci Mielęckiego. Z pewnymi zastrzeżeniami, które tu wskazujemy, jest to 
przekaz wiarygodny. Mrowiec pisze: „Pada strzał, eksplodują granaty i to pod okna-
mi śp. dr. Andrzeja Mielęckiego naprzeciwko Komisji Międzysojuszniczej. Powstaje 
popłoch. Rozlegają się jęki rannych i zabitych[!], których do szkoły wydziałowej13 
celem nałożenia opatrunku przeniesiono. Dr Mielęcki z własnej inicjatywy udaje się 
tam, by rannym nieść pomoc14 bez względu na narodowość. Zamierza jedynie swój 
obowiązek lekarski spełnić. Ponieważ na stacji opatrunkowej w pewnej chwili banda-

10 List w posiadaniu dr. Krzysztofa Brożka w Katowicach.
11 „Górnoślązak” nr 191 z 22 VIII 1920 r.; „Gazeta Robotnicza” nr 188 z 24 VIII 1920 r.
12 Zob. „Górnoślązak” nr 189 z 20 VIII 1920 r.: „Dr Mielęcki opatrywał na ulicy rannych”.
13 Chodzi o szkołę znajdującą się przy Schulstrasse (obecna ulica Szkolna). Przy tej ulicy w budynkach 

pod numerem 5/7 mieściły się trzy szkoły: Knaben-Mittelschule, Mädchen-Mitellschulle, Knaben-
Handarbeitsschule.

14 Według córki Ireny do udania się z pomocą rannym ojca nakłonili (przymusili?) osobnicy, którzy wtar-
gnęli do mieszkania Mielęckich.
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ży zabrakło, a apteka pod »Orłem« należąca do Żyda Steinitza15 na receptę wydaną 
przez lekarza Polaka dr Mielęckiego bandaże wydać się wzbrania, tenże osobiście 
udaje się do swego mieszkania, by ze swych zapasów przynieść potrzebne ilości. Na-
gle ktoś woła, że dr Mielęcki strzelał. Banda włamuje się do mieszkania16. Ofiarę po 
prostu zatłuczono i ze schodów zrzucono”17 .

Córka nie wyjaśnia, dlaczego demonstranci chcieli zamordować ojca i dlaczego 
tłum wtargnął do mieszkania. Zdaje się być zdziwiona, gdy wbiega służąca i ostrzega 
domowników, „niech się wszyscy chowają, bo wołają ludzie, że chcą pana doktora 
i rodzinę zamordować”. Córka nie wierzy, przecież niczego złego nie uczynili.

Wyjaśnienia należy szukać w przekazach niemieckich. W niemieckim rządowym 
wydawnictwie winę składa się na „bezrozumne emocje”, które opętały demonstran-
tów przed siedzibą kontrolera alianckiego po salwie karabinu maszynowego załogi 
francuskiej i gdy w środek tłumu ktoś rzucił granat, kładąc na bruku we krwi około 
dziesiątki ofiar. Ktoś krzyknął, że granat padł z mieszkania doktora Mielęckiego. To 
spowodowało, że tłum wtargnął do mieszkania i – upraszczając bieg wydarzeń – wy-
wlókł doktora i zamordował. Bezradna okazała się policja18 .

Ze strony niemieckiej pojawiły się również bardziej szczegółowe wyjaśnienia. 
Prasa niemiecka zamieściła złożone do protokołu zeznanie Josefa Külgena z Załęża 
(zamieszkałego przy ulicy Dworcowej 10), uczestnika demonstracji przed siedzi-
bą kontrolera alianckiego. Około godziny 17.45 zatrzymał się na chodniku przed 
domem, w którym mieszkał Mielęcki. Świadek, mimo iż doktora dotychczas nie 
znał, twierdził jednak, że widział Mielęckiego, jak z okna swojego mieszkania na 
pierwszym piętrze19 obserwował, co dzieje się na ulicy. W chwili, gdy demonstranci 
przerwali kordon wojskowy, zniknął z okna i chwilę później stamtąd wypadł granat 
trzonkowy na chodnik przed sklepem meblowym Noglinskiego20, który – wybucha-
jąc – zranił wiele osób. Świadek podkreślił, że granat nie został wyrzucony, lecz po 
prostu wypadł. Bezpośrednio potem z okna komendantury alianckiej ktoś rzucił inny 
grant, który spowodował dalsze ofiary. Świadek nie zauważył, czy Mielęcki opatry-
wał rannych na ulicy. Widział natomiast, jak tłum wytaszczał Mielęckiego z budynku, 
jakiś funkcjonariusz Sipo i cywil ochraniali rannego przed tłumem i udało im się go 
umieścić w karetce. Tłum jednak zaatakował karetkę, wyrzucił z niej Mielęckiego 
i zamordował.

Świadek dodał, że wybuch pierwszego granatu ciężko zranił młodą dziewczynę. 
Towarzyszący jej młody mężczyzna po wypadku szczególnie aktywnie występował 
przeciwko Mielęckiemu21 .

15 Adler-Apotheke, Friedrichstrasse 8, właściciel Fritz Steinitz.
16 Napastnicy byli już w mieszkaniu Mielęckich wcześniej.
17 J. Mrowiec: Opis napadu na Polski Komisariat Plebiscytowy w Katowicach w sierpniu 1920 r., „Powsta-

niec Śląski” nr 11 z XI 1935 r., s. 27–38. 
18 Der Aufstand im oberschlesischen Abstimmungsgebiet, August und September 1920. II Anlagen. Berlin 

1920, s. 12.
19 Według innej wersji Mielęcki mieszkał przy Friedrichstrasse (Warszawska) 10 na drugim piętrze. Zob. 

J. Krzyk: Spacerownik powstańczy. Katowice 2011, s. 6.
20 Sklep Wilhelma Noglinskiego przy Friedrichstrasse 10.
21 Die Vorgänge bei der Tötung des Sanitätsrates Dr. v. Milecki in Kattowitz. „Oefentliche Anzeiger für 

den Kreis Pless” nr 90 z 11 IX 1920 r.
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Do zeznań Külgena strona polska nie ustosunkowała się, bo brakowało jej argu-
mentów, ograniczyła się wobec tego do powtórzenia, podobnie jak Niemcy, pogłoski, 
że tłum podchwycił przez kogoś rzucone pomówienie, jakoby granat padł z miesz-
kania Mielęckiego. Komisarz plebiscytowy Wojciech Korfanty, nie wnikając w szcze-
góły, którymi nie dysponował i również upraszczając sprawę, pisał w sprawozdaniu 
do Prezydium Rady Ministrów z 1 wrzenia 1920 roku: „W Katowicach tłum demon-
stracyjny udał się pod gmach powiatowej Komisji koalicyjnej, który był otoczony 
kordonem konnicy francuskiej. Tłum rzucił się na kordon, ranił kilku Francuzów. 
Francuzi strzelali kilka razy z karabinów maszynowych, ale na ogół zachowywali się 
biernie. To tłum jeszcze bardziej rozzuchwaliło. Tłum był uzbrojony w broń palną 
i granaty ręczne. Gdy podczas walki padł granat ręczny na ulicę przed gmachem 
Komisji koalicyjnej22, ktoś z tłumu zawołał, że granat został rzucony przez śp. dra 
Andrzeja Mielęckiego, który mieszkał przy tej samej ulicy, naprzeciwko gmachu 
Komisji. Tłum wtargnął do mieszkania dra Mielęckiego i tam wszystko zdemolował. 
Sam dr Mielęcki zaopatrywał rannych Niemców23 i po dokonaniu tej pracy wrócił do 
mieszkania, gdzie na schodach spotkał go tłum niemiecki. Obito go strasznie, spo-
niewierano. Ciężko rannego karetka pogotowia wiozła do szpitala. Tłum rzucił się na 
karetkę, wyrwał z niej deski, wypadłego z karetki rannego stratował zupełnie, tak że 
stanowił niekształtną bryłę. Zwłoki rozszalały tłum rzucił do rzeki Rawy”24 .

Podobnie w książeczce Józefa Piernikarczyka z 1923 roku, przy czym bałamut-
nie25: „Podczas walk motłochu ulicznego z wojskiem francuskim w Katowicach pękł 
granat ręczny. Koś z tłumu zawołał: »Das war der Polenkönig Dr Mielęcki, raus mit 
ihm, lynchen muss man den Hund!« Cała zgraja rozwydrzonych Niemców wdarła 
się do mieszkania polskiego lekarza, który właśnie zakładał ostatni bandaż na głowę 
Niemca. Nieszczęśliwego lekarza wywlekli siepacze z kryjówki26 i po schodach zrzu-
cili go na podwórze, gdzie zaczęli się pastwić nad swą ofiarą”.

Notatka w polskiej prasie utrzymuje, że oprócz rzucenia granatu: „Z pewnego 
domu położonego naprzeciwko gmachu Międzysojuszniczej Komisji strzelano do 
okna jednego biura Komisji”27 .

Strona polska nie ustawała w wysiłkach zmierzających do wyjaśnienia okoliczno-
ści tragedii i wykrycia sprawców. Prace prowadziły kierownictwa konspiracji wojsko-
wej i Wydziału Wywiadowczo-Informacyjnego Polskiego Komisariatu Plebiscytowe-
go. Śledztwa posunęły się na tyle do przodu, że podczas III powstania aresztowano 
dwóch podejrzanych, Artura Gezella i Wilhelma Klimsza, obydwaj z Nikiszowca, 
których postawiono przed Sądem Polowym Naczelnej Komendy Wojsk Powstań-
czych. Akta zawisłej tam sprawy nie zachowały się. Wobec tego musimy się ograni-
czyć do wyrywkowej informacji podanej przez Oddział II Naczelnej Komendy Wojsk 

22 Właściwie granat eksplodował po drugiej stronie ulicy pod budynkiem, w którym mieszkał Mielęcki.
23 Właściwie Mielęcki przebywał wtedy w swoim mieszkaniu i dopiero po wtargnięciu Niemców do 

mieszkania zszedł opatrywać rannych.
24 J. Przewłocki, W. Zieliński: Trzy sprawozdania Wojciecha Korfantego (lipiec – wrzesień 1920 r.). „Zara-

nie Śląskie” 1971, z. 1, s. 163.
25 J. Piernikarczyk: Ilustrowana Księga Pamiątkowa Górnego Śląska. Katowice 1923, s. 41.
26 Z tego można by wywnioskować, że Mielęcki opatrywał rannego Niemca w swoim mieszkaniu, a potem 

się gdzieś ukrywał.
27 „Górnoślązak” nr 189 z 20 VIII 1920 r.
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Powstańczych. Za głównego sprawcę morderstwa uchodził Karol Nitz, zamieszka-
ły w Katowicach przy ulicy Zielonej 22, którego nie udało się pojmać. Miał jako 
pierwszy przebić nożem Mielęckiego. Natomiast Klimsz „wyciągnął ofiarę mordu 
z pomieszczenia po schodach na podwórze”. Sprawców było więcej. Obaj zatrzymani 
zeznali, że działali z polecenia heimattreuerów. Ich przywódca, dr Quester, na ze-
braniu w gimnazjum w Katowicach obiecał im po 2 tysiące marek za zamordowanie 
Mielęckiego. Pieniędzy nie dostali28 .

W miarę upływu czasu pojawiały się informacje o kolejnych współsprawcach, 
na tyle jednak niesprecyzowane, że trudne do zweryfikowania. Dla porządku trze-
ba wymienić ich nazwiska: stosstruppler i wysługujący się wszystkim agent Józef 
Klein29, Reiser z ulicy Hutniczej w Małej Dąbrówce30, komunista Chorzela z Załę-
ża31, Franz Heinrich z Lublińca32, Rys z Wielkiej Dąbrówki – zatrudniony na kopalni 
„Andaluzja”, Max Spieler, policjant Keil z Katowic, Henryk Preczek zamieszkały 
w Mechowie w powiecie prudnickim33, Karol Gruszka z Grenzschutzu (jeśli już, to 
z Sicherheitspolizei), który miał wykłuć „nieszczęśliwemu oczy”34. W późniejszym 
czasie ze śmiercią Mielęckiego polska policja powiązała również Brunona Moczkę, 
podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Niemiec35. Za wskazanie sprawców prezes re-
jencji opolskiej wyznaczył nagrodę 10 tysięcy marek. Informując o tym, redakcja 
„Polaka” zachęciła, że ponieważ „ten i ów chłystek chwali się, że brał udział w owej 
zbrodni, należałoby wskazać władzom adresy tych paniczów”36 .

Zeznania obu sprawców, aresztowanych podczas III powstania, burzyły dotych-
czasowy sposób myślenia o zabójstwie Mielęckiego jako spontanicznym odruchu 
zdesperowanego tłumu, przestawiając to myślenie na tory zaplanowanego terro-
rystycznego aktu niemieckiej bojówki, czyniąc też dr. Questera moralnie odpo-
wiedzialnym za ten czyn. Dobrze to służyło aktualnej walce politycznej, ale się nie 
upowszechniło. Prasa polska, donosząc o aresztowaniu sprawców, nie skorzystała 
z politycznej oferty i koncepcję mordu na zlecenie przemilczała. Potem o tym zapo-
mniano. Nitza, Gezella i Klimsza trzeba uznać za tych, którzy zadali Mielęckiemu 
pierwsze ciosy. Może znaleźli się między osobnikami plądrującymi mieszkanie Mie-
lęckich. Ale żaden z osobników okupujących mieszkanie Mielęckich nie wywlókł 
doktora z mieszkania (wspomniałaby o tym córka). Wymienieni sprawcy dokonali 
pierwszego czynnego napadu w inny sposób. Wiemy, że po zajęciu mieszkania przez 
28 CAW, PGŚl, sygn. I 130.55.5, s. 310 – Wyciąg z ostatnich meldunków wywiadowczych Wydziału II 

NKWP z 28 czerwca 1921 r. Według notatki zamieszczonej w „Katoliku” (nr 76 z 25 VI 1921 r.) 26-let-
ni Klimsz miał mieszkać w Szopienicach, drugi sprawca miał się nazywać Geser (lat 23) i pochodzić 
z Roździenia.

29 CAW, PGŚl, sygn. I 130.1.292, s. 85. O Józefie Kleinie zob. E. Długajczyk: Wywiad polski na Górnym 
Śląsku 1919–1922. Katowice 2001, s. 319.

30 „Polak” nr 274 z 1 XIII 1920 r.
31 CAW, PGŚl, sygn. I 130.37.6, s. 113.
32 CAW, PGŚl, sygn. I 130.1.264, s. 162.
33 IJP, PŚl, sygn. 214 – raporty informacyjne Wydziału Wywiadowczo-Informacyjnego Polskiego Komisa-

riatu Plebiscytowego nr 58 z 28 IX 1920 r., nr 59 z 1 X 1920 r., nr 67 z 29 X 1920 r.
34 L. Polok: W rękach Niemców. [W:] Pamiętniki powstańców śląskich. T. I. Katowice 1957, s. 136.
35 APK, zespół 12/38 Policja Województwa Śląskiego, sygn. 240, s. 57; CAW, PGŚl, sygn. I 303.4.6587, 

s. 906.
36 „Polak” nr 282 z 11 XII 1920 r.
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intruzów Mielęcki wyszedł opatrywać rannych. Wrócił ponownie do mieszkania po 
bandaże i znów wyszedł. Schodził już schodami, gdy dopadł go Klimsz i inni i wypro-
wadzili na podwórze, gdzie Nitz zadał mu cios nożem. 

Powstanie się skończyło, aresztowanych trzeba było wypuścić, a śledztwo umo-
rzyć na podstawie amnestii.

Należy jeszcze wrócić do granatu, który rzekomo wypadł z okna Mielęckich, tak 
jak zarzekał się naoczny niemiecki świadek. Kłamał, a może mu się tylko przywi-
działo? Granat rzeczywiście musiał eksplodować, skoro byli ranni. Temu zaprzeczyć 
się nie dało. Fakt w 1927 roku potwierdziła „Polska Zachodnia” z okazji kolejnej 
rocznicy II powstania, stwierdzając: „Naprzeciwko gmachu Komisji Alianckiej przy 
domu ul. Warszawska 10 [dawna Friedrichsstrasse] rzucił ktoś granat ręczny. We-
dług śledztwa rzucił go ktoś z dachu domu z zamiarem rzucenia go na Francuzów po 
przeciwnej stronie, granat jednak zawadził o przeszkodę i spadł na chodnik, raniąc 
kilku demonstrujących Niemców”37. Czyli wina spadła na Niemców. Dalej mniej 
wiarygodne twierdzenie autora artykułu, że rannych Niemców przeniesiono na po-
dwórze domu, gdzie Mielęcki zszedł ich opatrywać. Wiemy, że rannych umieszczono 
w szkole wydziałowej. W każdym razie nie ma już Mielęckiego udzielającego pomocy 
rannym na ulicy. Skądinąd wiemy, że wypadki potoczyły się tak, że po okrzyknięciu 
Mielęckiego sprawcą rzucenia granatu zaczepiano go już na drodze ze szkoły, za-
pewne bez świadomości, że wracał po opatrywaniu rannych. Ludzie wiedzieli tylko, 
że to on rzucił granat. Bojówka dopadła go, gdy z mieszkania schodził po schodach 
i również chyba nie wiedziała, że Mielęcki po uzupełnieniu brakujących opatrunków 
wraca do szkoły opatrywać rannych. Zginął wskutek niedoinformowania sprawców. 
O tym, że Mielęcki ratował ich ziomków, przeczytali dopiero w gazetach. Ale nadal 
byli przekonani, że doktor rzucił granat. To pozwalało żyć i łagodzić wyrzuty sumie-
nia. Był przecież winny przelanej krwi i za to poniósł karę.

U autora artykułu z „Polski Zachodniej” nie ma Nitza, Gezella i Klimsza. Jest 
tylko rozbestwiony tłum. „Tam [na schodach] napadła go zgraja bojowców pod zarzu-
tem, że to z jego okna rzucono granat. Nie pomogły tłumaczenia się; zaczęto go bić 
żelaznymi laskami, wywleczono na podwórze, traktowano i katowano go do nieprzy-
tomności”. Autor podaje, jakoby Mielęcka i córka przywołały karetkę pogotowia. 
Córka o tym nie wspomina, podobnie jak o informacjach odnotowywanych w nie-
których innych przekazach, że napastnicy w mieszkaniu zranili jej matkę. Według 
wszelkiego prawdopodobieństwa karetka zabrała rannego Mielęckiego z podwórza 
domu, w którym mieszkał.

Również u cytowanego już J. Piernikarczyka matka i córka wezwały karetkę, ale 
tu tłum wywlókł rannego doktora na ulicę. Dosłownie: „Z podwórza wywleczono 
nieszczęśliwego na ulicę dla zabawki wściekłego motłochu. Podniosły się kije, laski, 
żelazne druty, siekąc niemiłosiernie ciało lekarza.

Zajechał wóz sanitarny. Mordercy, myśląc, że dr Mielecki nie żyje, porwali leżące 
ciało i rzucili je do wozu. Nieszczęśliwa ofiara bestialskich instynktów motłochu 
dawała jeszcze znaki życia. Ten resztek życia na nowo podburzył tłum, który znów 
z dzikim rykiem rzucił się na wóz i popędził z nim w stronę rzeczki – Rawy. Nad 

37 Warschau gefallen. „Polska Zachodnia” nr 187 z 18 VIII 1927 r.
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brzegiem wyrzucono konającego z wozu, ażeby dokonać zemsty na »polskim królu«. 
A jest to rzeczywiście król polskich męczenników górnośląskich.

Oprawcy zdarli z niego resztki odzieży i zaczęli tak długo bić i kopać, aż nie pozo-
stało na nim ani jedno zdrowe miejsce. Kilku zwyrodniałych opryszków wytłoczyło 
deski z woza ratunkowego, dobijając nimi dr. Mielęckiego. I gdy przed nimi leżał 
tylko nieruchomy, poszarpany, sino-krwawy trup bez kształtu, masa z błota i krwi, 
rzuciło go do brudnej, mętnej rzeki”38 .

W nieco innym kontekście pojawia się jednak szkoła wydziałowa u autora z „Pol-
ski Zachodniej”: „Gdy wóz wyjechał na ulicę, skierowano go na ulicę Szkolną pod 
gmach dzisiejszej niemieckiej szkoły wydziałowej, aby stamtąd zabrać do szpitala 
rannego Niemca. Tłum pobiegł za karetką i przed szkołą wywlókł ciężko rannego 
śp. Mielęckiego i dobił go na śmierć przez formalne zatratowanie go i roztrzaskanie 
głowy, aż mózg wypłynął. Następnie z okrzykiem tryumfu iście teutońskiego rzucono 
trupa do pobliskiej Rawy”39 .

Andrzej Mrowiec wspominał: „Konającego karetka pogotowia do szpitala od-
wieźć miała. Rozjuszone jednak bestie w ciałach ludzkich wyciągają go z karetki, któ-
rą w jednej chwili w kawałki rozszarpano tak, że tylko podwozie zostało. Wleczono 
go przez podwórze i tak długo w Rawie zanurzano, aż ostatnie tchnienie wydał”40 .

Inaczej opisała to służąca mieszkających w pobliżu Rożanawiczów: „Widziałam, 
jak umierał doktor Mielęcki. Został zmasakrowany przez tłum wściekłych Niemców, 
jak opatrywał rannych. Nieprzytomnego, lecz żywego jeszcze, złapali za nogi i wlekli 
przez rynek obok teatru na Markgrafenstrasse [obecnie ulica Stanisława Moniuszki] 
nad Rawą. Wrzucony do wody trzymał się kamieni na skarpie, ale tłukli go po rękach, 
aż przestał się bronić”. Dodawała jeszcze, że potem nad Rawę zajechała konna karet-
ka ze szpitala sióstr elżbietanek i zabrała zwłoki do kostnicy41 . 

Tę przypowieść należy odrzucić, uznając za prawdziwe tylko zdanie o zabraniu 
ciała Mielęckiego przez karetkę do kostnicy szpitala elżbietanek.

Do zranienia Mielęckiego przez bojówkę miało dojść około godziny 18.00, na-
tomiast do zlinczowania wiezionego ambulansem – jak podaje nekrolog Polskiego 
Koła Radzieckiego Miasta Katowic – około godziny 19.0042. Czas między zranieniem 
a zamordowaniem wydaje się stanowczo za długi. Któraś z podanych godzin jest 
nieścisła, a może obie.

Funkcjonują rozmaite liczby poszkodowanych. Krzysztof Brożek odnotował 
w pierwszym dniu zamieszek katowickich 8 zabitych, 12 ciężko rannych i 6 lekko 
rannych43, a zagłębiowski „Głos Pracy” – 1 żołnierza francuskiego, z cywilów 9 za-
bitych, w tym 2 funkcjonariuszy Sicherheitswehry, oraz 27 rannych44. Powtarza się 
doniesienie, że ranę odniosła również żona Mielęckiego, o czym córka nie wspomina. 

38 J. Piernikarczyk: Ilustrowana Księga Pamiątkowa..., s. 41.
39 Warschau gefallen…
40 J. Mrowiec: Opis napadu...
41 B. Szmatloch: Rycerz bez skazy...
42 „Górnoślązak” nr 190 z 21 VIII 1920 r.
43 K. Brożek: Andrzej Mielęcki, lekarz specjalista chorób kobiecych w Katowicach. [W:] Dr Andrzej Mie-

lęcki…, s. 15.
44 „Głos Pracy” nr 187 z 19 VIII 1920 r.
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Mieli ją poturbować i zranić osobnicy w mieszkaniu. Jedna z notatek prasowych 
podaje inaczej, że „odłamki granatu ręcznego rozdarły jej lewą pierś”45. Rannego 
wiezionego karetką usiłował przed tłumem ochronić major „sicherki” Hiehrberg, ale 
nie zdołał46 .

Władze alianckie nie wyraziły zgody, aby uroczystości pogrzebowe odbyły się 
w Katowicach. Obawiały się rozruchów, bo na Śląsku rozgorzało już II powstanie. 
W tej sytuacji ceremonię pogrzebową przeniesiono do Sosnowca. 25 sierpnia we 
wczesnych godzinach rannych 15-tysięczny kondukt pogrzebowy ruszył przez Za-
wodzie, Bogucice, Roździeń i Szopienice ku granicy, gdzie po jej przekroczeniu ocze-
kiwały rzesze zagłębiowskiego społeczeństwa, przedstawiciele władz państwowych 
i wojsko. Po mszy św. w miejscowym kościele parafialnym i licznych przemówie-
niach, nazajutrz zwłoki odtransportowano w rodzinne strony w powiecie kaliskim 
i pochowano na cmentarzu w Złotnikach koło Koźminka47 .

podsumowanie
Artykuł zmierzał do pokazania rozbieżności związanych ze śmiercią Mielęckiego. 

Rozbieżności te odnoszą się do pierwszej fazy wydarzeń – ciężkiego zranienia Mie-
lęckiego. Druga faza – rozbicie przez tłum ambulansu, pastwienie się nad rannym 
i wrzucenie go do Rawy – nie budzi większych wątpliwości. Za niezgodne z faktami 
należy uznać twierdzenie, że doktor został zlinczowany przez demonstrantów nie-
mieckich, gdy na ulicy opatrywał rannych Niemców. Jeśli już koniecznie jednym 
zdaniem określić tę śmierć, to najlepiej, że padł ofiarą rozruchów niemieckich.

Najprawdopodobniej przebieg wydarzeń był następujący. 17 sierpnia 1920 roku 
podczas krwawych demonstracji niemieckich w Katowicach na ulicę pod mieszka-
niem Mielęckiego padł granat. W wyniku domniemania, że został wyrzucony z okna 
Mielęckich, bojówka weszła lub wdarła się do mieszkania. Córka twierdzi, że oku-
pujący mieszkanie kazali ojcu iść opatrywać rannych. Dodaje: „Ojciec wszedł jeszcze 
raz do mieszkania, wziął więcej opatrunków i narzędzi”. Między pierwszym i drugim 
wyjściem z mieszkania musiał upłynąć dłuższy czas, podczas którego doktor opa-
trywał rannych umieszczonych w pobliskiej szkole. Gdy zabrakło mu opatrunków, 
wrócił po nie do swojego mieszkania. Gdy ponownie opuścił mieszkanie z zapasem 
opatrunków, na schodach dopadła go niemiecka bojówka, wywlekła na podwórze 
i tam niemal śmiertelnie poraniła. Podczas III powstania powstańcze służby specjal-
ne aresztowały sprawców. Pojawiła się wersja zaplanowanego płatnego morderstwa, 
ale zabrakło na to dowodów. Rannego doktora karetka zabrała z podwórza. W drodze 
do szpitala tłum rzucił się na karetkę, zdemolował ją, zlinczował rannego i wrzucił 
do Rawy.

45 „Górnoślązak” nr 189 z 20 VIII 1920 r.; „Polak” nr 189 z 20 VIII 1920 r.
46 „Polak” nr 189 z 20 VIII 1920 r.
47 K. Czapla: Przewiezienie zwłok śp. dr. Mielęckiego. „Katolik” nr 106 z 2 IX 1920 r.; K. Brożek: Andrzej 

Mielęcki…, s. 16.
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Wie starb dr. Andrzej mielęcki
Zusammenfassung
Am 17. August 1920 starb während der blutigen deutschen Unruhen in Kattowitz 

der polnische Arzt Dr. Andrzej Mielęcki. Die polnische Version dieses Vorfalls behauptet, 
dass es von der fanatischen Menge der deutschen Demonstranten ermordet wurde, als 
er auf der Straße verletzte Deutsche versorgte. Der Autor dieses Aufsatzes ist mit dieser 
Behauptung nicht einverstanden. Anhand von Presseartikeln, Zeugenaussagen und einer 
Vielzahl an Archivdokumenten versucht er den Ablauf der Ereignisse, die zum Tod des 
Arztes geführt haben, zu rekonstruieren. Er wurde zunächst vor seinem Wohnhaus von 
einer deutschen Kampftruppe niedergeschlagen und lebensgefährlich verletzt , anschlie-
ßend von der Menschenmasse gelyncht und in den Fluss Rawa geworfen, als der Kranken-
wagen ihn ins Krankenhaus bringen wollte. Der Autor nennt die Namen der Täter.

edward długajczyK

the death of dr Andrzej mielęcki 
Summary
On the 17th August 1920, during bloody clashes with Germans in Katowice a Polish 

physician, Andrzej Mielęcki was killed. The Polish version of the incident is that he was 
murdered by a fanatical mob of protesters while dressing wounds of injured Germans. 
The author does not endorse this account. Based on press publications, witness accounts 
and a few archival documents, the author attempts to recreate the events leading to the 
death of Doctor Mielęcki. He was battered and almost fatally wounded first by a Ger-
man hit-squad in the yard of the building he lived in and then lynched by the mob that 
stopped the ambulance taking the doctor to hospital and threw him into the Rawa River. 
The author lists the names of the perpetrators.
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historia, katolicyzm i nacjonalizm. 
mit polski jako antemurale christianitatis 
w sztuce sakralnej międzywojnia

Wstęp
Załamanie się dawnego porządku politycznego w Europie w konsekwencji Wiel-

kiej Wojny postawiło Kościół rzymskokatolicki przed nowymi wyzwaniami. Tryumf 
zasady nacjonalizmu, oznaczający zorganizowanie starego kontynentu w państwa 
narodowe, w których władza czerpała swą legitymizację z woli ludu, wiązał się z ko-
niecznością obrony pozycji Kościoła w społecznej hierarchii. Jedną z możliwości 
stanowiło włączenie się w proces dyskursywnego kreowania narodów w celu ich 
kształtowania lub modyfikowania w zgodzie z katolickimi interesami. Instrumen-
tem oddziaływania na uzyskujące polityczną podmiotowość masy, sprawdzonym 
w wielowiekowej kościelnej praktyce, był obraz. Trudno przecenić jego znaczenie 
dla powstawania narodów. Stefan Germer określił obrazy jako decydujący środek 
tworzenia narodowych wspólnot, niezbędny do ustanowienia i upowszechnienia 
konstytuujących je mitów1. Konieczność dostosowania mitycznych opowieści do 
możliwości statycznego medium implikowała kondensację narracji i tym samym 
potęgowała siłę oddziaływania.

W celu dokonania analizy strategii perswazyjnych, stosowanych przez włączający 
się w narodowy dyskurs Kościół, wyselekcjonowano na użytek niniejszego artyku-
łu trzy zespoły obrazów komunikujące mit przedmurza chrześcijaństwa. Powstały 
na zlecenie bądź i przy współudziale reprezentantów różnych szczebli kościelnej 
hierarchii: papieża Piusa XI, prymasa Polski ks. Augusta Hlonda oraz katowickiego 
proboszcza ks. Emila Szramka.

kościół, nacjonalizm i mit przedmurza
W roku 1926 ukazało się w Polsce – pod tytułem Katolicyzm a nacjonalizm – 

tłumaczenie książki Maurice’a Vaussarda Enquête sur le nationalisme. Opinie pocho-
dzących z różnych państw intelektualistów – zarówno świeckich, jak i duchownych 
– poprzedzono w polskim wydaniu wstępem profesora Antoniego Peretiakowicza, 
który pisał m.in.: „Stosunek nacjonalizmu do katolicyzmu i do chrystianizmu w ogó-
le stanowi ciągle jeszcze sporny i nierozwiązany dotychczas problem społeczno-fi-
lozoficzny. […] Zebrane w tej książce przez Maurycego Vaussard opinje myślicieli 
i działaczy współczesnych świadczą dosadnie o trudnościach w rozwiązaniu powyż-
szego problemu i o rozmaitości punktów widzenia w tej materji. Świadczą one rów-
nież o tem, w jak różnych znaczeniach używany jest wyraz »nacjonalizm«. – Obok 
1 S. Germer: Retrovision: Die rückblickende Erfindung der Nationen durch die Kunst. [W:] Mythen der 

Nationen. Ein Europäisches Panorama. Red. M. Flacke. Berlin 1998, s. 41.
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przedwojennego nacjonalizmu wschodniego, rosyjsko-pruskiego, nie liczącego się ze 
względami moralnemi, istnieje również nacjonalizm zachodni, nacjonalizm chrześci-
jański, który także wysuwa na plan pierwszy zasadę »interesu narodowego«, ale rozu-
mie go jednocześnie w znaczeniu interesu moralnego, nie tylko w znaczeniu interesu 
politycznego lub gospodarczego. Nacjonalizm ten nie neguje idei uniwersalnych, 
a więc również idei ludzkości, lecz rozpatruje ją przez pryzmat ugrupowań narodo-
wych. Występuje on w obronie Kościoła i zdaje sobie dobrze sprawę ze znaczenia 
religii dla życia narodowego”2 .

Wypowiedź uznanego akademika stanowi świadectwo dążenia do syntezy nacjo-
nalizmu i katolicyzmu, które na polskim gruncie miało już w latach dwudziestych 
ubiegłego stulecia bogatą i długą tradycję. W syntezie tej – afirmowanej przez A. Pe-
retiakowicza – nacjonalizm legitymizowany ma być przez katolicyzm. W postaci 
pozbawionej takiej legitymizacji zostaje poddany krytycznej ocenie i przypisany pań-
stwom zaborczym, postrzeganym z polskiej perspektywy jako wrogie. Z opinią pro-
fesora prawa korespondowały głosy licznych duchownych, którzy – po okresie kon-
testowania irredentyzmu i politycznego mesjanizmu – już u schyłku XIX wieku coraz 
częściej włączali się w nacjonalistyczny dyskurs3. Prowadzony był on nie tylko przy 
użyciu słowa, ale także obrazu – wątki narodowe zyskały stałe miejsce w wystrojach 
katolickich kościołów, gdzie pozostały obecne po ustanowieniu polskiego państwa 
narodowego w 1918 roku, a także po zakończeniu niemieckiej okupacji w roku 1945. 
Kompromis z nacjonalizmem oznaczał konieczność wypracowania przez Kościół wła-
snej wersji etnohistorii, podkreślającej centralną rolę katolicyzmu w dziejach naro-
du4. Katolicyzm należeć miał do samej istoty wspólnoty, określać jej cele i przezna-
czenie. Narracja ta opierała się na wielu mitach o przednowoczesnej genezie, wśród 
których szczególne miejsce przypadło mitowi przedmurza chrześcijaństwa.

Korzeniami tkwił on w późnym średniowieczu, kiedy najpierw w samym Króle-
stwie Polskim, a następnie w dyplomacji papieskiej zaczęto wskazywać na szczególną 
rolę wschodniej rubieży łacińskiego chrześcijaństwa, opierającej się poganom i schiz-
matykom5. Rola antemurale christianitatis przez Stolicę Apostolską podnoszona była 
przy tym głównie koniunkturalnie – w celu mobilizacji Polski do udziału w realizacji 
papieskich planów antytureckiej koalicji. W samej Polsce natomiast stopniowo sta-
wała się elementem państwowej ideologii i tożsamości politycznych elit. Sprzyjało 
temu pasmo militarnych konfliktów XVII stulecia, kiedy Rzeczpospolita Obojga Na-
rodów zmagać musiała się z muzułmańskim Imperium Osmańskim, prawosławnym 
Carstwem Rosyjskim i protestancką Szwecją. Polska szlachta podzielała przekonanie, 

2 M. Vaussard: Katolicyzm a nacjonalizm. Opinje biskupów, uczonych, polityków i publicystów współcze-
snych. Poznań 1927, s. VII–VIII.

3 Relację między katolicyzmem a nacjonalizmem w Polsce analizie poddał Brian Porter-Szűcs w publika-
cji: B. Porter-Szűcs Faith and Fatherland. Catholicism, Modernity, and Poland. Oxford 2011.

4 Pojęciem etnohistorii posługuje się w swych pracach Anthony D. Smith, reprezentant nurtu w bada-
niach nad narodem określanym jako etnosymbolizm. Uczony wskazuje, że narracja etnohistoryczna, 
składająca się ze wspomnień i mitów, charakteryzuje się spójnością i służy wyjaśnieniu istoty i celów 
wspólnoty jej członkom. A.D. Smith: Chosen Peoples. Sacred Sources of National Identity. Oxford 
2003, s. 169–170.

5 J. Tazbir: Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy. Mity a rzeczywistość historyczna. Warszawa 
1987, s. 15.
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że Bóg powołał ją do roli obrończyni wiary6. Ta dziejowa misja stanowiła integral-
ną część ideologii sarmatyzmu, opartej na założeniu odmiennego niż w przypadku 
mieszczaństwa i chłopów etnicznego pochodzenia szlachty i uzasadniającej jej hege-
moniczną pozycję. Mit antemurale, krytykowany jako sprzeczny z politycznym reali-
zmem w dobie Oświecenia, odżył z nową siłą po upadku Rzeczpospolitej, w czasach 
krystalizowania się nowoczesnej tożsamości narodowej. Renesans ten nie miał odpo-
wiednika w krajach, którym w przeszłości również przypisywano rolę przedmurza, 
takich jak Węgry czy Austria. 

Wybitny badacz nowożytnych dziejów Polski, Janusz Tazbir, pisze: „Nader istot-
ną część mitu przedmurza stanowiło przekonanie o jego wyjątkowości. Klerykalni 
historycy twierdzili, że wynikało to z woli Boga, który raz po raz ingerował w polską 
historię. Bardziej racjonalistycznie nastawieni badacze naszą rolę jako antemurale 
wywodzili z geopolitycznego położenia Rzeczypospolitej. Jedni i drudzy nie mieli 
jednak wątpliwości, iż tylko Polska była najdalej na wschód wysuniętym bastionem 
katolicyzmu, czy też w innej wersji – cywilizacji zachodniej”7. Włączenie przedno-
woczesnego mitu przedmurza w nacjonalistyczne narracje etnohistoryczne wiązało 
się z koniecznością jego reinterpretacji. Polityczna koniunktura sprzyjała nadaniu 
mu ostrza antyrosyjskiego, a także antyniemieckiego, przy jednoczesnym zarzuceniu 
sentymentu antytureckiego. W swej pierwotnej postaci służył utrwalaniu horyzon-
talnych podziałów społecznych, teraz miał utwierdzać świętą wspólnotę jednostek, 
obdarzonych równymi prawami i obowiązkami. Legitymizował też miejsce Kościoła 
w życiu narodu, a po 1918 roku także polskiego państwa narodowego, wiążąc się ści-
śle ze stereotypem Polak-katolik, prowadzącym do ekskluzji mniejszości religijnych 
i wyznaniowych. 

Uznanie obrony chrześcijańskiego świata i zachodniej cywilizacji za dziejową mi-
sję narodu polskiego implikowało obdarzenie szczególnym znaczeniem wydarzeń 
historycznych, w których miała się ona manifestować: obrony klasztoru na Jasnej 
Górze przed Szwedami w 1656 roku, odsieczy wiedeńskiej w roku 1683, wreszcie 
Bitwy Warszawskiej, stoczonej przeciw Armii Czerwonej w dniu Wniebowstąpienia 
Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia) 1920 roku. Stały się one popularnymi tema-
tami malarstwa, przy czym dwa pierwsze pojawiły się w polskiej sztuce już w czasach 
przednowoczesnych.

freski kaplicy polskiej w Sanktuarium Santa casa w loreto
Mit antemurale posłużył za motyw przewodni malarskiej dekoracji Kaplicy Pol-

skiej w bazylice w Loreto, realizowanej w ciągu kilkudziesięciu lat przez miejscowego 
malarza Arturo Gattiego8. Zlecenie wpisywało się w inicjatywy zaplanowane jeszcze 
pod koniec XIX wieku w związku z przygotowaniami do jubileuszu 600-lecia sanktu-
arium. Program obejmował między innymi malarską dekorację kaplic „narodowych”, 

6 Mit antemurale można zatem postrzegać jako przykład „etnicznego wyboru” („ethnic election”), o któ-
rym pisze Anthony D. Smith: Chosen Peoples…, s. 48–49. Polska szlachta stanowi przykład „ludu 
misyjnego” („missionary people”), powołanego przez Boga do wykonywania określonego zadania.

7 J. Tazbir: Polskie przedmurze…, s. 109.
8 F. Grimaldi, M. Mascii: Arturo Gatti pittore. Loreto 1878–1958 Roma. Le stagioni della Cappella della 

Nazione Polacca nella Basilica di Loreto. Loreto 2010.
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dokumentującą powszechność kultu Matki Boskiej Loretańskiej. Umowę na wyko-
nanie fresków i stiuków w Kaplicy Polskiej spisano z A. Gattim w roku 19129. Długi 
okres realizacji – malowidła ukończono dopiero w 1939 roku – sprzyjał zmianom 
pierwotnej koncepcji i adaptacji programu ikonograficznego do nowego kontekstu, 
wynikającego z powstania polskiego państwa narodowego i roli, jaką przypisały mu 
kręgi kościelne. Początkowo planowano ukazanie w kaplicy Madonny Loretańskiej 
jako Królowej Polski w strefie sklepienia, Zwycięstwa Jana III Sobieskiego nad Tur-
kami pod Wiedniem i Ofiarowania bazylice w Loreto zdobytego pod Wiedniem tu-
reckiego sztandaru na ścianach bocznych. Oś programu wyznaczać miały zatem wy-
darzenia 1683 roku. Ostatecznie, idąc za sugestią biskupa Aluigiego Cossio, zamiast 
ofiarowania sztandaru A. Gatti przedstawił Bitwę Warszawską 1920 roku, w której 
wojska polskie zadały klęskę Armii Czerwonej.

Pracę nad freskami poprzedził okres żmudnych przygotowań. W 1913 roku 
A. Gatti udał się do Krakowa, gdzie w Muzeum Narodowym oglądał obrazy Jana Ma-
tejki, a w pobliskich Bronowicach wykonał szkice wieśniaków w ludowych strojach10 . 
Z artystą kontakt nawiązał polski malarz Michał Sozański11. W latach dwudziestych 
A. Gatti konsultował swe malarskie pomysły z polską ambasadą oraz prymasem 
Augustem Hlondem12. W 1933 roku odwiedził Warszawę w związku z przygotowa-
niami do realizacji Bitwy Warszawskiej13. Zainteresowanie projektami dla Kaplicy 
Polskiej wykazał też papież Pius XI, który jako nuncjusz apostolski przebywał w Pol-
sce podczas wojny z bolszewicką Rosją14. Ostateczny program dekoracji był zatem 
efektem bezpośredniego i pośredniego oddziaływania narracji etnohistorycznych, 
wypracowanych w polskich kręgach kościelnych i świeckich, oraz ich wcześniejszych 
malarskich wizualizacji.

Jako pierwszy w Kaplicy Polskiej powstał fresk na sklepieniu przedstawiający 
tronującą Madonnę z Dzieciątkiem adorowaną przez postaci historyczne i współcze-
sne – prace trwały w latach 1912–1921. W lewej części kompozycji A. Gatti ukazał 
świętego królewicza Kazimierza, klęczącego na stopniach tronu i składającego u stóp 
Marii koronę. Za nim pojawia się król Jan III Sobieski, zaciskający dłoń na rękojeści 
szabli, oraz husarz w zbroi z charakterystycznymi skrzydłami, dzierżący drzewce 
czerwonego sztandaru z białym orłem, zwieńczone liśćmi wawrzynu. Po przeciw-
nej stronie przedstawiono dwóch mężczyzn w krakowskich strojach – jeden klęczy 
na stopniu tronu, drugi stoi z biało-czerwoną chorągwią i relikwiarzem w formie 
szkatułki w dłoniach. Poniżej klęczą kobieta w stroju chłopskim oraz franciszkański 
zakonnik. W tle ukazano Domek Loretański, a ponad nim symbole wezwań z Litanii 
Loretańskiej – gwiazdę (Stella mattutina), róże (Rosa mystica) i tęczę (Regina pacis). 
Ostatnie z wezwań – Królowa Pokoju – dodane zostało do litanii w trakcie I wojny 
światowej przez Benedykta XV. Żebra sklepienne udekorowano liśćmi palmowymi, 

9 Tamże, s. 54.
10 Tamże, s. 59–61.
11 Tamże, s. 56.
12 Tamże, s. 87–88, 97–98.
13 Tamże, s. 144–145.
14 Tamże, s. 97.



hiSToria, KaTolicyzm i nacjonalizm. miT polSKi...

105

symbolizującymi męczeństwo narodu polskiego. Poniżej sklepiennego wysklepka, 
nad oknem umieszczono inskrypcję: MARIA FIDA POLONIAE SALUS. 

Fresk A. Gattiego wpisuje się w tradycyjny schemat Sacra Conversazione. Za-
miast postaci świętych u tronu Marii pojawiają się jednak reprezentanci narodu, 
postrzeganego jako odwieczna wspólnota pokoleń i stanów. Zabieg ten często wy-
stępował w polskim malarstwie tego czasu. W kompozycjach takich, jak malowidło 
Leopolda Winterowskiego w kolegiacie w Jarosławiu z 1912 roku, Marii nadano 
cechy Polonia Triumphans – personifikacji Polski15. We wspomnianym malowidle 
cześć Królowej Korony Polskiej, podobnie jak w Loreto, oddają postaci historyczne 
oraz współczesne, wśród których wyróżniają się duchowni i przedstawiciele ludu 
w chłopskich strojach. W Kaplicy Polskiej reprezentację współczesnej Polski ogra-
niczono do podkrakowskich chłopów oraz skromnego franciszkanina, dając tym sa-
mym wyraz charakterystycznemu dla nacjonalizmu wyniesieniu ludu, zachowują-
cego „autentyczną” kulturę narodu, której manifestacją ma być charakterystyczny 
strój16. Obecność zakonnika – stanowiąca zapewne także osobisty akcent (A. Gatti 
podczas swego pobytu w Krakowie goszczony był przez franciszkanów) – eksponuje 
bliskość ludu i Kościoła, połączonych szczerym, religijnym duchem z sobą, a także 
z postaciami dawnych monarchów i obrońców wiary, uosabiających cechy stanowią-
ce istotę natury narodu.

Gest ukazanego we fresku św. Kazimierza, jednego z patronów Polski – ofia-
rującego Bogurodzicy królewskie insygnium – wskazuje na jej godność Królowej 
Korony Polskiej, oficjalnie nadaną w ślubach złożonych przez króla Jana Kazimierza 
we Lwowie w 1656 roku, podczas wojny ze Szwecją. Postaci Jana III Sobieskiego 
i husarza stanowią odniesienie do zwycięstwa nad Turkami pod Wiedniem, które 
według uprzednio przyjętych założeń miało stanowić temat jednego z malowideł na 
bocznych ścianach kaplicy. Według samego Sobieskiego militarny sukces zawdzięczał 
on Matce Boskiej Loretańskiej, do której żywił szczególną cześć17. Wyrazem tego 
przekonania było ofiarowanie sanktuarium w Loreto jednego ze zdobytych tureckich 
sztandarów, które – zgodnie z pierwotną koncepcją – miało zostać ukazane na drugiej 
ze ścian. 

Jeszcze przed powołaniem do wojska w 1915 roku A. Gatti opracował wstępną 
koncepcję sceny Zwycięstwa Jana Sobieskiego pod Wiedniem18. Fresk ukończony 
został jednak dopiero w roku 1933. Centrum kompozycji zajmuje konny wizerunek 
polskiego króla, prawą dłonią przyciskającego do piersi szablę, w lewej trzymające-
go buławę. Przy końskich kopytach wyłania się postać rannego Turka. Po lewej na 
cześć Sobieskiego wiwatują polscy i austriaccy arkebuzerzy oraz polski dobosz. Po 
prawej malarz umieścił grupę jeźdźców ze sztandarami, wśród których wyróżnia się 
czerwony z białym orłem, zwieńczony liśćmi wawrzynu, znany już z przedstawienia 

15 A. Sieradzka, W. Sieradzki: Polonia Triumphans jako motyw ikonograficzny w sztuce polskiej 1. połowy 
XX w. na przykładzie kolekcji prywatnej. [W:] Polska i Europa w dobie nowożytnej. Prace naukowe de-
dykowane Profesorowi Juliuszowi A. Chróścickiemu. Red. T. Bernatowicz, W. Fałkowski, P. Migasiewicz, 
S. Mossakowski, A. Rottermund, W. Tygielski, M. Wardzyński. Warszawa 2009, s. 504–505.

16 O wyniesieniu ludu i nacjonalistycznym kulcie autentyczności szeroko pisze A.D. Smith: Chosen Pe-
oples…, s. 33–35, 37–40.

17 F. Grimaldi, M. Mascii: Arturo Gatti…, s. 177.
18 Tamże, s. 61. 
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Matki Boskiej Loretańskiej na sklepieniu. Wizerunek tej ostatniej prezentuje stojący 
u boku jeźdźców kapucyn Marco d’Aviano – legat papieża Innocentego XI i dorad-
ca cesarza Leopolda I – który przed bitwą miał przynieść do obozu wojsk Świętej 
Ligi obraz Madonny z Loreto. Grupę uzupełnia postać rycerza w zbroi i lamparciej 
skórze wznoszącego turecki sztandar, którego drzewca uczepił się ranny Tatar. W tle 
widoczny jest sztandar cesarski Leopolda I i rząd lanc z chorągwiami ponad skrzy-
dłami husarzy, a po lewej tureckie namioty zwieńczone symbolem półksiężyca. Pod 
freskiem znajduje się inskrypcja: Victoria a Joanne Sobieski Poloniae Rege de Turcis 
ad Viennam relata A.D. MDCLXXXIII.

Tworząc swój fresk A. Gatti wykorzystał jako wzór płótno Jana Matejki Sobieski 
pod Wiedniem, ukończone w roku 1883 i ofiarowane papieżowi jako dar narodu 
polskiego19. Szkic olejny do obrazu A. Gatti oglądał w muzeum w Krakowie, z pew-
nością znał jednak i ostateczną wersję kompozycji, z której przejął większość kluczo-
wych motywów, dokonując ich przetworzenia i rearanżacji. Celem J. Matejki było 
ukazanie bitwy pod Wiedniem, która stała się także jednym z austriackich lieux de 
memoire jako sukcesu polskiego, co dobitnie podkreślono przez centralną pozycję 
Sobieskiego w obrazie20. A. Gatti wzmocnił jeszcze ten efekt, eliminując postaci ce-
sarza i Eugeniusza Sabaudzkiego. Novum w stosunku do dzieła polskiego artysty jest 
także umieszczenie powalonego Turka niemal pod końskimi kopytami, co nasuwa 
skojarzenia z pomnikami rzymskich imperatorów oraz z reliefem z Łuku Konstanty-
na. W ten sposób to polski król, a nie cesarz, jawi się jako Nowy Konstantyn. Prze-
słanie to wzmacniać miał obecny w projektach medalion z krzyżem i inskrypcją IN 
HOC SIGNO VINCES, z którego A. Gatti ostatecznie zrezygnował.

W roku 1927 malarz rozpoczął prace nad drugim z fresków na bocznych ścia-
nach kaplicy – Bitwą Warszawską 1920 roku21. Dzieło ukończone zostało w roku 
1939. Kompozycja podzielona jest na dwie horyzontalne strefy. W górnej pośrodku 
umieszczono okrągły medalion w promienistej glorii, mieszczący wizerunek Madon-
ny z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii – Matki Boskiej Częstochowskiej. Po pra-
wej klęczą, zwracając się ku Marii, postaci kościelnych hierarchów: prymasa Polski 
kardynała Edmunda Dalbora, arcybiskupa warszawskiego Aleksandra Kakowskiego 
oraz nuncjusza apostolskiego Achillego Rattiego, którego ukazana powyżej w glorii 
tiara identyfikuje jako przyszłego papieża Piusa XI. Po lewej przedstawiono kapelana 
wojskowego ks. Ignacego Skorupkę w sutannie i stule, z rozrzuconymi ramionami 
i krzyżem w dłoni. Trafionego w biegu kulą przed upadkiem chroni przytrzymujący 
go anioł. W dolnej strefie na pierwszym planie ukazano zwycięski atak wojsk polskich 
i uciekających w popłochu bolszewików. Centrum kompozycji zajmuje postać cho-
rążego ze sztandarem 30. Regimentu Piechoty, u boku którego skupili się żołnierze 
różnych formacji. Po lewej ksiądz – zapewne Ignacy Skorupka – udziela ostatniego 
namaszczenia rannemu. Obok żołnierz wznosi ręce, trzymając karabin i czapkę, ku 
pojawiającej się na niebie Madonnie. Środek dalszego planu zajmuje grupa jeźdźców 
z marszałkiem Józefem Piłsudskim – Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych, 

19 Matejko. Obrazy olejne. Red. K. Sroczyńska. Warszawa 1993, s. 192.
20 E. Bruckmüller: Österreich – „An Ehren und an Siegen reich”. [W:] Mythen der Nationen. Ein europäi-

sches Panorama. Red. M. Flacke. Berlin 1998, s. 279–283.
21 F. Grimaldi, M. Mascii: Arturo Gatti…, s. 178.
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generałem Tadeuszem Rozwadowskim – szefem Sztabu Generalnego Wojska Pol-
skiego oraz generałem Józefem Hallerem – dowódcą Frontu Północnego. Nad ich 
głowami powiewają sztandary – na jednym widnieje ryngraf z wizerunkiem Marii 
z Dzieciątkiem. Inskrypcja pod sceną bitwy głosi: Beatae Mariae Virginis auxilio 
Poloni ad Vistulam sarmatas fugant A.D. MCMXX.

W korespondencji Arturo Gatti wielokrotnie definiował temat fresku jako Cud 
nad Wisłą22. Określenie to, sugerujące cudowną interwencję Marii, która miała uka-
zać się nad polem bitwy, spopularyzowane zostało przez polityków opozycyjnych 
wobec marszałka Piłsudskiego, któremu zwolennicy przypisywali decydujący udział 
w pokonaniu bolszewików. Skwapliwie podjęły je kręgi kościelne, włączając mili-
tarny tryumf w swą etnohistoryczną narrację23. Prymas Aleksander Kakowski w li-
ście pasterskim ogłoszonym wkrótce po bitwie zawarł słowa, które idealnie kore-
spondują z przesłaniem fresku w Loreto: „Bolszewiccy żołnierze, zaskoczeni odwagą 
i męstwem polskich wojowników, wycofali się w przerażeniu i padli w zadziwieniu, 
gdyż przed patrolami Wojska Polskiego widzieli powiewający sztandar z wizerun-
kiem Matki Bożej”24. W tym duchu utrzymano wiele malarskich przedstawień, na 
przykład obraz Jerzego Kossaka z 1930 roku, gdzie Madonna pojawia się na niebie 
pośród nacierającej z impetem husarii, czy powstałe w tym samym czasie malowi-
dło w nawie głównej kościoła garnizonowego w Brześciu przypisywane Bolesławo-
wi Rajkowskiemu25. W obu przywołanych dziełach pojawia się motyw śmierci ks. 
Ignacego Skorupki, prowadzącego atak z krzyżem w dłoni. Taką wersję wydarzeń 
podano w komunikacie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wydanym dwa dni 
po zdarzeniu26. W rzeczywistości kapelan poległ podczas udzielania rannemu ostat-
niego namaszczenia. A. Gatti w górnej partii fresku w Loreto nawiązał do heroicz-
nej stylizacji śmierci duchownego. Ofiara krwi kapłana oraz modlitwy zanoszone 
za pośrednictwem Marii przez kościelnych hierarchów urastają do rangi wydarzeń 
decydujących o zwycięstwie obrońców wiary i ojczyzny. Ksiądz I. Skorupka ukazany 
został jednak także w dolnej strefie malowidła, podczas sprawowania posługi sakra-
mentalnej w wirze walki, pośród zwykłych żołnierzy. Ta bliskość Kościoła i ludu ma 
swój odpowiednik we fresku sklepienia, gdzie franciszkanin klęczy wśród chłopów, 
oraz w Zwycięstwie pod Wiedniem, gdzie Marco d’Aviano, inaczej niż u J. Matejki, 
pojawia się nie w pobliżu cesarza, lecz u boku kawalerzystów. Pozostaje ona zatem 
niezmienną częścią egzystencji narodu, podobnie jak szczególna opieka Marii i zada-
nie obrony wiary, niegdyś wypełniane przez stan szlachecki, zaś w roku 1920 przez 
obywatelską armię, która jako pars pro toto narodu staje się faktycznym bohaterem 
Bitwy Warszawskiej.

22 Tamże, s. 83, 96, 112.
23 W. Mysłek: Przedmurze. Szkice z dziejów Kościoła katolickiego w II Rzeczypospolitej. Warszawa 1987, 

s. 57–59.
24 A. Kakowski, List Pasterski do Wielebnego Duchowieństwa i Wiernych Archidyecezji Warszawskiej 

(30 VII 1921), Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie, sygn. 1295, teka I.4.3., cyt. za B. Porter- 
-Szűcs: Faith and Fatherland…, s. 367.

25 I. Luba: Duch romantyzmu i modernizacja. Sztuka oficjalna Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa 2012, 
s. 144–147.

26 S. Konarski: Skorupka Ignacy Jan. [W:] Polski Słownik Biograficzny. T. XXXVIII (1997–1998). Warsza-
wa–Kraków 1997–1998, s. 275–276.
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Fresk A. Gattiego, po części za sprawą prymasa Polski, który prosił malarza 
o wprowadzenie wielu korekt w projekcie, wyraża także ideę narodowej jedności 
w obliczu zagrożenia ze Wschodu27. U boku Józefa Piłsudskiego ukazano genera-
łów, którzy po dokonanym przez marszałka zamachu stanu w 1926 roku znaleźli 
się wobec niego w zdecydowanej opozycji, a jeden z nich – Tadeusz Rozwadowski 
– został uwięziony i zmarł wkrótce po uwolnieniu. Kardynał August Hlond dążył do 
złagodzenia narastającego konfliktu i porozumienia między obozami politycznymi. 
Wewnętrzne spory powinny zostać poniechane wobec dziejowego przeznaczenia 
narodu, manifestującego się w obu ukazanych militarnych tryumfach.

Program dekoracji Kaplicy Polskiej w Loreto – usytuowanej w jednym z naj-
ważniejszych sanktuariów maryjnych – ma za cel ukazanie katolickiemu światu 
wyjątkowych zasług Polski jako przedmurza chrześcijaństwa i szczególnej opieki, 
jaką nad Polakami roztacza Najświętsza Maria Panna. Na tle wystroju innych kaplic 
„narodowych” stanowi świadectwo właściwego polskiemu katolicyzmowi wojujące-
go marianizmu, który – wyrastający z przednarodowych tradycji – włączony został 
w nacjonalistyczny dyskurs28 .

malowidła w kaplicy papieskiej w castel gandolfo
Podobne wątki odnajdziemy również w malarskiej dekoracji prywatnej kaplicy 

papieskiej w rezydencji w Castel Gandolfo, wykonanej na zlecenie Piusa XI przez 
Jana Henryka Rosena29. Malarza rekomendował papieżowi arcybiskup ormiański 
Lwowa Józef Teodorowicz, prezentując fotografie polichromii namalowanych przez 
artystę w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Wyboru tematów do-
konał sam Pius XI, który aktywnie włączył się też w dalszy proces twórczy. W sierp-
niu 1933 roku papież korygował część propozycji J.H. Rosena podczas dyskusji nad 
zaprezentowanymi kartonami dwóch planowanych monumentalnych malowideł: 
Obrony Częstochowy i Bitwy Warszawskiej. Miejsce bardziej prestiżowe, po stro-
nie ewangelii, zajął drugi z fresków, przedstawiający wydarzenie szczególnie bliskie 
zleceniodawcy, który – przebywając w Polsce podczas sowieckiej ofensywy w roli 
nuncjusza – jako jeden z nielicznych dyplomatów pozostał w zagrożonej Warszawie. 
Centralną postacią malowidła jest ks. Ignacy Skorupka, w sutannie, komży i stule, 
prowadzący atak ochotników z Legii Akademickiej z wysoko uniesionym krzyżem 
w dłoni. Żołnierze w zbitej grupie podążają krok za kapelanem. Nad nimi powiewa 
czerwony sztandar z białym orłem. Narodowy symbol i krucyfiks w dłoni księdza 
stanowią dwa żywe akcenty, co podkreśla jedność katolickiej wiary i narodu. Rozja-
śniająca półmrok mgła otula księdza i żołnierzy, przypominając nimb. Przed nacie-
rającymi oraz w tle widoczne są snopy zboża – na pierwszym planie leży przy nich 
poległy ochotnik. W ten sposób chrześcijańska symbolika ofiary i odrodzenia przez 
śmierć skojarzona została z ideą poświęcenia za ojczyznę – warunku sine qua non 
oczyszczenia i odrodzenia narodu.

27 F. Grimaldi, M. Mascii: Arturo Gatti…, s. 98.
28 B. Porter-Szűcs: Faith and Fatherland…, s. 360–390.
29 J.S. Pasierb: Jan Henryk Rosen maluje w Castel Gandolfo. [W:] Fermentum massae mundi: Jackowi 

Woźniakowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. N. Cieślińska, P. Rudziński. Warszawa 
1990, s. 511.
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W malowidle na przeciwległej ścianie najsilniej eksponowaną postacią jest prze-
or jasnogórskiego klasztoru, ojciec Augustyn Kordecki, wznoszący biało-czerwony 
sztandar z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej i inskrypcją „Bogurodzica 
Dziewica”, prowadzący procesję na klasztornych murach podczas toczącej się bi-
twy. Przypominający zjawy zakonnicy pojawiają się w snopie diagonalnie padającego 
światła. Poniżej skupili się broniący Jasnej Góry żołnierze. Na pierwszym planie po 
prawej malarz umieścił monumentalną postać kobiety z dwójką dzieci – zapewne 
personifikację Polski. Po lewej ukazano dwóch żołnierzy, zaś w głębi maszerujące 
szwedzkie wojska. Dodatkowe elementy programu obrazowego kaplicy stanowią ob-
raz Matki Boskiej Częstochowskiej nad ołtarzem, namalowany przez jednego z pau-
linów, oraz umieszczone nad bocznymi drzwiami reprodukcja mapy sztabowej pola 
Bitwy Warszawskiej i archaizowana mapa Polski.

Decyzja o wyborze tematów przedstawień w prywatnej papieskiej kaplicy po-
dyktowana była zapewne po części osobistym sentymentem Achillego Rattiego do 
Polski. Niemniej istotne wydają się jednak plany, jakie papież wiązał z tym wschod-
nim przyczółkiem katolicyzmu, wykorzystujące i aktualizujące mit antemurale. Jesz-
cze jako wizytator apostolski na konferencji polskich biskupów w czerwcu 1918 
roku przedstawiał oczekiwania Stolicy Piotrowej: „[…] [papież] widzi Polskę w roli 
przedmurza chrześcijaństwa, skąd powinny promieniować zasady katolicyzmu na 
schizmatyków”30. Już jako Pius XI kontynuował politykę swego poprzednika, w 1923 
roku zatwierdzając plan neounii, przedstawiony przez biskupa podlaskiego Henryka 
Przeździeckiego31. Zakładał on przywiedzenie prawosławnych obywateli Rzeczypo-
spolitej do jedności z Rzymem, przy zachowaniu liturgicznej odrębności w postaci 
obrządku wschodniosłowiańskiego. Papież nie ukrywał nadziei, że sukces neounii 
na terenie Polski będzie wstępem do katolicyzacji Rosji po spodziewanym upadku 
rządów sowieckich. Akcja neounijna budziła jednak poważne zastrzeżenia w kręgach 
władz państwowych, a nawet wśród części polskiego duchowieństwa.

Dla opracowania obu tematów związanych z mitem antemurale, wybranych przez 
Piusa XI dla prywatnej kaplicy, charakterystyczne jest wyeksponowanie postaci du-
chownych, którzy urastają do rangi narodowych przywódców, prowadzonych przez 
Bożą opatrzność. Na ostatni aspekt wskazują zastosowane przez J.H. Rosena efekty 
luministyczne – tajemnicze światło spowija księdza i żołnierzy w Bitwie Warszaw-
skiej oraz zakonników w Obronie Częstochowy. Narodowe przeznaczenie wyrażające 
się w roli przedmurza chrześcijaństwa zyskuje tym samym nadprzyrodzoną sankcję. 
Kościół zaś jest tym, który owo przeznaczenie odkrywa i pomaga wypełnić.

obrazy unierzyskiego w kościele najświętszej marii panny w katowicach
Inną funkcję niż w przypadku zrealizowanych w Loreto i Castel Gandolfo pro-

gramów obrazowych ma zespół płócien zamówionych przez proboszcza kościoła 
Mariackiego w Katowicach na Górnym Śląsku, ks. Emila Szramka, u krakowskiego 
malarza Józefa Unierzyskiego, zrealizowanych w latach 1928–193132. Miasto, wraz 

30 W. Mysłek: Przedmurze. Szkice z dziejów Kościoła katolickiego w II Rzeczypospolitej. Warszawa 1987, 
s. 39.

31 Tamże, s. 109.
32 Cykl obrazów w kościele Najśw. Marji Panny w Katowicach. Katowice 1935.
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z wschodnią częścią Górnego Śląska, w wyniku plebiscytu, militarnej konfrontacji 
polsko-niemieckiej i międzynarodowego arbitrażu w 1922 roku znalazło się w gra-
nicach Polski i podniesione zostało do rangi stolicy autonomicznego województwa 
śląskiego. Wśród parafian ks. E. Szramka długo przeważali jednak ci o niepolskiej toż-
samości – zdeklarowani Niemcy lub Górnoślązacy indyferentni narodowo33. Ostat-
nia z postaw związana była z próbami budowania w regionie wspólnoty opartej na 
fundamencie wyznaniowym, podejmowanymi przez zwolenników politycznego ka-
tolicyzmu reprezentowanego przez Partię Centrum34. Ksiądz E. Szramek należał do 
mniejszościowej grupy górnośląskich duchownych popierających postulaty polskiego 
ruchu narodowego, której znaczenie wzrosło wraz z ustanowieniem w polskiej części 
Górnego Śląska najpierw odrębnej administracji apostolskiej, a następnie, w roku 
1925, diecezji katowickiej35. Duchowny reprezentował przy tym umiarkowany nurt 
polskiego nacjonalizmu, uznając prawo jednostki do narodowego samookreślenia 
i respektując potrzeby duszpasterskie ludności niemieckiej. Wydaje się, że w sztuce 
postrzegał właściwy instrument nienachalnej nacjonalizacji w duchu polskim.

W cyklu maryjnych obrazów J. Unierzyskiego przeznaczonych do kościoła Ma-
riackiego w Katowicach znalazło się płótno Panna Można z 1931 roku, bezpośrednio 
odwołujące się do mitu antemurale christianitatis. Artysta ukazał Marię z Dzieciąt-
kiem w asyście uzbrojonych aniołów, zstępującą pośród obłoków z szańców klasztoru 
jasnogórskiego w Częstochowie ku grupie przerażonych postaci uosabiających wro-
gów Kościoła: Turka, Szweda, Tatara i bolszewika sięgającego po rewolwer. W ten 
syntetyczny sposób ujęta została polska misja dziejowa, której częścią stać się teraz 
mieli Górnoślązacy. Militarystyczny wydźwięk obrazu łagodzony był przez pozosta-
łe części cyklu. Jedno z płócien – zatytułowane Regina Pacis – ukazuje Marię jako 
Królową Korony Polskiej, u której stóp skupili się przedstawiciele starego i nowego. 
Wśród pierwszych składający swój miecz król i chowający szablę do pochwy żołnierz. 
Wśród drugich prości Górnoślązacy i młoda górnośląska inteligencja. Regionalny 
wątek rozwinięty został w obrazie Hołd Górnego Śląska, w którym przedstawiciele 
górnośląskiego społeczeństwa – robotnicy, kobiety w strojach ludowych, mieszcza-
nie – skupili się pod przewodnictwem duchownych u tronu Matki Boskiej z Piekar, 
głównego sanktuarium diecezji katowickiej. J. Unierzyski, zapewne szczegółowo 
instruowany przez proboszcza E. Szramka, wyraził ideę zawartą w eseju autorstwa 
księdza – Śląsk jako problem socjologiczny36. Górnoślązacy z jednej strony włączeni 
zostali w tradycję wielkiego, katolickiego narodu, z drugiej – dzięki swemu etosowi 

33 Według samego Szramka sytuacja wyglądała inaczej. Kierując się kryterium językowym, procent Pola-
ków w parafii szacował na 59–68%, Niemców zaś na 32–41% (E. Szramek: Rok 1935 w życiu parafii 
NMP w Katowicach. „Wiadomości Parafii Mariackiej” 1936, nr 2, cyt. za H. Bednorz, J. Bańka: Życie 
i działalność ks. Emila Szramka 1887–1942. Katowice 1966, s. 62–63). Proboszcz nie uwzględnił 
jednak zjawiska narodowego indyferentyzmu.

34 J.E. Bjork: Neither German nor Pole: Catholicism and national indifference in a Central European 
borderland. Ann Arbor 2008.

35 Według wykazu Polskiego Komisariatu Plebiscytowego z sierpnia 1920 na obszarze plebiscytowym pra-
cowało 108 księży Polaków, 40 przychylnych Polakom i 338 Niemców (T. Falęcki: O narodowe oblicze 
katolickiego życia kościelnego na Górnym Śląsku: Polska – Stolica Apostolska – Niemcy 1919–1922 . 
Kraków 2003, s. 32).

36 E. Szramek: Śląsk jako problem socjologiczny. „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku” 1934, 
nr 4, s. 22–95.
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pracy i żywej religijności, mieli odegrać doniosłą rolę odnowy narodowej wspólnoty 
i „uchrześcijanienia” państwowości. Katolicyzm – wspólny mianownik zdecydowa-
nej większości mieszkańców regionu – był, zdaniem E. Szramka, naturalną drogą ku 
polskości, bo tylko w jej ramach Górnoślązacy mogli wypełnić swe wielkie przezna-
czenie.

Józef Unierzyski, Regina Pacis, obraz w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii 
Panny w Katowicach, 1928 rok. Fot. Piotr Sobański

Józef Unierzyski, Panna Można, obraz w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii 
Panny w Katowicach, 1931 rok. Fot. Piotr Sobański
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Wnioski
Trzy przeanalizowane przykłady ideowych programów pokazują różne sposoby 

operacjonalizowania mitu antemurale christianitatis na gruncie syntezy katolicy-
zmu i nacjonalizmu. Zakładając we wszystkich przypadkach znaczący udział w ich 
kształtowaniu kościelnych zleceniodawców i doradców, ilustrują stopień akceptacji 
na różnych stopniach katolickiej hierarchii – od biskupa Rzymu po górnośląskiego 
proboszcza – Herderowskiej metafizyki, postrzegającej ludzkość jako podzieloną na 
obdarzone własną osobowością narody. Niezmienne w swej istocie i odwieczne po-
zostają one – w etnohistorycznej narracji Kościoła – aktorami w dramacie napisanym 
przez Boga. Owo esencjalistyczne stanowisko wyrażone zostało w omówionych ze-
społach obrazów przez dobór scen lub motywów, które – choć oddalone od siebie na 
osi czasu – ilustrować mają immanentną katolickość polskiej wspólnoty narodowej. 
We wszystkich cyklach zaznacza się również odrzucenie wyznawanej przez świeckich 
nacjonalistów Spencerowskiej zasady walki o byt, w miejsce której pojawia się, wła-
ściwe twórcom katolickiej opowieści o narodzie, przekonanie o nadprzyrodzonym 
źródle jego misji, podporządkowanej uniwersalnym celom. Do wspólnego mianow-
nika ideowych treści programów obrazowych w Loreto, Castel Gandolfo i Kato-
wicach należy również eksponowanie duchowego przywództwa bliskiego ludowi 
kleru, podporządkowane legitymizacji pozycji duchowieństwa w przeobrażającym 
się społeczeństwie. 

Przy zasadniczych podobieństwach funkcje omawianych obrazów były jednak 
różne. Freski w Loreto – wielkim centrum pielgrzymkowym – prezentują szczególne 
miejsce Polaków wśród narodów katolickich, wynikające z zażyłości z Matką Boską. 
Arcybiskup Józef Bilczewski podkreślał, że związek ten ustanowiony został przez sa-
mego Boga, przez co Polacy stali się „najbardziej maryjnym” ze wszystkich narodów, 
a ich historia w istocie jest „historią Marii w narodzie”37. Dekoracja kaplicy w Castel 
Gandolfo inspirowana była osobistym doświadczeniem Achillego Rattiego i nadzieją 
na realizację papieskich planów wobec prawosławia w oparciu o polskie przedmurze. 
Obrazy w katowickim kościele oddziaływać miały na wiernych o niesprecyzowanym 
narodowym poczuciu, włączając ich w polski dyskurs narodowy w jego katolickim 
wariancie. Do wszystkich tych programów obrazowych odnieść można jednak wypo-
wiedź z wydawanego na Górnym Śląsku kościelnego tygodnika: „[…] historia Polski 
jest świadkiem, że barometry wiary katolickiej i potęgi ojczyzny zawsze równocze-
śnie podnosiły się i spadały. Złote czasy historii Polski stały zawsze pod znakiem 
katolicyzmu, nasz upadek zaś łączył się z obojętnością religijną i liberalizmem”38 .

Twórcy obrazów posłużyli się zróżnicowanymi strategiami perswazyjnymi. W ma-
lowidłach J.H. Rosena i A. Gattiego zaznacza się nawiązanie do tradycji malarstwa 
historycznego poprzedniego stulecia, widoczne nie tylko w przejmowaniu formuł 
kompozycyjnych – od Januarego Suchodolskiego w obronie Jasnej Góry w Castel 
Gandolfo, zaś od Jana Matejki w Sobieskim pod Wiedniem w Loreto – ale również 
w dbałości o realia i detale, która miała uwiarygadniać prezentowaną wersję wy-
darzeń w oczach widzów. A. Gatti pieczołowicie odtwarzał mundury uczestników 
Bitwy Warszawskiej, a malując postaci wyższych rangą oficerów posługiwał się foto-

37 B. Porter-Szücs: Faith and Fatherland…, s. 361.
38 III Śląski Zjazd Katolicki. „Gość Niedzielny” 1924, nr 30, s. 5.
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grafiami39. W efekcie jego fresk bliski jest pod pewnymi względami XIX-wiecznemu 
Ereignisbild. Także J.H. Rosen, którego oryginalny, archaizujący styl zdecydowanie 
odbiega od tradycji matejkowskiej, zadbać musiał o realia, napominany przez Piusa 
XI, który pragnął, „aby obraz przedstawiał miejsce bitwy ze ścisłą wiernością”40 . 
Malowidła w Loreto zdradzają jednak także odmienne źródła inspiracji. Grupa So-
bieskiego z rannym Turkiem wywodzi się z wzorów antycznych, wykorzystywanych 
w nowożytnej ikonografii władcy. Z kolei podział fresku Bitwa Warszawska na dwie 
strefy – ziemską i niebiańską – nawiązuje do nowożytnych przedstawień batalistycz-
nych, w których w ten sposób ukazywano nadprzyrodzoną interwencję, decydującą 
o przebiegu zmagań. Przykładem takiego ujęcia jest Bitwa pod Lepanto Paola Vero-
nese, gdzie górną część kompozycji zajmuje Maria z klęczącymi u jej stóp świętymi. 
U A. Gattiego w rolę orędowników wcielają się żywi przedstawiciele kościelnej 
hierarchii, którym towarzyszy umierający ks. Ignacy Skorupka. Dodatkowo efekt 
relacji naocznego świadka, do którego aspirowało malarstwo historyczne, osłabia 
nałożona na płaszczyznę malowideł obu bocznych ścian Kaplicy Polskiej snycerska 
rama, nadająca freskom strukturę przypominającą średniowieczne tryptyki. Malarz 
połączył zatem elementy dwóch strategii uwiarygodniania mitu w oczach widza – 
precyzyjne odtwarzanie realiów, właściwe od XIX stulecia obrazom historycznym, 
oraz stosowanie utartych, znanych odbiorcy schematów zakorzenionych w przedno-
woczesnych tradycjach sztuki przede wszystkim religijnej. W efekcie powstało dzieło 
synkretyczne i przez to mało przekonujące.

Drugie z rozwiązań A. Gatti zastosował konsekwentnie we fresku sklepienia, 
wykorzystując schemat Sacra Conversazione, pojawiający się również w dwóch ob-
razach J. Unierzyskiego w kościele Mariackim w Katowicach. W trzecim z płócien 
katowickiego cyklu – Panna Można – krakowski malarz sięgnął po równie tradycyj-
ną formułę, tworząc dzieło o charakterze alegorycznym. Odpowiadało to zapewne 
preferencjom zleceniodawcy, ks. Emila Szramka, który – wbrew sugestiom władz 
wojewódzkich, u których zabiegał o finansowe wsparcie swego przedsięwzięcia – wy-
brał do jego realizacji reprezentanta konserwatywnego nurtu malarstwa polskiego41 . 
U podstaw takiego wyboru mogło lec przekonanie, że tradycyjne formy artystyczne 
w sposób bardziej bezpośredni przemówią do konserwatywnej, ale też prowincjonal-
nej wspólnoty parafialnej. Poruszając się w ramach obiegowych schematów dawnej 
sztuki, J. Unierzyski zadbał jednak o precyzję detalu, odtwarzając stroje ukazanych 
w obrazach Królowa Pokoju i Hołd Górnego Śląska mieszkańców regionu i w obu 
przypadkach u stóp tronu Marii umieścił postaci współczesnych duchownych i pa-
rafian. W ten sposób stworzył wizerunek wspólnoty, w którym odbiorcy mogli się 
„przejrzeć”, silniej identyfikując się z przesłaniem cyklu.

Przykłady powstałych z inicjatywy kościelnych zleceniodawców dzieł prezen-
tujących mit przedmurza pokazują, jak poszukiwaniu syntezy katolicyzmu i nacjo-
nalizmu towarzyszyło przenikanie do sztuki sakralnej nie tylko laickich treści, ale 
również formalnych wzorców malarstwa świeckiego, już od ponad stulecia wykorzy-

39 F. Grimaldi, M. Mascii: Arturo Gatti…, s. 98.
40 J.St. Pasierb: Jan Henryk Rosen…, s. 513.
41 H. Pyka: Mecenat artystyczny ks. Emila Szramka w parafii mariackiej w Katowicach. „Śląskie Studia 

Historyczno-Teologiczne” 1992–1993, t. 25/26, s. 308.
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stywanego jako instrument dyskursywnego tworzenia narodu. Za sprawą medium 
malarstwa rzymskokatolickie świątynie stawały się przestrzenią nacjonalizacji wier-
nych i legitymizacji narodowej wspólnoty wspieranej autorytetem Kościoła, ale też 
instrumentalizowanej przez Kościół w celu realizacji własnej misji.

jerzy gorzeliK

geschichte, katholizismus und nationalismus. polens mythos als antemurale 
christianitatis in der sakralen kunst der zwischenkriegszeit

Zussamenfassung
Unter den Mariengemälden von Unierzyski, die für die Marienkirche in Kattowitz 

bestimmt waren, befindet sich auch das Leinengemälde „Panna Można“ von 1931, das 
einen unmittelbaren Bezug zum Mythos antemurale christianitatis herstellt. Der Künstler 
zeigt die Jungfrau Maria mit dem Jesuskind und in Begleitung bewaffneter Engel, wie sie 
inmitten der Wolken von den Wehrtürmen des Klosters auf dem Hellen Berg in Tschen-
stochau in Richtung der entsetzten Feinde der Kirche – Türken, Schweden, Tataren und 
Bolschewiken, hinabsteigt und dabei einen Revolver ergreift. Auf diese synthetische Art 
und Weise wurde die polnische historische Mission dargestellt, die nun die Oberschlesier 
erfassen sollte. Der militaristische Tenor des Gemäldes wurde von den übrigen Werken 
aus der Reihe der Mariengemälde abgemildert. Eines der Leinengemälde – genannt Regina 
Pacis – stellt Maria als Königin der Krone Polens dar, zu deren Füßen sich Vertreter der 
alten und neuen Welt versammeln.

jerzy gorzeliK

history, catholicism and nationalism. the myth of poland as Antemurale christianitatis 
in the religious Art of the interwar period

Summary
Unierzyski’s seriers of Marian paintings intended for St. Mary’s Church in Katowice 

included a 1931 oil-on-canvas titled Panna Można [Affluent Maiden], bearing direct refe-
rence to the myth of antemurale christianitatis. The artist depicted Mary with the Child 
in the company of armed angels amid clouds, descending from the ramparts of the Jasna 
Góra Monastery in Częstochowa to the group of awe-struck enemies of the Church, in-
cluding a Turk, a Swede, a Tatar and a Bolshevik reaching for his revolver. This synthetic 
approach was used to present Poland’s historic mission which was now to be joined by the 
Upper Silesians. The picture’s militaristic overtones are set off by the other paintings of 
the series, such us Regina Pacis, depicting Mary as the Queen of the Polish Crown with 
representatives of the old and new orders gathered at her feet.
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Bezrobocie w pszczynie w latach 1922–1939

Bezrobocie jest nieodłącznym elementem gospodarski kapitalistycznej, a próby 
zniwelowania tego problemu prowadzą do wzrostu inflacji. Nowozelandzki ekono-
mista Alban William Philips, badając zależność pomiędzy inflacją a bezrobociem 
w Wielkiej Brytanii w XIX i XX wieku, zauważył, że pomiędzy tymi dwoma czyn-
nikami istnieje ścisły związek1. Ludzie, którzy mają stały dochód, wydają więcej 
pieniędzy, więc wzrasta popyt na dobra, to zaś powoduje wzrost podaży (ilości dobra 
na rynku), a tym samym zatrudnienia. Jednak z biegiem czasu liczba fachowców na 
rynku maleje, a znalezienie odpowiedniego pracownika i zatrzymanie go w firmie 
wiąże się często z koniecznością podwyższania mu zarobku, co z kolei pociąga za sobą 
koszty i powoduje podwyższanie cen towarów, za które klient musi zapłacić więcej. 
Pojawia się inflacja, która hamuje rozwój gospodarczy i obniża poziom płac realnych, 
a więc spada popyt, a nadmiar produktów na rynku powoduje spadek cen i zwalnia-
nie pracowników, co prowadzi znów do wzrostu bezrobocia. W ten mechanizm może 
ingerować państwo za pomocą polityki fiskalnej (budżetowej, która jest w gestii rzą-
du) lub pieniężnej (monetarnej, którą zajmuje się bank centralny – w Polsce w okre-
sie międzywojennym był to Bank Polski), ale zawsze ceną obniżenia bezrobocia jest 
wzrost inflacji i odwrotnie. 

Po I wojnie światowej Górny Śląsk był jednym z większych regionów przemy-
słowych w Europie z nowoczesną techniką, mechanizacją i rozwiniętymi stosunkami 
kapitalistycznymi2, ale jako część państwa kapitalistycznego nie był wolny od bez-
robocia, choć początkowo było ono niewielkie. Inflacja, dopóki była umiarkowana, 
działała pozytywnie na gospodarkę – sprzyjała eksportowi i dawała korzyści prywat-
nym przedsiębiorcom, gdyż z powodu spadku wartości pieniądza malały ponoszone 
przez nich koszty, a realna wartość zaciągniętego kredytu była wyższa w momencie 
jego zaciągania niż w momencie spłaty, co skutkowało uruchamianiem nowych zakła-
dów produkcyjnych i wzrostem zatrudnienia. Ale hiperinflacja z roku 1923 była już 
fatalna w skutkach dla gospodarki państwa, a przeciętny obywatel odczuwał ją w po-
staci spadku płac realnych, co pociągało za sobą spadek popytu3, a w konsekwencji 
zwalnianie pracowników z zakładów pracy.

Przyczyn wysokiego poziomu bezrobocia na Górnym Śląsku w okresie między-
wojennym należy też szukać w skutkach I wojny światowej oraz w zjawiskach w skali 

1 Zob. A.W. Phillips: The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates 
in the United Kingdom, 1861–1957. „Economica” 1958, Vol. 25, No. 100, s. 283–289.

2 Z. Landau, J. Tomaszewski: Trudna niepodległość (Rozważania o gospodarce Polski 1918–1939). War-
szawa 1978, s. 26.

3 W. Roszkowski: Kształtowanie się podstaw polskiej gospodarki państwowej w przemyśle i bankowości 
w latach 1918–1924. Warszawa 1982, s. 25–26; Z. Landau: Druga Rzeczpospolita. [W:] Z. Landau, 
W. Roszkowski: Polityka gospodarcza II RP i PRL. Warszawa 1995, s. 14–15, 18–19; J. Skodlarski: 
Zarys historii gospodarczej Polski do 1939 roku. Łódź 1995, s. 242–244.
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międzynarodowej i światowej, które wpływały na sytuację gospodarczą kraju i od-
działywały na położenie ludności. Większość mieszkańców regionu utrzymywała się 
z pracy w przemyśle (w 1921 roku 54,4%)4. W czasie I wojny światowej niemieckie 
zamówienia wojskowe lokowane były na Górnym Śląsku, co powodowało wzrost 
wydobycia węgla i produkcji koksu, a także zwiększenie produkcji odlewów stalo-
wych. Po zakończeniu wojny okres tej prosperity skończył się. W 1922 roku, gdy 
przyłączono większą część górnośląskiego okręgu przemysłowego do Polski, pojawiła 
się konieczność znalezienia rynków zbytu dla węgla, koksu i wyrobów hutniczych, 
gdyż państwo polskie nie było w stanie wchłonąć całości produkcji z powodu ubóstwa 
ludności, zbyt słabo rozwiniętego przemysłu przetwórczego i trudności transporto-
wych (brak połączeń kolejowych)5. Wcześniej, dopóki Górny Śląsk był niemiecki, 
Rzesza Niemiecka wykorzystywała te surowce na potrzeby wewnętrznego przemysłu 
lub eksportowała je, głównie do Austro-Węgier, które w 1918 roku uległy rozpadowi. 
I choć Austria do 1929 roku była jednym z głównych importerów polskiego węgla, 
kraje bałkańskie niewiele go importowały – zdaniem ówczesnych po prostu nie były 
zainteresowane polskim węglem6 . 

Gospodarcze skutki zmiany państwowości częściowo łagodzone były przez posta-
nowienia konwencji genewskiej – od 1922 roku Polska miała przez okres 3 lat moż-
liwość bezcłowego wywozu niektórych produktów górniczo-hutniczych do Niemiec. 
Mimo to, z braku innych poważnych rynków zbytu oraz hiperinflacji, wiele przedsię-
biorstw upadało. W ciągu tych 3 lat liczba zakładów przemysłowych spadła o 22%, 
zaś zatrudnienie o 36,7%. Ożywienie nastąpiło jedynie w budownictwie7 . 

W 1925 roku, kiedy Niemcy zaczęli nakładać wysokie cła na polskie towary, 
a Polska w odwecie robiła to samo (tak zwana wojna celna), II Rzeczpospolita zna-
lazła się w sytuacji grożącej koniecznością zwolnienia 25 tysięcy górników. By tego 
uniknąć, wprowadzono świętówki, czyli ograniczono pracę do 3 dni w tygodniu. 
Zastój w górnictwie spowodował zastój w hutnictwie. Na przełomie 1925 i 1926 
roku było w województwie śląskim ponad 70 tysięcy bezrobotnych i wielu częścio-
wo bezrobotnych – w samym hutnictwie na początku 1926 roku było ponad 3,1 
tysiąca osób urlopowanych i ponad 4 tysiące zatrudnionych na 3 dni w tygodniu8 . 
Potem kryzys dotknął kolejne gałęzie przemysłu i drobnej wytwórczości. W lutym 
1926 roku liczba bezrobotnych dochodziła do 76 tysięcy, a 15 czerwca 1926 roku 
w województwie śląskim, zamieszkałym przez ok. 1,18 miliona ludzi, zarejestrowa-
nych było już 78 190 osób poszukujących pracy, z czego 52 814 osób otrzymywało 

4 F. Serafin: Wieś śląska w latach międzywojennych 1922–1939. Katowice 1977, s. 51.
5 A. Obersztyn, J. Jaros: Przemysł górnośląski w organizmie gospodarczym II Rzeczypospolitej. Ekono-

miczne aspekty integracji. [W:] Ziemie śląskie w granicach II Rzeczypospolitej. Procesy integracyjne. 
Red. F. Serafin. Katowice 1985, s. 42–43; J. Skodlarski: Zarys…, s. 226; J. Kaliński, Z. Landau: Go-
spodarka Polski w XX wieku. Warszawa 2003, s. 42, 68; Z. Hojka: Józef Rymer – pierwszy włodarz 
polskiego Śląska. Katowice 2009, s. 41–42.

6 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: APK), zespół 12/17 Urząd Wojewódzki Śląski z lat [1892] 
1922–1939 [1944] (dalej: UWŚl), mikrofilm F 15 891, sygn. 110; B. Cimała: Zmiany kierunków wy-
wozu węgla ze Śląska w latach 1890–1939. Opole 1993, s. 34–45.

7 Szerzej na ten temat A. Sulik: Przemysł. [W:] Województwo śląskie 1922–1939 (zarys monograficzny). 
Red. F. Serafin. Katowice 1996, s. 223–230.

8 APK, UWŚl, mikrofilm F 16 016, sygn. 361, s. 459.
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wsparcie finansowe9. Dane te nie przedstawiają faktycznej liczby osób pozbawionych 
pracy. Rejestrowanie się w urzędach pośrednictwa pracy było dobrowolne, poza 
tym istniała pewna grupa bezrobotnych, która nie kwalifikowała się do rejestracji10 . 
Zarejestrowany mógł być jedynie ten, kto wcześniej już pracował i został zwolniony, 
ponadto co miesiąc należało ponawiać rejestrację11 .

Od 1926 do 1929 roku bezrobocie spadało12. Już w sierpniu 1926 roku w woje-
wództwie było niespełna 60 tysięcy zarejestrowanych bezrobotnych, w październiku 
poniżej 50 tysięcy, a do grudnia oficjalna liczba bezrobotnych spadła do niespeł-
na 45 tysięcy osób13. Zatrudnienie w przemyśle w województwie śląskim w ciągu 
tych 3 lat wzrosło o 18,2%14. Poprawa na rynku pracy zbiegła się w czasie mniej 
więcej z przewrotem majowym i dojściem do władzy sanacji z Józefem Piłsudskim 
na czele. Śląskie elity władzy nie omieszkały wykorzystać tej sytuacji propagando-
wo, przypisując polskiemu rządowi spadek bezrobocia, jednak polityka gospodarcza 
sanacji była kontynuacją polityki wypracowanej przez poprzednie gabinety, sama 
sanacja początkowo zamierzała wspierać głównie rolnictwo, a dopiero w dalszej ko-
lejności przemysł, natomiast koniunktura gospodarcza w Polsce (analogicznie do 
koniunktury światowej) zaczęła poprawiać się już kilka miesięcy wcześniej15. Cała 
światowa wytwórczość przemysłowa lat 1926–1929 wzrosła o ok. 19%16, a strajk 
angielskich górników wiosną 1926 roku spowodował możliwość sprzedaży polskie-
go węgla do Szwecji, Danii, Finlandii, Łotwy, Litwy i Włoch, z której skorzystano, 
utrzymując jednocześnie dotychczasowe rynki zbytu (austriacki, węgierski, czeski 
i gdański). Eksport węgla w tym okresie stanowił 83% całości polskiego eksportu. 
Równocześnie zwiększył się popyt na koks, produkty żelazne, cynkowe, ołowiane, 
włókiennicze i inne, a wzrost produkcji z kolei spowodował wzrost popytu na energię 
elektryczną17. Nawet po zakończeniu strajków w Anglii Polsce udało się częściowo 
zachować nowo zdobyte rynki zbytu, a dobra koniunktura w światowej gospodarce 
pozwoliła do 1929 roku na dalszy wzrost wydobycia węgla i produkcji hutniczej18 . 
W tym okresie rosło nie tylko zatrudnienie, ale także płace zarówno nominalne, jak 
i realne. Realne dochody klasy robotniczej prawie się podwoiły, zwiększyły się obroty 

9 APK, zespół 12/38 Policja Województwa Śląskiego z lat [1911] 1922–1939 (dalej: Pol Woj Śl), mi-
krofilm F 12 897, sygn. 129, s. 36; S. Janicki: Województwo śląskie w ramach autonomji (za czas 
1923–1926 roku). Katowice 1926, s. 76.

10 M. Antonów, W. Kostuś: Bezrobocie na Górnym Śląsku (wybór materiałów archiwalnych). Warszawa 
1959, s. 227.

11 Z. Landau, J. Tomaszewski: Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej. „Dzieje Narodu i Państwa Polskie-
go”. T. III–63. Warszawa 1991, s. 44.

12 A. Hrebenda: Życie bezrobotnych na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym. [W:] A. Hrebenda, 
J. Wódz: Życie codzienne bezrobotnych w regionie Górnego Śląska. Warszawa 1992, s. 11.

13 APK, UWŚl, sygn. Wydział Przemysłowo-Handlowy (dalej: PH) 2500, s. 334, 396, 490.
14 A. Sulik: Przemysł…, s.231.
15 APK, UWŚl, mikrofilm F 16 016, sygn. 361, s. 459; Z. Landau: Plan stabilizacyjny 1927–1930 (Gene-

za, założenia, wyniki) . Warszawa 1963, s. 15, 31; Z. Landau, J. Tomaszewski: Trudna niepodległość…, 
s. 51–52; Z. Landau: Druga Rzeczpospolita…, s. 23; J. Kaliński, Z. Landau: Gospodarka Polski…, 
s. 81.

16 Z. Landau, J. Tomaszewski: Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej…, s. 30.
17 Szerzej na ten temat A. Sulik: Przemysł…, s. 231–235; B. Cimała: Zmiany…, s. 40–45.
18 A. Obersztyn, J. Jaros: Przemysł…, s. 45.
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w handlu, rzemiośle, poprawiło się położenie inteligencji19. Również w rolnictwie po 
nieurodzaju 1926 roku nastąpiły lata urodzajne, a w związku ze wzrostem dochodów 
ludności pracującej poza rolnictwem nadwyżka produktów rolnych łatwo znalazła 
nabywców. Rok 1928 przyniósł Polsce najniższe bezrobocie20. W całym kraju w tym 
roku przeciętnie było zarejestrowanych 115,2 tysiąca bezrobotnych, a w wojewódz-
twie śląskim 31,4 tysiąca21. Ale już wkrótce kryzys dopadł cały świat. 

Lata 1929–1935 to okres wielkiego kryzysu gospodarczego i ogromnego bezro-
bocia. W 1928 roku niebezpieczne rozmiary przybrały światowe zapasy niektórych 
produktów, w tym węgla22, a od jesieni 1928 roku pogarszała się koniunktura w rol-
nictwie, co spowodowało, że od 1929 roku zaczęło brakować nabywców na produkty 
przemysłowe23. Jeszcze 3 października 1929 roku prasa donosiła, że na Górnym Ślą-
sku prawie nie ma bezrobocia i przedsiębiorcy występują do Urzędu Wojewódzkiego 
z prośbą o zezwolenie na sprowadzenie robotników spoza województwa śląskiego, 
na co władze wojewódzkie udzielały zezwolenia pod warunkiem, że zakład pracy 
zatrudnił tyle samo śląskich bezrobotnych do lat 45, co robotników sprowadzonych, 
a ponadto 20% z tej liczby śląskich bezrobotnych w wieku 45–55 lat, z tym że ci star-
si nie mogli pracować pod ziemią24. Ale wkrótce bezrobocie wzrastało, a największą 
grupę bezrobotnych stanowili ludzie zatrudnieni poprzednio w górnictwie i innych 
gałęziach przemysłu, ograniczono także zatrudnienie młodocianych25 . 

„Gazeta Robotnicza” informowała, że kryzys węglowy dotyka bardziej Polskę 
niż Niemcy czy Anglię, bo na północy Polska nie wytrzymuje konkurencji z węglem 
angielskim, w Europie Środkowej z niemieckim, a na wschód ma w ogóle zamknię-
te rynki zbytu26. Było to tym bardziej istotne, że większość ludności województwa 
śląskiego stanowiła klasa robotnicza (w 1931 roku 60%), z czego zdecydowana więk-
szość związana była z górnictwem węgla kamiennego lub hutnictwem żelaza27. By 
utrzymać przy życiu kopalnie i zapobiec dalszemu zwalnianiu górników, eksporto-
wano polski węgiel po cenach dumpingowych28, zbudowano nowoczesną magistralę 
węglową Górny Śląsk – Gdynia (tak zwaną Węglówkę) i obniżano taryfy kolejowe 
za przewóz tego surowca do portów. Jednocześnie starano się przyciągnąć do kraju 
obcy kapitał29. Mimo to bezrobocie od 1929 do 1933 roku wzrosło pięciokrotnie30, 
a zatrudnienie w górnośląskich kopalniach spadło o blisko połowę. W 1933 roku 

19 J. Kaliński, Z. Landau: Gospodarka Polski…, s. 86.
20 Z. Landau, J. Tomaszewski: Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej…, s. 31, 33.
21 „Rocznik statystyki Rzeczpospolitej Polskiej” R. 7, 1929, s. 357.
22 J. Skodlarski: Zarys…, s. 264.
23 Z. Landau: Druga Rzeczpospolita…, s. 57; J. Kaliński, Z. Landau: Gospodarka Polski…, s. 99.
24 „Gazeta Robotnicza” nr 228 z 3 X 1929 r. Gazeta znajduje się w aktach: APK, UWŚl, mikrofilm 

F 16 014, sygn. 359, s. 185.
25 A. Hrebenda: Życie…, s. 17.
26 Polska na tle ogólnoświatowego kryzysu węglowego. „Gazeta Robotnicza” z 17 X 1929 r. Gazeta znajduje 

się w aktach: APK, UWŚl, mikrofilm 16 013, sygn. 358, s. 8.
27 Z. Landau, J. Tomaszewski: Robotnicy przemysłowi w Polsce 1918–1939 (Materialne warunki bytu 

1918–1939). Warszawa 1971, s. 65–67.
28 W. Roszkowski: Polska międzywojenna. [W:] Z. Landau, W. Roszkowski: Polityka…, s. 202.
29 A. Obersztyn, J. Jaros: Przemysł…, s. 50–51.
30 M. Dyba: Śląskie drogi od X w. do 1939 r. Katowice 1992, s. 138.
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w województwie śląskim było już ok. 130 tysięcy bezrobotnych (bezrobocie osią-
gnęło poziom ok. 20%), co powodowało wzrost problemów politycznych i społecz-
nych31. Sytuacja prowadziła m.in. do wzrostu ilości popełnianych samobójstw – o ile 
w latach 1923–1930 w województwie śląskim notowano rocznie od 116 (1924 rok) 
do 182 (rok 1930) samobójstw, o tyle w roku 1931 było już 287 zamachów samobój-
czych, w 1932 – 334, w 1933 – 275, w 1934 – 310, a w 1935 – aż 38132 .

Kryzys, który w niektórych państwach trwał do 1933 roku, w Polsce przeciągnął 
się do roku 1935, gdyż kraje rolnicze, w tym Polska, dłużej z niego wychodziły. Nie-
którzy historycy winą za przedłużanie się w Polsce złej koniunktury obarczają polski 
rząd, który w dobie kryzysu aż do śmierci Józefa Piłsudskiego w maju 1935 roku 
nastawiony był na stosowanie polityki deflacyjnej i ochronę stałości waluty, a nie na 
stwarzanie warunków produkcji i wymiany, a bardzo ograniczony programem poli-
tyki antykryzysowej wprowadzony został dopiero w 1932 roku. Program co prawda 
zapewnił pomoc bezrobotnym w postaci zasiłków i finansowanych przez państwo 
robót publicznych, jednak potrzeby były znacznie większe. Słabe skutki przyniosła 
także planowana poprawa opłacalności rolnictwa, która miała spowodować, że wieś 
zaczęłaby nabywać produkty przemysłowe, co z kolei miało spowodować wzrost 
zatrudnienia33. Trudności w rolnictwie trwały aż do 1935 roku. Dopiero światowy 
nieurodzaj z 1935 roku spowodował wzrost cen polskich artykułów rolnych i koniec 
kryzysu, choć ceny produktów rolnych do końca epoki nie osiągnęły poziomu sprzed 
dekoniunktury34. Polityka rządu polskiego zmieniła się, kiedy w październiku 1935 
roku wicepremierem i ministrem skarbu został nielubiany przez Piłsudskiego Euge-
niusz Kwiatkowski. Ten, stosując politykę interwencjonizmu (interwencji państwa 
w procesy gospodarcze), zapewnił środki finansowe na inwestycje, których dzięki 
poprawie koniunktury gospodarczej było coraz więcej, a wprowadzone w 1936 roku 
ograniczenia dewizowe zapobiegały wywozowi kapitału obcego35 .

Z końcem 1935 roku w województwie śląskim było 101 825 zarejestrowanych 
bezrobotnych (w całym państwie 441 363 osób). Szacowano wówczas, że faktycznie 
pozbawionych pracy jest w województwie ok. 119 tysięcy ludzi, a w całej Polsce 
683 200 obywateli. Z pomocy ustawowej na terenie województwa śląskiego w tym 
czasie korzystało 9751 ludzi, a z pomocy pozaustawowej 44 621 osób36. Jak łatwo 
obliczyć, mniej więcej połowa śląskich bezrobotnych pozbawiona była pomocy fi-
nansowej. Ale wraz z końcem kryzysu i wzrostem zatrudnienia przy robotach pu-

31 M. Czapliński: Dzieje Śląska od 1806 do 1945 roku. [W:] Historia Śląska. Red. M. Czapliński. Wro-
cław 2002, s. 397; P. Greiner: Historia gospodarcza Górnego Śląska (XVI–XX wiek). [W:] Historia 
Górnego Śląska (polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu). Red. J. Bahlcke, D. Gawrecki, 
R. Kaczmarek. Gliwice 2011, s. 332.

32 „Śląskie Wiadomości Statystyczne” R. 1, 1934, s. 30–31; „Śląskie Wiadomości Statystyczne” R. 3, 
1936, s. 44.

33 Szerzej na ten temat: Z. Landau: Druga Rzeczpospolita…, s. 56–65; W. Roszkowski: Polska…, s. 195–
197.

34 J. Kaliński, Z. Landau: Gospodarka Polski…, s. 100, 133; Z. Landau: Druga Rzeczpospolita…, s. 75.
35 Szerzej na ten temat Z. Landau: Druga Rzeczpospolita…, s. 67–75; W. Roszkowski: Polska…, s. 194; 

J. Skodlarski: Zarys…, s. 289–299.
36 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie (dalej: AP Pszczyna), zespół 17/2 Starostwo 

Pszczyńskie z lat [1921] 1922–1939 (dalej: St Pszcz), sygn. 348, s. 50.
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blicznych bezrobocie spadało. W sierpniu 1938 roku zarejestrowanych bezrobotnych 
było niespełna 54 tysiące, a 10 sierpnia 1939 roku – 44 18237 .

W omawianej epoce przyczyn bezrobocia upatrywano w napływie ludności wiej-
skiej do miast (w Polsce w latach 1921–1931 ze wsi do miast przeprowadziło się 
ok. 1,3 miliona ludzi) i małym areale ziemi uprawnej dla rolników (w 1936 roku 
73% ludzi w Polsce żyło na wsi, a ok. 60% gospodarstw zajmowało łącznie zaledwie 
15% powierzchni uprawnej), a także wysokim przyroście naturalnym (w polskich 
miastach w latach 1921–1931 średnio 1,2% rocznie) oraz zahamowaniu możliwości 
emigracji38. Jak się wydaje, ludność nie była specjalnie zainteresowana wyjazdem 
„za chlebem”39. Choć robotników wykwalifikowanych w województwie śląskim 
brakowało, a niewykwalifikowani, wyjeżdżając za granicę, zostawiali tu rodziny bez 
środków do życia40, co jakiś czas trwały akcje werbunkowe robotników do prac za 
granicą. W kwietniu 1927 roku do Pszczyny kilkakrotnie przybywała Komisja w celu 
zwerbowania 40–45 robotnic do sezonowych prac rolnych w Niemczech, każdorazo-
wo rozklejając 20–30 obwieszczeń, do rejestracji nie zgłosiła się ani jedna kobieta41 . 
Można to wytłumaczyć niezłą koniunkturą gospodarczą w tym okresie, ale kiedy 
próbowano nakłonić ludzi do wyjazdu do Francji w czasie rosnącego bezrobocia, 
zainteresowanie również było niewielkie42 . 

Z szukaniem przyczyn bezrobocia w napływie ludności wiejskiej do miast zgadzali 
się też niektórzy historycy, twierdząc, że ludność wiejska, przybywając do miast, 
zasilała rzesze bezrobotnych, choć na Górnym Śląsku na mniejszą skalę niż w innych 
regionach Polski, gdyż część z nich znajdowała zatrudnienie w przemyśle43. Na wsiach 
również występowało bezrobocie, lecz było to ukryte bezrobocie agrarne, którego 
nie ujmowano w statystykach. Co więcej, w okresach kryzysu część ludzi wracała 
z miast na wsie44. Wobec braku pracy w mieście coraz więcej osób żyło z rolnictwa, 
w dodatku na coraz niższym poziomie. Czym mniejsze gospodarstwo, tym trud-
niejsza była sytuacja chłopów. Wieś wracała do gospodarki naturalnej – ograniczano 
zakupy na rynku i starano się zaspokajać swoje potrzeby własną wytwórczością45 . 
Rozładowanie tej sytuacji miało nastąpić dzięki prowadzonej od 1925 roku reformie 
rolnej, polegającej na parcelacji wielkich majątków ziemskich, gdyż gospodarstwa 
rolne mogły zatrudniać więcej osób na tej samej powierzchni niż wielkie majątki. Re-

37 APK, UWŚl, sygn. PH 2635, s. 11, 13.
38 AP Pszczyna, St Pszcz, sygn. 348, s. 27–29.
39 Wiele osób wyjechało z Polski od razu po zmianie państwowości. Prawdopodobnie były to głównie 

osoby, które przyjęły obywatelstwo niemieckie, a nie poszukujący pracy obywatele polscy. Z powiatu 
pszczyńskiego do lipca 1923 r. wyjechało dobrowolnie 1711 osób do Niemiec, 77 osób do Francji, 5 do 
Czechosłowacji, 1 do Rumunii, a 5 osób „w niewiadomym kierunku”. AP Pszczyna, St Pszcz, sygn. 156, 
s. 8.

40 APK, UWŚl, sygn. Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych (dalej: Rol) 430, s. 6–7.
41 AP Pszczyna, zespół 17/26 Akta Miasta Pszczyny z lat 1466–1944 [1950] (dalej: M Pszczyna), sygn. 

2700, s. 5–16.
42 A. Hrebenda: Życie…, s. 25.
43 Tamże, s. 8.
44 F. Serafin: Wieś…, s. 58–59.
45 Szerzej na ten temat J. Kaliński, Z. Landau: Gospodarka Polski…, s. 106–110.



BezroBocie W pszczynie W latacH 1922–1939

121

forma ta nie zadowoliła jednak ani chłopów, ani tym bardziej ziemian i nie zaspokoiła 
ani potrzeb społecznych, ani ekonomicznych46 . 

Kwestia braku pracy pojawiła się na Górnym Śląsku już w okresie, gdy region 
ten wchodził w skład Rzeszy Niemieckiej, ale nie był to jeszcze wówczas problem 
na szeroką skalę, podobnie jak w pierwszych latach „okresu polskiego”47. W całym 
powiecie pszczyńskim na dzień 18 lipca 1924 roku było 712 bezrobotnych48, 25 li-
stopada 1924 – 1532, a 31 grudnia 1924 – 1740. Bezrobotnymi byli głównie ludzie 
zatrudnieni poprzednio w górnictwie49. Dla porównania, w pierwszych dniach 1932 
roku zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców powiatu było 10 651, w lutym 
już ponad 11 tysięcy, a pod koniec tego roku 13 13750 .

W powiecie pszczyńskim przemysł, poza górnictwem, był słabo rozwinięty51 . 
Mieszkańcy powiatu w większości byli chłopami-robotnikami uzależnionymi od 
przedsiębiorcy52. Po przyłączeniu tego powiatu do Polski około ¼ ludności pracowała 
u księcia pszczyńskiego, który dawał zatrudnienie 12 300 osobom. Jan Henryk XV 
Hochberg był właścicielem 40% ziem powiatu pszczyńskiego, a jego górnośląski ma-
jątek w momencie zmiany państwowości plasował się na 12. miejscu w Polsce pod 
względem powierzchni i 5. miejscu pod względem uzyskiwanych dochodów. W jego 
skład wchodziło 67 podmiotów gospodarczych (w tym 39 zakładów przemysło-
wych), m.in. 10 kopalń węgla kamiennego, 4 elektrownie, 3 cegielnie, 3 gorzelnie, 
2 browary, 2 tartaki, brykietownia, fabryka elektrochemiczna i wiele drobniejszych 
zakładów. Książę posiadał także własne spółki sprzedaży węgla na terenie Niemiec, 
Austrii, Czechosłowacji i Polski, miał też udziały w różnych spółkach przemysło-
wych, a jego gospodarka leśna i rolna stały na znacznie wyższym poziomie niż w in-
nych rejonach Polski53 .

W stolicy powiatu przemysłu nie było wcale, jednak część mieszkańców utrzy-
mywała się z pracy w nim. W 1924 roku, kiedy miasto Pszczyna liczyło ok. 6,5 
tysiąca mieszkańców, w górnośląskich kopalniach pracowało 92 obywateli miasta, 
w większości w kopalniach Hochberga (głównie w kopalni „Boera” w Kostuchnie – 
23 osoby i „Emanuel” w Murckach – 22 osoby)54. Spis powszechny przeprowadzony 
kilka lat później wykazał, że w dniu 9 grudnia  1931 roku w mieście mieszkało 7191 
osób, z których 288 utrzymywało się z górnictwa, z innych gałęzi przemysłu – 2395, 

46 Szerzej na ten temat W. Roszkowski: Polska…, s. 177–184.
47 APK, UWŚl, mikrofilm 15 891, sygn. 110, s. 38.
48 AP Pszczyna, St Pszcz, sygn. 348, s. 5.
49 APK, Pol Woj Śl, mikrofilm F 12 906, sygn. 138, s. 43, 104.
50 APK, UWŚl, sygn. PH 2576, s. 1, 13, 165.
51 APK, UWŚl, sygn. PH 909, s. 3.
52 W. Długoborski: Górny Śląsk na tle innych ziem polskich w początkach XX wieku: gospodarka, spo-

łeczeństwo, kultura. [W:] Miejsce i rola Górnego Śląska w Drugiej Rzeczypospolitej. Materiały sesji 
naukowej zorganizowanej w dniach 15–16 czerwca 1992 roku w 70. rocznicę przyłączenia części odzy-
skanego Górnego Śląska do Macierzy. Red. M.W. Wanatowicz. Bytom–Katowice 1995, s. 9.

53 J. Polak: Ziemia pszczyńska (rozwój gospodarczy od Piastów do Hochbergów). Pszczyna 2000, s. 51; 
tenże: Poczet panów i książąt pszczyńskich. Cz. 2 (od Fryderyka Erdmanna Anhalta do Jana Henryka 
XV Hochberga). Pszczyna 2007, s. 211–212.

54 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2768.
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z rolnictwa – 614, z handlu i ubezpieczeń – 866, a 3028 osób miało „inne źródła 
utrzymania”55 .

Znaczące dla Pszczyny było to, że znajdował się tu zarząd majątku księcia pszczyń-
skiego, który zatrudniał miejscowych obywateli. Na czele tego zarządu stała Gene-
ralna Dyrekcja Dóbr w Pszczynie, której podlegały 4 dyrekcje branżowe (rolnictwa, 
leśnictwa, górnictwa i budownictwa)56. Dyrekcje te posiadały własne jednostki ad-
ministracyjne w terenie, zakłady produkcji, towarzystwa filialne i siostrzane oraz 
udziały w spółkach57. Tak rozbudowana administracja zatrudniała wielu urzędników, 
którzy dobrze zarabiali, płacili miastu wysokie podatki i zaopatrywali się w towary 
i usługi u miejscowych rzemieślników i kupców, dając im tym samym możliwość 
zarobku, a Dyrekcja Dóbr korzystała tylko z dostaw miejscowego przemysłu i usług 
miejscowych rzemieślników58 .

W 1923 roku pojawiły się w powiecie pszczyńskim pierwsze oznaki kryzysu zwią-
zanego z hiperinflacją i regresem gospodarczym. Problemy ze zbytem węgla powodo-
wały, że wydobycie zaczęło spadać, a górnicy strajkowali, żądając podwyżek płac. Od 
stycznia 1924 roku koncern księcia zaczął przynosić straty. W 1924 roku zamknięto 
kopalnię „Barbara” w Mikołowie i zwolniono pierwszych górników59. Wkrótce wojna 
celna zmusiła księcia pszczyńskiego do czasowego zamknięcia 4 kopalń i pozbawienia 
pracy 2750 górników, gdyż 52% pszczyńskiego węgla produkowana była na eksport60 . 
W Pszczynie, gdzie nie było przemysłu ciężkiego, wojna gospodarcza z Niemcami 
doprowadziła w 1925 roku m.in. do upadku chałupniczej produkcji guzików, którą 
po I wojnie światowej zajmowało się wiele kobiet z miasta i okolic na potrzeby jakiejś 
berlińskiej firmy61 .

Lata 1926–1929 przyniosły poprawę sytuacji gospodarczej kraju, ale możliwość 
znalezienia zatrudnienia przez pszczynian wiązała się w znacznej mierze z ich przy-
należnością narodową. W 1925 roku książę pszczyński, Jan Henryk XV, który dbał 
o poprawne stosunki z polskim władzami, a niektóre kręgi niemieckie już wcześniej 
zarzucały mu sprzyjanie Polakom62, przekazał władzę swemu najstarszemu synowi, 
Janowi Henrykowi XVII63. Młody, niedoświadczony książę sprawował władzę przy 

55 „Śląskie Wiadomości Statystyczne” R. 3, 1936, s. 395.
56 B. Spyra: Archiwum Książąt Pszczyńskich. Przewodnik po zespołach 1287–1945. Warszawa 1973, s. 21. 

Dyrekcja Kopalń od 1 kwietnia 1908 r. miała swą siedzibę w Katowicach. Zob.: APK, UWŚl, sygn. PH 
3177, s. 54.

57 B. Spyra: Specyfika śląskich archiwów podworsko-przemysłowych. „Archeion” 1975, t. 67, s. 109.
58 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2630, s. 139, 143; P. Matuszek: W odrodzonej Polsce. [W:] Pszczyna. 

Monografia historyczna. Red. R. Kaczmarek, J. Sperka. T. 2. Pszczyna 2014, s. 360.
59 J. Polak: Poczet…, cz. 2, s. 216.
60 J. Polak: Afery książąt pszczyńskich w okresie międzywojennym. „Materiały Muzeum Wnętrz Zabytko-

wych w Pszczynie” t. 1, 1982, s. 81.
61 APK, UWŚl, sygn. PH 1228, s. 476; AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2615, s. 38, 43; B. Spyra, T. Wło-

darska: Historia rzemiosła na ziemi pszczyńskiej. Pszczyna 2006, s. 111.
62 Por. W. Korzeniowska: Ziemiaństwo na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku. Studium monograficzne. 

Opole 1997, s. 185–187; B. Górnioczek, B. Jeske-Cybulska: Księżna Daisy pani na Książu i Pszczynie . 
Mikołów 2002, s. 239. 

63 APK, UWŚl, sygn. Rol 217, s. 79; B. Jeske-Cybulska: Książęta pszczyńscy. Mikołów 2005, s. 25.
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pomocy naczelnych dyrektorów i innych dobrze opłacanych urzędników64. Wówczas 
93% wysokich stanowisk zajmowały osoby narodowości niemieckiej, a budynek Ge-
neralnej Dyrekcji Dóbr w Pszczynie (tak zwaną Paleję) uważano za ostoję niemiec-
kości65. Pracę w książęcych zakładach otrzymywały wówczas w pierwszej kolejności 
osoby poczuwające się do narodowości niemieckiej, a zwalniani z niej najwcześniej 
byli Polacy66. Inni poważniejsi pracodawcy w mieście również byli Niemcami. Jak 
wynika ze spisu przedsiębiorstw z 1927 roku, najwięcej osób w Pszczynie pracowało 
wtedy w branży budowlanej. Budowniczy Maks Körber zatrudniał 298 osób, Brunon 
Olowson – 200, Urząd Budowlany należący do księcia pszczyńskiego – 113. Polscy 
budowlańcy (Grzegorz Liszka, Jakób Musioł i firma „Fundament”) zatrudniali łącz-
nie 52 osoby. W branży rolniczo-ogrodniczej należącej do księcia pracowało łącznie 
209 robotników, a inne zakłady w mieście zatrudniały zaledwie po kilka osób (jedy-
nie firma handlowa „Gleba” dawała zatrudnienie 12 ludziom)67 . 

Mimo dobrej koniunktury, trudności przeżywała książęca gospodarka leśna i rol-
na, a kopalnie księcia pszczyńskiego nadal przeżywały regres i dochodziło do kolej-
nych redukcji załogi68. Już w styczniu 1927 roku zwolniono 618 górników, których 
zatrudniono tylko na czas strajku w kopalniach angielskich69. Mimo to, tam gdzie ist-
niał przemysł księcia von Pless, poparcie dla Niemców gwałtownie rosło, choć w ca-
łym województwie w tym czasie spadało70. Dokładnie przyglądały się temu władze 
wojewódzkie. Młody książę tymczasem inwestował w przemysł górniczy, chemiczny 
i elektryczny, m.in. Generalna Dyrekcja Dóbr Księcia Pszczyńskiego zbudowała linię 
wysokiego napięcia Pszczyna – Kobiór, którą oddano do użytku w 1927 roku71 . Jed-
nak zaciągnięte kredyty i podatki nałożone przez państwo polskie doprowadziły do 
coraz większego zadłużenia koncernu72. Prinz wplątał się w oszustwa finansowe, za-
kładając fikcyjną spółkę i dokonując nielegalnych operacji handlowych, a tym samym 

64 J. Polak: Jeden z „baronów węglowych”. Z dziejów upadku rzekomego Piasta na Pszczynie. [W:] Miej-
sce…, s. 204; tenże: Jan Henryk XV książę von Pless (życie i działalność 1861–1938). „Materiały 
Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie” t. 6, 1990, s. 148; tenże: Ostatni książę pszczyński Jan 
Henryk XV Hochberg (cz. 5). „Pszczyński Niezależny Orędownik Kulturalny” 2009, nr 110, s. 12.

65 H. Nocoń: O gospodarczych problemach Pszczyny w okresie międzywojennym. „Głos Pszczyński” 2005, 
nr 17, s. 10. Odsetek podany przez autorkę dotyczył najwyższych urzędników książęcych. Dyrekcja 
Kopalń mieszcząca się w Katowicach w latach 1924–1925 zwolniła 300 urzędników, w tym wielu 
Niemców, podając jako powód zwolnień, że są to żądania strony polskiej. W 1925 roku zaledwie ok. 
15–16% urzędników w zakładach księcia pszczyńskiego stanowiły osoby narodowości niemieckiej, 
jednak zajmowały głównie stanowiska dyrektorów i kierowników, co budziło zaniepokojenie władz pol-
skich, tym bardziej że średnia liczba urzędników obcokrajowców w górnośląskim przemyśle oscylowała 
wtedy w granicach 5%. APK, UWŚl, sygn. 288, s. 145, 149; APK, UWŚl, sygn. PH 3177, s. 55, 63.

66 J. Polak: Ziemia…, s. 51–52.
67 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2653, s. 30.
68 J. Polak: Afery…, s. 84; tenże: Ziemia…, s. 53.
69 APK, Pol Woj Śl, mikrofilm F 12 898, sygn. 130, s. 6.
70 W 1926 r. w gminach znajdujących się pod wpływem zarządu księcia pszczyńskiego w wyborach na li-

sty niemieckie głosowało 10 800 osób, a 2 lata później już 16 600 ludzi. APK, UWŚl, sygn. 290, s. 27.
71 AP Pszczyna, St Pszcz, sygn. 290, s. 44; B. Spyra: Polityka gospodarcza Jana Henryka XVII Hochberga 

w koncernie książąt pszczyńskich w latach 1928–1934. [W:] Wielki kryzys gospodarczy 1929–1933 na 
Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim oraz jego społeczne konsekwencje. Materiały z konferencji naukowej 
odbytej 16–17 maja 1972 r. w Śląskim Instytucie Naukowym w Katowicach. Red. J. Chlebowczyk. 
Katowice 1974, s. 152.

72 J. Polak: Ziemia…, s. 55.
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narażając na straty wierzycieli73. Z kolei władze polskie czekały ze ściąganiem podat-
ków do czasu, aż zadłużenie osiągnęło poziom niewypłacalności, by księcia, którego 
uważano za Niemca, pozbawić większości majątku74. Nadużycia, afery i luksusowe 
życie rodziny książęcej, a w dalszej kolejności kryzys gospodarczy lat 1929–1935 do-
prowadziły do katastrofalnej sytuacji finansowej koncernu pszczyńskiego, zamknięto 
część przedsiębiorstw (m.in. w latach 1931–1933 unieruchomiono 5 z 8 funkcjo-
nujących jeszcze kopalń), co pozbawiło pracy wiele osób, a 15 września 1934 roku 
z powodu zadłużeń podatkowych wprowadzono na 4 lata zarząd przymusowy nad 
dobrami Jana Henryka XV75. Zarząd przymusowy zredukował zatrudnienie urzędni-
ków o 1/3, a pozostałym obniżył zarobki76 .

Rzemieślnicy w dobie kryzysu pozbywali się z zakładów czeladników, a ich dotych-
czasowe prace wykonywali taniej robotnicy niewykwalifikowani, tak zwani partacze, 
lub bezpłatnie uczniowie, których rodzice często musieli jeszcze płacić mistrzom za 
naukę swych dzieci. Czeladnicy zaś z powodu bezrobocia musieli pracować na wła-
sną rękę, wobec czego paradoksalnie w powiecie pszczyńskim, jak zresztą na całym 
polskim Górnym Śląsku, wzrastała w tym okresie liczba zakładów przemysłowych, 
często nielegalnych, gdyż nie każdego było stać na wykupienie karty rzemieślniczej. 
Kryzys w Pszczynie dotykał zwłaszcza osoby o propolskich przekonaniach, gdyż po-
ważniejsze zlecenia powierzano Niemcom. Rzemieślnicy protestowali również prze-
ciw zbyt wygórowanym podatkom (np. 11 listopada 1929 roku w Domu Ludowym 
w Pszczynie odbył się wiec protestacyjny przy udziale około 150 osób)77 . 

Kryzys odzwierciedla się w liczbie bezrobotnych – pod koniec grudnia 1926 roku 
w  Pszczynie było łącznie 200 bezrobotnych pobierających wsparcie z różnych akcji78 . 
Potem stan liczebny spadał, by w dobie stagnacji gospodarczej znów wzrastać – we 
wrześniu 1930 roku w mieście było 108 zarejestrowanych bezrobotnych79, w lipcu 
1931 roku – 223 zarejestrowanych mężczyzn i 1 kobieta80, a do początku 1933 roku 
ta grupa ludzi wzrosła do 610 osób81 . 

W czasie kryzysu pogarszała się też sytuacja osób, które nie miały statusu bez-
robotnych. Przy rosnącym bezrobociu malały składki na ubezpieczenia społeczne, 
wobec czego towarzystwa ubezpieczeniowe ratowały się przed upadkiem podwyż-
szaniem składek, redukcją niektórych rent czy obniżaniem odpraw dla wdów wycho-

73 B. Spyra: Polityka…, s. 152–153.
74 APK, UWŚl, sygn. 288, s. 107; B. Cimała: Uwarunkowania funkcjonowania gospodarki Górnego Śląska 

w organizmie gospodarczym Drugiej Rzeczypospolitej. [W:] Górny Śląsk po podziale…, t. 2, s. 69. Akta 
sporu narodowościowego i podatkowego na linii wojewoda Grażyński – książę pszczyński: APK, UWŚl, 
sygn. 288–290.

75 J. Polak: Ziemia…, s. 51–55; tenże: Jan Henryk XV…, s. 150; tenże: Afery…, s. 90.
76 Sprawozdanie zarządu przymusowego w dobrach i przedsiębiorstwach ks. pszczyńskiego, „Polonia” nr 

5129 z 27 I 1939 r., s. 6.
77 B. Spyra, T. Włodarska: Historia…, s. 107–111.
78 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2655, s. 15.
79 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2653, s. 91.
80 Największą część tej liczby stanowili robotnicy niewykwalifikowani (100 osób) oraz budowlani (79). 

152 osoby pozostawały bez pracy przez rok lub dłużej, a 66 osób zalegało z opłatą czynszu. Jednak 
z liczby 224 osób pozbawionych pracy uznano za zdolnych do pracy zarobkowej tylko 131. AP Pszczy-
na, M Pszczyna, sygn. 2653, s. 112. 

81 APK, UWŚl, sygn. Wydział Pracy i Opieki (dalej: PO) 3217, s. 201.
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dzących ponownie za mąż82. Z kolei niektórzy pracodawcy, w tym książę pszczyński, 
obniżali swym pracownikom zarobki ustalone w ramach umów zbiorowych83 . 

Ludność szukała środków do życia często przez nielegalne drążenie węgla w bie-
daszybach, co systematycznie starała się zwalczać policja. W 1933 roku w powiecie 
pszczyńskim policja przy pomocy urzędników książęcych zlikwidowała około 80% 
biedaszybów, a bezrobotnych, którzy nie chcieli wyjść, obrzucano kamieniami84 . Nie 
wyeliminowało to problemu tak zwanego dzikiego kopalnictwa. Tylko w dniach 3–11 
stycznia 1934 roku na terenie powiatu pszczyńskiego skonfiskowano 51 furmanek 
z węglem nielegalnego pochodzenia85. Zarekwirowany przez policję węgiel przezna-
czano na pomoc dla bezrobotnych. Z zachowanych akt wiadomo, że w maju 1934 
roku kuchnia dla bezrobotnych w Pszczynie otrzymała 9400 kilogramów skonfisko-
wanego węgla, a w kwietniu 1935 roku Miejski Komitet do Spraw Bezrobotnych 
– 4550 kilogramów węgla86 .

Innymi sposobami bezrobotnych na przeżycie była wyprzedaż mebli, sprzętu, 
odzieży, nielegalny handel uliczny, żebractwo, a nawet kradzieże87. W 1930 roku 
straganiarze z Pszczyny handlujący na odpustach skarżyli się, że nie stać ich na wy-
prawy do miejsc pielgrzymkowych, takich jak Pszów czy Piekary, gdzie przybywa 
bogatsza klientela, więc handlują tylko w okolicznych gminach, gdzie ludność z po-
wodu bezrobocia jest tak uboga, że czasem nie zwracają im się koszta wyjazdu. Pro-
sili, by miasto przynajmniej zabroniło obcym handlarzom przybywać na odpusty do 
Pszczyny, ale urzędnicy Magistratu stwierdzili, że nie mają ku temu podstaw praw-
nych, natomiast Miejski Urząd Policyjny w 1934 roku ograniczył, a w 1935 roku 
wstrzymał wydawanie zezwoleń na przebywanie w Pszczynie wędrownych grajków, 
twierdząc, że większość z nich to włóczędzy, żebracy i złodzieje88. Przestępczość 
w tym czasie była ogromna: kwitło żebractwo, włóczęgostwo, prostytucja, fałszowa-
no żywność, a kradziono niemalże wszystko, co się dało. Na terenie Pszczyny były 
to głównie: pieniądze, weksle, książeczki oszczędnościowe, rowery, broń, alkohol, 
tytoń, żywność, zboże, drobna zwierzyna, odzież, obuwie, bielizna i pościel. W ak-
tach zachowały się także informacje o skradzionych biletach kolejowych, drutach 
telefonicznych, a nawet zrabowano przyrządy introligatorskie z pszczyńskiej szkoły 
ćwiczeń i maszynę do pisania, którą Magistrat wypożyczył Towarzystwu Czytelń Lu-
dowych89. Z powodu biedy dochodziło też do rękoczynów, na przykład któregoś dnia 
rozegrała się w Pszczynie bójka pomiędzy dwoma mieszkańcami miasta na tle niepo-
rozumień co do pasienia krów na obcym gruncie. Bezrobotny mieszkaniec przysiółka 
Grzebłowiec zaatakował z tego powodu nożem innego mieszkańca Pszczyny, ciężko 
raniąc go w twarz i w głowę. Zdarzało się, że fałszowano dokumenty uprawniające do 
82 S. Fertacz: Wpływ podziału Górnego Śląska na ubezpieczenia społeczne. [W:] Górny Śląsk po podzia-

le w 1922 roku (Co Polska a co Niemcy dały mieszkańcom tej ziemi?). Red. Z. Kapała, W. Lesiuk, 
M.W. Wanatowicz. T. 2. Bytom 1997, s. 199.

83 F. Serafin: Wieś…, s. 215.
84 B. Spyra: Polityka…, s. 155.
85 APK, Pol Woj Śl, sygn. 566, s. 197.
86 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2773, s. 21–25, 54.
87 A. Hrebenda: Życie…, s. 29–37.
88 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 3110, s. 532–534 i sygn. 3120, s. 1–7.
89 APK, Pol Woj Śl, sygn. 566–567, miejsc wiele.
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pobierania zasiłków dla bezrobotnych – w 1930 roku zatrzymano 2 osoby ze Starej 
Wsi (obecnie część Pszczyny), którym poza innymi wykroczeniami udowodniono 
posiadanie takich dokumentów90 . 

Od 1935 roku Polska zaczęła wychodzić z kryzysu, a po wprowadzeniu w pań-
stwach kapitalistycznych systemu rynkowego Johna Maynarda Keynesa, który 
stwierdzał, że bezrobocie jest efektem braku efektywnego popytu i zakładał inge-
rencję państwa w gospodarkę rynkową, od 1936 roku do wybuchu wojny sytuacja 
na rynku pracy się poprawiała91. Tymczasem w Pszczynie zastój trwał nadal. Zarząd 
Przymusowy przeniósł Generalną Dyrekcję Dóbr Księcia Pszczyńskiego z Pszczyny 
do Katowic, do których przeprowadziło się też wielu urzędników. Dodatkowo osoby 
narodowości niemieckiej po wygaśnięciu konwencji genewskiej (1937 rok) wyje-
chały do Niemiec, a w ich miejsce do miasta przybyła biedna ludność okolicznych 
wsi. To wszystko obniżyło wpływy do kasy miejskiej z podatków oraz pozbawiło 
miejscowych kupców i rzemieślników bogatej klienteli92, zaś urzędnicy kolejowi 
i państwowi, którzy posiadali bezpłatne bilety na przejazdy koleją, zaopatrywali się 
w produkty w tańszych miastach, Pszczyna była bowiem jednym z najdroższych 
miast93. Ludność ubożała. W 1937 roku Pszczyna liczyła 7,6-tysiąca mieszkańców. 
Byli to głównie słabo płatni urzędnicy administracji publicznej, szkolnej, sądowej 
i skarbowej, rzemieślnicy, drobni kupcy, małorolni obywatele, robotnicy sezonowi 
i kilka osób uprawiających wolne zawody94 . 

W grudniu 1937 roku burmistrz Pszczyny wystosował pisma go gmin, z prośbą, 
by pisały memoriały do władz wojewódzkich, aby w związku z reorganizacją majątku 
książęcego nowe spółki zostały osadzone w Pszczynie, bo w przeciwnym wypadku 
ucierpi gospodarczo cały powiat. W aktach zachowały się z tego okresu petycje towa-
rzystw, organizacji, spółdzielni i ludzi bezrobotnych, w których domagano się m.in. 
pozostawienia w Pszczynie Generalnej Dyrekcji Dóbr Księcia Pszczyńskiego, gdyż ta 
zatrudniała pracowników, a tym samym dawała zarobek okolicznej ludności. Doma-
gano się także, by wszystkie dyrekcje branżowe znajdowały się w Pszczynie. Zwołano 
nawet wiec, który odbył się w Domu Ludowym w Pszczynie, a przybyło nań 1500 
osób z miasta i okolic. Uchwalono wówczas rezolucję, przesłaną potem wojewodzie, 
w której stwierdzano, że po wprowadzeniu Zarządu Przymusowego pogorszyła się 
sytuacja gospodarcza miasta i powiatu, a w dalszej konsekwencji polityka Zarządu 
doprowadzi do bankructwa kolejnych warsztatów pracy, jeszcze większego zubożenia 
ludności rolniczej i uniemożliwi osiedlenie się okolicznej ludności wiejskiej w tym 
mieście, gdyż brakuje tu pracy95. Miasto Pszczyna, którego połowę budżetu stano-
wiły podatki Hochbergów, w związku z problemami finansowymi koncernu było 

90 APK, Pol Woj Śl, sygn. 566, s. 178, 389.
91 Z. Landau, J. Tomaszewski: Trudna niepodległość…, s. 61; J. Skodlarski: Zarys…, s. 286–287.
92 H. Nocoń: O gospodarczych…, s. 10; P. Matuszek: W odrodzonej Polsce…, s. 360.
93 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 3191, s. 37.
94 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2630, s. 18, 23; Pszczyna w trosce o przyszłość (ważne uchwały korpo-

racyj miejskich). „Polska Zachodnia” nr 325 z 26 XI 1937 r., s. 8; P. Matuszek: W odrodzonej Polsce…, 
s. 360.

95 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2630, s. 57, 75–78, 91–95, 107–108, 117, 123–124; Zaniepokojona 
Pszczyna zwołuje wiec publiczny. „Polska Zachodnia” nr 335 z 6 XII 1937 r., s. 8; Pszczyna broni się 
przed klęską (przeciw przeniesieniu Dyr. Lasów do Katowic). „Polonia” nr 4724 z 9 XII 1937 r., s. 8.
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tak zadłużone, że nie miało pieniędzy na zakończenie rozpoczętych inwestycji, a co 
dopiero na rozpoczynanie nowych, które dałyby możliwość zatrudnienia96 . Jednak 
dopiero po zniesieniu Zarządu Przymusowego, na początku 1939 roku Aleksander 
Hochberg, główny spadkobierca dóbr Jana Henryka XV, obiecał, że sprzeda budynek 
Dyrekcji Kopalń w Katowicach i w ciągu 3 miesięcy od sprzedaży przeniesie tę Dy-
rekcję do Pszczyny97 .

W pszczyńskim rzemiośle sytuacja była tak beznadziejna, że burmistrz Pszczy-
ny w maju 1938 roku zwrócił się do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą 
o zatrudnianie tamtejszych rzemieślników na terenie Centralnego Okręgu Przemy-
słowego, bo w miasteczku nie było dla nich pracy98, choć od 1935 roku próbowa-
no tu odbudowywać zrujnowane rzemiosło. Banki udzielały kredytów, a czeladnicy 
zorganizowali się w Stowarzyszenie Czeladników Polskich, wychodząc z założenia, 
że tylko silna organizacja może w tej kwestii coś zmienić99. Te zabiegi spowodowały 
jedynie nieznaczne ożywienie w budownictwie i w rzemiosłach drzewnych (głównie 
w stolarstwie). W 1937 roku przy Stowarzyszeniu powstało Społeczne Biuro Po-
średnictwa Pracy, gdyż na 77 członków tego Stowarzyszenia w Pszczynie aż 30 było 
bezrobotnych, a pozostali skarżyli się na niskie zarobki oraz dalsze zwolnienia z pracy 
w razie żądania podwyżek. Czeladnicy domagali się, by bezrobotnych czeladników 
przyjmować do pracy tylko za pośrednictwem tego Biura, a nie komunalnych urzę-
dów pośrednictwa pracy, które ich zdaniem na wolne miejsca pracy przeznaczone 
dla czeladników zapośredniczały innych robotników. Pojawiła się również propozycja 
utworzenia w mieście przytułku dla bezrobotnych i bezdomnych czeladników100 . 
Działania czeladników niewiele dały. W 1938 roku rzemieślnicy skarżyli się, że przy 
budowie domów w Pszczynie do robót sanitarno-instalacyjnych nadal nie zatrud-
nia się fachowych rzemieślników, a bezrobotnych zarejestrowanych w Komunalnym 
Urzędzie Pośrednictwa Pracy w Pszczynie101 . 

Robotnicy rolni dworów książęcych księcia pszczyńskiego występowali przeciw 
parcelacji wielkiej własności, twierdząc, że drobni rolnicy, nie mając odpowiednich 
maszyn ani możliwości zaopatrzenia się w odpowiednie nawozy sztuczne, nie są 
w stanie wydajnie gospodarować, a to spowoduje, że poszerzą rzesze bezrobotnych, 
gdyż jako osoby niewykwalifikowane nie znajdą nigdzie zatrudnienia102. Trudno dziś 
96 Pszczyna w trudnościach finansowych. „Polska Zachodnia” nr 84 z 26 III 1938 r.; AP Pszczyna, M Pszczy-

na, sygn. 2763 – uchwała Magistratu nr 381 z 9 maja 1938 r. 
97 Dyrekcje kopalń pszczyńskich przeniesione będą do Pszczyny. „Polska Zachodnia” nr 72 z 22 I 1939 r., 

s. 12.
98 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2712, s. 61.
99 W 1935 r. utworzono dla młodzieży rzemieślniczej Stowarzyszenia Czeladników Polskich Wojewódz-

twa Śląskiego jako przeciwwagę dla niemieckich Gesellenvereinów. A. Sulik: Rzemiosło. [W:] Woje-
wództwo…, s. 285. Jeden z Oddziałów powstał w Pszczynie. Posiedzenie organizacyjne Stowarzyszenia 
Czeladników Polskich w Pszczynie odbyło się 10 lutego 1935 r. w Domu Ludowym, ale plany utworze-
nia Stowarzyszenia w tym mieście wg relacji burmistrza Józefa Żmija istniały już 3 lata wcześniej. Wie-
rzono, że „bezduszna maszyna” spowodowała upadek cechów i tylko silna organizacja może podźwignąć 
je z upadku. AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 3095, s. 3, 6. 

100 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 3096, s. 9–10, 16–18; B. Spyra, T. Włodarska: Historia…, s. 111–
115.

101 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 3188, s. 17.
102 AP Pszczyna, zespół 17/53 Archiwum Książąt Pszczyńskich w Pszczynie z lat 1287–1945 (dalej: AKP), 

sygn. XIV 1044, k. 159–160.
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ocenić, czy protesty były ich własną inicjatywą, czy też niepokoje społeczne wzbu-
dzane były przez administrację dóbr pszczyńskich.

Bezrobociu próbowano zaradzić na różne sposoby. W pomoc angażowali się przed-
stawiciele wszystkich grup społecznych – władze państwowe, wojewódzkie, komu-
nalne, Kościół, wielcy właściciele ziemscy, urzędnicy, nauczyciele, uczniowie i inni. 
Zmieniano przepisy, tworzono różnego typu instytucje, mające pomóc bezrobotnym, 
organizowano akcje charytatywne, udzielano wsparć w pieniądzach i naturaliach. 
Wszystko było jednak kroplą w morzu potrzeb.

Na mocy Rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 grudnia 
1923 roku każdy powiat górnośląskiej części województwa śląskiego został zobowią-
zany do utrzymania komunalnego urzędu pośrednictwa pracy, a jeśli takiego jeszcze 
nie posiadał, do utworzenia go w ciągu 3 miesięcy. Powiaty i gminy mogły tworzyć 
wspólne urzędy pośrednictwa pracy103. Urzędy te były zorganizowane tak, jak w in-
nych częściach Polski, ale istniały przy Wydziałach Powiatowych i w większych gmi-
nach. Nazywane były Komunalnymi Urzędami Pośrednictwa Pracy104 . 

W Pszczynie powiatowy Urząd Pracy istniał już od 1917 roku105. 15 lutego 1924 
roku w związku z rosnącym bezrobociem Urząd Wojewódzki Śląski wystosował 
pismo do Związku Pracodawców (Arbeitgeberverband), by pracodawcy zgłaszali 
urzędom pracy informacje o wolnych stanowiskach. Rozporządzenie Wojewody Ślą-
skiego z 20 sierpnia  1924 roku nakazywało przyjmowanie pracowników jedynie za 
pośrednictwem urzędów pracy, jednak nie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 
Śląskich, wobec czego zostało uznane przez sądy za nieważne106. Dopiero 27 kwiet-
nia 1926 roku Wojewoda Śląski wydał ponownie rozporządzenie zabraniające praco-
dawcom zatrudniającym co najmniej 5 robotników fizycznych przyjmowania nowych 
robotników bez zgody właściwych urzędów pośrednictwa pracy107. Miało to ułatwić 
znalezienie pracy miejscowym bezrobotnym108. W praktyce nie wszyscy pracodawcy 
stosowali się do tych przepisów, w związku z czym Komunalny Urząd Pośrednic-
twa Pracy w Pszczynie latem 1927 roku polecił spisać wszystkie przedsiębiorstwa 
i gospodarstwa rolne powyżej 100 ha wraz z ilością zatrudnionych w nich osób, by 
„uniknąć nadużyć przy pobieraniu wsparć dla bezrobotnych”109. Z kolei niemieckie 
związki zawodowe na polskim Górnym Śląsku skarżyły się do Międzynarodowego 
Biura Pracy w Genewie, że biura pośrednictwa pracy odmawiają im zapośredni-
czenia na wolne miejsca pracy. Urząd Pracy w Pszczynie stwierdził wówczas, że nie 
posiada ewidencji co do przynależności do związków zawodowych, a praktyka jest 

103 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 grudnia 1923 r. w przedmiocie przepisów 
o komunalnym pośrednictwie pracy na terenie górnośląskiej części województwa śląskiego. Dz.U. 
1923, nr 127, poz. 1050; AP Pszczyna, zespół 17/4 Wydział Powiatowy w Pszczynie z lat 1922–1939 
(dalej: Wydz Pow), sygn. 83, s. 7.

104 APK, UWŚl, mikrofilm F 16 016, sygn. 361, s. 463.
105 AP Pszczyna, Wydz Pow, sygn. 83, s. 21.
106 APK, UWŚl, sygn. PO 351, s. 3, 125.
107 Rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 27 kwietnia 1926 r. w sprawie zgłaszania przez pracodaw-

ców wolnych miejsc w komunalnych urzędach pośrednictwa pracy. Dz.U.Śl. 1926, nr 12, poz. 21; A. 
Hrebenda: Życie…, s. 9–10.

108 APK, UWŚl, mikrofilm F 16 016, sygn. 361, s. 463; APK, UWŚl, sygn. PO 351, s. 123–124.
109 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2653, s. 28–30.
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taka, że zwalniane są w pierwszej kolejności osoby przyznające się do narodowości 
polskiej, a przyjmowane do pracy najpierw te, które uważają się za Niemców110 . 

Komunalny Urząd Pracy działał przy Wydziale Powiatowym. Na początku 1929 
roku Urząd Wojewódzki Śląski polecił utworzenie Komunalnego Urzędu Pośrednic-
twa Pracy dla Pszczyny i 28 gmin powiatu pszczyńskiego przy Magistracie w Pszczy-
nie. Magistrat próbował bronić się przed tym, twierdząc, że nie ma takiego ustawo-
wego obowiązku, nie ma odpowiedniego pomieszczenia, a budynek Magistratu jest 
znacznie bardziej oddalony od dworca kolejowego niż Starostwo, w którym mieści 
się Wydział Powiatowy, co ma znaczenie dla ludzi dojeżdżających koleją, a Pszczy-
na na ok. 7 tysięcy mieszkańców ma tylko 155 bezrobotnych. Odwoływano się do 
Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, a następnie do Najwyższego Trybunału Ad-
ministracyjnego, ale decyzja Urzędu Wojewódzkiego została utrzymana111. Adwokat 
reprezentujący miasto w tym sporze, dr Franciszek Lerch, wycenił swą usługę na 
300 złotych i wysłał do Magistratu podpisane przez siebie upomnienie o wypłacenie 
mu honorarium i dodatkowo żądał zwrotu kosztów upomnienia, a 10 dni później 
w kolejnym piśmie oświadczył, że z tytułu wynagrodzenia nic mu się nie należy i cofa 
„likwidację, która przez pomyłkę została wysłana”. Ostatecznie od 2 stycznia 1932 
roku Komunalny Urząd Pośrednictwa Pracy w Pszczynie przejął Magistrat, a Wydział 
Powiatowy zgodził się na prowadzenie tego Urzędu jeszcze przez 2 tygodnie w swo-
im budynku, lecz z ramienia Magistratu i przez magistrackich urzędników. Miasto 
skarżyło się, że ponosi zbyt wysokie koszty utrzymania tego Urzędu, bo udział gmin 
w wydatkach uzależniony był od ilości ich mieszkańców, a nie od liczby bezrobot-
nych. Przy okazji broniono się od włączenia w zasięg działania tego Urzędu nowych 
gmin, na przykład w sierpniu 1932 odmówiono przyjęcia gmin Kobiór i Mizerów112 .

Problemem był nieustanny brak pieniędzy zarówno na wypłaty zasiłków dla po-
zostających bez pracy, jak i na bieżące potrzeby instytucji. W kwietniu 1932 roku 
Ludwik Spek skarżył się, że w 1929 roku został zagubiony rower urzędowy i od tego 
czasu funkcjonariusze używali jego prywatnego roweru do celów służbowych, aż 
w końcu go zniszczyli, w związku z czym nie ma czym dojeżdżać do pracy, która jest 
oddalona od jego miejsca zamieszkania o kilkanaście kilometrów113, a kiedy w stycz-
niu 1939 roku Komunalny Urząd Pośrednictwa Pracy prosił Magistrat o 2 szafy 
z zamknięciem, co było związane z  wprowadzeniem nowych przepisów, Magistrat 
polecił wydać 2 stare szafy, które pozostały po biurze Urzędu Policyjnego i zastrzegł, 
że nadal pozostaną one własnością Magistratu114 .

Podobnie jak dziś, pomimo wielkiego bezrobocia w urzędach nie można zatrud-
niać adekwatnej liczby pracowników do ilości pracy, już 80 lat temu skarżono się na 
brak rąk do pracy urzędniczej. W 1936 roku w Pszczynie poza Komunalnym Urzę-
dem Pośrednictwa Pracy istniał Miejski Komitet Funduszu Pracy i Subinstytucja 
Funduszu Bezrobocia, a łącznie w tych 3 instytucjach zatrudniony był 1 kierownik 
i 4 pomocników biurowych, natomiast istniejący wówczas system pracy wymagał 

110 APK, UWŚl, mikrofilm F 15 976, sygn. 276, s. 65, 71.
111 APK, UWŚl, mikrofilm F 15 976, sygn. 276, s. 21–41.
112 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2686, s. 46, 52–53, 56–57, 59, 131 i sygn. 2687, s. 22.
113 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2686, s.122.
114 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2688, s. 82–83.
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zatrudniania wielu bezrobotnych na 2–6 tygodni, co powodowało, że ciągle się ktoś 
rejestrował lub wyrejestrowywał, a instytucje te musiały codziennie przyjmować po 
ok. 100 interesantów i wydawać ok. 50 zaświadczeń. Urzędnicy narzekali nie tylko 
na ogrom pracy, ale i na zachowanie bezrobotnych, z kolei bezrobotni pretensje mieli 
do urzędników. Nie ma powodu, by podawać w wątpliwość słowa kierownika wspo-
mnianych urzędów, Franciszka Kałuży, według którego urzędnik był nazywany przez  
bezrobotnych: pieronem, chacharem115, lumpem, draniem, cholerą itp. Przytoczmy 
jego słowa: „Kiedy miejsc wolnych niema, a bezrobotny klnie na czem świat stoji, że 
nie ma dzieciom dać coś zjeść, to urząd winien bo mu niechcą pracy dać. W podobny 
sposób klnie ten ktorego wysłano do pracy, a jej znów nie objął bo chciał dopiero parę 
dni później pójść do pracy, bije pięściami po drzwiach i ścianach, że musi otrzymać 
legitymację bo inaczej dzieci przyniesie i żywić je my możemy”. W innym miejscu 
przytacza słowa bezrobotnego: „wy pierony to ta żona ma zdychać, was pierony do 
powietrza wysadzić wszystkich”. Pracodawcy z kolei skarżyli się, że bezrobotni czę-
sto nie zjawiali się do przydzielonej im pracy, a w związku z tym oni ponosili straty, 
których nikt im nie zrekompensował116 .

Komunalne urzędy pośrednictwa pracy zostały zniesione z dniem 1 kwietnia 1938 
roku, a ich kompetencje przejął powstały w 1933 roku Fundusz Pracy117. Jego głów-
nym zadaniem było organizowanie robót publicznych (budowa dróg, kolei, szkół, 
mieszkań, melioracje, elektryfikacja, inwestycje miejskie itp.), które były prowadzo-
ne już wcześniej, ale na mniejszą skalę118. Śląska Rada Wojewódzka została upoważ-
niona do zaciągania pożyczek z Funduszu Pracy, z których mogła udzielać dalszych 
pożyczek lub dotacji związkom komunalnym na roboty publiczne, inne roboty przy-
czyniające się do zmniejszenia bezrobocia oraz na pomoc bezrobotnym w zakładaniu 
własnych warsztatów pracy119 .

Roboty publiczne na ziemi pszczyńskiej pojawiły się już w połowie XIX wieku – 
przy osuszaniu i melioracji pól i łąk oraz przy budowie dróg publicznych, a zapocząt-
kował je książę Jan Henryk X (Hans Heinrich X) po klęsce głodu i epidemii tyfusu 
głodowego lat 1846–1848120. Wiadomo, że w okresie międzywojennym w powiecie 
pszczyńskim w 1926 roku zatrudniono 160 osób przy rozbiórce starego wału w Go-
czałkowicach, a wczesną wiosną 1929 roku po 17 osób pracowało przy remoncie szos 
powiatowych121. W latach trzydziestych robotnicy ci, poza pracami przy budowie 
dróg czy regulacji rzek i potoków, pracowali głównie przy budowie kolei, wznosze-

115 Nie odnaleziono informacji, co w okresie międzywojennym oznaczało słowo „chachar” na ziemi pszczyń-
skiej, natomiast na ziemi rybnickiej słowem tym określano bezrobotnego, a wcześniej osobę stroniącą 
od pracy. „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” nr 76 z 5 VII 1934 r. Gazeta znajduje się w aktach: APK, 
UWŚl, mikrofilm F 16 097, sygn. 663, s. 130.

116 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2688, s. 29–31. W cytatach zachowano oryginalną pisownię.
117 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1938 r. o zniesieniu komunalnych urzędów 

pośrednictwa pracy. Dz.U. 1938, nr 20, poz. 163.
118 A. Hrebenda: Życie…, s. 27; J. Skodlarski: Zarys…, s. 301.
119 Ustawa z dnia 17 maja 1933 r. w sprawie upoważnienia Śląskiej Rady Wojewódzkiej do zaciągania po-

życzek z Funduszu Pracy. Dz.U.Śl 1933, nr 14, poz. 25; Ustawa z dnia 22 grudnia 1933 r. zmieniająca 
ustawę z dnia 17 maja 1933 r. w sprawie upoważnienia Śląskiej Rady Wojewódzkiej w sprawie zaciąga-
nia pożyczek z Funduszu Pracy. Dz.U.Śl. 1933, nr 29, poz. 61.

120 J. Polak: Poczet…, cz. 2, s. 140.
121 APK, UWŚl, sygn. PO 3077, s. 137; sygn. PO 3078, s. 15, 30, 48.
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niu i remoncie szkół i innych budynków publicznych oraz przy budowie urządzeń 
sanitarnych122. W ramach robót publicznych w Pszczynie m.in. naprawiano jezdnie 
i rozbudowywano drogi, czyszczono rowy, chodniki, zimą zrąbywano lód na ulicach, 
zbudowano ogródki działkowe, boisko sportowe, targowicę, sadzono drzewka, roz-
budowano szkoły123. Miasto zbudowało barak mieszkalny dla 12 rodzin bezrobotnych 
i bezdomnych, a w 1936 roku planowano wykończyć drugi124. Bezrobotni pracowali 
też w latach 1934–1938 przy budowie kolei Rybnik – Żory – Pszczyna. To z kolei 
budziło niezadowolenie żorskich kupców, gdyż uważali kolej za jedną z przyczyn 
upadku handlu, bo w szybkim tempie dowoziła towary kolonialne125. W 1938 roku 
Pszczyna zaciągnęła z Funduszu Pracy długoterminową pożyczkę na rozszerzenie 
sieci wodociągów i za całą tę kwotę zakupiono rury żeliwne126 .

Bezrobotni pracowali przy robotach publicznych zazwyczaj po kilka dni w ty-
godniu w zależności od wielkości posiadanej rodziny lub w tak zwanych turnusach 
(robotnik kilka dni lub tygodni pracował, po czym miał okres przerwy w pracy)127 . 
Na tego typu roboty kierował ludzi starosta według własnego uznania, a ich celem 
było odpracowywanie udzielonego zasiłku. Od pracujących na tej zasadzie nie pobie-
rano składek na Fundusz Bezrobocia ani nie ubezpieczano ich w kasach chorych128 . 
15 września 1933 roku Wojewoda Śląski, a 18 maja 1934 roku Wydział Powiatowy 
w Pszczynie wydały zarządzenia, według których wszystkie wydane zasiłki (zarówno 
w gotówce, jak i w naturaliach) musiały być odpracowane. Wezwanie do odpraco-
wania zapomogi wręczano nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem pracy, a przy 
robotach publicznych zakazano przyjmowania osób, które nie były skierowane przez 
Biuro Opieki do Odpracowywania Zapomóg129. Magistrat Pszczyny stwierdził, że 
wydajność pracy robotników powołanych do odpracowania jest 30% niższa niż po-
zostałych, więc potrącał im 20% od ustawowych zarobków130. Jednak we wrześniu 
tym, którzy odpracowywali zapomogi z Lokalnego Funduszu Pracy przy przedłuże-
niu wodociągu do Kolonii Marszałka Piłsudskiego, Magistrat przyznał po 50 groszy 
dziennie „na lepsze odżywianie się”, uznając, że ich praca była wyjątkowo ciężka. 
Stwierdzono wówczas, że po wprowadzeniu tego dodatku wydajność pracy wzro-

122 Ustawa z dnia 17 stycznia 1935 r. w sprawie podjęcia robót publicznych celem zwiększenia zatrud-
nienia. Dz.U.Śl. 1935, nr 1, poz. 1; Ustawa z dnia 15 czerwca 1936 r. zmieniająca ustawę z dnia 17 
stycznia 1935 r. w sprawie podjęcia robót publicznych celem zwiększenia zatrudnienia. Dz.U.Śl. 1936, 
nr 13, poz. 25; Ustawa z dnia 4 czerwca 1937 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 17 
stycznia 1935 r. w sprawie podjęcia robót publicznych celem zwiększenia zatrudnienia. Dz.U.Śl. 1937, 
nr 13, poz. 26; Ustawa z dnia 23 marca 1938 r. zmieniająca ustawę z dnia 17 stycznia 1935 r. w sprawie 
podjęcia robót publicznych celem zwiększenia zatrudnienia. Dz.U.Śl. 1938, nr 6, poz. 15.

123 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2691, s. 68–74; AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2695, s. 23–45; AP 
Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2699, s. 53.

124 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2604, s. 209.
125 J. Delowicz: Z dziejów kolei w Żorach – w związku z 70. rocznicą otwarcia linii kolejowej Rybnik-Żory. 

[W:] 150 lat kolei w Rybniku. Red. B. Kloch, A. Grabiec, D. Keller. „Zeszyty Rybnickie” Nr 5. Rybnik 
2007, s. 44–45.

126 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2707, s. 12 i 54.
127 APK, UWŚl, sygn. KB 6818, s. 2; A. Hrebenda: Życie…, s. 27.
128 APK, UWŚl, sygn. 951, s. 16–17.
129 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2695, s. 28, 32.
130 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2699, s. 44.
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sła131. Miasto zgadzało się też czasem, by bezrobotni lub osoby pracujące tylko do-
rywczo odpracowywali również podatki132 .

W 1937 roku Urząd Wojewódzki Śląski stwierdził, że Komunalny Urząd Po-
średnictwa Pracy w Pszczynie źle interpretował obowiązujące wówczas przepisy. 
Wysyłano ludzi do robót publicznych na 4-tygodniowe turnusy, ale w czasie urlopów 
turnusowych nie wydawano im legitymacji bezrobotnych, wobec czego ludzie ci nie 
mieli prawa ani do bezpłatnej opieki zdrowotnej, ani do innych świadczeń przysłu-
gujących bezrobotnym133 .

Bezrobotni mieli możliwości korzystania z pomocy finansowej. Początkowo na 
mocy pruskiej ustawy z dnia 1 listopada 1921 roku o przyznaniu pomocy bezrobot-
nemu decydowały urzędy gminne i zdaniem ówczesnych pomoc ta miała charak-
ter opieki społecznej, a przyznany zasiłek przysługiwał przez okres 26 tygodni134 . 
W „okresie polskim” pomoc ta została utrzymana na mocy postanowień konwencji 
genewskiej i osoby pracujące po stronie polskiej korzystały z niej do czasu wprowa-
dzenia ustawy na wypadek bezrobocia w 1924 roku, a ci, którzy pracowali po stronie 
niemieckiej – do 1930 roku135 . 

Polska ustawa o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia z dnia 18 lipca 1924 roku 
powoływała Fundusz Bezrobocia i dawała możliwość korzystania z pomocy finansowej 
po utracie pracy przez okres 13 tygodni pod warunkiem, że bezrobotny przepracował 
jako robotnik co najmniej 20 tygodni w ciągu ostatniego roku w przedsiębiorstwach 
zatrudniających powyżej 5 pracowników fizycznych oraz miał ukończone 18 lat i zgło-
sił się do urzędu pośrednictwa pracy w ciągu miesiąca od utraty zatrudnienia. Okres 
choroby i służby wojskowej nie wliczał się do czasu pracy, a wysokość zasiłku wynosiła 
30–50% zarobku w ostatnim miejscu pracy w zależności od ilości członków rodziny 
pozostających na utrzymaniu bezrobotnego136. Prawo do pobierania zasiłku nie przysłu-
giwało jednak robotnikom sezonowym (np. budowlanym) w okresie martwym, czyli 
od połowy grudnia do początku marca137. Jeżeli jednak bezrobotny pobierający zasiłek 
przed zakończeniem okresu, w którym przysługiwało mu prawo pobierania tego zasił-
ku, został skierowany do pracy krótkoterminowej, to po ponownym zarejestrowaniu 

131 Poważna inwestycja m. Pszczyny. „Polska Zachodnia” nr 269 z 30 IX 0934 r, s. 10. Gazeta znajduje się 
w aktach: APK, mikrofilm F 16 099, sygn. 655, s. 13.

132 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2321, s. 6.
133 APK, UWŚl, sygn. PO 1583, s. 4–11.
134 APK, UWŚl, mikrofilm F 16 016, sygn. 361, s. 460; AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2653, s. 19.
135 APK, UWŚl, sygn. PO 1320, s. 104; Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej wydane w po-

rozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 2 maja 1930 r. w sprawie uprawnień robotników, 
zatrudnionych zagranicą do zasiłków przewidzianych ustawą z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na 
wypadek bezrobocia. DZ.U. 1930, nr 41, poz. 360; Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej 
wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 3 października 1930 r. w sprawie wa-
runków uprawniających robotników, zatrudnionych w Rzeszy Niemieckiej, do zasiłków przewidzianych 
ustawą z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia. Dz.U. 1930, nr 74, poz. 590.

136 Ustawa z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia. Dz.U. 1924, nr 67, poz. 650; 
A. Hrebenda: Życie…, s. 18–19.

137 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 października 1924 r. w porozumieniu 
z Ministrem Skarbu, Ministrem Spraw Wojskowych, Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Rol-
nictwa i Dóbr Państwowych, Ministrem Kolei i Ministrem Robót Publicznych w sprawie zabezpie-
czenia na wypadek bezrobocia robotników sezonowych. Dz.U. 1924, nr 96, poz. 896; AP Pszczyna, 
M Pszczyna, sygn. 2709, s. 6.
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się przysługiwało mu nadal prawo do zasiłku według zarobku z ostatniego stałego miej-
sca pracy, a nie pracy przejściowej. Inaczej interpretował to Urząd Pracy w Pszczynie, 
wobec czego w 1926 roku Sąd Obwodowy Funduszu Bezrobocia nakazał nadpłacić 
petentom należne im pieniądze138 .

W kolejnych latach wydłużono okres pobierania zasiłku (26 tygodni w 1925 roku 
i 17 tygodni w latach następnych), w 1929 roku obniżono wiek uprawniający do 
ubezpieczenia z 18 do 16 lat i nałożono obowiązek ubezpieczenia na wszystkich, 
którzy zatrudniali co najmniej 5 robotników i pracowników umysłowych łącznie. Ale 
kryzys lat trzydziestych znów spowodował obniżenie kwoty wypłaty zasiłku i skró-
cenie okresu jego wypłacania ponownie do 13 tygodni. Ponadto, aby go otrzymać, 
trzeba było mieć przepracowane 26 tygodni (156 dniówek) w ciągu ostatniego roku, 
co było trudne do osiągnięcia dla osób, które pracowały tylko po kilka dni w tygo-
dniu139 .

Z Funduszu Bezrobocia w latach 1925–1927 korzystali też pracownicy umysło-
wi140, ale w listopadzie 1927 roku powołano dla nich Zakład Ubezpieczeń Pracowni-
ków Umysłowych i mieli prawo do zasiłku po utracie pracy przez 6 miesięcy w wy-
sokości 30% pensji zasadniczej oraz 10% dodatku na każdego członka rodziny141 . 
Osobom wykształconym nie można było proponować robót fizycznych, a tylko prace 
kancelaryjne142 .

Dla tych, którzy wykorzystali już zasiłki z Funduszu Bezrobocia, wprowadzono 
w 1924 roku tak zwaną akcję państwowej pomocy doraźnej na okres 52 tygodni. 
Było to od 11 do 19 złotych na tydzień143. W tym czasie miesięczny zarobek osoby 
pracującej w gminie Pszczyna wynosił od 45 złotych w przypadku badacza mię-
sa do 250 złotych w przypadku drukarza i leśnika144. Zmniejszające się od 1926 
roku bezrobocie powodowało ograniczenia w pomocy doraźnej, a korzystających 
z tego typu pomocy planowano zatrudnić przy lokalnych robotach. Wydział Powia-
towy w Pszczynie poinformował miasta i gminy powiatu pszczyńskiego, że tylko 
najbiedniejsi i niezdolni do pracy mogą pobierać zapomogę z pomocy doraźnej na 
dotychczasowych warunkach, a pozostali jedynie za odpracowywaniem przy na-
prawie dróg, mostów, remontach szkół, oczyszczaniu rowów itp. W czerwcu 1928 
roku w niektórych związkach samorządowych została zlikwidowana akcja doraźna, 
w innych ograniczona. W mieście Pszczyna we wrześniu tego roku korzystało z tej 
akcji 22 bezrobotnych, a w gminie Stara Wieś – 8145. Jednak w związku z kryzysem, 
a tym samym wzrostem bezrobocia, na przełomie 1929 i 1930 roku powrócono do 
udzielania tego typu pomocy. W marcu 1931 roku utworzono państwowo-społeczny 
Naczelny Komitet do spraw Bezrobocia, który powołał organy terenowe, m.in. na 
138 APK, UWŚl, sygn. PO 3129, s. 2–8.
139 Ustawa z 17 marca 1932 r. w sprawie ustawy z 18 lipca 1924 roku o ubezpieczeniu na wypadek bezro-

bocia. Dz.U. 1932, nr 39, poz. 399; A. Hrebenda: Życie…, s. 19–20.
140 A. Hrebenda: Życie…, s. 19.
141 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników 

umysłowych. Dz.U. 1927, nr 106, poz. 911; APK, UWŚl, mikrofilm F 16 016, sygn. 361, s. 461.
142 APK, UWŚl, sygn. PO 1320, s. 109.
143 APK, UWŚl, mikrofilm F 16 016, sygn. 361, s. 461.
144 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2610, s. 2–4.
145 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2653, s 17, 20, 38, 52,72.
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Śląsku. Ze składek społeczeństwa, dotacji państwowych i Skarbu Śląskiego udzielały 
doraźnych zapomóg, rozdawały żywność, opał i prowadziły tanie kuchnie dla bezro-
botnych146. Najpopularniejszym jedzeniem bezrobotnych i robotników była wówczas 
kapusta147. W połowie 1932 roku zmieniono zasady przyznawania zasiłku z akcji 
pomocy doraźnej. O przyznaniu jej decydował starosta lub burmistrz po zbadaniu 
sytuacji materialnej bezrobotnego. Mógł przyznać zapomogę stałą na okres nie dłuż-
szy niż 6 miesięcy lub jednorazową – w pieniądzach lub w naturaliach148. W sierpniu 
1932 roku zadanie Naczelnego Komitetu do spraw Bezrobocia przejął finansowany 
centralnie Funduszu Pomocy Bezrobotnym, a w 1933 roku Fundusz Pracy.

Dla tych, którzy wykorzystali już pomoc z akcji pomocy doraźnej, utworzono 
w 1928 roku tak zwaną akcję specjalną. Otrzymywali oni 5–10 złotych miesięcz-
nie149. Urząd Wojewódzki Śląski zezwolił na zatrudnianie korzystających z tego ro-
dzaju pomocy przy robotach publicznych. Koszty pracy ponosiła gmina, na terenie 
której praca została podjęta, ale wypłacone wcześniej zasiłki gmina mogła odliczać 
od ich zarobku. Bezrobotni musieli mieć w legitymacjach wpisy o wysokości pobra-
nych już świadczeń, a także poświadczenie 2 wizyt w tygodniu w kontrolującym ich 
urzędzie. W 1929 roku Wydział Powiatowy w Pszczynie polecił nie wypłacać wsparć 
z akcji specjalnej tym bezrobotnym, którzy w legitymacjach nie mieli odnotowanych 
wymaganych informacji150 .

Ci, których ominęła ustawa z 1924 roku o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia 
(głównie robotnicy, którzy pracowali w przedsiębiorstwach zatrudniających poniżej 
5 osób, robotnicy poniżej 18 roku życia oraz robotnicy rolni), mogli nadal korzystać 
z niemieckiego rozporządzenia o opiece społecznej z dnia 1 listopada 1921 roku151 . 
Była to tak zwana akcja wojewódzka. Obywatele niemieccy po wykorzystaniu 26 
tygodni zasiłku mieli prawo korzystać z niego przez dalsze 13 tygodni152. W razie ko-
niecznej potrzeby (gdy dochody wszystkich członków rodziny łącznie nie przekracza-
ły kwoty wsparcia, która przysługiwała po utracie pracy głowie rodziny według usta-
wy niemieckiej), osoby korzystające z tej akcji mogły również korzystać z doraźnej 
akcji wojewódzkiej153. W 1932 roku Urząd Wojewódzki Śląski nakazał wstrzymanie 
zasiłków z tytułu rozporządzeń niemieckich tym, którzy utracili pracę nie z własnej 
winy i nakazał objąć ich pomocą z funduszu dla najbiedniejszej ludności154 .

Dla bezrobotnych, którzy znajdowali się w wyjątkowo ciężkim położeniu bez 
względu na to czy pobierali zasiłki, czy nie, Śląski Urząd Wojewódzki prowadził tak 
zwany fundusz dla najbiedniejszej ludności. W 1924 roku na jednorazowe zapomogi 
miesięczne przeznaczono 235 tysięcy złotych, w 1925 roku – 500 tysięcy złotych, 

146 A. Hrebenda: Życie…, s. 21.
147 Popularna jarzyna bezrobotnych. „Samopomoc Społeczna” nr 2 z 15 XI 1931 r., s. 8. Gazeta znajduje 

się w aktach: APK, UWŚl, mikrofilm F 16 086, sygn. 639, s. 324.
148 APK, UWŚl, sygn. PO 1320, s. 82, 86.
149 APK, UWŚl, mikrofilm F 16 016, sygn. 361, s. 461.
150 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2653, s. 56–57, 83.
151 APK, UWŚl, mikrofilm F 16 016, sygn. 361, s. 462.
152 APK, UWŚl, sygn. PO 1320, s. 76.
153 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2653, s. 19.
154 APK, UWŚl, sygn. PO 1320, s. 104, 125.
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a w 1926 roku – 740 tysięcy złotych. W roku budżetowym 1928/1929 fundusz ten 
podwyższono już do 1 miliona złotych. Wysokość zapomogi z tego tytułu wynosiła 
jednorazowo 15–30 złotych, a w sytuacji wyjątkowej 100–200 złotych155. W 1930 
roku Urząd Wojewódzki zabronił udzielania jednorazowych zapomóg z tego fun-
duszu tym, którzy powinni otrzymać zapomogi ze związków samorządowych (tak 
zwanych Związków Ubogich), czyli miejscowo i krajowo ubogim156 .

Bezrobotni zwracający się do Magistratu po jednorazowe zapomogi musieli 
być zarejestrowani w Komunalnym Urzędzie Pośrednictwa Pracy i co najmniej raz 
w miesiącu zgłaszać się w nim. Od 1931 roku wnioski o zapomogi składano nie bez-
pośrednio w Wydziale Powiatowym, a w Magistracie (na wsiach w urzędach gmin), 
który je przesyłał zbiorowo do Wydziału Powiatowego, a Wydział przekazywał środki 
pieniężne na ręce burmistrza (naczelnika gminy). Burmistrz mógł wydać zapomogę 
po odpracowaniu jej, licząc 5 złotych za dzień roboczy. Zwolnieni od odpracowania 
byli jedynie starcy, głuchoniemi i chorzy, ewentualnie gmina mogła darować od-
pracowywanie jeśli nie było dla bezrobotnego odpowiedniego zajęcia. Wnioskować 
o zapomogę mogła tylko osoba będąca głową rodziny157. W 1932 roku akcję pomocy 
dla najbiedniejszych spośród bezrobotnych przyjął na siebie Powiatowy Komitet 
do spraw Bezrobocia. Pomocy udzielał za pośrednictwem subinstytucji zastępczych 
Funduszu Bezrobocia, czyli urzędu, który dotąd zajmował się wypłacaniem zapo-
móg z pomocy państwowej i opieki społecznej. Korzystać z tej akcji mogli tylko ci, 
którzy nie posiadali żadnego majątku ani dodatkowego dochodu (na przykład renty, 
zasiłków). Wyjątek można było uczynić w przypadku śmierci w rodzinie lub nagłej 
choroby. Akcja miała formę opieki społecznej, więc udzielano jej głównie w bonach, 
za które można było kupić żywność, odzież i obuwie158 .

Urząd Wojewódzki Śląski subwencjonował także kuchnie dla bezrobotnych, które 
uruchomiono w 1925 roku. Istniało ich wtedy 35–43 i tytułem subwencji wyasygno-
wano w ciągu całego roku 88,4 tysiąca złotych, a na rok budżetowy1928/1929 prze-
widziano już 480 tysięcy złotych159. W 1933 roku na terenie Górnego Śląska działało 
około 120 kuchni (w tym w Pszczynie), wydających łącznie 95 tysięcy obiadów 
dziennie160. Urząd udzielał również pomocy w naturze, zaopatrując najbiedniejszych 
i bezrobotnych z województwa w ziemniaki161 i węgiel. W 1926 roku uruchomił 
subwencjonowanie instytucji mlecznych dla dożywiania dzieci bezrobotnych i matek 
karmiących oraz zorganizował schroniska dla bezdomnych162. Ale w praktyce pomoc 
bezrobotnym wyglądała różnie. W 1931 roku Wojewódzki Komitet Niesienia Pomo-
cy Bezrobotnym w Katowicach przyznał Pszczynie 80 ton ziemniaków ofiarowanych 
przez poznańskie ziemiaństwo. Według norm ziemniaki zgniłe, zmarznięte, chore, 
155 APK, UWŚl, mikrofilm F 16 016, sygn. 361, s. 462.
156 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2653, s. 85.
157 AP Pszczyna, M Pszczyna, s. 89, 99, 106.
158 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2710, s. 27–28.
159 APK, UWŚl, mikrofilm F 16016, sygn. 361, s. 462.
160 A. Hrebenda: Życie…, s. 23.
161 Ustawa z dnia 9 września 1925 r. o przeznaczeniu środków pieniężnych na pokrycie kosztów zaopatrze-

nia ubogiej ludności Województwa Śląskiego, dotkniętej przesileniem przemysłowym, w ziemniaki na 
zimę. Dz.U.Śl. 1925, nr 14, poz. 34.

162 APK, UWŚl, mikrofilm F 16 016, sygn. 361, s. 462.
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uszkodzone i drobne mogły stanowić łącznie 5%, czyli mogło być takich 4 tony. 
W rzeczywistości ziemniaki dostarczono w późniejszym terminie niż uzgodniony, 
a w trzech dostawach, które dotarły do bezrobotnych z całego powiatu pszczyńskie-
go w grudniu 1931 roku, było od 70 do 90% kartofli zmarzniętych, nienadających się 
do spożycia. Na szczęście w palarni spirytusu w pszczyńskim dworze Kępa zgodzono 
się wymienić je na zdrowe163. W roku następnym Wojewódzki Komitet do spraw 
Bezrobocia zakupił dla Pszczyny ziemniaki w Górnośląskiej Centrali Ziemniaczanej. 
W kilku turach przywieziono 114,53 tony ziemniaków przeznaczonych dla pszczyń-
skich bezrobotnych i 10 ton dla bezrobotnych z gminy Stara Wieś. Te kartofle przy-
były niemalże w stanie idealnym164. Nie zgłaszano również większych zastrzeżeń do 
ziemniaków zakupionych w innych firmach w kolejnych latach165 .

W listopadzie 1931 roku Urząd Wojewódzki zalecił wprowadzić podatek na opie-
kę nad bezrobotnymi od biletów do kin i teatrów w wysokości 10 groszy oraz od 
rachunków za zużycie wody, światła i gazu w wysokości 2%. Na mocy uchwały Rady 
Miejskiej w Pszczynie wprowadzającej to opodatkowanie te 2-procentowe należno-
ści fiskalne zaokrąglano zawsze do 5 lub 10 groszy wzwyż, a od podatku zwolnione 
były jedynie przedstawienia dla szkół, widowiska, których dochód szedł na cele cha-
rytatywne oraz bilety wstępu na wykłady naukowe, jeśli ich cena nie przekraczała 25 
groszy. Kolejnym podatkiem na pomoc dla bezrobotnych była opłata w wysokości 10 
złotych za każde zezwolenie na zabawę weselną166. W 1932 roku, kiedy powstał Ko-
mitet Funduszu Pomocy Bezrobotnym, wprowadzono nowe podatki. Ustawowo po-
bierano opłaty od kwitów komorniczych, biletów wstępu, zakładów w totalizatorze, 
od cukru, piwa, sejfów, żarówek elektrycznych, zużycia gazu i przebywania w godzi-
nach nocnych w lokalach gastronomicznych i salach bilardowych167. Rozporządzenie 
to nie przewidywało pobierania opłat w razie ryczałtowego podatku komunalnego 
lub zwolnienia imprezy od podatku od zabawy. 

Na posiedzeniu Magistratu w Pszczynie w dniu 16 stycznia 1933 roku uchwalono 
pobierać na rzecz Komitetu do Spraw Bezrobocia 10 złotych podatku od wszelkich 
zabaw w zamkniętych kółkach, a nie tylko od wesel168. Kiedy powstał Fundusz Pracy, 
nadal płacono podatki na rzecz bezrobotnych, ale niechętnie. W maju 1934 roku 
ustalono dla 6 pszczyńskich restauratorów posiadających zgodę na otwarcie lokali 
po północy wysokość wpłacania zryczałtowanego podatku na Fundusz Pracy w wy-
sokości od 15 do 30 złotych miesięcznie. Jak wynika z akt, podatek ten płaciło tylko 
2 z nich, a pozostali uznali, że nie stać ich na tak wysokie opłaty i odwoływali się. 
Nawet po obniżeniu im tej kwoty, był problem z jej wyegzekwowaniem. W latach 
1935–1938 już tylko 3 restauracje były zobowiązane do płacenia zryczałtowanego 

163 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2719, s. 220, 228, 328–331.
164 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2721, s. 17–34.
165 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2719, s. 109 i 117–227.
166 Uchwała Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 1931 r. AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2703, s. 36–44.
167 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o pomocy bezrobotnym. Dz.U. 

1932, nr 74, poz. 664; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1932 r. wydane 
w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Prze-
mysłu i Handlu o sposobie wymiaru, poboru, ściągania i kontroli opłat na rzecz Funduszu Pomocy 
Bezrobotnym. Dz.U. 1932, nr 74, poz. 670.

168 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 3229, s. 1.
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podatku w związku z przedłużeniem godziny policyjnej, a z końcem 1938 roku po-
datek ten ustalono na 4–8 złotych za jednorazowe pozwolenie na otwarcie lokalu do 
późniejszych godzin niż ustalone przepisami169. Dla porównania: za 4 złote w tym 
czasie można było kupić 12,5 kilograma chleba żytniego lub 6 kilogramów chleba 
pszennego albo ok. 2 kilogramy kiełbasy zwyczajnej170 .

Akcja pomocy bezrobotnym do 1932 roku obejmowała tylko dorosłych, a omijała 
młodzież w okresie pozaszkolnym, czyli w wieku 18–21 lat. W listopadzie 1932 roku 
postanowiono zorganizować młodzież w Ochotnicze Drużyny Robotnicze. Przyjmo-
wano ochotników w wieku 18–21 lat i kwaterowano w koszarach, a ich obowiąz-
kiem była praca fizyczna po 6–7 godzin dziennie oraz 2 godziny zajęć oświatowych 
i sportowych. Na ich wynagrodzenie składały się: wyżywienie, ekwipunek oraz płaca 
w wysokości 1 złotego na dzień, z czego 50% w formie przymusowych oszczędności. 
Pierwszą taką drużynę zorganizowano 22 listopada 1932 roku przy budowie kolei 
Rybnik – Żory. Liczyła 150 członków. 1 maja 1933 roku było już 5 takich drużyn 
(700 ludzi), a 10 września 1933 roku – 18 drużyn (2,6 tysiąca ludzi). Na okres zimo-
wy tego roku zmniejszono liczbę osób w drużynach do 2 tysięcy171 . 

W Pszczynie w 1933 roku istniał projekt utworzenia „próbnego ochotniczego 
plutonu pracy” dla bezrobotnej młodzieży pszczyńskiej w wieku 18–25 lat. Mieli 
tworzyć pluton podzielony na 3 drużyny, a te z kolei miały dzielić się na sekcje. 
Młodzież miała pracować po 6 godzin dziennie przy robotach miejskich, a 2 godziny 
poświęcać na zajęcia wojskowe i ćwiczenia fizyczne. Ale wówczas nie udało się tego 
zrealizować172 .

W kwietniu 1934 roku Urząd Wojewódzki zabronił kierowania do pracy, a zwłasz-
cza do robót publicznych młodzieży do 21 roku życia, a wszystkich młodych, którzy 
już pracowali, nakazano zwolnić i skierować do ochotniczych drużyn robotniczych. 
Wstrzymano też zasiłki i pomoc doraźną młodocianym robotnikom do lat 21, a ich 
rodzicom tę cześć zasiłku, jaką pobierali na młodzież męską do 21 lat, o ile chłopcy ci 
byli zdrowi i mogli pracować fizycznie173. Podobne drużyny tworzono w całym kraju 
i w 1936 roku przekształcone zostały w Junackie Hufce Pracy, podlegające Minister-
stwu Spraw Wojskowych174 .

Urząd Wojewódzki Śląski starał się także pomóc inwalidom, tak by stanowili oni 
jak najmniejszy odsetek bezrobotnych. Na podstawie niemieckiej ustawy z 6 kwiet-
nia 1920 roku przedsiębiorcy mieli obowiązek zatrudniania inwalidów wojennych 
ciężko poszkodowanych obywatelstwa polskiego. Musieli oni stanowić minimum 2% 
załogi zakładów pracy, a na zwolnienie inwalidy z pracy trzeba było mieć zezwolenie 
Urzędu Wojewódzkiego, natomiast do 10 każdego miesiąca należało przedkładać 
miesięczne sprawozdania z zatrudniania kalek175. Ustawa ta została utrzymana przez 

169 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 3180, s. 26–71, 154, 179–182.
170 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 3211 – wykaz cen artykułów pierwszej potrzeby w detalu. Dane za 

grudzień 1938 r.
171 APK, UWŚl, mikrofilm F 15 939, sygn. 224, s. 93.
172 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2701, s. 1–8.
173 APK, UWŚl, sygn. PO 346, s. 3
174 A. Hrebenda: Życie…, s. 28.
175 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 3227, s. 1.
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cały okres międzywojenny176. W praktyce jednak początkowo przedsiębiorcy uni-
kali zatrudniania inwalidów, podając jako jedną z przyczyn brak mieszkań dla nich 
w miejscu pracy177. W 1926 roku Wydział Powiatowy w Pszczynie wniósł prośbę 
do Urzędu Wojewódzkiego, by zwolniono go z obowiązku zatrudniania tego typu 
pracowników, gdyż dotąd byli poborcami myta szosowego, które z początkiem 1926 
roku zostało zniesione i dla ułomnych Wydział nie miał pracy, bo do renowacji szos 
nie nadawali się. Urząd Wojewódzki ustosunkował się pozytywnie do tej prośby178 . 
W grudniu 1927 roku Starostwo Pszczyńskie informowało Urząd Wojewódzki, że 
wszyscy ciężko poszkodowani inwalidzi, którzy wnieśli prośby o zapośredniczenie 
ich do pracy, otrzymali zatrudnienie179. Jak można się domyślać, z roku na rok liczba 
tych osób spadała z powodu zgonów.

W Pszczynie początkowo Magistrat uchwalał subwencje w formie bonów dla bez-
robotnych i biednych, a ich rozdziałem zajmowały się m.in. Polski Czerwony Krzyż 
oraz katolicki i ewangelicki Frauenverein (Stowarzyszenie Kobiet). Pomoc dla nie-
mieckich biednych była wówczas większa niż dla polskich. W 1926 roku Związek 
Powstańców Śląskich grupa Pszczyna żalił się, że choć niemieccy ubodzy stanowią zni-
komą część obywateli miasta, to przyznano im blisko 60% całości kwoty przeznaczo-
nej na zapomogi gwiazdkowe, a polskim tylko 40%. W odpowiedzi napisano, że kwot 
tych się już nie da zmienić, a w aktach zamieszczono notatkę, że gdyby rok wcześniej 
Polski Czerwony Krzyż stosował się do udzielonych mu wskazówek, to zapewne zo-
stałaby mu przyznana większa kwota. W 1926 roku nie przyznano również subwencji 
Katolickiemu Towarzystwu Polek, uznając je za towarzystwo polityczne. Dopiero 
rok później, dzięki wstawiennictwu członka Magistratu, Stanisława Krzyżowskiego, 
Towarzystwo otrzymało subwencję na obdarowanie 37 biednych180. W późniejszych 
latach pomocy bezrobotnym udzielał Miejski Komitet Funduszu Pracy, a inne stowa-
rzyszenia obdarowywały biednych, sieroty, żołnierzy oraz więźniów181 .

Dnia 26 czerwca  1931 roku utworzono Lokalny Miejski Komitet Niesienia Po-
mocy Bezrobotnym182 (potem przekształcił się w Miejski Komitet do spraw Bezro-
bocia, a w końcu w Miejski Komitet Funduszu Pracy). Jego przewodniczącym został 
ksiądz proboszcz Mateusz Bielok, a wiceprzewodniczącymi pastor Friedrich Drabek 

176 Okres ten przedłużały zazwyczaj o rok rozporządzenia kolejnych wojewodów śląskich z dnia: 14 kwiet-
nia 1924 r. (Dz.U.Śl. 1924, nr 10, poz. 44), 22 listopada 1924 r. (Dz.U.Śl. 1924, nr 26, poz. 97); z 31 
grudnia 1925 r. (Dz.U.Śl. 1926, poz. 1, nr 1), 14 grudnia 1926 r. (Dz.U.Śl. 1926, nr 29, poz. 520); 
19 grudnia 1927 r. (Dz.U.Śl. 1927, nr 27, poz. 50); 31 grudnia 1929 r. (Dz.U.Śl. 1930, nr 2, poz. 4); 
19 grudnia 1930 r. (Dz.U.Śl. 1931, nr 1, poz 1); 14 grudnia 1931 r. (Dz.U.Śl. 1931, nr 25, poz. 47); 
12 stycznia 1933 r. (Dz.U.Śl. 1933, nr 3, poz. 4); 4 stycznia 1934 r. (Dz.U.Śl. 1934, nr 1, poz. 2), 26 
kwietnia 1934 r. (Dz.U.Śl. 1934, nr 12, poz. 22); 30 grudnia 1934 r. (Dz.U.Śl. 1934, nr 23, poz. 45); 
12 grudnia 1935 r. (Dz.U.Śl. 1935, nr 23, poz. 35); 14 stycznia 1937 r. (Dz.U.Śl. 1937, nr 2, poz. 2); 
17 stycznia 1938 r. (Dz.U.Śl. nr 3, poz. 6); 27 lutego 1939 r. (Dz.U.Śl. 1939, nr 6, poz. 17).

177 APK, UWŚl, sygn. PO 569, s. 5; APK, UWŚl, sygn. PO 570, s. 22–23; APK, UWŚl, sygn. PO 587, 
s. 7.

178 APK, UWŚl, sygn. PO 578 – pismo Wydziału Powiatowego w Pszczynie z dnia 28 czerwca 1926 r. do 
Wydziału Pracy i Opieki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz odpowiedź z dnia 21 wrze-
śnia 1926 r.

179 APK, UWŚl, sygn. PO 581, s. 4.
180 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2655, s. 42–44, 50–51, 62–72.
181 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2656, s. 34, 45.
182 Komitet ukonstytuował się 7 lipca tego roku.
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i burmistrz Jan Figna. Wśród 8 członków znaleźli się: adwokat Marian Pałka, dyrek-
tor Państwowego Seminarium Męskiego  Tadeusz Przysiecki, żona lekarze Teofila 
Golusa, 3 kupców i 2 mistrzów rzemieślniczych. Już 18 sierpnia zmienił się skład 
Komitetu: burmistrz został przewodniczącym, a proboszcz wiceprzewodniczącym. 
W późniejszym okresie zwiększała się liczba członków. Zadaniem Komitetu było 
wskazywanie bezrobotnym prac dorywczych, nakłanianie właścicieli domów do do-
browolnego opodatkowania mieszkań na rzecz pomocy dla bezrobotnych w wyso-
kości minimum 0,50 groszy na miesiąc oraz dożywianie bezrobotnych i ich rodzin. 
Żywność wydawano w kuchni ludowej, którą w Pszczynie utworzono w drugiej po-
łowie sierpnia 1931 roku, wydając początkowo 71 obiadów dziennie, choć bezrobot-
nych było wówczas 300–330. W kwietniu 1932 roku z kuchni ludowej korzystało 
312 bezrobotnych na 573 pszczynian zarejestrowanych w Urzędzie Pośrednictwa 
Pracy, a w szczytowym okresie (listopad 1932) 397 osób i wydano wówczas w cią-
gu miesiąca 26,2 tysiąca porcji żywieniowych. Część obiadów wydawano „w stanie 
surowym”. W listopadzie 1932 roku zastanawiano się nad wybudowaniem nowej 
kuchni i możliwością wydawania tylko obiadów gotowanych. Większość członków 
Komitetu uznała, że byłby problemem z odebraniem ugotowanych obiadów przez 
bezrobotnych z powodu braku odzieży i obuwia183. Dotąd zamiast obiadu mieli moż-
liwość otrzymania co 2 tygodnie na osobę bonu na: 320 gram grochu, 320 gram 
fasoli, 160 gram makaronu, 160 gram kaszy perłowej, 160 gram ryżu i 1 kilogram 
mięsa wołowego. Mimo to ustalono, że od połowy grudnia 1932 roku bezrobotni 
będą otrzymywać tylko obiady gotowane, a w 1933 roku za pieniądze Komitetu oraz 
dzięki pomocy udzielonej przez księcia pszczyńskiego zbudowano nową kuchnię 
wraz z świetlicą184. Komitet dostarczał do kuchni opał i potrzebne narzędzia, a goto-
waniem obiadów zajmował się Klasztor Sióstr Boromeuszek (za wynagrodzeniem 1 
grosz od wydanego obiadu) przy pomocy żon bezrobotnych185. Gotowano zazwyczaj 
zupę fasolową lub grochówkę186 .

Świetlicę dla bezrobotnych oddano do użytku 4 grudnia 1933 roku. Podzielono ją 
na 3 części – dla młodzieży męskiej, dla młodzieży żeńskiej i dla dorosłych. Uczest-
nicy musieli być przyjęci przez gospodarza i prowadzeni w ewidencji. Celem świetlic 
było podniesienie poziomu kulturalnego i świadomości narodowej. Kierownikiem 
został nauczyciel szkoły powszechnej nr 2, pan Żmuda, a czynna była od 14.00 do 
20.00. Odwiedzało ją początkowo codziennie 35 osób pozostających bez pracy, po-
nadto korzystały z niej różne towarzystwa187 .

Komitet organizował również zbiórki wśród ludności, by móc bezrobotnym 
udzielać zapomóg pieniężnych albo w postaci bonów, a także w naturaliach i odzieży. 
W zbiórki w 1931 roku zaangażowali się uczniowie oraz panie z Towarzystwa św. 
Wincentego à Paulo. Jesienią 1931 roku na pomoc dla bezrobotnych Komitet zebrał 
2100 kilogramów ziemniaków i 25 kilogramów fasoli, do tego odzież, obuwie oraz 
otrzymał zysk ze sztuki wystawionej w Hotelu Pszczyńskim, natomiast dzierżawca 

183 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2685, s. 6–12, 80, 95–97, 113, 135–136.
184 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2685, s. 175, 205; sygn. 2708, s. 59; sygn. 2727, s. 27–28.
185 AP Pszczyna, M Pszczyna, s. 158.
186 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2723, s. 64.
187 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2730, s. 7–9, 29–31, 49.
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książęcych dóbr Siedlice, Wilhelm Leitlof, zezwolił bezrobotnym na wykopywanie 
ziemniaków należących do tego dworu, gdzie zebrali co najmniej 700 cetnarów. Na 
gwiazdkę 1931 roku w miarę możliwości bezrobotnym ofiarowywano to, na co złoży-
li zapotrzebowanie. Dary rozdzielano – przy udziale 2 policjantów, którzy pilnowali 
porządku – przez 3 dni, obdarzając po ok. 80 osób dziennie według kolejności alfa-
betycznej188. Na Wielkanoc w 1933 roku ze zbiórek obdzielono 310 osób. Wydano 
bezrobotnym zapomogi, mąkę (80% z nich nie chciało, by były to gotowe wypieki), 
ziemniaki, mieszankę cukrowo-kawową, obiady w stanie surowym i po 70 gram kieł-
basy krakowskiej na osobę189. W 1934 roku na gwiazdkę zakupiono u miejscowych 
kupców koszule i kalesony oraz 2 świnie, które zabito i rozdano mięso. Pieniądze na 
świnie miały pochodzić z przedstawienia teatralnego odegranego przez urzędników 
Magistratu, a spółdzielnia elektryczna przeznaczyła 300 złotych na datki dla bezro-
botnych i dostarczyła bezpłatnie prąd na oświetlenie choinki na rynku190 . 

Jednak zainteresowanie pomocą dla pozostających bez pracy coraz bardziej spa-
dało. Już w grudniu 1933 roku Miejski Komitet do spraw Bezrobocia apelował, że 
ofiary na pomoc dla bezrobotnych maleją. Obiecano publicznie podziękować w pra-
sie tym, którzy zadeklarują się wpłacać na Komitet ponad 10 złotych miesięcznie191 . 
W 1935 roku, kiedy na posiedzenie Komitetu Funduszu Pracy zaproszono 36 przed-
stawicieli różnych związków w celu omówienia przeprowadzenia zbiórki na gwiazdkę 
dla bezrobotnych, zjawiły się tylko 3 osoby, natomiast jeden z piekarzy zamiast skład-
ki zaoferował bony na chleby192. W lutym 1936 Miejski Komitet Funduszu Pracy 
w Pszczynie zwrócił się z prośbą do Zarządu Przymusowego o zgodę na skup starego 
żelaza we wszystkich kopalniach w powiecie z przeznaczeniem na dalsze odsprzeda-
nie, by zysk ten przeznaczyć na pomoc dla bezrobotnych, gdyż uzyskiwane z różnych 
źródeł środki finansowe były niewystarczające193 .

Komitet do spraw Bezrobocia dzielił się na sekcje. Na przełomie 1932 i 1933 roku 
sekcja finansowo-kulturalna wydała odezwę do mieszkańców Pszczyny o dobrowolne 
opodatkowanie się na rzecz bezrobotnych. Efekt był taki, że zamiast wzrostu wpły-
wów, zanotowano 50-procentowy spadek. Postanowiono zatem ponowić prośby do 
mieszkańców, lecz tym razem doręczać je przez „kompetentne i inteligentne” osoby, 
które odwiedzały domy i nakłaniały do opodatkowania się. Ale i tym razem z 5 osób, 
które chodziły z listami po mieście, by przekonać obywateli do opodatkowani się na 
rzecz bezrobotnych, 4 nie oddały list. Tylko jednej z nich udało się nakłonić 3 miesz-
kańców Pszczyny do zadeklarowania się do płacenia tego podatku na łączną kwotę 
3 złote na miesiąc194, co dawało mniej więcej równowartość 11 kilogramów chleba 
żytniego albo 4 kilogramów chleba pszennego lub 2,5 kilograma mięsa wołowego195 . 

188 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2685, s. 19–35, 121, 126, 129–132.
189 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2723, s. 14–15.
190 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2685, s. 234; sygn. 2711, s. 1.
191 AP Pszczyna, zespół 17/16 Okręg Urzędowy Pszczyna z lat 1924–1939 (dalej: Okr Urz Pszczyna), sygn. 

19, s. 1.
192 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2685, s. 252; sygn. 2723, s. 40–41.
193 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2685, s. 259.
194 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2685, s. 159, 167, 175.
195 Obliczenia na podstawie danych z: AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 3209, s. 401.
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Pszczyńscy bezrobotni, pomimo szeroko zakrojonej akcji pomocy, byli z niej nie-
zadowoleni. Na początku 1933 roku wystosowali skargę do Urzędu Wojewódzkiego, 
twierdząc, że za listopad i grudzień 1932 roku nie wypłacono im należycie jednora-
zowych zapomóg – według nich zabrakło jednej raty, a bezrobotni mający 12–30 zło-
tych renty nic nie otrzymali. Odnosząc się do tego, Miejski Komitet do spraw Bez-
robocia w Pszczynie stwierdzał, że na 610 zarejestrowanych bezrobotnych 256 osób 
otrzymuje różnego typu pomoc. Zapomogi, o które upominali się bezrobotni, zostały 
wypłacone, ale tylko w koniecznych wypadkach w gotówce, a w pozostałych – w bo-
nach. Tym, którzy otrzymywali renty w wysokości 12–30 złotych, rzeczywiście nie 
wypłacano pieniędzy, chyba że mieli liczne rodziny, natomiast nie odmawiano im 
pomocy w postaci mąki, węgla czy wydawania obiadów. Komitet postulował jedno-
cześnie, by nie wypłacać zapomóg gotówkowych. Według tego pomysłu bezrobotni 
mieli zgłaszać, co jest im potrzebne, a urzędnicy mieli kupować odzież, bieliznę oraz 
obuwie i wydawać im196 .

W 1936 roku powstał scentralizowany Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym, 
wzywający przedsiębiorstwa, rzemieślników i innych do dobrowolnego opodatko-
wywania się na rzecz pomocy zimowej dla ubogich197, a w Pszczynie założono wów-
czas Miejski Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym198. W związku 
z tym Magistrat Pszczyny zlikwidował dobrowolne opodatkowywanie się obywateli 
na Miejski Komitet Funduszu Pracy w Pszczynie, w zamian za to postanowił odtąd 
nie zwalniać żadnych zabaw od podatku komunalnego i przeznaczyć go na pomoc 
bezrobotnym (dotąd od tego podatku były zwolnione organizacje)199 .

Z akcji pomocy zimowej bezrobotni otrzymali pomoc w naturze: chleb, ziemnia-
ki, węgiel, mąkę, kawę, cukier, kaszę i tłuszcze. Uznano jednak, że powinna być od-
pracowana, licząc 2,70 złotego za 7 godzin pracy. Zdaniem burmistrza Józefa Żmija 
akcja zimowa roku 1936/1937 była popularna, choć kupcy i rzemieślnicy byli nie-
zadowoleni z powodu podatku przemysłowego. Burmistrz przewidywał, że w przy-
szłości liczba niezadowolonych będzie wzrastać, bo od społeczeństwa wymaga się 
zbyt wiele dobrowolnych świadczeń. Z kolei kierownik Komunalnego Urzędu Pracy 
w Pszczynie Franciszek Kałuża uznał, że akcja była niepopularna w środowisku wrogo 
nastawionym do polskiej państwowości, a więc na terenie Pszczyny wśród ¼ oby-
wateli200 .

Dodatkowe przychody bezrobotnym dawały dzierżawione od miasta ogródki 
działkowe. Utworzono je w 1926 roku i wydzierżawiono na okres 6 lat. W tym 
czasie dzierżawiono w mieście kilkadziesiąt działek, z tego 29 przy ulicy księdza 
biskupa Bogedaina. Czynsz uzależniony był od wielkości działki i wynosił równowar-
tość 0,5 cetnara żyta dla najmniejszych działek bądź równowartość 10 cetnarów żyta 
dla największych. W 1933 roku 48 bezrobotnych otrzymało przy ulicy Bogedaina 
działki o powierzchni 800–1000 m2 do bezpłatnego użytku. Wkrótce jednak Urząd 
196 APK, UWŚl, sygn. PO 3217, s. 199–200, 208–209.
197 A. Hrebenda: Życie…, s. 23.
198 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2712, s. 45.
199 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 3229, s. 16; Uchwała Magistratu z dnia 16 listopada 1936 r. AP Pszczy-

na, M Pszczyna, sygn. 3229, s. 18, 21, 24; Podatek i dochód z zabaw na biednych. „Polska Zachodnia” 
nr 321 z 22 listopada 1936 r.

200 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2712, s. 35–36.
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Wojewódzki Śląski nakazał odebrać te działki i przeprowadzić nowy podział. Działki 
podzielono na mniejsze, o powierzchni około 400 m2. Lista osób, którym przydzielo-
no ogródki działkowe, z kwietnia 1934 roku obejmowała 79 nazwisk. Powstały także 
nowe działki w innych częściach miasta. Bezrobotni postanowili utworzyć Towarzy-
stwo Ogródków Działkowych „Nad Pszczynką” w Pszczynie, ale w 1935 roku Towa-
rzystwo zarejestrowano pod nową nazwą – Towarzystwo Ogródków Działkowych 
i Przydomowych „Owoc Naszej Pracy” w Pszczynie. W 1936 roku bezrobotni płacili 
na rzecz Towarzystwa miesięcznie 30 groszy od członka, a pracujący 50 groszy oraz 
jednorazowo 5 złotych rocznie i 2 grosze czynszu za każdy metr kwadratowy. Później 
stawki obniżono201 .

Towarzystwo Ogródków Działkowych otrzymywało dotacje z Funduszu Pracy, 
a w celu pozyskania nawozu zwróciło się też z prośbą do Magistratu, by naturalny 
nawóz zbierany codziennie na miejskich ulicach został bezpłatnie oddany działkow-
com202 .

Jedną z form pomocy bezrobotnym było wspieranie pracy chałupniczej. W 1935 
roku Pszczyńskie Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego w Katowicach przy 
finansowym poparciu miasta założyło w Pszczynie Ośrodek Pracy, w którym bezro-
botni produkowali drewniane zabawki, wełniane kilimy, szaliki, swetry itp. Produkty 
wytwarzano w domach, a w Ośrodku tylko ostatecznie je wykańczano. Gotowy 
wyrób sprzedawany był na miejscowych targach i jarmarkach. Wytwórcy pracowali 
w systemie akordowym, a ich wynagrodzenie było minimalne, ale dzięki temu ro-
dzajowi pracy zatrudnienie na jakiś czas znaleźli zwłaszcza bezrobotni stolarze i ma-
larze203. W 1936 roku zajmowało się tą wytwórczością 30 osób z Pszczyny, ale już 
rok później ośrodek był w likwidacji. Zostały po nim zabawki oraz długi do spłace-
nia204. Wytwórczość chałupniczą organizował także niemiecki Volksbund205, którego 
prezesem od wiosny 1929 roku był młody książę pszczyński Jan Henryk XVII von 
Hochberg206 .

Przy okazji udzielania pomocy bezrobotnym miasto starało się walczyć z żebra-
kami. W grudniu 1932 roku pojawił się pomysł, by na domach pojawiły się tabliczki 
wykonane u miejscowych rzemieślników z napisem „żebrakom wstęp wzbroniony”. 
Planowano też zlikwidować wydawane żebrakom bony, jednak nie zrealizowano tych 
planów, a w marcu 1933 roku Miejski Komitet do spraw Bezrobocia w Pszczynie 
wprowadził 2-groszowe bony koloru czerwonego dla żebrzących bezrobotnych. Ko-
mitet wydał dwujęzyczne ogłoszenie wzywające obywateli miasta, by nie dawali że-
brakom jałmużny, gdyż większość z nich, zdaniem Komitetu, wcale nie miała zamiaru 

201 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2604, s. 37, 40, 92, 99, 107, 191–193; sygn. 2605, s. 15–17; M. Tom-
czykiewicz: Założenie ogródków działkowych w Pszczynie. „Głos Pszczyński” 2005, nr 12, s. 10; P. Ma-
tuszek: W odrodzonej Polsce…, s. 363–365.

202 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2685, s. 228.
203 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2615, s. 7, 37; S. Kipła: O nowe formy walki z bezrobociem w woje-

wództwie śląski. „Polska Zachodnia” nr 323 z 24 XI 1935 r., s. 4; B. Spyra, T. Włodarska: Historia…, 
s. 111.

204 APK, UWŚl, sygn. PH 1228, s. 460; AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2615, s. 66, 96.
205 APK, UWŚl, sygn. PH 1228, s. 477; AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2616, s. 10.
206 Prinz Heinrich XVII. von Pleß Vorsitzender des Deutschen Volksbundes. „Kattowitzer Zeitung” Nr. 99 

z 27–28 IV 1929 r.; J. Polak: Jan Henryk XV…, s. 145; tenże: Afery…, s. 86.
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pracować. Co najwyżej należało im dać wspomniane czerwone kartki, które można 
było nabyć w 3 punktach w mieście. Żebrak musiał taki talon spieniężyć w kasie 
miejskiej, ale ta wypłacała pieniądze tylko tym, którzy mieszkali w Pszczynie, a ob-
cym po prostu odbierała je, nie dając nic w zamian. Za bony oficjalnie nie można 
było nabyć towarów u kupców, gdyż kasa miejska od nich nie odkupywała bonów. 
Handlarze jednak wydawali towary, a bony zamieniali na pieniądze w tych punktach, 
gdzie prowadzono ich sprzedaż, wobec czego w 1934 roku ustalono, że bony będą 
sprzedawane tylko w biurze Komitetu, a nie za pośrednictwem kupców. Jednocze-
śnie postanowiono zaopatrzyć żebraków w legitymacje ze spisem ulic, przez które 
wolno im było przechodzić207 . 

Pomocy bezrobotnym przez cały okres międzywojenny udzielali książęta pszczyń-
scy. Tak jak inni śląscy wielcy właściciele ziemscy, od dawna prowadzili akcje pomocy 
biednej ludności208. W samym tylko 1925 roku Jan Henryk XV rozdał potrzebują-
cym 45 tysięcy złotych209. Dla porównania podajmy, że kilogram chleba żytniego 
w grudniu 1925 roku kosztował 0,44–0,50 złotych210, a więc kwota ta daje nam 
równowartość co najmniej 90 ton chleba. Książę udostępniał też ubogim część swo-
jej ziemi, np. w 1925 roku posiadał na terenie gminy Stara Wieś 68 hektarów ziemi 
uprawnej, która została wynajęta „biednym obywatelom”211, natomiast w zamian 
za prawo do polowania na terenie obwodu miasta Pszczyny przeznaczał węgiel dla 
ubogich z miasta212 .

W dobie kryzysu Szpital Joannitów w Pszczynie, który był utrzymywany przez 
księcia pszczyńskiego, biorąc pod uwagę niewielkie fundusze Biura Opieki Lekar-
skiej dla Bezrobotnych (BOLB)213, obniżył koszty leczenia bezrobotnych z 7 złotych 
na dzień w 1933 roku do 3,50 złotego w 1934 roku i zgadzał się przyjmować wszyst-
kich chorych z okręgu pszczyńskiego z wyjątkiem tych, którzy potrzebowali leczenia 
specjalistycznego. W tym samym czasie miasto Pszczyna za leczenie w tym szpitalu 
ubogich miejskich musiało płacić 6 złotych na dzień. Generalna Dyrekcja tłumaczyła, 
że nie jest w stanie bardziej obniżyć stawek, bo szpital dopłaca do każdego chorego, 
a Pszczyna korzysta z podatków, jakie szpital płaci miastu. W związku z tym Pszczyna 
rozważała możliwość wysyłania chorych ubogich miejskich do tańszego szpitala św. 
Józefa w Mikołowie lub Ojców Bonifratrów w Katowicach-Bogucicach214 . 

207 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2685, s. 154, 169–171, 176, 199, 207.
208 O działalności charytatywnej von Hochbergów pisze M. Sala: „Fundacja Idy” (1856–1899) jako przy-

kład działalności dobroczynnej książąt pszczyńskich von Hochberg. „Sobótka” 2011, nr 1. Zagadnienie 
to poruszane jest także w pracach innych badaczy dziejów ziemi pszczyńskiej, głównie J. Polaka, B. Je-
ske-Cybulskiej, W. Korzeniowskiej.

209 J. Polak: Jan Henryk XV książę von Pless (życie i działalność 1861–1938). „Materiały Muzeum Wnętrz 
Zabytkowych w Pszczynie” 1990, t. 6, s. 145; W. Korzeniowska: Ziemiaństwo…, s. 201

210 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 3209, s. 14.
211 AP Pszczyna, St Pszcz., sygn. 300, s. 60
212 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2657, sprawa 29/35.
213 Biuro Opieki Lekarskiej dla Bezrobotnych (dalej: BOLB) powstało w 1926 r. przy Spółce Brackiej 

w Tarnowskich Górach. W 1929 r. BOLB został zlikwidowany, a koszty pomocy lekarskiej dla bezrobot-
nych ponosiły gminy. Dopiero z początkiem 1932 r. BOLB wznowił działalność, a koszty leczenia bez-
robotnych ponosił Skarb Śląski. M. Malich: Pomoc bezrobotnym Bierunia Starego w latach 1929–1934, 
s. 23. http://www.bierun.pl/miasto_bierun/zeszyty_bierunskie.html (dostęp 28 marca 2015).

214 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2633, s. 26–27, 32, 36–44, 69–70.
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Najbiedniejszej ludności pomocy udzielał też Diecezjalny Związek Towarzystw 
Dobroczynnych „Caritas” i lokalne organizacje społeczne215, np. Komitet Niesienia 
Pomocy Dzieciom w Pszczynie, który dożywiał biedne dzieci w szkołach i przedszko-
lach (głównie wydawano im mleko, kakao, herbatę, chleb i bułki), prowadził akcję 
gwiazdkową (dzieciom bezrobotnych i biednych rozdawano odzież, bieliznę, obuwie, 
jabłka, orzechy oraz świąteczne strucle), prowadził akcję komunijną, rozdając po-
trzebującym dzieciom przystępującym do I Komunii Świętej lub konfirmacji odzież, 
bieliznę, obuwie, materiał na ubrania, modlitewniki oraz organizował śniadania dla 
tych dzieci. Pieniądze na ten cel pochodziły głównie z organizowanych imprez, a po-
nadto ze zbiórki wśród obywateli, subwencji Magistratu i Wydziału Powiatowego 
oraz Zarządu Przymusowego, a częściowo też z Powiatowego Komitetu Funduszu 
Pracy, który w roku szkolnym 1935/1936 przyznał na cele dożywiania dzieci 1857 
kilogramów cukru216 .

Reasumując, w okresie międzywojennym bezrobocie było problemem w całej 
Polsce. Wpływ na jego poziom miała ogólnoświatowa koniunktura, ale też polityka 
gospodarcza państwa. Jak słusznie zauważył Zbigniew Landau, wiele zależało od 
tego, jakie decyzje podejmowała aktualnie rządząca ekipa, jednak trudno stwierdzić, 
jakie skutki przyniosłoby stosowanie odmiennej polityki217. Sytuacja gospodarcza 
Pszczyny zależna była ponadto od tamtejszego księcia. Hochbergowie nie dopuszcza-
li do powstania przemysłu w mieście. Władze miejskie w okresie międzywojennym 
obwiniały ich za złą sytuację gospodarczą miasta218, ale dopóki koncern książęcy nie 
zaczął upadać, ludność Pszczyny nie mogła narzekać na brak pracy. Upadek pana na 
Pszczynie spowodował zubożenie społeczeństwa miasta. Władze miejskie próbo-
wały doprowadzić do rozwoju gospodarczego miasta, ale mając ograniczone środki 
finansowe, zrealizowały tylko część swych zamierzeń. Próbowano również pomóc 
bezrobotnym bezpośrednio. Angażowały się w to władze wojewódzkie, powiatowe 
i miejskie, książęta pszczyńscy oraz różne organizacje dobroczynne – pozostającym 
bez pracy udzielano wsparć finansowych bądź w naturaliach, uruchamiano roboty 
publiczne, zaczęto rozwijać drobny przemysł, ale sytuacja gospodarcza miasta do 
końca epoki pozostała trudna, a problemu bezrobocia nie udało się całkowicie wy-
eliminować.

215 A. Hrebenda: Życie…, s. 23.
216 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2635, s. 282–283; sygn. 2655, s. 56.
217 Z. Landau: Druga Rzeczpospolita…, s. 86–87.
218 AP Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 2327, s. 29.
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Arbeitslosigkeit in pless in den Jahren 1922–1939
Zusammenfassung
Die Arbeitslosigkeit war nach dem Krieg in ganz Polen ein Problem. Ihre Ursache 

lag in der weltweit schwachen Konjunktur, aber auch in der Wirtschaftspolitik im Land. 
Die wirtschaftliche Situation in Pless war zudem abhängig vom damaligen Prinzen. Da 
das Haus der von Hochberg der Entstehung von Industrie in der Stadt entgegenstand, 
machten die Stadtbehörden die Adelsfamilie in der Zwischenkriegszeit für die schlechte 
wirtschaftliche Situation der Stadt verantwortlich. . Dennoch konnten die Einwohner von 
Pless nicht über Arbeitslosigkeit klagen, solange der Fürstenkonzern fortbestand. Als der 
Herr in Pless fiel, führte dies zur Verarmung der Stadt. Die Stadtbehörden versuchten 
die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt anzukurbeln, doch sie hatten begrenzte finan-
zielle Mittel und konnten nur einen Teil ihrer Vorhaben realisieren. Man versuchte auch 
den Arbeitslosen unmittelbar zu helfen. Die Wojewodschafts-, Kreis- und Stadtbehörden 
engagierten sich ebenso, wie die Prinzen von Pless und andere gemeinnützige Organisatio-
nen – Arbeitslose erhielten finanzielle Unterstützung oder Hilfsleistungen in Naturalien, 
es wurden öffentliche Arbeiten initiiert, die Kleinindustrie wurde unterstützt, doch die 
wirtschaftliche Situation der Stadt blieb bis zum Ende des Jahrhunderts problematisch 
und die Arbeitslosigkeit konnte nicht gänzlich beseitigt werden.
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unemployment in pszczyna in 1922–1939
Summary
Unemployment was a serious problem in interwar Poland. It was a result both of the 

world economic situation and the economic policy of the country. The economic situation 
of Pszczyna depended also on the actions its prince. As the Hochberg family had been 
preventing the creation of industry in the city, the municipal authorities blamed them for 
the bad economic situation, but until the family’s concern started to collapse the popu-
lation of Pszczyna did not suffer from the lack of jobs. The fall of the prince led to the 
impoverishment of the town’s community. Pszczyna’s authorities tried to boost the town’s 
economic development, but with limited financial means their success was only partial. 
There were attempts to help the unemployed directly made by the province, county and 
town authorities, the Hochberg Family and various charity organisations. The jobless were 
offered financial support or help in kind; there was a public work programme and some 
increase in the development of small industries. Nevertheless, the economic situation 
of the town until the end of the historical period remained difficult, and the problem of 
unemployment was not completely solved.
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„młodzież hitlera” (hitler-Jugend) 
w tarnowskich górach w latach 1939–1945

Formalne początki „Młodzieży Hitlera” (Hitler-Jugend, Hitlerjugend, dalej: HJ) 
w okupowanym przez Niemców województwie śląskim sięgają września 1939 roku, 
kiedy została ustalona struktura i wyznaczeni dowódcy poszczególnych oddziałów 
tej organizacji1. Włączenie Tarnowskich Gór do Rzeszy wiązało się z utworzeniem 
w mieście i powiecie struktur partyjnych Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Par-
tii Robotników (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, dalej: NSDAP), 
w tym HJ – organizacji, która miała wychowywać młodych tarnogórzan w duchu 
narodowosocjalistycznym.

Zrekonstruowanie dziejów HJ w Tarnowskich Górach nastręcza trudności, po-
nieważ znajdujący się w Archiwum Państwowym w Katowicach dotyczący jej zespół 
archiwalny jest szczątkowy i obejmuje archiwalia pochodzące jedynie z oddziału tar-
nogórskiej chorągwi w Strzybnicy (Friedrichshütte). Oprócz archiwaliów, pomocny 
w tym celu jest także wydawany w czasie wojny tarnogórski Heimatkalender, jednak 
należy wziąć pod uwagę, że zamieszczone w nim teksty miały przede wszystkim 
propagandowy charakter.

Informacji o dziejach HJ, jej strukturze i ideologii dostarczają publikacje Micha-
ela Katera2 i Karola Grünberga3. W umieszczeniu tarnogórskiej organizacji w kontek-
ście szerszych, górnośląskich struktur pomagają prace Ryszarda Kaczmarka4. Nato-
miast publikacja Szymona Wrzesińskiego5 dotyczy dziejów tej organizacji na Dolnym 
Śląsku, a więc na terenie o innej specyfice niż należące przed II wojną światową do 
Polski Tarnowskie Góry.

HJ powstała w 1925 roku, gdy zwolniony z więzienia po odbyciu kary za prze-
prowadzenie puczu monachijskiego Adolf Hitler postanowił odbudować ruch na-
zistowski, tworząc przybudówkę partyjną służącą do nazistowskiej indoktrynacji 
młodzieży. Sama nazwa „Hitler-Jugend” pojawiła się po raz pierwszy w lipcu 1926 
roku, kiedy organizacja ta została podporządkowana SA6. W październiku 1931 roku 
na dowódcę został wyznaczony Baldur von Schirach, który w następnym roku uzy-
skał niezależność od dowódcy SA Ernsta Röhma. 17 czerwca 1933 roku, już po 
objęciu przez Hitlera urzędu kanclerza, został mianowany Reichsjugendführerem 
(przywódcą Młodzieży Rzeszy), a przynależność do organizacji stała się obowiązkowa 

1 Tarnowitzer Heimatkalender für den Landkreis Beuthen-Tarnowitz 1941. Beuthen 1940, s. 95.
2 M. Kater: Hitlerjugend. Dzieci Hitlera. Przeł. O. Knopińska. Warszawa 2013.
3 K. Grünberg: Hitler-Jugend. Toruń 1998.
4 R. Kaczmarek: Pod rządami gauleiterów. Elity i instancje władzy w rejencji katowickiej w latach 1939–

1945. Katowice 1998; tenże: Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Katowice 2006.
5 S. Wrzesiński: Tajemnice III Rzeszy. Hitlerjugend na Śląsku. Zakrzewo 2011.
6 M. Kater: Hitlerjugend..., s. 17.
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dla wszystkich młodych Niemców. Schirach sprawował swoje stanowisko do sierpnia 
1940 roku, kiedy zastąpił go Artur Axmann7 . 

Zadaniem organizacji, mającej według planów nazistów objąć całą niemiecką 
młodzież, było propagowanie hitleryzmu. Nacisk kładziono głównie na ćwiczenia 
fizyczne przygotowujące do służby wojskowej oraz indoktrynację ideologiczną obej-
mującą przede wszystkim gloryfikację narodu niemieckiego i jego historii oraz na-
ukę rasistowskich teorii, mających zaszczepić młodzieży pogardę wobec grup uzna-
nych przez nazistowską władzę za wrogie. Tradycyjna edukacja szkolna w przypadku 
członków HJ miała zejść na dalszy plan8.  Najsprawniejsi i fanatycznie oddani Hi-
tlerowi wychowankowie organizacji stać się mieli przyszłą elitą III Rzeszy, zasilając 
w przyszłości szeregi NSDAP. Szczególnie ważną rolę w tym zadaniu odgrywały 
wielodniowe bądź kilkutygodniowe obozy namiotowe, będące okresem szczególnie 
intensywnej indoktrynacji młodzieży oderwanej od środowiska rodzinnego9. Mimo 
surowości i dyscypliny w organizacji, przynależność do niej była atrakcyjna dla wielu 
młodych ludzi. Dawała swoim członkom poczucie wspólnoty oraz pewną namiastkę 
dorosłości dzięki umundurowaniu, możliwości ćwiczeń z bronią czy nauki pilota-
żu, jazdy motocyklami itd. Jej młodzi dowódcy, wykorzystując powszechny wśród 
młodzieży bunt wobec wartości wyznawanych przez ich rodziców, cieszyli się często 
wśród swoich podopiecznych dużym autorytetem10 .

Z HJ wyodrębniono sekcję żeńską – „Związek Niemieckich Dziewcząt” (Bund 
Deutscher Mädel, dalej: BDM), a dla młodszych roczników utworzono Deutsches 
Jungvolk (dalej: DJ), nazywany także Pimpfe, dla chłopców oraz Jungmädel (dalej: JM) 
dla dziewcząt, skupiające dzieci w wieku od 10 do 14 lat11. Organizację podzielono na 
jednostki, które – zgodnie z założoną teorią – miały skupiać następującą liczbę człon-
ków: Obergebiet (nadobszar) – 375 000, Gebiet (obszar) – 75 000, Bann (chorągiew) 
– odpowiadająca zasięgiem powiatowi, Jungbann w DJ – 3000, Unterbann (szczep), 
Stamm w DJ – 600, efolgschaft (drużyna), Fähnlein w DJ – 150, Schar (hufiec), Jung-
zug w DJ – 50, Kameradenschaft (towarzystwo), Jungenschaft w DJ – 1512 .

Górnośląska HJ do 1941 roku należała do nadobszaru Wschód (Obergebiet Ost) 
oraz obszaru Śląsk (Gebiet Schlesien), a następnie – po podziale prowincji śląskiej – 
dalej do nadobszaru Wschód oraz nowo utworzonego obszaru Górny Śląsk (Gebiet 
Oberschlesien). Dowódcą tego ostatniego był początkowo Oberbannführer Heinz 
Piontek, a następnie od 1941 roku Gebietsführer Horst Huisgen13. Na terenie daw-
nego województwa śląskiego istniały chorągwie w: Katowicach (Bann 668), Chorzo-
wie (Bann 669), Rybniku (Bann 670), Bielsku (Bann 671), Cieszynie (Bann 672), 
Tarnowskich Górach (Bann 781), Pszczynie (Bann 786), Zabrzu (Bann 194), Byto-
miu (Bann 156) i Gliwicach (Bann 22)14 .

7 Tamże, s. 19–20.
8 Tamże, s. 38.
9 S. Wrzesiński: Tajemnice III Rzeszy..., s. 36; R. Kaczmarek: Górny Śląsk..., s. 30.
10 M. Kater: Hitlerjugend..., s. 39.
11 Tamże, s. 18.
12 S. Wrzesiński: Tajemnice III Rzeszy..., s. 281.
13 R. Kaczmarek: Pod rządami gauleiterów…, s. 124–125.
14 R. Kaczmarek: Górny Śląsk..., s. 281–282.
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Początki nielegalnej działalności HJ na terenie miasta sięgają jeszcze czasów 
przedwojennych, kiedy miasto wchodziło w skład polskiego województwa śląskiego, 
zamieszkanego przez liczną mniejszość niemiecką. Po objęciu władzy w Niemczech 
przez Adolfa Hitlera organizacje mniejszości niemieckiej zamieszkującej sąsiednie 
kraje miały zostać podporządkowane nazistowskiej polityce15. Według spisu po-
wszechnego z 1910 roku 76,4% mieszkańców Tarnowskich Gór uważało za swój 
język ojczysty niemiecki, 6,8% – polski i niemiecki, a 16,8% – polski. W całym po-
wiecie to jednak Polacy posiadali przewagę liczebną16. Wprawdzie po przyłączeniu 
Tarnowskich Gór do Polski liczby te ulegały stopniowej zmianie na korzyść Polaków, 
ale przez cały okres międzywojenny Niemcy zachowali swoją silną pozycję w Tar-
nowskich Górach.

W 1936 roku wybuchła afera związana z członkami tarnogórskiego „Związku Wę-
drownego” (Wanderbund) – ruchu nieformalnie z sobą związanych towarzystw mło-
dzieżowych nazywających siebie „Wędrowne ptaki” (Wandervögel). Powstały one na 
przełomie XIX i XX wieku, a należący do nich ludzie, młodzi mężczyźni i kobiety, 
negowali ideały oświeceniowe, szukając kontaktu z naturą i mistycyzmem. Początko-
wo głosili pogardę dla społeczeństwa, państwa i polityki, jednak po wybuchu I wojny 
światowej duża ich część dała się uwieść nacjonalizmowi. Ich ruch stawał się coraz 
bardziej rasistowski, zmilitaryzowany i wrogi wobec powstałej po wojnie Republiki 
Weimarskiej, dając pewne podstawy rozwijającej się później HJ17 .

W 1935 roku członkowie tarnogórskiego „Związku Wędrownego” przebywający 
na wielkanocnym obozie w gajówce w Szklanej Hucie (powiat lubliniecki) rozpoczęli 
budowę nacjonalistycznego sanktuarium. Na leśnej polanie postawiono na ceglanej 
podmurówce betonowy graniastosłup z wyrytą swastyką z wieńcem i napisem „DD 
über alles”. Ustawiono także znicze, dwumetrowy drewniany krzyż oraz usypano 
z piasku olbrzymią swastykę. Podczas kolejnego obozu w kwietniu 1936 roku ukoń-
czono budowę monumentu. Na zakończenie 40 chłopców i dziewcząt zorganizowało 
uroczyste spotkanie połączone z marszem z pochodniami, muzyką, przysięgą wo-
dzowi i wmurowaniem w pomnik kielicha z prochami żołnierzy niemieckich pole-
głych w I wojnie światowej. Wygłoszono także mowę o powrocie całego Śląska do 
Niemiec. Wkrótce sprawą zainteresowało się Starostwo Powiatowe w Tarnowskich 
Górach i 29 maja 1936 roku podjęło decyzję o rozwiązaniu lokalnego Wanderbundu, 
uznając go za związek antypaństwowy18. Po przesłuchaniu oskarżonych śledztwo 
zatoczyło znacznie szersze kręgi, obejmując powiązaną z katowickim, tarnogórskim, 
bielskim i pszczyńskim Wanderbundem Partię Młodoniemiecką (Jungdeutsche Par-
tei), odpowiedzialną za wprowadzenie do organizacji „Wędrownych ptaków” ele-
mentów ideologii nazistowskiej. Łącznie oskarżono 48 osób, skazano jednak tylko 
8 członków Wanderbundu w Tarnowskich Górach, ponieważ reszta podejrzanych 
zbiegła do Niemiec19 .

15 K. Grünberg: Hitler-Jugend. Toruń 1998, s. 151–152.
16 W. Musialik: Życie społeczne . [W:] Historia Tarnowskich Gór. Red. J. Drabina. Tarnowskie Góry 2000, 

s. 402.
17 M. Kater: Hitlerjugend..., s. 7–8.
18 R. Bednarczyk: Germańska świątynia ponad wszystko. „Montes Tarnovicensis” 2013, nr 61, s. 4.
19 R. Bednarczyk: Wpadka nazistów. „Montes Tarnovicensis” 2007, nr 25, s. 13.
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HJ w okupowanym województwie śląskim zaczęto organizować już we wrześniu 
1939 roku w ramach obszaru Śląsk (Gebiet Schlesien) dowodzonego przez Hansa 
Banscha20. W lutym 1940 roku, jeszcze przed nowym podziałem administracyjnym, 
tworzone od początku okupacji oddziały HJ w Tarnowskich Górach oraz w więk-
szych miejscowościach powiatu, takich jak Strzybnica (ówczesnie Friedrichshüt-
te), Świerklaniec (Neudeck) i Szarlej (Scharley), obecna dzielnica Piekar Śląskich 
– w sumie 12 drużyn składających się zarówno z chłopców, jak i z dziewcząt – zostały 
podporządkowane bytomskiej chorągwi HJ (Bann 156)21 . 

Samodzielna organizacja HJ w Tarnowskich Górach powstała 1 grudnia 1941 
roku, kiedy wydzielono z chorągwi bytomskiej jej tarnogórską część, tworząc Bann 
78122. Zmiana ta związana była z ówczesną reformą administracyjną całej prowincji 
śląskiej, z której wyodrębniono część dolno- i górnośląską. Na mocy ustawy, która 
weszła w życie 18 stycznia 1941 roku, powstała prowincja górnośląska składająca 
się z rejencji katowickiej i opolskiej. Zmieniono również granice powiatów, tworząc 
1 czerwca 1941 roku powiat ziemski z siedzibą w Tarnowskich Górach (Kreis Beu-
then-Tarnowitz), w którym znalazł się dawny polski powiat tarnogórski połączony 
z pozostałymi po 1922 roku w Niemczech częściami dawnych niemieckich powia-
tów tarnogórskiego i bytomskiego (bez miasta Bytom, w którym utworzono powiat 
miejski)23. W skład Bann 781 weszła więc młodzież mieszkająca przed okresem oku-
pacji zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. W przeciwieństwie do przedstawicieli 
tej drugiej grupy, zazwyczaj należących już wcześniej do HJ, dla młodzieży mieszka-
jącej przed wojną w województwie śląskim członkostwo w tej organizacji było często 
pierwszym bezpośrednim zetknięciem się z ideologią nazistowską.

Siedziba administracji Bann 781 znajdowała się w budynku dawnej Szkoły Lu-
dowej przy Schlossstrasse 5 (obecnie przy ulicy Zamkowej 5 mieści się Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza)24. W wyniku konfiskaty mienia żydow-
skiego w latach 1939–1940 HJ otrzymała również część pomieszczeń w dawnym 
domu gminnym, gdzie zorganizowano także archiwum miejskie25. Z kolei siedziba 
oddziału w Strzybnicy znajdowała się w domu przy Kirchstrasse 75 (obecnie ulica 
Kościelna)26. Struktura Bann 781 obejmowała miejscowości powiatu tarnogórskiego 
(Kreis Beuthen-Tarnowitz). 

Zrekonstruowanie pełnej struktury organizacyjnej tarnogórskiej chorągwi spra-
wia problemy z powodu fragmentaryczności zachowanych archiwaliów. Jednak na 
podstawie dokumentu z 14 września 1943 roku o lokalnej strukturze BDM można 
założyć, że w dużej części odpowiadała ona strukturze HJ i DJ. Miejscowościami, 
w których działały osobne oddziały BDM chorągwi tarnogórskiej, były: miasto Tar-

20 R. Kaczmarek: Górny Śląsk..., s. 281.
21 Tarnowitzer Heimatkalender..., s. 96.
22 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: APK), zespół 12/161 Narodowo-Socjalistyczna Niemiec-

ka Partia Robotnicza, Chorągiew 781 Młodzieży Hitlerowskiej w Tarnowskich Górach (NSDAP Hitler-
Jugend Bann 781 Tarnowitz) (dalej: HJ B 781 Tarn), sygn. 1, s. 53.

23 R. Kaczmarek: Tarnowskie Góry podczas II wojny światowej. [W:] Historia Tarnowskich Gór..., 
s. 482.

24 APK, HJ B 781 Tarn, sygn. 1, s. 53.
25 K. Gwóźdź: Żydzi. [W:] Historia Tarnowskich Gór..., s. 440.
26 APK, HJ B 781 Tarn, sygn. 2, s. 2.
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nowskie Góry (Tarnowitz Stadt), Stare Tarnowice i Repty (Alt Tarnowitz und Rep-
ten), Radzionków (Radzionkau), Strzybnica (Friedrichshütte), Bobrowniki Śląskie-
Sucha Góra (Bobrownik-Trockenberg), Miasteczko Śląskie (Georgenberg), Brzozo-
wice-Kamień (Brzesowitz-Kamin), Brzeziny Śląskie (Birkenhain), Dąbrówka Wielka 
(Gross Dombrowka), Kozłowagóra (Koslowagora), Świerklaniec (Neudeck), Szar-
lej-Piekary Śląskie (Scharley-Deutsch Piekar), Nakło (Naklo), Bobrek-Karf (Bobre-
k-Karb), Szombierki (Schomberg), Miechowice (Mechtal), Rokitnica (Martinau), 
Wieszowa (Randsdorf), Grzybowice (Pilzendorf), Stolarzowice-Helenka (Stillers-
feld-Helenenhof), Górniki (Friedrichswille), Laryszów (Larischof), Mikulczyce 
(Klausberg), Zbrosławice (Dramatal)27 .

Na czele tarnogórskiej chorągwi stał początkowo Oberscharführer (następnie 
Hauptgefolgschaftsführer) Dombek28. 20 kwietnia 1942 roku dowódcą został wy-
znaczony Hauptgefolgschaftsführer (później Stammführer) Magiera, a Dombek zajął 
stanowisko jego zastępcy29. Magiera w maju 1944 roku zastąpiony został przez Ober-
stammführera Raschke30. Wszyscy trzej posiadali rangę Kriegs-Bannführer, a więc 
„dowódcy chorągwi na czas wojny”, powoływanego z powodu braków kadrowych do 
czasowego pełnienia obowiązków przeznaczonych zwykle dla dowódców wyższych 
rangą. Funkcję dowódczyni BDM w chorągwi 781 pełniły Mädelringführerin Hilde 
Buczinski31, a następnie Bannmädelführerin Hildegard Rösler32 .

W ramach HJ istniały specjalistyczne sekcje, w których chłopcy mogli realizować 
swoje zainteresowania, przygotowując się równocześnie do przyszłej służby wojsko-
wej. Jednostki te były uważane za bardziej elitarne od zwyczajnych33. Na podstawie 
rozkazu z czerwca 1944 roku można stwierdzić, że członkowie tarnogórskiego HJ 
mieli możliwość zapisu do następujących sekcji:

– Motor-HJ (kierowcy samochodów i motocykli),
– Flieger-HJ (lotnicy),
– Nachrichten-HJ (jednostki łączności),
– Marine-HJ (marynarka),
– HJ-Streifendienst (wewnętrzna policja)34 .
Uczestnictwo w specjalistycznych sekcjach cieszyło się popularnością, ponieważ 

uważano, że mogło zapewnić później wstęp do elitarnych jednostek Wehrmachtu, 
Luftwaffe, Kriegsmarine lub SS. Zwłaszcza wychowankowie HJ-Streifendiest, naj-
gorliwsi i najbardziej ukształtowani przez nazistowską ideologię z całego HJ, byli 
uznawani za przyszłą elitę państwową i świetnych kandydatów do SS35. W przy-
padku członków tarnogórskiego HJ zapisy do części sekcji, na przykład marynarki, 
musiały się wiązać z przeniesieniem do miejsc, w których funkcjonowały odpowied-

27 APK, HJ B 781 Tarn, sygn. 2, s. 80.
28 APK, HJ B 781 Tarn, sygn. 1, s. 76.
29 APK, HJ B 781 Tarn, sygn. 1, s. 192.
30 APK, HJ B 781 Tarn, sygn. 3, s. 279–281.
31 APK, HJ B 781 Tarn, sygn. 1, s. 250.
32 APK, HJ B 781 Tarn, sygn. 3, s. 251–252.
33 M. Kater: Hitlerjugend..., s. 32–33.
34 APK, HJ B 781 Tarn, sygn. 3, s. 280.
35 M. Kater: Hitlerjugend..., s. 60–61.
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nie ich oddziały. Na terenie powiatu znajdowała się za to sekcja Motor-HJ, która 
funkcjonowała w Mikulczycach (Klausberg)36. Możliwe również, że członkowie Flie-
ger-HJ uczyli się latania szybowcami na powstałym na krótko przed wybuchem II 
wojny światowej w Zbrosławicach małym lotnisku szkoleniowym37. Wskazuje na to 
również fotografia młodych adeptów lotnictwa zamieszczona w tarnogórskim Hei-
matkalender z 1941 roku38 .

Jednym z najważniejszych elementów szkolenia młodzieży HJ były ćwiczenia 
sportowe, które miały stanowić przede wszystkim przygotowanie do przyszłego peł-
nienia służby wojskowej. Według programu HJ sport uznawano nie tyle za kwestię 
indywidualnego odprężenia, ile za niezbędną działalność utrzymującą cały naród 
w dobrym zdrowiu, a więc muszącą znajdować się pod kontrolą ogólnokrajowej or-
ganizacji młodzieżowej, jaką była HJ39. Dyscypliny sportowe uprawiane przez człon-
ków tarnogórskiej (i zapewne całej) HJ i DJ zostały wymienione w wykazie norm 
z 1942 roku do otrzymania odznaki sprawności (HJ-Leistungsabzeichen). W przy-
padku DJ były to: bieg na 60 metrów i 1000 metrów, skok w dal, rzut piłką bejsbo-
lową, pływanie na dystansie 100 metrów. Dla starszych chłopców z HJ były to: bieg 
na 100 metrów i 3000 metrów, skok w dal, rzut pałką (imitacją granatu), pchnięcie 
kulą, podciąganie na drążku, pływanie na 300 metrów, jazda na rowerze na dystansie 
20 kilometrów. Do tego dochodziły sprawdziany z wielu umiejętności związanych 
bezpośrednio z przyszłą służbą wojskową: strzelania z broni małokalibrowej, czytania 
mapy, rozpoznawania celu z dystansu 300 metrów, szacowania dystansu, kamuflażu 
i wykorzystania terenu. Nie zabrakło również egzaminów z ideologii nazistowskiej, 
polityki rasowej oraz znajomości wydarzeń politycznych40 . 

Młodzież rywalizowała z sobą także podczas mistrzostw sportowych chorągwi. 
Podczas takiej imprezy 27 czerwca 1943 roku przeprowadzono zawody dla dwóch 
grup wiekowych HJ – starszej (19–17 lat) w: biegu na 100 metrów, 400 metrów, 
800 metrów i 1500 metrów, sztafety 4 x 100 metrów, skoku w dal i wzwyż, pchnię-
ciu kulą, rzutu dyskiem, oszczepem i pałką; młodszej (16–15 lat) w: biegu na 100 
metrów i 800 metrów, skoku w dal i wzwyż oraz rzutu pałką; dla DJ w: biegu na 75 
metrów, rzutu piłką bejsbolową, skoku w dal i wzwyż; dla BDM w: biegu na 100 me-
trów, sztafecie 4 x 100 metrów, skoku w dal i wzwyż, pchnięciu kulą, rzutu dyskiem 
i oszczepem; dla JM w: biegu na 60 metrów, sztafecie 5 x 60 metrów, skoku w dal 
i wzwyż oraz rzucie piłką bejsbolową41. Z kolei 8 kwietnia 1944 roku strzybnicki od-
dział przeprowadził zawody w biegu na 600 metrów dla trzech grup: członkowie DJ 
w wieku 10–12 lat, 13–14 lat oraz HJ42. Członkowie Bann 781 uprawiali także boks 
i piłkę nożną43, dwie prawdopodobnie najpopularniejsze dyscypliny sportowe w ca-
36 APK, HJ B 781 Tarn, sygn. 1, s. 161.
37 D. Pietrucha: Dramatal-West. Zbrosławickie, modelowe schronisko górnośląskiego Hitlerjugend. „Od-

krywca” 2012, nr 9, s. 24.
38 Tarnowitzer Heimatkalender für den Landkreis Beuthen-Tarnowitz, 1941. Beuthen–Tarnowitz [1940], 

s. 97.
39 M. Kater: Hitlerjugend..., s. 30–31.
40 APK, HJ B 781 Tarn, sygn. 1, s. 157–160.
41 APK, HJ B 781 Tarn, sygn. 2, s. 54.
42 APK, HJ B 781 Tarn, sygn. 3, s. 169.
43 APK, HJ B 781 Tarn, sygn. 1, s. 161.
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Obóz namiotowy Hitlerjugend „Ostland” w Miasteczku Śląskim (Georgenberg) –
Tarnowitzer Heimatkalender für den Landkreis Beuthen-Tarnowitz 1941. Beuthen 1940, s. 95

Członkowie Hitlerjugend podczas zbiorów – Tarnowitzer Heimatkalender für den Landkreis 
Beuthen-Tarnowitz 1941. Beuthen 1940, s. 19
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łym HJ44. Kładziono również nacisk na naukę narciarstwa, o czym świadczyć może 
wyjazd członków chorągwi na przygotowujący do służby wojskowej obóz narciarski 
w marcu 1942 roku45 .

Bardzo popularną formą przygotowania wojskowego były również „gry wojen-
ne”, podczas których młodzi ludzie musieli oswajać się z niewygodami, wysiłkiem 
i bólem46. 26 kwietnia 1942 roku taka gra zorganizowana została w powiecie tar-
nogórskim. Młodzież podzielono na dwie grupy – czerwoną, w skład której weszli 
członkowie HJ z bytomskiej części powiatu, dowodzoną przez Dombka oraz niebie-
ską z tarnogórskiej części, dowodzoną przez Hauptstellenleitera Königa47. Tego typu 
gry przeprowadzano również podczas wyjazdów do obozów namiotowych, które 
dla członków HJ były szczególnie intensywnym okresem szkolenia i indoktrynacji. 
Zawierały one wiele wojskowych elementów, takich jak apel, wprowadzanie i wy-
prowadzanie sztandaru, sygnały grane na trąbce i ćwiczebne strzelania48. Na terenie 
powiatu tarnogórskiego działały dwa duże obozy namiotowe: w Miasteczku Śląskim 
(Georgenberg) i w Miechowicach (Mechtal). W otwarciu tego pierwszego, noszą-
cego nazwę „Ostland”, uczestniczyli Kreisleiter (kierownik powiatowej NSDAP) 
Rudolf Wilsch, landrat powiatu baron Alexander von Wangenheim oraz hrabia Kraft 
Henckel von Donnersmarck. Obóz mógł pomieścić 120 chłopców, podzielonych na 
trzy grupy49. Podczas miesięcy letnich przebywały w nim grupy HJ z poszczególnych 
miejscowości powiatu, którymi opiekował się ich dowódca odcinka (Abschnittsfüh-
rer), a koszt uczestnictwa w obozie wynosił 5 marek od osoby50. Dzień w obozie 
zaczynał się o godzinie 6.00 śniadaniem oraz poranną gimnastyką i wypełniony był 
ćwiczeniami sportowymi, szkoleniem w terenie, śpiewami. Wieczorem miała miej-
sce ceremonia opuszczania flagi na maszcie oraz przemowa dowódcy obozu podczas 
wspólnego ogniska. W czasie letnich miesięcy 1940 roku w 10-dniowych turnusach 
miało uczestniczyć 600 chłopców51 .

Ważnym elementem działalności HJ, który miał budować organizacyjną więź oraz 
kształtować ideologicznie, były zjazdy oraz apele. Już w sierpniu 1940 roku około 
2500 młodych ludzi z powiatu bytomsko-tarnogórskiego brało udział w wielkim 
zjeździe HJ (20 tysięcy uczestników) w Zabrzu (Hindenburg), podczas którego po-
święcono sztandar organizacji52. Członkowie Bann 781 brali także udział w zjeździe 
górnośląskiego regionu HJ na Górze św. Anny (Annaberg) od 17 do 20 sierpnia 
1944 roku. W rozkazie dowództwa chorągwi szczególną uwagę zwrócono na to, aby 
młodzież udająca się na zjazd posiadała regulaminowe umundurowanie53. Mogło 
być to związane z występującymi powszechnie w górnośląskim regionie HJ brakami 

44 M. Kater: Hitlerjugend..., s. 30–31.
45 APK, HJ B 781 Tarn, sygn. 1, s. 63.
46 M. Kater: Hitlerjugend..., s. 30.
47 APK, HJ B 781 Tarn, sygn. 1, s. 197.
48 M. Kater: Hitlerjugend..., s. 30.
49 Tarnowitzer Heimatkalender..., s. 96–97.
50 APK, HJ B 781 Tarn, sygn. 1, s. 225–226.
51 Tarnowitzer Heimatkalender..., s. 97.
52 Tamże, s. 97–98.
53 APK, HJ B 781 Tarn, sygn. 3, s. 343–344.
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w mundurach i wyposażeniu, wynikającymi zwykle z trudnej sytuacji materialnej 
rodziców lub ich niechęci do tej totalitarnej organizacji54. Większą społeczną ak-
ceptacją musiało się cieszyć organizowanie przez HJ tradycyjnych uroczystości, np. 
zabaw podczas karnawału55 czy obchodzenie świąt Bożego Narodzenia56. Organizo-
wano również wieczory dla rodziców, podczas których starano się wpłynąć na ich 
światopogląd57 .

Część zjazdów przeznaczona była tylko dla kadry dowódczej. Tarnogórski Hei-
matkalender wspomina o takim spotkaniu w obozie namiotowym na Zalesiu (Leer-
beuthel) we Wrocławiu, w którym uczestniczyli liderzy organizacji z prowincji ślą-
skiej58. Z kolei w dniach 21–31 marca 1942 roku odbył się bezpłatny wyjazd na obóz 
szkoleniowy do hostelu młodzieżowego Ziegenberg w Jabłonkowie (Jablonkau) dla 
dowódców hufców HJ i DJ59 .

W czasie trwania wojny członkowie HJ brali udział w różnego rodzaju zbiórkach, 
które miały dostarczyć np. surowców wtórnych cennych dla cierpiącej na ich nie-
dobór gospodarki bądź roślin w celu przygotowywania naparów wykorzystywanych 
w leczeniu60. Przykładem tego może być zbiórka odzieży i różnego rodzaju tekstyliów 

54 R. Kaczmarek: Górny Śląsk..., s. 282–283.
55 APK, HJ B 781 Tarn, sygn. 3, s. 72.
56 APK, HJ B 781 Tarn, sygn. 1, s. 277–278.
57 APK, HJ B 781 Tarn, sygn. 1, s. 73; sygn. 3, s. 73.
58 Tarnowitzer Heimatkalender..., s. 98.
59 APK, HJ B 781 Tarn, sygn. 1, s. 76.
60 M. Kater: Hitlerjugend..., s. 36.

Powiatowa sekcja Flieger-HJ podczas ćwiczeń – Tarnowitzer Heimatkalender für den Landkre-
is Beuthen-Tarnowitz 1941. Beuthen 1940, s. 97
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zarządzona przez dowództwo górnośląskiej HJ w pierwszej połowie czerwca 1942 
roku61. W tym samym czasie tarnogórskie DJ dostało polecenie zbierania ziół leczni-
czych, kwiatów lipy i kory brzozowej62. Zgodnie z rozkazem z 17 kwietnia 1944 roku, 
w maju, czerwcu i lipcu członkowie HJ mieli się zająć zbieraniem liści brzozy, kwiatów 
i ziela krwawnika oraz kwiatów lipy na potrzeby tarnogórskiej apteki „Pod Aniołem” 
(„zum weissen Engel-Apotheke”, w tekście jako „Engelapotheke”)63. Z kolei we wrze-
śniu 1944 roku DJ zbierało jeżyny i wrzos64. Oprócz zbiórek surowców i roślin, HJ 
uczestniczyła także w wysyłaniu paczek do żołnierzy walczących na froncie. W pacz-
kach wysyłanych na Boże Narodzenie w 1943 roku miały znaleźć się wypieki, książki 
oraz papierosy (kupowane przez dorosłych krewnych członków HJ)65. W ramach od-
ciążenia przemysłu zabawkarskiego (a więc drugorzędnego w okresie wojny) zbierano 
także używane zabawki, które miały później trafić do młodszych dzieci66 .

Na terenie powiatu w Zbrosławicach (wówczas Dramatal-West) znajdowało się 
schronisko młodzieżowe należące do HJ. Zaprojektował je wrocławski architekt 
Günther Nitschke, a 17 października 1937 roku placówka została uroczyście otwarta 
przez Reichsjugendführera Schiracha67. Dwupiętrowy budynek wraz ze strychem, 
dwoma poziomami piwnic i kamiennym tarasem wzniesiono na południowym stoku 
wzgórza, z którego roztaczał się widok na sąsiednie miejscowości. W pierwszej kon-
dygnacji piwnic znajdowały się pomieszczenia gospodarcze i techniczne, a w drugiej 
schron przeciwlotniczy. Na parterze ulokowano świetlicę, kuchnię, jadalnię oraz 
pokoje dla kierownictwa ośrodka, na pierwszym piętrze kwatery przeznaczone dla 
chłopców, a na drugim dla dziewcząt. Strych pełnił funkcję magazynu. Ogółem 
schronisko mogło pomieścić 175 gości. Placówka była wykorzystywana głównie do 
przeprowadzania szkoleń oddziałów HJ z pobliskich miejscowości, jednak w trakcie 
wojny umieszczono w niej ośrodek rehabilitacyjny dla rannych żołnierzy. Po wojnie 
w budynku zorganizowano dom starców, a następnie Ośrodek Leczniczo-Rehabilita-
cyjny dla Dzieci68. Jest to jedyny budynek z 16 tego typu schronisk młodzieżowych 
wzniesionych na Śląsku, który ocalał do współczesnych czasów69 .

Latem 1944 roku stało się jasne dla Niemców, że nacierająca Armia Czerwona 
może szybko zająć obszar prowincji górnośląskiej. Z tego powodu w ostatnich mie-
siącach wojny podjęto przygotowania do obrony Tarnowskich Gór70. Już od początku 
1944 roku tarnogórska HJ organizowała alarmy, ćwicząc swoje oddziały w obro-
nie przeciwlotniczej71. Latem działania te nabrały intensywniejszego charakteru, 
o czym może świadczyć zorganizowanie spotkania z przedstawicielami lokalnej po-

61 APK, HJ B 781 Tarn, sygn. 1, s. 212–213.
62 APK, HJ B 781 Tarn, sygn. 1, s. 222.
63 APK, HJ B 781 Tarn, sygn. 3, s. 212–213.
64 APK, HJ B 781 Tarn, sygn. 3, s. 356.
65 APK, HJ B 781 Tarn, sygn. 2, s. 151–152.
66 APK, HJ B 781 Tarn, sygn. 1, s. 239.
67 D. Pietrucha: Dramatal-West..., s. 26.
68 Tamże, s. 25–26.
69 M. Stangel: Zabytki gminy Zbrosławice. Gliwice 2001, s. 19.
70 R. Kaczmarek: Tarnowskie Góry..., s. 507.
71 APK, HJ B 781 Tarn, sygn. 3, s. 77, 219.
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licji w strzybnickiej karczmie należącej do Kopietza 9 lipca 1944 roku (Gaststätte 
Kopietz), w którym obowiązkowo musieli brać udział członkowie miejscowego HJ 
wchodzący w skład cywilnej obrony przeciwlotniczej (Luftschutz)72 . 

Teren powiatu tarnogórskiego został zajęty przez Armię Czerwoną w styczniu 
1945 roku. Jednym z elementów obrony Tarnowskich Gór miały być odziały obrony 
terytorialnej (Volkssturm), w skład których zapewne wchodzili liczący co najmniej 
16 lat członkowie Bann 781. Miały one obsadzić okopy wzniesione na południowy 
zachód od miasta. Jednak z powodu 20-stopniowego mrozu, ale też i niskiego morale, 
jeszcze przed rozpoczęciem walk oddziały te opuściły umocnienia. Beznadziejna sy-
tuacja militarna skłoniła Niemców do ewakuacji miasta, podczas której doszło także 
do palenia dokumentów w siedzibie powiatowego kierownictwa NSDAP przy ulicy 
Bytomskiej 873. Być może zniszczono wtedy także część akt tarnogórskiej organizacji 
HJ. 

Zajęcie miasta przez Armię Czerwoną 23 stycznia 1945 roku definitywnie ozna-
czało koniec działalności Bann 781. Przyjąć można jednak, że w ostatnich dniach 
okupacji z powodu ewakuacji miasta, upadku morale jego obrońców oraz działań 
wojennych jej normalne funkcjonowanie uległo zawieszeniu.

72 APK, HJ B 781 Tarn, sygn. 3, s. 77, 320.
73 J. Maleszka: Rok 1945 we wspomnieniach mieszkańców. [W:] Historia Tarnowskich Gór..., s. 510–

511.

Pocztówka ze schroniskiem młodzieżowym Hitlerjugend w Zbrosławicach (Dramatal-West). 
Fot. Popp/Glatz



rafał ludwiKowSKi

158

rafał ludwiKowSKi

die „hitlerjugend“ in tarnowitz in den Jahren 1939–1945
Zusammenfassung
Der Bann 781 der „Hitlerjugend“ von Tarnowitz (Bann 781 Tarnowitz) wurde am 1. 

Dezember 1941 aus dem Beuthener Bann 156ausgegliedert. Im ersten Teil des Artikels 
wird  die Entstehung der HJ und ihre Struktur skizziert. Der Autor stellt die illegalen, 
vorkriegszeitlichen Anfänge der HJ im polnischen Tarnowskie Góry (dann Tarnowitz) und 
den Zeitraum während der Okkupation, als der HJ-Bann von Tarnowitz organisatorisch 
dem von Beuthen untergeordnet war, dar. Ferner beschreibt der Autor die Organisations-
struktur und das  Führung des bereits selbständigen HJ-Banns von Tarnowitz, als dieser 
organisatorisch nicht mehr dem Beuthener Bann der Hitlerjugend untergeordnet war, 
sowie die innerhalb seiner Organisationsstruktur bestehenden Schulungs- und Indok-
trinationsmethoden. Im vorliegenden Aufsatz wird auch die Übernahme der im Kreis 
Tarnowitz bestehenden Jugendherberge in Dramatal-West durch die HJ und ihre Nutzung 
während des II. Weltkriegs dargestellt. Das Ende des Artikels ist den Vorbereitungen des 
HJ-Banns Tarnowitz zur Abwehr des sowjetischen Angriffs gewidmet, der am 23. Januar 
1945 mit der Eroberung der Stadt endete, was das Ende der Existenz der HJ in Tarnowitz 
bedeutete.

rafał ludwiKowSKi

the hitler’s youth (hitler-Jugend) in tarnowskie góry in years 1939–1945
Summary
The Tarnowskie Góry regiment of the Hitler Youth (Bann 781 Tarnowitz) was sepa-

rated from the Bytom regiment (Bann 156 Beuthen) on 1st December 1941. The first 
part of the article presents the beginnings of the organisation and its structure. It discusses 
how the Tarnowskie Góry group was illegally established before the war and presents 
its operations during the occupation when the regiment was subordinate to the Bytom 
section. Then the article discusses the structure and command of the Tarnowskie Góry 
independent group and its methods of training and indoctrination. It also elaborates on 
the establishment of a Hitler Youth hostel in Zbrosławice and the purposes it was used 
for during World War II. The final part of the article is devoted to the preparation of the 
regiment to repel the Soviet attack that ended in the Red Army’s seizing the town on 23rd 
January 1945, which meant the end of the Tarnowskie Góry Hitler Youth organisation.
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boguSław Tracz

„największy kłopot to wódka”. pijaństwo 
ludzi władzy województwa śląskiego/
katowickiego/stalinogrodzkiego  
w pierwszej dekadzie po ii wojnie światowej

Na Górnym Śląsku alkohol był obecny od dawna, a jego spożycie gwałtownie 
wzrosło w okresie industrializacji regionu. Złożyły się na to przemiany obyczajów 
i towarzyszący im gwałtowny rozwój konsumpcji wysokoprocentowych napojów 
alkoholowych, przede wszystkim wódki, która coraz częściej wypierała tradycyjne 
piwo. Picie było prostym antidotum na problemy, jakie generowało życie w mieście 
i ciężka, często niezwykle stresująca praca. Alkohol pełnił wiele funkcji i szerokie było 
spektrum jego oddziaływania społecznego. Pito go przy różnych okazjach, w trakcie 
uroczystości świeckich i kościelnych, w okresach świątecznych, towarzyszył narodzi-
nom, weselom i pogrzebom, odgrywał również rolę uniwersalnego medykamentu. 
W pierwszej połowie XIX wieku jego spożycie zaczęło przybierać rozmiary epidemii, 
a w zwalczanie pijaństwa zaangażował się Kościół katolicki. W latach czterdziestych 
XIX wieku ks. Alojzy Ficek zainicjował masowy ruch antyalkoholowy. Jego działania 
kontynuował w początkach następnego stulecia ks. Jan Kapica1 . 

Pomimo że kapłani ci na polu walki z pijaństwem odnieśli liczne sukcesy, nie 
udało im się całkowicie zwalczyć alkoholowych nawyków. W okresie międzywojen-
nym po obu stronach granicy polsko-niemieckiej piło się sporo, choć nadużywanie 
alkoholu dotyczyło przede wszystkim grup najbardziej spauperyzowanych, co tak 
obrazowo przedstawił Janosch w Cholonku2. Stabilizacja zawodowa, strach przed 
utratą pracy, wreszcie możliwość awansu okazywały się najlepszym antidotum na 
alkoholowe nawyki.

Do rozprzestrzenienia się pijaństwa przyczyniła się wojna. Napięcia generowane 
przez wojnę były w prosty sposób redukowane przez alkohol3. Zwłaszcza mężczyźni, 
którzy mieli za sobą tragiczne doświadczenia walk na froncie, partyzantki, stresu, 
który nieodłącznie towarzyszył wojennej rzeczywistości, sięgali po kieliszek jako 
sposób na obniżenie poziomu stresu i frustracji. Zresztą nie tylko oni. Również ko-
biety, choć w mniejszym stopniu, szukały w alkoholu uśmierzenia bólu egzystencji. 
W 1945 roku Górny Śląsk znalazł się w centrum zjawisk i procesów, które urucho-

1 D. Kurpiers: Od Ficka do Kapicy – walka księży z alkoholizmem. [W:] Leksykon mitów, symboli i boha-
terów Górnego Śląska XIX–XX wieku. Red. B. Linek, A. Michalczyk. Opole 2015, s. 170–173.

2 Janosch: Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny. Kraków 2011.
3 O roli alkoholu na frontach II wojny światowej zob. Ł. Kamieński: Farmakologizacja wojny. Historia 

narkotyków na polu bitwy. Kraków 2012, s. 48–53; o wpływie wojny na zachowania i postawy społecz-
ne – M. Zaremba: Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys. Kraków–Warszawa 
2012, passim; o konsumpcji alkoholu i alkoholizmie w omawianym okresie – K. Kosiński: Historia 
pijaństwa w czasach PRL. Polityka – obyczaje – szara strefa – patologie. Warszawa 2008, passim.
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miła i spotęgowała wojna. Przejściu frontu towarzyszyło zburzenie dotychczasowych 
struktur społecznych. Wysiedlenia, przesiedlenia i akcja osadnicza doprowadziły do 
dyfuzji wzorów kulturowych, co sprzyjało także nakładaniu się różnych wzorów pi-
cia. Do tego należy dodać osłabienie lub częstokroć brak więzi sąsiedzkich w nowym 
otoczeniu i atrofię więzi rodzinnych, co rodziło poczucie osamotnienia i izolacji, 
a także zanik kontroli społecznej. Coraz więcej i częściej piły również kobiety, a na 
ulicach można było spotkać pijanych młodzieńców, a nawet dzieci. Ankieta przepro-
wadzona na początku 1946 roku wśród losowej grupy 1000 dzieci pomiędzy 7 a 15 
rokiem życia z terenu województwa śląskiego wykazała, że zaledwie 246 z nich nie 
znało smaku wódki. Inicjację alkoholową miały za sobą zarówno dzieci robotników, 
rzemieślników, inteligencji, kupców, jak i tzw. dzieci ulicy. Prawie 18% przebadanych 
dzieci piło stale, około 47% spożywało alkohol „przy okazji”, a zaledwie 25% nie mia-
ło nigdy wódki w ustach4. Piły dzieci, pili dorośli. W prasie alarmowano, że okazyjne 
nadużywanie alkoholu było najprostszym i często jedynym antidotum na problemy 
powojennej rzeczywistości5 .

Nie powinno zatem dziwić, że pili również ludzie władzy: urzędnicy, aktywiści 
partii komunistycznej, funkcjonariusze milicji, służb porządkowych i pracownicy 
Urzędu Bezpieczeństwa. Co więcej, przynależność do partii komunistycznej, za któ-
rej plecami stał potężny – rodzimy i sowiecki – aparat terroru, dawała wielu jej 
członkom przekonanie o nienaruszalności zdobytej władzy i całkowitej bezkarności. 
Na skalę pijaństwa wśród członków komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej (da-
lej: PPR) i jej następczyni Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej: PZPR) 
wpływał zapewne fakt, że masowo przyjmowano doń ludzi młodych, przeważnie 
robotników, drobnych rolników i lumpenproletariuszy, często wykorzenionych ze 
swoich dotychczasowych środowisk, mających za sobą degenerujące doświadczenia 
wojny. Dzięki zaangażowaniu w działalność polityczną zyskiwali nie tylko możliwość 
przejścia skróconej ścieżki awansu społecznego, ale przede wszystkim władzę, nie-
jednokrotnie wręcz absolutną. We wrześniu 1946 roku sekretarz koła partii komuni-
stycznej w Brzezinach Śląskich pijany krzyczał na całe gardło, że on jest tutaj „panem 
i sekretarzem PPR i nikogo się nie boi”. Kiedy po którejś z kolei awanturze sprawą 
zainteresował się Komitet Powiatowy PPR w Tarnowskich Górach, okazało się, że 
sekretarz awanturnik był zadłużony w większości okolicznych lokali. Podobnie jak 
towarzyszący mu w pijackich eskapadach instruktor powiatowy z PPR. Postanowio-
no ukrócić ten proceder. Po aresztowaniu instruktora wyszło na jaw, że nie pamiętał, 
komu oddał służbowy pistolet, a legitymację partyjną zastawił w szynku już osiem 
miesięcy wcześniej. Nota bene, w pijackich eskapadach towarzyszył im komendant 
powiatowy Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (dalej: ORMO)6 .

Dla wielu działaczy „z awansu” potwierdzeniem ich pozycji była możliwość ko-
rzystania z przywilejów władzy, do których zaliczano m.in. w zasadzie nieograni-

4 Matko – twoje dziecko pije wódkę. „Trybuna Robotnicza” nr 58 z 28 II 1946 r. 
5 Problem zwalczania chorób wenerycznych. Wywiad z dr Borkowskim, naczelnikiem wydziału dla zwal-

czania chorób wenerycznych. „Trybuna Robotnicza” nr 154 z 6 VI 1946 r.
6 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: APK), zespół 12/1718 Komitet Wojewódzki Polskiej Partii 

Robotniczej w Katowicach (dalej: KW PPR Katowice), sygn. 107, Wydział Organizacyjny, Wyciąg ze 
sprawozdania Komitetu Powiatowego PPR (dalej: KP PPR) w Tarnowskich Górach, Katowice 21 IX 
1946 r., s. 83.
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czony dostęp do alkoholu. W listopadzie 1946 roku sekretarz Komitetu Miejskiego 
PPR w Bytomiu narzekał, że w kwestii dyscypliny partyjnej „największy kłopot to 
wódka, a walka z pijaństwem jest trudna i nie daje doraźnie wielkich wyników”7 . 
Zdarzało się, że członków partii znajdywano zamroczonych alkoholem, leżących na 
korytarzach i w okolicach lokali, w których serwowano alkohol8. Instruktor propa-
gandy Komitetu Miejskiego PPR w Gliwicach żalił się w marcu 1948 roku, że pijani 
zatrzymywani przez milicję często okazują się być towarzyszami partyjnymi, przez 
co podrywają autorytet partii9 .

Alkohol od początku towarzyszył funkcjonariuszom milicji, nie tylko od święta, 
ale również przy wykonywaniu czynności służbowych. W porównaniu z milicjantami 
jeszcze bardziej bezkarnie czuli się funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicz-
nego (dalej: UBP), zwłaszcza w placówkach powiatowych, gdzie byli prawdziwymi 
„panami na włościach”. Większość z nich była w szeregach PPR (następnie PZPR) 
i do władz wojewódzkich partii regularnie spływały skargi na ich zachowanie. La-
tem 1946 roku funkcjonariuszom milicji i pracownikom aparatu bezpieczeństwa na 
terenie Bytomia szef miejskiej instancji partyjnej zarzucał łapownictwo i pijaństwo. 
Jego zdaniem pili wszyscy – zarówno szeregowcy, jak i oficerowie. Zdesperowany 
stwierdził, że jedynie w okresie głosowania ludowego pod koniec czerwca 1946 
roku „milicja, ORMO i UB pracowały naprawdę ofiarnie i bez zarzutu, jednak za-
raz po referendum wódka i dzikie harce”10. Jesienią tego samego roku alarmowano 
z Cieszyna, że wybryki tamtejszych pracowników UBP wywołują zgorszenie wśród 
społeczeństwa, przez co spada poparcie dla PPR i zaufanie do jej członków. Funkcjo-
nariusze bezpieki prawie każdego dnia upijali się, a następnie w stanie zamroczenia 
alkoholowego wszczynali bójki na zabawach i potańcówkach, które często kończyły 
się niekontrolowanym użyciem broni palnej11. Bytom nie miał szczęścia do funkcjo-
nariuszy. Sporo z nich stanęło przed Wojewódzką Komisją Kontroli Partyjnej. Jeszcze 
w 1949 roku rozpatrywano nań sprawę milicjantów z Bytomia, którzy w poprzed-
nich latach wszczynali awantury w miejscach publicznych, podrywając autorytet 
„władzy ludowej”12 .

Pijani często tracili kontrolę nad swoim zachowaniem i dopiero po otrzeźwieniu 
dochodziła do nich świadomość wydarzeń sprzed kilkunastu godzin. W nocy z 31 
lipca na 1 sierpnia 1946 roku w restauracji o dźwięcznej, lwowskiej nazwie „Tajoj” 
w Raciborzu biesiadowali wspólnie pogranicznicy, funkcjonariusze Milicji Obywa-
telskiej (dalej: MO) i żołnierze Armii Czerwonej. Około godziny 1.30 w nocy mię-

7 APK, zespół 12/1823 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bytomiu (dalej: KM 
PZPR Bytom), sygn. 5, Sprawozdanie miesięczne KM PPR w Bytomiu za miesiąc listopad 1946 r., 
s. 37.

8 APK, zespół 12/1793 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach (da-
lej: KW PZPR Katowice), Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej (dalej: WKKP), sygn. 27, Uchwała 
WKKP z dnia 14 grudnia 1949 r., s. 48.

9 APK, KW PPR Katowice, sygn. 189, Protokół z odprawy instruktorów propagandy Komitetów Powia-
towych i Miejskich w dniu 3 III 1948 r., Katowice 8 III 1948 r., s. 119.

10 APK, KM PPR, Bytom, sygn. 5, Sprawozdanie KM PPR w Bytomiu za okres od 1 czerwca do 1 lipca 
1946 r., s. 24.

11 APK, KW PPR, sygn. 106, Wydział Organizacyjny, Wyciąg ze sprawozdania miesięcznego KP PPR 
w Cieszynie, Katowice 18 X 1946 r., s. 96.

12 APK, KW PZPR Katowice, WKKP, sygn. 28, Uchwała WKKP z dnia 19 sierpnia 1949 r., s. 36.
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dzy biesiadnikami doszło do sprzeczki, która zakończyła się karczemną awanturą. 
W ciągu kilkudziesięciu minut rozochoceni alkoholem mężczyźni zdemolowali cały 
lokal. Na pobojowisku zostali ranni dwaj żołnierze sowieccy i jeden kapitan Wojska 
Polskiego13. Z kolei zastępca komendanta miejskiego MO w Sosnowcu Mieczysław 
Borek, nie mogąc otworzyć zamkniętej bramy kamienicy, gdzie mieszkał, zbudził 
dozorcę, którego dotkliwie pobił, a jego żonę zbił po twarzy, przewrócił na ziemię 
i kopał14. Został wykluczony z PPR oraz z szeregów MO15 . 

W sprawozdaniu nadesłanym w lipcu 1948 roku do Komitetu Wojewódzkiego 
PPR przez zwierzchników miejskiej i powiatowej organizacji partyjnej w Gliwicach 
nadmierne zamiłowanie do alkoholu uznano za główną bolączkę kładącą się cieniem 
na pracy funkcjonariuszy MO. Zwłaszcza milicjanci pełniący służbę w nocy, pod pre-
tekstem pilnowania porządku, zamiast na patrolach przebywali w lokalach, całe noce 
spędzając na pijaństwie, kiedy w tym samym czasie w mieście dochodziło do awan-
tur, włamań i kradzieży16. W sierpniu 1948 roku postanowiono usunąć z zajmowa-
nego stanowisko zastępcę komendanta miejskiego MO w Sosnowcu. Jako przyczynę 
podano „pijaństwo, awantury, bicie i poniewieranie osób cywilnych, w tym ciężar-
nej kobiety, awantury w restauracjach, niepłacenie rachunków za wypitą wódkę”17 . 
W grudniu tego samego roku Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej w Katowicach 
rozpatrywała sprawę zastępcy komendanta miejskiego MO w Zabrzu Jana Pędrasia, 
któremu zarzucano, że „bardzo często upijał się do tego stopnia, iż leżał w rynszto-
ku”18. Ponadto „utrzymywał bliskie stosunki z ludźmi klasowo obcymi. Konszach-
tował się z kupcami, restauratorami i różnymi ciemnymi typami”19. Kontakty te 
bynajmniej nie miały podłoża politycznego, a ich przyczyna była prozaiczna – osoby 
te w obawie o siebie i swoje interesy zapraszały szefa milicji na zakrapianie biesiady, 
z czego on skwapliwie korzystał.

Wykluczenie z partii nie było naganą na tyle skuteczną, by ograniczyć wybryki 
funkcjonariuszy. Milicjant ze Świętochłowic Jan Piszczyk „dopuszczał się częstego 
pijaństwa, zaciągał długi po restauracjach. […] Za przejazdy taksówką na hulanki nie 
zapłacił on szoferowi 9000 zł, wykorzystując swoje stanowisko milicjanta. W stanie 
pijanym zgubił czapkę, pelerynę i teczkę. Rzeczy te znaleźli milicjanci i przynieśli 
na Komendę. […] Innego robotnika pobił na drodze, wybijając mu zęby, następnie 

13 APK, KW PPR Katowice, sygn. 113, Wydział Organizacyjny, Zestawienie meldunków o stanie bezpie-
czeństwa nadesłanych w dniu 2 sierpnia [19]46 r. z terenu województwa śląsko-dąbrowskiego, Katowi-
ce 2 VIII 1946 r., s. 69.

14 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach (dalej: AIPN Ka), sygn. 0148/398, Postano-
wienie o ukaraniu w trybie dyscyplinarnym, [Katowice 1948], k. 35.

15 AIPN Ka, sygn. 0148/398, Informacja szefa Wydziału Personalnego KG MO do KW PPR w Katowi-
cach, Warszawa 16 X 1948 r., k. 29.

16 APK, KW PPR, Wydział Organizacyjny, sygn. 107, Wyciągi ze sprawozdań miesięcznych poszczegól-
nych Komitetów Miejskich i Powiatowych PPR, Katowice 21 VII 1948 r., s. 221.

17 APK, KW PPR, sygn. 1139, WKKP, Sprawozdanie WKKP przy KW PPR w Katowicach z miesiąc sier-
pień 1948 r., Katowice 27 VIII 1948 r., s. 49. 

18 APK, KW PPR, WKKP, sygn. 1182, Uchwała WKKP przy KW PPR w Katowicach z dnia 12 grudnia 
1948 r. w sprawie Jana Pędrasia, Katowice 12 XII 1948 r., s. 38; AIPN Ka, sygn. 0242/263, Charakte-
rystyka ppor. Jana Pędrasia zastępcy komendanta miasta MO w Zabrzu, Katowice, 29 I 1949 r., b.p.

19 AIPN Ka, sygn. 0242/263, Wniosek personalny o zawieszenie w czynnościach służbowych, Katowice 
29 I 1949 r., b.p.
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kazał go zamknąć”20. W maju 1951 roku funkcjonariusz UBP w Będzinie Jerzy Ja-
kubowski po pijanemu zgubił teczkę z kartami daktyloskopijnymi osób podejrzanych 
o dokonanie włamania do internatu Społecznego Przedsiębiorstwa Budowlanego 
w Piaskach21 .

Władze partyjne i zwierzchnicy funkcjonariuszy mimo wszystko starali się po-
wstrzymać falę pijaństwa wśród członków partii i stróżów prawa. Zwłaszcza, kiedy 
ci ostatni stawali się przyczyną publicznego zgorszenia, przez co – jak twierdzono 
– „podrywali autorytet władzy ludowej”. Przykładem może być komendant poste-
runku MO w powiecie gliwickim Sylwester Mansfeld, który notorycznie upijał się, 
po czym urządzał awantury. Był ośmiokrotnie karany za pijaństwo przez swoich prze-
łożonych. Bez rezultatu. Stosownych upomnień udzielano mu również na odprawach 
funkcjonariuszy i posiedzeniach partyjnych. Do kieliszka nie zniechęciła go nawet 
nagana z ostrzeżeniem. Latem 1949 roku bawił w Katowicach, gdzie w „Gospodzie 
Ludowej” razem z kolegą wypili pół litra wódki i po parę piw. Około godziny 22.00 
opuścili ów lokal i chcieli udać się na ulicę Marii Konopnickiej. Nie znając drogi, 
zasięgnęli języka u jednego z przechodniów. Gdy zapytany również nie wiedział, 
jak trafić na rzeczoną ulicę, pijany milicjant doskoczył do niego i uderzył pistoletem 
w głowę. Z czasem, będąc pijanym, coraz częściej sięgał po broń. Na zabawie tanecz-
nej w Bycinie w maju 1950 roku pijany, w rozpiętym mundurze, zaczął wyganiać 
z sali najpierw junaków ze Służby Polsce, następnie pozostałych gości. Kiedy ci nie 
przejmowali się zaczepkami pijanego funkcjonariusza, wyciągnął pistolet, zaczął nim 
wygrażać i w końcu wystrzelił w górę. Po tym fakcie został przeniesiony z posterunku 
MO w Pławniowicach na posterunek MO w Toszku. Pozostawiony tam bez jakiejkol-
wiek kontroli, całkowicie opuścił się w pracy i niestety pił coraz więcej. Nie grzeszył 
higieną, przez co często chodził w brudnym mundurze. Zdarzało się, że leżał pijany 
w rynsztoku, skąd mieszkańcy zanosili go na posterunek. Kiedy wreszcie zgubił dwa 
pełne magazynki do pistoletu, oddano go do dyspozycji komendanta wojewódzkiego. 
I tym razem skończyło się jedynie na naganie. Dopiero jesienią 1950 roku zdecydo-
wano o usunięciu go z szeregów MO, poniechano przy tym skierowania sprawy do 
sądu, gdyż uznano, że przyczyną „zatracenia wszelkich walorów moralnych” było 
doświadczenie biedy w dzieciństwie. Ponadto wzięto pod uwagę, że Mansfeld był ro-
dowitym Górnoślązakiem, a nie chciano, by sprawa ta odbiła się echem wśród funk-
cjonariuszy MO rekrutujących się spośród ludności rodzimej. Pomimo to w kwietniu 
1951 roku postanowiono usunąć go z szeregów PZPR22 . 

Wiosną 1951 roku na partyjnej wokandzie stanęła sprawa komendanta powia-
towego MO w Pszczynie, który był organizatorem pijackich libacji w pszczyńskim 
hotelu. Jego karierę przypieczętowały „gościnne występy” na dworcu kolejowym 

20 APK, KW PZPR Katowice, WKKP, sygn. 41, Uchwała WKKP z dnia 16 grudnia 1949 r., s. 150.
21 AIPN Ka, sygn. 0192/20, Raport z przeprowadzonego dochodzenia w sprawie przeciwko p.o. kierow-

nika referatu II PUBP w Będzinie sierż. Jerzemu Jakubowskiemu, Katowice 22 V 1951 r., b.p.; APK, 
KW PZPR Katowice, WKKP, sygn. 34, Uchwała WKKP z dnia 18 lutego 1952 r., s. 8.

22 APK, KW PZPR Katowice, WKKP, sygn. 38, Uchwała CKKP przy KC PZPR w Warszawie, Warszawa 
27 IV 1951 r., s. 64; AIPN Ka, sygn. 195/300, Postanowienie o ukaraniu w trybie dyscyplinarnym, 
Katowice 22 IX 1949 r., k. 29; AIPN Ka, sygn. 195/300, Charakterystyka Mansfeld Sylwestra, Gliwice 
25 II 1950 r., k. 32; AIPN Ka, sygn. 195/300, Wniosek o ukaranie w trybie dyscyplinarnym, Katowice 
24 VI 1950 r., k. 34; AIPN Ka, sygn. 195/300, Postanowienie o zwolnieniu w trybie dyscyplinarnym, 
Katowice 15 II 1951 r., k. 37.



BoguSław Tracz

164

w Dąbrowie Górniczej, gdzie pijany bił i kopał szeregowych milicjantów, jednemu 
z nich wybijając całe uzębienie23. Pijani funkcjonariusze w różny sposób podrywali 
autorytet władzy. Przykładem może być pracownik Powiatowego Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego (dalej: PUBP) w Zawierciu Władysław Kurek, który upijał 
się do tego stopnia, że zdarzało mu się leżeć „z całym przyrodzeniem na wierzchu”, 
a kiedy indziej całkowicie zamroczony próbował odjechać spod restauracji rowe-
rem, z którego nieustannie spadał24. Tragikomiczny wydaje się być wybryk członka 
ORMO z Zawiercia, którego spotkał instruktor tamtejszego Komitetu Powiatowego 
PZPR w trakcie wyborów parlamentarnych jesienią 1952 roku. Ormowiec i towa-
rzyszący mu członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej byli tak pijani, że dosłownie 
tarzali się błocie, próbując jednocześnie dostarczyć spisy wyborców do Prezydium 
Gminnej Rady Narodowej25 . 

Wart przytoczenia jest również przypadek jednego z aktywistów PZPR w Bę-
dzinie, który „pożyczył” od swojego kolegi w pracy zegarek i nie chciał go zwrócić. 
Właściciel czasomierza poinformował o tym Komitet Wojewódzki w Katowicach. 
W tej sytuacji przełożeni kazali mu się stawić do siedziby Komitetu Wojewódzkiego. 
Podejrzany o kradzież stawił się w budynku na placu Dzierżyńskiego w Katowicach 
w stanie tak silnego upojenia alkoholowego, że nie był w stanie utrzymać się na 
nogach. Na dodatek w sekretariacie wszczął głośną awanturę i przerażona sekre-
tarka salwowała się ucieczką26. Wszystko to obserwowali postronni petenci, którzy 
w różnych sprawach przychodzili do Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Z kolei jeden 
z nauczycieli, wykładowca w Państwowej Szkole Górniczo-Hutniczej w Dąbrowie 
Górniczej, również członek PZPR, został usunięty ze szkoły i wykluczony z partii, 
gdyż nie dość, iż często przychodził do pracy nietrzeźwy i w takim stanie prowadził 
zajęcia, to na domiar złego pojechał z uczniami na pogrzeb jednego z towarzyszy 
do Krakowa i tam na cmentarzu przewracał się27. Jesienią 1952 roku pracownicy 
referatu sprawozdawczego Komitetu Wojewódzkiego PZPR odnotowali, że na tere-
nie Świętochłowic zaobserwowano „rozpijanie się członków partii”. Do aktywnych 
w tym procederze należał m.in. sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej huty 
„Silesia”, któremu zdarzało się, że wraz z innymi towarzyszami pił kilka dni bez 
przerwy. Przepił nawet pieniądze ze składek partyjnych28. Tragikomiczna jest histo-
ria sekretarza Podstawowej Organizacji Partyjnej jednego z zakładów w Dębieńsku 
(Czerwionka-Leszczyny), który upijał się do tego stopnia, że zanieczyszczał sypialnie 
w hotelu robotniczym29 .

Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej różnie podchodziła do tego typu „wy-
bryków”. W wielu przypadkach kończyło się jedynie na naganie partyjnej z ostrze-

23 APK, KW PZPR Katowice, WKKP, sygn. 31, Uchwała WKKP z dnia 12 maja 1951 r., s. 80.
24 AIPN Ka, sygn. 225/141, Raport st. referenta Referatu V PUBP w Zawierciu do szefa PUBP w Zawier-

ciu, Zawiercie 23 VIII 1950 r., b.p.
25 APK, KW PZPR Katowice, Wydział Organizacyjny, sygn. 36, Wewnętrzny biuletyn informacyjny Refe-

ratu Sprawozdawczego, Katowice 30 IX 1952 r., s. 53.
26 APK, KW PZPR Katowice, WKKP, sygn. 28, Uchwała WKKP z dnia 15 kwietnia 1949 r., s. 57.
27 APK, KW PZPR Katowice, WKKP, sygn. 28, Uchwała WKKP z dnia 16 września 1949 r., s. 30.
28 APK, KW PZPR Katowice, Wydział Organizacyjny, sygn. 36, Wewnętrzny biuletyn informacyjny Refe-

ratu Sprawozdawczego, Katowice 4 X 1952 r., s. 105.
29 APK, KW PZPR Katowice, WKKP, sygn. 38, Uchwała WKPP z dnia 30 czerwca 1951 r., s. 175.
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żeniem, a jako okoliczność łagodzącą brano pod uwagę przede wszystkim wiek i ro-
botnicze pochodzenie sprawców30. Choć zdarzało się, że osoby będące sprawcami 
publicznych pijackich brewerii usuwano z szeregów partii, a funkcjonariuszy MO 
i UBP pociągano do odpowiedzialności dyscyplinarnej, włącznie z karą wydalania ze 
służby, to jednak nie sposób było zatrzeć wrażenia, że przedstawiciele władzy pili.

W jednym ze sprawozdań sporządzonych w lipcu 1950 roku w Komitecie Powia-
towym PZPR w Pszczynie informowano władze wojewódzkie partii, że członkowie 
Komitetów Gminnych (m.in. w Bieruniu Starym i Kobiórze) regularnie przycho-
dzili na zebrania partyjne kompletnie pijani, a na zebraniach Związku Samopomo-
cy Chłopskiej zawsze był ktoś nietrzeźwy31. W tym samym czasie w Zabrzu jeden 
z pracowników aparatu partyjnego donosił, że „wielu towarzyszy przesiaduje w re-
stauracjach, upija się i często przy kieliszkach zastawiają się legitymacjami partyjny-
mi”32. Do kieliszka lubili zaglądnąć zarówno szeregowi członkowie partii, jak i lokalni 
liderzy. W listopadzie 1950 roku usunięto z partii I sekretarza Komitetu Miejskiego 
PZPR w Lublińcu Mariana Pasternaka, który znany był ze skłonności do alkoholu 
jeszcze przed nominacją na szefa miejskiej instancji partyjnej i bynajmniej nie po-
rzucił swych alkoholowych przyzwyczajeń w okresie sprawowania tej funkcji. Nie 
dość, że „nadal oddawał się temu nałogowi”, to na dodatek „dopuścił się do tego, 
że z Komitetu Partii chciał zrobić gospodę, przynosząc alkohol i tam urządzał pijań-
stwo z różnymi towarzyszami partyjnymi, których po uraczeniu alkoholem nocował 
w budynku Komitetu Miejskiego”33. Sprawa stała się głośna poza Lublińcem. W tej 
sytuacji postanowiono wykluczyć go z partii, a kierownika Wydziału Rolnego i kie-
rownika Wydziału Personalnego tego komitetu „zdjąć z pracy partyjnej” i udzielić na-
gany z ostrzeżeniem34. Co ciekawe, już cztery lata wcześniej, w styczniu 1946 roku, 
uznano, że Marian Pasternak nie nadawał się do pracy w aparacie bezpieczeństwa (od 
sierpnia 1945 roku zatrudniony był w PUBP w Lublińcu)35 .

Wyprawy propagandowe w tzw. teren bardzo często, ku zmartwieniu władz par-
tyjnych, kończyły się pijaństwem. Przykładem może być zespół artystyczny złożony 
z członków PZPR z Częstochowy, który 1 maja 1952 roku zawitał z okazji Święta 
Pracy do gminy Lipie. Podczas przeciągającej się akademii cześć członków zespołu 
udała się do pobliskiego lasu. Tam spożywano alkohol. To spowodowało, że „artyści” 
spili się do nieprzytomności, co było odpowiednio komentowane przez miejscową 
ludność36 .

Latem, w okresie żniw, organizowano tzw. dni łączności miasta ze wsią, w czasie 
których członkowie partii i organizacji młodzieżowych mieli pomagać rolnikom przy 
żniwach. W praktyce pomoc wyglądała różnie, często pozostając w sferze teorii. 

30 Tamże, s. 160.
31 APK, KW PZPR, Katowice, Wydział Organizacyjny, sygn. 2, Wewnętrzny biuletyn informacyjny Refe-

ratu Sprawozdawczego, Katowice 4 VII 1950 r., s. 6.
32 Tamże, s. 11.
33 APK, KW PZPR Katowice, WKKP, sygn. 41, Uchwała WKPP z dnia 20 listopada 1950 r., s. 24.
34 APK, KW PZPR Katowice, WKKP, sygn. 301/V/2, t. 1, Protokół z posiedzenia plenum WKKP w Ka-

towicach z dnia 28 listopada 1950 r., k. 4.
35 AIPN Ka, sygn. 0227/537, Przebieg służby Mariana Pasternaka, b.p.
36 APK, KW PZPR Katowice, WKKP, sygn. 301/V/2/, t. 2, Protokół z plenarnego posiedzenia WKKP 

w Katowicach z dnia 5 maja 1952 r., s. 51.
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Szef Komitetu Gminnego PZPR w Ciasnej koło Lublińca latem 1950 roku narze-
kał, że „członkowie spółdzielni produkcyjnej w Jeżowej nie życzą sobie takich ekip 
łączności, jak ta z kopalni »Pstrowski«, gdzie towarzystwo w większości urzędnicze 
w asyście pań przyjechało do spółdzielni w celu pomocy przy żniwach, jednak za-
miast pomóc, z pobliskiej wioski przywieźli wódkę, porozpijali się i przy akompa-
niamencie harmonii urządzili sobie zabawę”37. Naganą partyjną dla członkini PZPR 
z Bytomia zakończył się jej udział w wyjeździe ekipy łączności miasta ze wsią w lipcu 
1950 roku, kiedy to nie dość, że upiła się i pod wpływem alkoholu „zachowywała 
się nienależycie”, to na dodatek „sama kupiła wódki dla uczestników wycieczki”. 
Tego samego lata w trakcie wycieczki do Koźla urządzonej przez katowicką Centralę 
Rolniczej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Katowicach w ramach akcji łączności 
miasta ze wsią kierownik Referatu Ochrony Przemysłu Samopomocy Chłopskiej 
wszczął awanturę, przy czym pobił kolbą pistoletu kierownika hotelu i jego żonę, 
która była w ósmym miesiącu ciąży. Małżonkowie odnieśli dotkliwe obrażenia ciele-
sne, na co przedłożyli stosowne świadectwa lekarskie38 .

W pierwszych latach po wojnie wielu pracowników administracji państwowej, 
członków PPR miało prawo do posiadania służbowej broni palnej. Broń, co zrozumia-
łe, nosili również funkcjonariusze MO i UBP oraz innych formacji mundurowych. 
Wielu z nich nie rozstawało się z podręcznym pistoletem również po służbie, a nie-
którzy robili zeń użytek, niestety nie zawsze zgodnie z przepisami. W lutym 1945 
roku pijani funkcjonariusze Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (dalej: 
MUBP) w Chorzowie w trakcie rewizji w prywatnym mieszkaniu (na którą nota bene 
nie posiadali zezwolenia) strzelali do mebli, po czym zmusili właścicielkę do zrobie-
nia im kolacji i postawienia wódki39. Tym razem obeszło się bez tragedii, co niestety 
nie było regułą. Kiedy 28 grudnia 1946 roku funkcjonariusz WUBP w Katowicach 
Bernard Goraus bawił w sali jadalnej przy kopalni „Kleofas” w Katowicach-Załę-
żu, w pewnej chwili mocno pijany zaczął się awanturować, żądając otwarcia drzwi 
prowadzących na zaplecze bufetu. Kiedy nikt nie kwapił się, by spełnić jego proś-
bę, wyciągnął pistolet i wystrzelił w sufit. Na odgłos wystrzału zareagowało dwóch 
członków ORMO obecnych na zabawie. Jeden z nich wdał się w utarczkę słowną 
z pijanym, na co ten wystrzelił w jego stronę. Kula przeszyła ciało ormowca i raniła 
w udo stojącego za nim mężczyznę. Obydwaj osunęli się na ziemię, a pijany funk-
cjonariusz przez dłuższą chwilę wygrażał pistoletem i nie pozwolił udzielić pomocy. 
Ranny ormowiec zmarł40. Rok później, w grudniu 1947 roku doszło do tragicznego 
wypadku w Sosnowcu-Zagórzu, gdzie pijany pracownik UBP w Sosnowcu postrzelił 
jednego z mieszkańców miasteczka41 . 

37 APK, KW PZPR Katowice, Wydział Organizacyjny, sygn. 4, Wewnętrzny biuletyn informacyjny Refe-
ratu Sprawozdawczego, Katowice 14 VIII 1950 r., s. 133.

38 APK, KW PZPR Katowice, WKKP, sygn. 41, Uchwała WKPP z dnia 7 grudnia 1950 r., s. 6.
39 AIPN Ka, sygn. 04/4982, Akt oskarżenia przeciwko funkcjonariuszom MUBP z Chorzowa Romanowi 

Starzyckiemu i Bernardowi Krempcowi, Katowice 28 III 1946 r., k. 20–21.
40 AIPN Ka, sygn. 04/3418, Pismo w sprawie zajść w dniu 28 grudnia 1946 r., Katowice 2 I 1947 r., k. 5; 

AIPN Ka, sygn. 04/3418, Pismo naczelnika Wydziału ds. Funkcjonariuszy do szefa WUBP w Katowi-
cach w sprawie funkcjonariusza Bernarda Gorausa, Katowice 2 I 1947 r., k. 11.

41 APK, KW PZPR Katowice, WKKP, sygn. 28, Uchwała WKKP z dnia 26 sierpnia 1949 r., s. 37.
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Wiosna 1948 roku była wyjątkowo obfita w wybryki funkcjonariuszy UB. Do 
tragicznego wypadku doszło w jednym z miasteczek powiatu raciborskiego, gdzie 
referent PUBP w Raciborzu w stanie kompletnego zamroczenia alkoholowego na 
oczach zebranej ludności z niewyjaśnionych powodów bił jednego z mieszkańców 
pistoletem po głowie. Kiedy ten zapewne opadł z sił, pijany zaczął znęcać się nad jego 
żoną. Bił tak mocno, że złamał jej rękę i obojczyk, a następnie do leżącej już u jego 
stóp wystrzelił z pistoletu, prosto w głowę. Z kolei w Katowicach kierownik sekcji 
budowlanej WUBP wspólnie z oficerem kwaterunkowym udali się w godzinach służ-
bowych do jednego z katowickich lokali, gdzie serwowano alkohol. Po kilku godzi-
nach wódka odebrała im władzę właściwego osądzenia sytuacji i wszczęli awanturę, 
która skończyła się interwencją milicji. Pijani pracownicy WUBP postanowili użyć 
broni. Kula wystrzelona z pistoletu kierownika sekcji budowlanej trafiła jego kompa-
na, który zginął na miejscu42 .

W tych samych dniach bawił u rodziny w Sosnowcu starszy referent PUBP w Za-
wierciu Zygmunt Samiec, który 20 marca 1948 roku spędził wraz z kompanem od 
kieliszka w sosnowieckich lokalach. Kiedy w późnych godzinach, zataczając się, wra-
cali do domu, napotkali na swej drodze czterech mieszkańców Sosnowca. Funkcjo-
nariusz UB bez powodu wyciągnął pistolet i nie namyślając się, oddał kilka strzałów 
w stronę jednego z mężczyzn. Jak się później okazało zabity był żonaty i miał dwój-
kę dzieci. Krewki funkcjonariusz tłumaczył się, że wyciągał papierośnicę z kieszeni 
płaszcza, w której miał również pistolet służbowy. Sąd nie dał wiary jego tłumacze-
niem i skazał go na dwa lata więzienia43. Wyrok ten i tak wydaje się niski, biorąc pod 
uwagę, że zginął niewinny człowiek. 

Tym razem jednak przebrała się miarka. W rozkazie nr 11 z 26 marca 1948 roku 
szef WUBP w Katowicach płk Stefan Antosiewicz kategorycznie zabronił swoim 
podwładnym, aż do odwołania, przebywać w lokalach, gdzie sprzedawany był alko-
hol, a wszystkim pracownikom nieoperatywnym w powiatowych i miejskich UBP 
kazał odebrać broń44. Jak pokazała praktyka, rozkaz ów niewiele zmienił. W dzień 
targowy w połowie listopada 1948 roku szef PUBP w Wołczynie wraz z zastępcą sta-
rosty i przewodniczącym Powiatowej Rady Narodowej bawili w restauracji „U Ga-
jewskiego”, gdzie „popijając wywołali awanturę, bijąc się po mordach, używając na-
czyń i krzeseł”. Całemu zajściu przyglądały się tłumy ludzi przybyłych na targowisko 
w Kluczborku45 . 

Zdarzały się i takie wybryki, jak ten, który popełnił pracownik katowickiego 
WUBP – będąc 20 marca 1949 roku służbowo w Częstochowie, upił się i w stanie 
zamroczenia alkoholowego strzelał z pistoletu do wizerunku Chrystusa. Będących 
z nim pozostałych funkcjonariuszy UB, którzy chcieli go uspokoić, obrzucił stekiem 
wulgaryzmów i nie dał sobie odebrać pistoletu. Trzy miesiące później na zabawie 

42 IPN Ka, sygn. 0103/14, t. 1, Rozkaz nr 11 szefa WUBP w Katowicach z 26 marca 1948 r. wraz z uza-
sadnieniem, k. 129.

43 AIPN Ka, sygn. 238/2267, Raport, Katowice 24 III 1948 r., k. 18; AIPN Ka, sygn. 238/2267, Wyrok 
w imieniu RP, Katowice 7 VI 1948 r., k. 69–70.

44 AIPN Ka, sygn. 0103/14, t. 1, Rozkaz nr 11 szefa WUBP w Katowicach z 26 marca 1948 r. wraz z uza-
sadnieniem, k. 130.

45 APK, KW PPR, sygn. 1139, Opis pisma Teofila Gawdzika do KC PPR w Warszawie dot. sytuacji w po-
wiecie kluczborskim, Wołczyn 16 XI 1948 r., s. 81. 
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Związku Kolejarzy w Częstochowie znów spił się do nieprzytomności, a chcącym go 
uspokoić, groził pistoletem. Tym razem na szczęście nie doszło do tragedii46 . „Nie-
ostrożne obchodzenie się z bronią w stanie nietrzeźwym” było jednak przyczyną 
zabójstwa, którego latem 1949 roku dopuścił się referent Referatu Ochrony w cho-
rzowskiej Hucie Kościuszko. Zabójcę wykluczono z szeregów PZPR, a Wojskowy 
Sąd Rejonowy w Katowicach skazał go na dwa lata pozbawienia wolności47 . 

Z kolei Józef Mayer, zatrudniony w UBP w Gliwicach, we wrześniu 1950 roku 
wdał się w sprzeczkę w gospodzie i pobił do nieprzytomności swoich adwersarzy, 
zadając im ciosy w głowę kolbą pistoletu. Zatrzymany i osadzony w areszcie, nie 
zraził się tym faktem. Urządził tam libację, do udziału w której zaprosił komendanta 
więzienia. Co więcej, biesiadnicy – jak napisano – „usiłowali zniewolić” przetrzymy-
waną wówczas w areszcie młodą dziewczynę. Tym razem sprawy nie udało się już 
zatuszować. Krewkiego funkcjonariusza skazano na 18 miesięcy pozbawienia wol-
ności i wykluczono z partii48. Bicie pistoletem po pijanemu i wywołanie strzelaniny 
na głównej ulicy miasta było również przyczyną pociągnięcia w grudniu 1953 roku 
do odpowiedzialności referenta sekcji V UBP w Gliwicach49. Zdarzało się, że broń 
służbowa, którą nosili przy sobie funkcjonariusze, trafiała w niepowołane ręce, jak 
na przykład 2 października 1951 roku, kiedy to w lokalu „Bar Hutnika” w Święto-
chłowicach raczył się alkoholem funkcjonariusz MO w towarzystwie dyrektora i ma-
gazyniera fabryki makaronu w tym mieście. W pewnej chwili milicjant usnął przy 
stole. Towarzysze imprezy zabrali mu dokumenty i pistolet. Kiedy milicjant ocknął 
się, wszyscy opuścili szynk i udali się na dworzec kolejowy w Świętochłowicach. Tam 
zmorzony alkoholem milicjant znów usnął. Wtedy jeden ze współbiesiadników znów 
zabrał mu pistolet i strzelał na wiwat50 .

Czasami jednak kara była nieadekwatna do czynu, jak w przypadku Henryka Ho-
łowińskiego z PUBP w Świętochłowicach, który otrzymał zaledwie naganę z ostrze-
żeniem po tym, jak w czasie awantury, którą wywołał, zginął jeden z pracowników 
Urzędu. Po tym tragicznym wydarzeniu przeniesiono go jedynie na niższe stanowisko 
do PUBP w Bytomiu, gdzie dalej „uprawiał pijaństwo, za co był kilkukrotnie upomi-
nany”. Bez skutku. Wreszcie trafił do WUBP w Katowicach. I tam musiał dalej pić, 
skoro ostatecznie w listopadzie 1951 roku podjęto decyzję o usunięciu go z partii51 . 

Zachowanie terenowych funkcjonariuszy nie powinno dziwić, skoro przywołany 
już wcześniej sam szef PUBP w Katowicach (z siedzibą w Świętochłowicach) Lucjan 
Bereda nie świecił przykładem. W czerwcu 1950 roku udał się służbowym samocho-
dem, w towarzystwie swojego zastępcy ppor. Czesława Gęborskiego i pracownika 

46 APK, KW PZPR Katowice, WKKP, sygn. 31, Uchwała WKKP w Katowicach z 23 grudnia 1950 r., 
s. 115.

47 APK, KW PZPR Katowice, 43, Uchwała WKKP z dnia 15 lipca 1949 r., s. 79.
48 APK, KW PZPR, WKKP, sygn. 38, Uchwała WKKP w Katowicach z dnia 17 lutego 1952 r., s. 466.
49 AIPN Ka, sygn. 0215/31, Raport zastępcy szefa UBP w Gliwicach do szefa WUBP w Katowicach, 

Gliwice 16 XII 1953 r., b.p.
50 APK, KW PZPR Katowice, Wydział Organizacyjny, 13, Wewnętrzny biuletyn informacyjny Referatu 

Sprawozdawczego, Katowice 3 X 1951 r., s. 24; AIPN Ka, 197/114, Memorandum w sprawie dzielni-
cowego KM MO Świętochłowice plut. Augustyna Wojtek, Katowice 30 X 1952 r., k. 46.

51 APK, KW PZPR, WKKP, sygn. 32, Uchwała WKKP w Katowicach z dnia 27 listopada 1951 r., s. 10; 
AIPN Ka, sygn. 0215/164, Uchwała WKKP w Katowicach z dnia 27 listopada 1951 r., k. 59.
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PUBP chor. Tadeusza Lewandowskiego, do Opola z zamiarem złożenia wizyty zna-
jomym i przy okazji odwiedzenia rodziny. Już w czasie podróży mężczyźni raczyli się 
w samochodzie alkoholem, którym częstowali również kierowcę. Wizyta w Opolu 
przedłużyła się do czterech dni, w których trakcie raczono się wszelkimi trunkami 
w lokalach i w prywatnych mieszkaniach. Kara 21 dnia aresztu i jednorazowego po-
trącenia 50% poborów niewiele nauczyła funkcjonariusza. W listopadzie 1950 roku, 
w okresie tzw. ostrego pogotowia w związku z wymianą pieniędzy, udał się służbo-
wym samochodem na kontrolę Referatu Ochrony do Chorzowa. Tam okazało się, że 
maszynistka zatrudniona w tym referacie poprosiła o wcześniejsze zwolnienie, gdyż 
tego dnia o 15.00 miała uczestniczyć w kursie kancelaryjnym. Breda zaoferował, że 
ją podwiezie. W Katowicach namówił ją, by nie szła na kurs, ale dała zaprosić się 
na obiad. W towarzystwie szofera udali się do restauracji, gdzie zamówiono posiłki 
i pół litra wódki. Trudno powiedzieć, ile dokładnie wypito. Cała trójka opuściła lokal 
i wsiadła do samochodu. Obrano kierunek na Bytom, po czym Breda zdecydował, by 
udać się do Opola. Zamroczona alkoholem kobieta usnęła w aucie. Również nietrzeź-
wy kierowca w połowie drogi zaczął tracić panowanie nad kierownicą. W tej sytuacji 
Breda sam siadł za kółkiem, a kierowca siadł obok śpiącej maszynistki na tylnym 
siedzeniu i po chwili również usnął. Funkcjonariusz szczęśliwie dojechał do Opo-
la, gdzie odwiedził swojego ojca, po czym zapragnął zajrzeć jeszcze do znajomych. 
Wsiadł do samochodu, gdzie wciąż spali kierowca i maszynistka. Ruszył i po chwili 
uderzył autem w przydrożne drzewo. Wypadek nie przeszkodził, aby po opatrzeniu 
rannej maszynistki i zabezpieczeniu rozbitego auta kontynuować libację w mieszka-
niu zaprzyjaźnionego restauratora. Z dochodzenia przeprowadzonego w tej sprawie 
wynika, że Lucjan Bereda „lubił wypić”, a przy tym nadużywał stanowiska służbo-
wego, dopuścił do rozluźnienia dyscypliny w Urzędzie, nakłaniał podwładnych do 
składania fałszywych zeznań w jego sprawie i nie reagował na popełniane przez nich 
wykroczenia. Decyzją Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej w styczniu 1951 
roku Beredę usunięto z partii52. Sprawę skierowano do Sądu. Wyrokiem Wojsko-
wego Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 26 maja 1951 roku skazano go na dwa 
lata więzienia. Jednak w tym przypadku uwzględniono apelację i Najwyższy Sąd 
Wojskowy wyrokiem z dnia 27 lipca 1951 roku zmniejszył mu karę do 18 miesięcy 
pozbawienia wolności53 .

W Tarnowskich Górach funkcjonariusze UB lubili raczyć się alkoholem w restau-
racji „Pod Lipami” na Rynku oraz oczywiście w kasynie wojskowym, gdzie było się 
mniej narażonym na postronnych gości i gapiów. Jeden z nich spędził nawet w tymże 
kasynie 14-dniowy urlop, gdzie w przerwach między alkoholowym zamroczeniem 
wyzywał obelgami oficerów WP i własną żonę, która przychodziła tam zapewne, by 

52 APK, KW PZPR, WKKP, sygn. 301/V/9/3, Uchwała WKKP w Katowicach z dnia 30 stycznia 1951 r., 
s. 8.

53 AIPN Ka, sygn. 0213/345, Raport po rozpatrzeniu materiałów dochodzenia w sprawie funkcjonariuszy 
PUBP Katowice, Warszawa 21 VI 1950 r., k. 9; AIPN Ka, sygn. 0213/345, Raport po rozpatrzeniu 
materiałów dochodzenia w sprawie ppor. Lucjana Beredy, szefa PUBP Katowice, Warszawa 9 I 1951 r., 
k. 99–104; D. Węgrzyn: Bereda Lucjan. [W:] Kadra bezpieki 1945–1990. Obsada stanowisk kierow-
niczych aparatu bezpieczeństwa w województwach śląskim/katowickim, bielskim i częstochowskim. Red. 
W. Dubiański, A. Dziuba, A. Dziurok. Katowice 2009, s. 126.



BoguSław Tracz

170

zmusić go do powrotu do domu54. Nie stronił od alkoholu również młodszy refe-
rent tego urzędu Dionizy Poniatowski. W październiku 1948 roku został zatrzymany 
przez patrol MO w Będzinie, gdy awanturował się i zaczepiał przechodniów55. Innym 
razem, podczas popijawy w Gospodzie Śląskiej, w lipcu 1951 roku, kiedy bufetowa 
odmówiła mu podania kolejnej porcji alkoholu, zwyzywał ją i uderzył, a cały incy-
dent spowodował karczemną awanturę. Funkcjonariusza potraktowano jednak nad-
zwyczaj łagodnie. Wykluczono go z grona członków PZPR, z możliwością odwołania 
się po dwóch latach56 . 

Symptomatyczny był PUBP w Rybniku, gdzie alkoholowym ekscesom funkcjo-
nariuszy towarzyszyły liczne wykroczenia. Ich apogeum nastąpiło w okresie, kiedy 
szefem rybnickiego PUBP był Marian Wróbel, choć i jego następcy nie stronili do al-
koholu57. W październiku 1945 roku na stanowisko oficera śledczego do tamtejszego 
urzędu został skierowany Józef Humeniak. Tam szybko znalazł wspólny język z in-
nymi miłośnikami mocnych trunków zatrudnionymi w Urzędzie. Kierownik PUBP 
w Rybniku informował w grudniu 1945 roku swoich przełożonych, że oficer śledczy 
Józef Humeniak „jest alkoholikiem, w wódce jest awanturnikiem. Ponieważ u niego 
zdarza się to dość często, dlatego prosimy o przeniesienie na inny powiat”, jedno-
cześnie, o dziwo zaznaczył, że „jest dobrym pracownikiem”58. Kilkakrotnie karany 
dyscyplinarnie za awantury po pijanemu, jednak bez rezultatu, został dyscyplinarnie 
przeniesiony do Olesna59. W odręcznym zobowiązaniu napisał: „Zobowiązuję się nie 
używać alkoholu w lokalach publicznych ani na zabawach prywatnych i zachowywać 
się moralnie wobec społeczeństwa, przytem spełniać sumiennie swoje obowiązki 
w organach Bezpieczeństwa Publicznego”60. Słowa pozostawione na papierze nijak 
nie przełożyły się na jego zachowanie. Pił jak wcześniej i co raz wszczynał awantury. 
A to przewrócił stojak z kiełbasami u rzeźnika, a to pijany straszył pracowników 
spółdzielni w Kochłowicach, że wysadzi w powietrze budynek, w którym się przed 
nim zamknęli, kiedy pijany awanturował się. Co raz wdawał się w bójki i utarczki 
słowne. Przełożeni usprawiedliwiali go jednak, że miał zasługi „w walce z reakcją” 
oraz działaniach w trakcie tzw. referendum ludowego w 1946 roku i w okresie po-
przedzającym wybory w styczniu 1947 roku, za co został odznaczony Brązowym 
Krzyżem Zasługi. 

Wreszcie w kwietniu 1948 roku stwierdzono, że „wymierzane mu kary dyscy-
plinarne i udzielane upomnienia nie wywołały żadnego wpływu na jego poprawę, 
przy czym staczał się on coraz niżej pod względem moralnym, aż wreszcie stał się 

54 APK, KW PZPR Katowice, WKKP, sygn. 32, Uchwała WKKP w Katowicach z dnia 31 stycznia 1951 r., 
s. 23.

55 AIPN Ka, 0174/245, Raport w sprawie Dionizego Poniatowskiego, Katowice 5 X 1948 r., b.p.
56 AIPN Ka, 0174/245, Raport w sprawie Dionizego Poniatowskiego, Katowice 28 VII 1951 r., b.p.; APK, 

KW PZPR Katowice, WKKP, 41, Uchwala WKKP w Katowicach z dnia 14 sierpnia 1951 r., k. 440.
57 Więcej o sytuacji w PUBP w Rybniku zob. D. Węgrzyn: Struktury bezprawia. Kadry Urzędu Bezpie-

czeństwa w powiecie rybnickim (1945–1947). Katowice–Czerwionka–Leszczyny 2008, passim.
58 AIPN Ka, sygn. 0173/193, Raport do Wydziału Personalnego WUBP w Katowicach, Rybnik 19 XII 

1945 r., k. 27; D. Węgrzyn: Struktury…, s. 169.
59 AIPN Ka, sygn.0173/193, Charakterystyka służbowa Józefa Humeniaka, Olesno 20 XI 1947 r., k. 45. 
60 AIPN Ka, sygn.0173/193, Zobowiązanie, Olesno 9 I 1948 r., k. 46.
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elementem bezwartościowym i szkodliwym w aparacie bezpieczeństwa”61 . Jednak 
i tym razem skończyło się tylko na 14-dniowym areszcie i przeniesieniem do pracy 
na teren innego powiatu. Trafił do PUBP w Tarnowskich Górach, gdzie nie zaprze-
stał picia, urządzał awantury, podczas których wdawał się w bójki. Podczas urlopu 
rzekomo „pomagał”, bez zgody przełożonych, swojej żonie zatrudnionej w kasynie 
PUBP. Skutek owej pomocy był taki, że codziennie przez dwa tygodnie widywano go 
kompletnie pijanego. Kiedy wreszcie pobił żonę w miejscu publicznym i zwyzywał 
oficera WP, przebrała się miarka, tym bardziej że żona i córka również były zatrud-
nione w PUBP. Decyzją Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej 3 sierpnia 1950 
roku został wykluczony z partii. I to nie zrobiło na nim wrażenia. Pił dalej. Dyscypli-
narnie usunięto go z szeregów Bezpieczeństwa Publicznego dopiero 30 listopada tego 
roku, po tym jak pobrał zlecenie na kolejowy bilet kredytowy bez wiedzy swojego 
przełożonego62 .

Do legendy przeszły wyczyny Kazimierza Szlęka, w latach 1946–1950 szefa 
PUBP w Rybniku. W kwietniu 1950 roku przeniesiono go na szefa PUBP w Gliwi-
cach, gdyż – jak stwierdzono – „osłabił swą czujność, zajmując się dziewczynkami 
i hulanką”. Jego wyczyny szybko stały się tajemnicą poliszynela i były szeroko ko-
mentowane przez mieszkańców miasta i powiatu. Tym razem jednak władze PZPR 
okazały się bardziej wyrozumiałe i szefowi rybnickiej bezpieki udzielono jedynie 
nagany partyjnej63 . 

Nieprawdopodobną energią i zaiste ułańską fantazją cechował się funkcjonariusz 
z Komendy Miasta MO w Bytomiu Henryk Januszkiewicz, którego często przyła-
pywano na pijaństwie w czasie służby i umilaniu sobie wieczorów w towarzystwie 
kobiet lekkich obyczajów64. Wielokrotnie upominany przez swoich zwierzchników, 
za każdym razem przyrzekał poprawę, ostatecznie nie dotrzymując słowa. Feralne-
go 19 kwietnia 1951 roku około godziny 15.00 spotkał w restauracji znajomych, 
z którymi zasiadł do wódki. Następnie uczestnicy biesiady pojechali do Ptakowic 
i tam późnym popołudniem kontynuowali libację. W pewnej chwili pijany milicjant 
wyciągnął pistolet i zaczął strzelać do koni ciągnących furmankę. Kiedy powożący 
furmanką zwrócił mu uwagę, został przez niego pobity rewolwerem. Jeszcze tego sa-
mego dnia wieczorem dotarł do Zabrza, gdzie dalej biesiadował w restauracji „Przo-
downik”. Podczas zatargu z kelnerem próbował udowodnić swoje racje za pomocą 
broni palnej, tym razem na szczęście pistolet zaciął się. Skończyło się na bójce. Został 
wreszcie zatrzymany przez funkcjonariuszy MO i odstawiony do macierzystej ko-
mendy w Bytomiu65. Podczas dochodzenia w jego sprawie okazało się, w okresie od 
marca do listopada 1947 roku, kiedy był zatrudniony w straży leśnej przy Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Opolu, zdarzało mu się „bezprawnie używać broni w stanie 

61 AIPN Ka, sygn.0173/193, Raport w sprawie Józefa Humeniaka, Katowice 27 IV 1948 r., k. 48.
62 AIPN Ka, sygn.0173/193, Raport w sprawie Józefa Humeniaka, Katowice 16 XI 1950 r., k. 61–62.
63 APK, KW PZPR, WKKP, sygn. 44, Uchwała WKKP w Katowicach z dnia 23 grudnia 1950 r., s. 159; 

D. Węgrzyn: Struktury…, s. 247.
64 AIPN Ka, sygn. 0180/260, Charakterystyka wywiadowcy Referatu III Sekcji III KMMO w Bytomiu 

Henryka Januszkiewicza, Bytom 23 XII 1950 r., k. 19, 22; AIPN Ka, sygn. 238/3736, Akt oskarżenia 
przeciwko funkcjonariuszowi MO Januszkiewicz Henrykowi, Katowice 26 VI 1951 r., k. 23–24.

65 AIPN Ka, sygn. 180/260, Akt oskarżenia, Katowice 26 VI 1951 r., k. 8–9; APK, KW PZPR Katowice, 
WKKP, sygn. 34, Uchwała WKKP z dnia 28 czerwca 1951 r., s. 29. 
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podchmielonym”, za co został zwolniony z pracy66. Ostatecznie Wojewódzki Sąd 
Rejonowy w Katowicach skazał go na rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności 
z zawieszeniem kary na okres dwóch lat67 . 

Zabawy z bronią niekiedy kończyły się tragicznie dla jej właściciela. O szczegól-
nym pechu mógł mówić oficer śledczy w Komendzie Miejskiej MO w Katowicach 
Ludwik Knapczyk, który w dniu 11 października 1951 roku po południu wraz z dwo-
ma innymi funkcjonariuszami rozpoczął pijacką eskapadę po katowickich restaura-
cjach. Wieczorem biesiadnicy dotarli do gospody „Krakowskiej”, gdzie zamroczony 
alkoholem milicjant zaczął manipulować pistoletem. Ten wypalił i pechowy funk-
cjonariusz przestrzelił sobie udo. Dyscyplinarnie zwolniono go z MO i wykluczono 
z szeregów PZPR68 .

Do jednego z bardziej tragicznych należy incydent, którego sprawcą był również 
funkcjonariusz MO Alfons Mszyca, zaproszony 20 marca 1951 roku na przyjęcie 
w gminie Wręczyca Wielka w powiecie kłobuckim. Kiedy goście wraz z gospoda-
rzami wypili już sporą ilość alkoholu, milicjant pokłócił się z uczestnikami imprezy. 
Opuścił mieszkanie, jednak po chwili postanowił tam wrócić, po drodze repetując 
broń. Strzelił pod nogi dwóch mężczyzn, którzy zaczęli uciekać w chwili, gdy zoba-
czyli pijanego milicjanta z bronią w ręku. Kiedy pozostali biesiadnicy zorientowali, że 
uzbrojony awanturnik idzie w ich stronę, zabarykadowali drzwi, dosuwając do nich 
ławę, na której usiadły dwie kobiety. Milicjant, zdenerwowany tym faktem, wystrze-
lał cały zapas amunicji do zamkniętych drzwi. Jedna kobieta została ciężko ranna 
i zmarła kilka godzin później w szpitalu. Żonę gospodarza, jego córkę i syna, których 
również dosięgły kule, odwieziono do szpitala. Wojskowy Sąd Rejonowy w Stalino-
grodzie, na sesji wyjazdowej w Częstochowie, 2 września 1953 roku skazał milicjanta 
na karę śmierci. Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie uwzględnił skargę rewizyjną 
obrońcy i 10 listopada 1953 roku zamienił karę śmierci na dożywocie. Nie odsiedział 
jej jednak do końca, zwolniono go bowiem warunkowo 10 lipca 1969 roku69 .

Kolejne zarządzenia kierownictwa WUBP oraz kary dyscyplinarne, a nawet 
wyroki skazujące na więzienie nie przerwały pijackich wybryków funkcjonariuszy. 
W grudniu 1953 roku szef sekcji V PUBP w Gliwicach został osadzony w areszcie 
za notoryczne „pijaństwo, wyciąganie broni w miejscu publicznym i wywoływanie 
66 AIPN Ka, sygn. 180/260, Pismo kierownika Biura Planowania i Organizacji Lasów Państwowych Okrę-

gu Śląskiego do Wydziału Personalnego Komendy Wojewódzkiej MO (dalej: KWMO) w Katowicach, 
Opole 11 X 1949 r., k. 14. 

67 AIPN Ka, sygn. 180/260, Pismo wiceprokuratora Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Katowicach do 
Wydziału Personalnego KWMO w Katowicach, Katowice, 3 IX 1951 r., k. 25; Tamże, Wyrok z dnia 14 
sierpnia 1951 r., k. 11; AIPN Ka, sygn. 238/3736, Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, Katowice 
14 VIII 1951 r., k. 46–47.

68 APK, KW PZPR Katowice, WKKP, sygn. 35, t. 2, Uchwała WKKP z dnia 31 grudnia 1951 r., s. 252; 
AIPN Ka, sygn. 0146/462, Meldunek komendanta MO m. Katowice do Wydziału IV KWMO w Kato-
wicach, Katowice 14 X 1951 r., k. 20; AIPN Ka, sygn. 0146/462, Postanowienie o ukaraniu w trybie 
dyscyplinarnym, Katowice 13 III 1951 r., k. 23.

69 APK, KW PZPR Katowice, Wydział Organizacyjny, sygn. 45, Wewnętrzny biuletyn informacyjny Re-
feratu Sprawozdawczego, Katowice 23 III 1953 r., s. 79; AIPN Ka, sygn. 0212/243, Wyrok w imieniu 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Częstochowa 2 IX 1953 r., k. 24–30; AIPN Ka, sygn. 0212/243, 
Odpis wyroku Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie z dnia 10 listopada 1953 r., k. 31; AIPN 
Ka, sygn. 238/4295, t. 1, Meldunek specjalny, Kłobuck 21 III 1953 r., k. 1; AIPN Ka, sygn. 238/4295, 
t. 1, Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Ludowej, Częstochowa 2 IX 1953 r., k. 99–105; AIPN Ka, sygn. 
238/4295, t. 2, Postanowienie o zwolnieniu warunkowym, Łódź 28 VI 1969 r., b.p.
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awantur”. W tym samym miesiącu jeden z funkcjonariuszy tamtejszego PUBP bawił 
w Rudzińcu, gdzie na potańcówce, której towarzyszyła degustacja spirytualiów, po-
strzelił w nogę jednego z mieszkańców wsi70 .

Niebezpieczni, zwłaszcza w stanie upojenia alkoholowego, byli również funk-
cjonariusze i członkowie pozostałych uzbrojonych formacji i służb mundurowych. 
W czerwcu 1946 roku w Tarnowskich Górach jeden z członków ORMO pijany 
do nieprzytomności odbezpieczył broń z zamiarem postrzelania sobie do ludzi. Na 
szczęście został w porę rozbrojony przez będących w pobliżu funkcjonariuszy MO 
i osadzony w areszcie, do wytrzeźwienia71. Kilka dni później, na początku lipca 1946 
roku, aresztowany został miejski komendant ORMO w Bytomiu, który wraz z innymi 
członkami tej organizacji urządzał pijackie eskapady po mieście. Nietrzeźwi ormowcy 
zatrzymywali Bogu ducha winnych ludzi i wszczynali awantury. Pobili napotkanego 
przypadkiem Górnoślązaka, który ich zdaniem na pewno głosował „trzy razy nie”, 
przy czym dodawali sobie animuszu, strzelając w powietrze72. Kiedy w ostatnich 
dniach grudnia 1946 roku trwały przygotowania do wyborów do Sejmu Ustawo-
dawczego, w jednym z lokali, które przeznaczono na siedzibę Komisji Obwodowej 
w Katowicach-Załężu, doszło do awantury pomiędzy dzielnicowym komendantem 
ORMO, członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej i pijanym funkcjonariuszem UB. 
Tym razem awantura zakończyła się tragicznie. Kompletnie zamroczony alkoholem 
funkcjonariusz UB, nie znajdując lepszych argumentów dla swoich racji, wyciągnął 
pistolet i zastrzelił ormowca, a jego kolegę postrzelił w nogę73 . 

Nie tylko funkcjonariusze MO, pracownicy SB czy członkowie ORMO sięgali po 
pijanemu po broń. Również członkowie aktywu partyjnego i pracownicy administra-
cji cywilnej, którzy mieli prawo do posiadania broni służbowej, robili zeń niewłaści-
wy użytek. Przykładem może być instruktor propagandowy Komitetu Miejskiego 
PPR w Dąbrowie Górniczej, który 9 czerwca 1948 roku spędzał upojne popołudnie 
w jednej z tamtejszych restauracji. Kiedy stężenie alkoholu we krwi odebrało mu 
resztki poczytalności, z niewiadomych przyczyn zaczął strzelać z pistoletu. Na szczę-
ście tym razem obyło się bez ofiar w ludziach74 .

Alkoholowym wybrykom towarzyszyły zachowania nieobyczajne i przestępstwa 
seksualne, popełniane często przez ludzi, którzy teoretycznie mieli stać na straży 
prawa i porządku. Zwłaszcza młodzi działacze partyjni, a jeszcze częściej funkcjona-
riusze MO i pracownicy UB, korzystając z profitów władzy, notorycznie naruszali nie 
tylko zasady tradycyjnej obyczajowości, ale także wymaganej od nich „moralności 
socjalistycznej”. I tak milicjant Władysław Brol z posterunku MO w Głubczycach 
w listopadzie 1946 roku trafił do aresztu za pobicie i próbę gwałtu na jednej z miesz-
70 AIPN Ka, sygn. 098/11, t. 1, Sprawozdanie miesięczne z pracy operacyjnej PUBP Gliwice za okres 30 

listopada – 31 grudnia 1953 r., k. 45.
71 APK KW PPR, sygn. 106, Wydział Organizacyjny, Meldunek KP PPR Tarnowskie Góry, Katowice 20 VI 

1946 r., s. 121.
72 APK, KW PPR, sygn. 113, Zestawienie meldunków o stanie bezpieczeństwa nadesłanych w dniu 5 lipca 

[19]46 r. z terenu województwa śląsko-dąbrowskiego, Katowice 5 VII 1946 r., s. 42.
73 APK, KW PPR, sygn. 113, Wydział Organizacyjny, Zestawienie meldunków o stanie bezpieczeństwa 

nadesłanych w dniu 30 grudnia 1946 r. z terenu województwa śląsko-dąbrowskiego, Katowice 30 XII 
1946 r., s. 125.

74 APK, KW PPR, sygn. 107, Wydział Organizacyjny, Wyciąg ze sprawozdania miesięcznego KM PPR 
w Dąbrowie Górniczej, Katowice 17 VI 1948 r., s. 200.
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kanek miejscowości75. Był on zresztą już wcześniej pociągany do odpowiedzialności 
za alkoholowe wybryki. W charakterystyce sporządzonej po próbie gwałtu stwier-
dzono, że „upija się nawet w służbie, poza służbą pije i jest awanturnikiem niebez-
piecznym dla otoczenia. W stanie pijanym nie zważa na otoczenie i ubliża każdemu. 
Posiada bardzo złą opinię wśród społeczeństwa”76. Z milicji usunięto go jednak do-
piero w styczniu 1951 roku, kiedy to urządził awanturę w pociągu do Tarnowskich 
Gór, wygrażał bronią służbową i wymusił zatrzymanie całego składu. Awanturował 
się również w strażnicy Służby Ochrony Kolei w Tarnowskich Górach. Odstawio-
ny na komendę milicji, pogryzł jednego z funkcjonariuszy, a dyżurnego milicjanta 
w areszcie pobił i skopał77 .

Jeden z pracowników PUBP w Świętochłowicach tak rozlubował się w towarzy-
stwie kobiet i trunkach, że w marcu 1948 roku w dniu otrzymania pensji po skończo-
nej służbie spędził zakrapiany wieczór z prostytutką, a co więcej – przedłużył sobie 
zabawę o kolejne trzy dni, w ciągu których wydał prawie wszystkie pieniądze. Kres 
libacji położyła dopiero decyzja szefa Referatu Personalnego, który nakazał odnaleźć 
funkcjonariusza, kiedy ten nie pokazał się w pracy78. Skończyło się na 10-dniowym 
areszcie i potrąceniu 50% poborów. Przeniesiony dyscyplinarnie do Zabrza, nie zmie-
nił swoich upodobań. W lutym 1949 roku próbował zgwałcić prostytutkę zatrzy-
maną w areszcie do wyjaśnienia, a dwa miesiące później uczestniczył w libacji wraz 
z recydywistami z Zabrza. Usunięto go z partii i wydalano z szeregów UB79 . 

Z kolei latem 1949 roku jeden z funkcjonariuszy sosnowieckiej MO, sam będąc 
pijanym, postanowił odprowadzić do domu nietrzeźwego robotnika. Po dojściu na 
miejsce stwierdził, że ten ma atrakcyjną żonę. Milicjant próbował ją zgwałcić. Kto 
mu w tym przeszkodził i dlaczego cała sprawa trafiła do Wojewódzkiej Komisji Kon-
troli Partyjnej, o tym niestety akta milczą80. W tym samym czasie rozpatrywano 
również sprawę funkcjonariusza z II Komisariatu MO w Zabrzu, który „mając do 
spełnienia czynności służbowe, w czasie służby upijał się i obcował cieleśnie z pro-
wadzonymi na posterunki kobietami lekkich obyczajów”81. Z kolei 51-letni funkcjo-
nariusz Komendy Miejskiej MO w Katowicach nie dość, że notorycznie upijał się, 
to na domiar złego lubił pić z kobietami znanymi z uprawiania nierządu, u których 
zresztą często nocował. Szala goryczy wyrozumiałości partyjnych towarzyszy prze-
lała się, gdy ostatniego dnia października 1951 roku znaleziono go zamroczonego do 

75 AIPN Ka, sygn. 0148/441, Pismo Komendanta Powiatowego MO w Głąbczycach [Głubczycach] do 
Wydziału Personalnego KW MO w Katowicach, Głąbczyce [Głubczyce] 4 II 1947 r., k. 43. 

76 AIPN Ka, sygn. 0148/441, Charakterystyka milicjanta Brola Władysława, Głąbczyce [Głubczyce] 7 
XII 1946 r., k. 81.

77 AIPN Ka, sygn. 0148/441, Postanowienie o dyscyplinarnym wydaleniu z szeregów MO, Katowice 22 
III 1951 r., k. 97.

78 AIPN Ka, sygn. 190/49, Raport w sprawie wartownika PUBP Eugeniusza Cymbała, Katowice 11 III 
1948 r., k. 17.

79 AIPN Ka, sygn. 190/49, Raport w sprawie wartownika PUBP Eugeniusza Cymbała, Katowice 2 IV 
1949 r., k. 26; AIPN Ka, sygn. 190/49, Raport sporządzony przez sekretarza Podstawowej Organizacji 
Partyjnej PZPR przy MUBP w Zabrzu, Katowice 17 V 1948 r., k. 27.

80 APK, KW PZPR Katowice, WKKP, sygn. 27, Uchwała WKKP z dnia 26 sierpnia 1949 r., s. 41.
81 APK, KW PZPR Katowice, WKKP, sygn. 28, Uchwała WKKP w Katowicach z dnia 26 sierpnia 1949 r., 

s. 60.
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nieprzytomności w korytarzu jednego z domów, o czym poinformowała zresztą jedna 
z prostytutek. Amatora kobiet i wódki wykluczono z partii82 . 

Wiosną 1951 roku w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Katowicach prowadzono 
postępowanie przeciwko kierownikowi hotelu w Bielsku-Białej, który znany był nie 
tylko ze swoich pijackich ekscesów, ale również z prób „zniewolenia” w wiadomym 
celu podległych mu pracownic. Kilka miesięcy później na wokandę Wojewódzkiej 
Komisji Kontroli Partyjnej (dalej: WKKP) trafiła sprawa 27-letniego towarzysza 
z Gliwic, który wraz z kolegą wywiózł taksówką dwie towarzyszące im, pijane ko-
biety do lasu w okolicach Dąbrowy Miejskiej i tam „dokonał nierządu, zabierając im 
w dodatku 206 zł i pomadkę do ust oraz broszkę złotą”83. W tym samym roku przed 
sądem partyjnym rozpatrywano sprawę starszego referenta PUBP w Zawierciu, któ-
remu zarzucano, że nie tylko często nadużywał alkoholu w czasie służby, ale również 
w trakcie objazdów i kontroli podległych sobie Referatów Ochrony w zakładach 
pracy zapraszał do biura kobiety, z którymi pił alkohol i „oddawał się namiętności”. 
Stwierdzono też, że „w czasie ostrego pogotowia przyszedł na zakład pracy z przyja-
ciółką, przedstawiając ją jako przedstawicielkę WUBP i zażądał pokoju służbowego, 
gdyż będzie z nią spał”84. W lipcu 1952 roku wykluczenie z szeregów PZPR spotkało 
pracownika PUBP w Lublińcu, który „prowadził się niemoralnie, oddając się pijań-
stwu z kobietami lekkich obyczajów, z czego powstawały częste awantury uliczne 
między nim a jego żoną, gdzie maltretował żonę wobec publiczności”85. Niecałe trzy 
miesiące później naganę z ostrzeżeniem otrzymał od władz partyjnych pracownik 
Komendy Wojewódzkiej MO w Katowicach, który – powołując się na swoje stano-
wisko – wykorzystał seksualnie zatrzymaną kobietę86 .

Nie brakowało również amatorów nieletnich dziewcząt. W lutym 1952 roku 
wykluczono z PZPR funkcjonariusza Komendy Miejskiej MO w Zabrzu, który za-
trzymał nieletnią dziewczynę, po czym zaprowadził ją do swojego prywatnego miesz-
kania i tam „odbył z nią stosunek cielesny”87. Zupełnie zdegenerowanym okazał się 
być wartownik PUBP w Bytomiu Zygmunt Łysakowski, który zgwałcił 11-letnią 
dziewczynę, a kobietę, która zapewne chciała przeszkodzić pedofilowi w mundu-
rze, postrzelił z broni służbowej. Amator nieletnich dziewcząt i strzelania do nie-
wiast otrzymał wyrok pięciu lat pozbawienia wolności i zakaz wstąpienia w szeregi 
PZPR88 . 

Członkowie Zespołu Orzekającego Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej 
mieli zresztą znacznie mniej wyrozumiałości dla towarzyszek i towarzyszy o ponad-
82 APK, KW PZPR Katowice, WKKP, sygn. 44, Uchwała WKKP w Katowicach z dnia 31 grudnia 1951 r., 

s. 209; AIPN Ka, 0163/16, Postanowienie o ukaraniu w trybie dyscyplinarnym. Katowice 15 XI 1951 
r., k. 26.

83 APK, KW PZPR Katowice, WKKP, sygn.38, Uchwała WKKP w Katowicach z dnia 29 czerwca 1951 r., 
s. 59.

84 APK, KW PZPR Katowice, WKKP, sygn. 30, Uchwała WKKP w Katowicach, b.d. [1951], s. 33.
85 APK, KW PZPR Katowice, WKKP, sygn. 43, Uchwała WKKP w Katowicach z dnia 29 lipca 1952 r., 

s. 319.
86 APK, KW PZPR Katowice, WKKP, sygn. 41, Uchwała WKKP w Katowicach z dnia 16 września 1952 

r., s. 296.
87 APK, KW PZPR Katowice, WKKP, sygn. 301/V/9/5, Uchwała WKKP, Katowice 28 II 1952 r., s. 93.
88 APK, KW PZPR Katowice, WKKP, sygn. 37, Uchwała WKKP w Katowicach z dnia 27 lutego 1950 r., 

s. 16; AIPN Ka, sygn. 194/218, Przebieg służby, b.p.
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przeciętnie rozbuchanym libido. Wykluczeniem z partii w listopadzie 1951 roku 
zakończyły się wyczyny 28-letniej pielęgniarki z Buczkowic, która w sanatorium 
w Bystrej Śląskiej, będąc pod wpływem alkoholu, „zawezwała do swego mieszkania 
w obrębie lecznicy sekretarza Komitetu Gminnego PZPR i komendanta ORMO 
i wyprawiano tam orgie”89. Podobnie nie zyskała sympatii towarzyszy z Komitetu 
Wojewódzkiego 25-letnia sekretarka Komendy Powiatowej MO w Pszczynie, czło-
nek PZPR, a wcześniej PPR, która „brała udział w pijackiej libacji na zabawie, stając 
się później dowodem gorszących wypaczeń etyczno-moralnych, przez co splamiła 
godność członka partii i honor funkcjonariusza MO”90 .

Czasami alkohol sprawiał, że stróże porządku zamieniali się rolami ze złodziejami. 
Komendantowi Powiatowemu MO w Bielsku Piotrowi Kozerze udowodniono, że 
swoim przykładem nie tylko przyczynił się do rozluźnienia dyscypliny wśród pod-
ległych mu funkcjonariuszy, ale także stwierdzono, że w czasie licznych nocnych 
libacji pijackich, kiedy zabrakło wódki, własnoręcznie otwierał wytrychem drzwi 
restauracji. Partia okazała się jednak tym razem wyjątkowo wyrozumiała i skończyło 
się jedynie na naganie z ostrzeżeniem91 .

Milicjanci wyraźnie czuli się ponad prawem i często niewiele przejmowali się 
przedstawicielami „cywilnej” władzy. Nie przestrzegali również administracyjnych 
zakazów i ograniczeń spożywania napojów alkoholowych w określonych dniach, wy-
korzystując w tym celu swoje stanowisko92 .

Wydaje się, że reorganizacja aparatu bezpieczeństwa w latach 1954–1956 w nie-
wielkim stopniu zmieniła przyzwyczajenia i nawyki funkcjonariuszy, o czym świad-
czy przykład czterech pracowników Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Publicznego, którzy wraz z pracownikiem Zarządu Wojewódzkiego Związku Sporto-
wego „Gwardia” 14 kwietnia 1956 roku urządzili sobie libację alkoholową na świe-
żym powietrzu, na terenie parku w miejscowości Kazimierz Górniczy. Po wypiciu 
znacznej ilości wódki jeden z funkcjonariuszy postanowił udać się do domu. Okazało 
się, że nie był już w stanie iść o własnych siłach. Kompani, którzy zapewne mieli 
mocniejsze głowy, odprowadzili go do mieszkania. Tam zdrzemnął się chwilę i kiedy 
stwierdził, że towarzysze opuścili go, postanowił dalej sam kontynuować tak miło 
rozpoczęty dzień. Udał się do Strzemieszyc, gdzie postanowił odwiedzić znane mu 
prostytutki. Kiedy na podwórzu kamienicy natknął się na mężczyznę, zagroził mu, że 
go zabije i dla zastraszenia zaczął strzelać z pistoletu. Po wejściu do mieszkania jednej 
z kobiet zaczął się awanturować, domagał się wódki, przy czym groził pistoletem 
i ponownie wystrzelił. Następnie wybiegł na podwórze, gdzie napotkał pracownika 
PKP, którego najpierw uderzył pistoletem, a następnie strzelił w jego stronę, po czym 

89 APK, KW PZPR Katowice, WKKP, sygn. 35, t. 2, Uchwała WKKP w Katowicach z dnia 26 listopada 
1951 r., s. 163.

90 APK, KW PZPR Katowice, WKKP, sygn. 38, Uchwała WKKP w Katowicach z dnia 24 sierpnia 1951 r., 
s. 155.

91 APK, KW PZPR Katowice, WKKP, sygn. 35, t. 2, Uchwała WKKP w Katowicach z dnia 27 lutego 
1951 r., k. 316.

92 APK, KW PZPR Katowice, WKKP, sygn. 27, Uchwała WKKP w Katowicach z dnia 27 lutego 1950 r., 
k. 13.



„najwięKSzy KłopoT To wódKa”. pijańSTwo ludzi władzy…

177

rannego zabrał z sobą na posterunek milicji jako rzekomego sprawcę napadu na jego 
osobę, po drodze cały czas strzelając z pistoletu93 . 

Z kolei 13 października 1956 roku oficer operacyjny Oddziału V Powiatowego 
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego (dalej: PUds.BP) w Tarnowskich Górach 
ppor. Henryk Pośpiech objął służbę oficera dyżurnego, którą miał pełnić przez całą 
noc, do godziny 8 rano następnego dnia. Około godziny 23.00 opuścił jednak swoje 
stanowisko i udał się do budynku PKP, gdzie właśnie trwała zabawa taneczna żołnie-
rzy jednostki wojskowej stacjonującej w Tarnowskich Górach. Tam spotkał innych 
pracowników PUds.BP, z którymi zasiadł do wódki. Około godziny 2.00 w nocy pijani 
funkcjonariusze postanowili kontynuować biesiadę na drugiej zabawie, dla oficerów, 
która trwała w tym samym czasie w kasynie jednostki wojskowej. Tam Pośpiech, nie 
chcąc uregulować rachunku, wdał się w bójkę z bufetową, w której obronie stanął 
mąż, nota bene zawodowy żołnierz94. Podporucznika Pośpiecha wydalono ze służby 
w organach bezpieczeństwa, gdyż jak stwierdzono: „w postępowaniu swoim wykazał 
zupełny brak dyscypliny służbowej i poczucia obowiązku, a ponadto naruszył więź 
łączącą organa BP z Ludowym WP”95 .

Jako swoistą ciekawostkę można przytoczyć fakt, że jeden z mieszkańców Kato-
wic, członek PPR, a następnie PZPR był do tego stopnia przeświadczony o swoistym 
immunitecie, jaki dawał fakt bycia funkcjonariuszem UBP, że będąc pijanym, często 
podawał się za pracownika bezpieki, by uniknąć wszelkich kłopotów związanych 
ze swoimi skłonnościami do kieliszka. Wszystko wydało się jednak, kiedy wywołał 
awanturę uliczną tak wielką, że musiała interweniować milicja. Prawda wyszła na 
jaw i sprawę skierowano do Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej. Ta orzekła, 
że „partia nie może tolerować takiego zachowania swojego członka, dlatego Zespół 
Orzekający WKKP zastosował wobec obwinionego najwyższą karę ostrzegawczą, 
dając mu możność do zmiany swojego postępowania”96 .

Niestety, w aktach Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR w Katowicach przechowywanych w zasobie archiwalnym kato-
wickiego Archiwum Państwowego zachowały się jedynie fragmentaryczne zestawie-
nia statystyczne z lat 1945–1956, jednak i na ich postawie można wyciągnąć dość 
oczywiste wnioski. Na pierwszym miejscu wśród powodów wykluczenia z szeregów 
partii (PPR, a od grudnia 1948 roku PZPR) plasowały się „ideologiczna obcość” 
lub „obcość klasowa”. Tuż za nimi najczęstszymi powodami odbierania legitymacji 
partyjnej były: nałogowe pijaństwo, łamanie dyscypliny, niemoralny tryb życia, nad-
użycia władzy, nadużycia finansowe, łapownictwo i kradzieże. Zachowane źródła 
proweniencji partyjnej oraz te wytworzone przez wojewódzkie i terenowe struktury 
aparatu bezpieczeństwa wskazują, że na terenie całego województwa na wszyst-
kich szczeblach władzy w całym omawianym okresie dochodziło do setek incyden-
tów pijackich i obyczajowych, w których aktywnymi uczestnikami byli członkowie 
PPR/PZPR, często będący jednocześnie funkcjonariuszami UBP, MO czy członkami 
ORMO. Zagadnienie jest poważne i wymaga z pewnością jeszcze pogłębionych ba-

93 AIPN Ka, sygn. 0103/14, t. III, Rozkaz karny nr 04/56, Stalinogród 17 IV 1956 r., k. 237.
94 AIPN Ka, sygn. 0103/14, t. III, Zarządzenie o ukaraniu nr 10/56, Stalinogród 20 X 1956, k. 261.
95 AIPN Ka, sygn. 0223/137, Zarządzenie o ukaraniu nr 10/56, Stalinogród 20 X 1956, b.p. 
96 APK, KW PZPR Katowice, WKKP, sygn. 33, Uchwala WKKP z dnia 30 grudnia 1949 r., s. 18.
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dań. Jednak już po rekonesansie archiwalnym dokonanym na potrzeby niniejsze-
go tekstu można stwierdzić, że główną przyczyną większości ekscesów z udziałem 
ludzi władzy był alkohol. O skali zjawiska może świadczyć, że tylko w 1949 roku 
w całym kraju za pijaństwo usunięto z szeregów MO prawie tysiąc funkcjonariu-
szy. W grudniu 1951 roku w czasie jednej z narad w Komitecie Centralnym PZPR 
w Warszawie szacowano, że spośród zwolnionych z pracy etatowych pracowników 
partii aż co dziesiąty pożegnał się z posadą właśnie z powodu nadużywania alkoho-
lu97. A ile spraw zatuszowano bądź w ogóle nie trafiły do wiadomości nadrzędnych 
władz partyjnych? Stopień demoralizacji przedstawicieli aparatu władzy, będących 
jednocześnie członkami PPR/PZPR, wynikał z przeświadczenia o bezkarności zwią-
zanej z nadrzędną pozycją partii rządzącej względem państwa i obywatela. Było to 
zjawisko ogólnopolskie, a województwo śląskie/katowickie/stalinogrodzkie nie było 
bynajmniej wyjątkiem.

97 K. Kosiński: Historia pijaństwa…, s. 68, przyp. 39.
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„das größte problem ist der Wodka”. die trunkenheit der Amtsträger der 
Wojewodschaften Schlesien/kattowitz/Stalinogrod in der ersten nachkriegsdekade 

Zusammenfassung
Dieser Aufsatz stellt einen Versuch der Darstellung des Alkoholproblems und der da-

mit verbundenen Demoralisierung der Menschen dar, die sich innerhalb der Machtstruk-
turen der Wojewodschaft Schlesien/Kattowitz/Stalinogrod in den Jahren 1944–1956 
auftraten. Der Autor bespricht auf Grundlage einer breiten Quellenbasis den Alkohol-
missbrauch und die Auswirkungen der Trunkenheit unter den Mitgliedern der Polnischen 
Arbeiterpartei, der staatlichen Verwaltungsangestellten, den Angehörigen der Miliz und 
des Amtes für Öffentliche Sicherheit, also von Personen, die eine Schlüsselstellung in der 
Woiwodschaft, der Stadt oder dem Kreis innehatten. Es werden sowohl Fälle beschrie-
ben, , die zeigen, wie die jeweilige Stellung dazu genutzt wurde, Alkohol zu besorgen und 
Saufgelage zu organisieren als auch solche, wie bei Trunkenheit am Arbeitsplatz entstan-
dene Fehler tuschiert wurden. Auch der Versuch dem Alkoholismus entgegenzuwirken 
und die Konsequenzen, die die Menschen an der Macht zu tragen hatten, die aufgrund von 
Alkoholmissbrauch Vergehen gegen das Leben, die Gesundheit, den Besitz und die Sitten 
begangen haben, werden im vorliegenden Text thematisiert.

boguSław Tracz

“vodka – the biggest trouble”. drunkenness among the authorities of the Silesian/
katowice/Stalinogród province in the first decade after World War ii

Summary
The article attempts to present the issue of alcohol abuse and the demoralisation 

among the representatives of broadly defined authority structures in the Silesian/Kato-
wice/Stalinogród province in years 1944–1956. Having analysed a wide corpus of written 
sources, the author presents the problem of alcohol abuse among and its consequences for 
the members of the Polish Worker’s Party, State Administration functionaries, and offic-
ers of the Citizen’s Militia and Security Service – people who would occupy prominent 
positions on the level of province, county or town. The article presents cases of drunk-
ennes coupled with abuse of office to obtain alcohol, organise carousals and cover up the 
excesses and offences committed under the influence. The attempts to prevent alcohol 
abuse are also presented together with the consequences suffered by the people in power 
who committed offences against life, health, property and decency while intoxicated.
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Marcin dziedzic

zakłady fotograficzne w otmuchowie  
do 1945 roku

Otmuchów był w XIX wieku niewielkim miastem położonym w powiecie grod-
kowskim. Początki fotografii w mieście są trudne do odtworzenia, gdyż nie zacho-
wała się wydawana w mieście gazeta. Pomocne jednak mogą być inne źródła. Dnia 
12 czerwca 1888 roku urodziła się w Otmuchowie córka fotografa Reinholda Mit-
tmanna. Można przypuszczać, że przebywał on w mieście tylko w sezonie letnim. 
Przyjazdy fotografów z większych miast do miejscowości letniskowych i uzdrowi-
skowych w sezonie były typowe dla okresu przed I wojną światową. Dnia 18 listopa-
da 1879 roku ożenił się w Otmuchowie fotograf Hugo Scholz. Zapewne również on 
przebywał wcześniej w mieście czasowo i wówczas poznał żonę. Z aktu małżeństwa 
dowiadujemy się, że Hugo Scholz urodził 2 marca 1855 roku we Wrocławiu jako syn 
robotnika kolejowego. W aktach Urzędu Stanu Cywilnego we Wrocławiu udało się 
odszukać informacje, że po ślubie był mieszkańcem stolicy Śląska, gdzie w latach 
1880–1893 rodziły się jego dzieci. Mieszkał wówczas przy Neue Tauentzienstraße 
84 (obecnie ulica Kościuszki)1. Jedynie z zachowanej fotografii dowiadujemy się, że 
w Otmuchowie pracował fotograf Franz Heinze. Działo się to zapewne w XIX wie-
ku. Przetrwało także zdjęcie panoramy Otmuchowa wykonane w 1893 roku przez 
Abrahama Grögera (ur. 10 sierpnia 1852 roku w Nowej Pławnicy koło Bystrzycy 
Kłodzkiej, zm. 6 października 1929 roku w Bystrzycy Kłodzkiej). Ten znany by-
strzycki fotograf miał w latach 1887–1893 zakład w pobliskim Paczkowie2 .

Pierwszym stałym fotografem w Otmuchowie był Emil Weinkopff, który uro-
dził się 28 października 1851 roku w Grodkowie jako syn miejscowego piernika-
rza. W 1876 i 1880 roku jest wymieniany w księgach adresowych jako fotograf 
w Bytomiu. Jego atelier mieściło się przy Langestraße nr 5 (1876) i Langestraße nr 
40 (1880). Wkrótce wyjechał z miasta. Nie wymienia go księga adresowa Bytomia 
z 1881 roku. Później wyemigrował do USA. Zamieszkał w Chicago, gdzie w 1890 
roku urodziła się jego córka Elisabeth. Prowadził atelier wraz z fotografem Johann-
sem przy 488 Milwauee Avenue. Niedługo później powrócił do Niemiec. Osiadł 
w Otmuchowie najpóźniej w 1894 roku, gdy wykonał zdjęcie rozebranego w tym 
roku kościoła św. Anny. Założył atelier przy Bahnhofstraße nr 11 (obecnie ulica 
Krakowska). Jego żona już wówczas nie żyła. Brak informacji o jej zgonie w księgach 

1 Archiwum Państwowe w Opolu (dalej: AP Opole), Urząd Stanu Cywilnego (dalej: USC) w Otmucho-
wie, Urodzenia 1888, nr 113; Małżeństwa 1879, nr 48; Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej: 
AP Wrocław), USC we Wrocławiu II, Urodzenia 1880, nr 3004, Urodzenia 1893, nr 3272.

2 „Patschkauer Wochenblatt“ Nr. 19 z 5 III 1887 r.; Nr. 30 z 15 IV 1893 r. Na temat Abrahama Grögera 
zob. W. Zieliński: Fotografowie krajoznawcy z hrabstwa kłodzkiego (Grafschaft Glatz) wśród człon-
ków Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego w latach 1881–1914. [W:] Prace Naukowe Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Częstochowie. Seria: Edukacja Plastyczna: Fotografia. Z. II. Częstochowa 2003, 
s. 167–170.
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Urzędu Stanu Cywilnego w Otmuchowie i księgach pogrzebów miejscowej parafii 
katolickiej. Można przypuszczać, że w prowadzeniu domu i atelier pomagały mu 
jego dwie niezamężne siostry: przyrodnia Emilia (ur. 21 marca 1838 roku w Grod-
kowie, zm. 23 lutego 1923 roku w Otmuchowie) i rodzona Maria (ur. 28 czerwca 
1859 roku w Grodkowie, zm. 29 czerwca 1929 roku w Otmuchowie). To na pewno 
nie przypadek, że obie przeprowadziły się z Grodkowa do Otmuchowa. Emil We-
inkopff oprócz zdjęć osób wykonywał także fotografie zabytków miasta. Były one 
publikowane w Heimatkalender des Kreises Grottkau. Prawdopodobnie zajmował 
się także malarstwem. Zdjęcia sygnował paletą malarską i nazwą Atelier für Pho-
tographie und Malerei. Możliwe, że działalność malarska ograniczała się do retuszu 
zdjęć i wykonywania na ich podstawie portretów. E. Weinkopff zmarł 2 marca 1930 
roku w Otmuchowie3 .

Dnia 18 listopada 1910 roku rozpoczęła działalność w Otmuchowie Louise Ha-
ertel (ur. 19 lutego 1883 roku w Legnicy), która była fotografem w trzecim pokole-
niu. Jej dziadek Theodor miał zakład fotograficzny i zmarł w Poczdamie. Jej ojciec 
również Theodor (ur. 20 lutego 1847 roku w Łobżenicy w powiecie pilskim, zm. 31 
stycznia 1902 roku w Legnicy na zawał serca) prowadził atelier przy rynku w Legni-
cy. Po śmierci ojca zakład początkowo prowadziła matka Bertha z domu Riediger (ur. 

3 Archiwum parafialne w Otmuchowie, Księgi małżeństw i pogrzebów parafii w Otmuchowie, bez sy-
gnatury; AP Opole, Parafia katolicka w Grodkowie, księgi chrztów, sygn. N-529/k, N-531/k, N-535/k; 
Archiwum USC w Otmuchowie, USC w Otmuchowie, Małżeństwa 1922, nr 6; Zgony 1923, nr 31, 
Zgony 1929, nr 58, Zgony 1930, nr 18; Adressbuch der Stadt Beuthen O.-S. und der ländlichen Ort-
schaften des Kreises Beuthen. Beuthen 1880, s. 45; P.J. Gründel: Aus der Stadt und Land Ottmachau . 
Ottmachau 1927–1929, s. 79.

Panorama Otmuchowa z 1893 roku. Fot. Abraham Gröger
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Awers i rewers fotografii w formacie gabinetowym z atelier Weinkopff & Johanns w Chicago 
(zbiory własne autora)

Awers i rewers fotografii w formacie carte de visite z atelier Emila Weinkopffa (zbiory własne 
autora)
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3 września 1850 roku w Grzybianach w po-
wiecie legnickim, zm. 8 grudnia 1931 roku 
w Otmuchowie). Później prawdopodobnie 
sprzedała legnickie atelier i przeprowadziła 
się z córkami fotografkami Louise i Ger-
trud (ur. 19 marca 1886 roku w Legnicy) 
do Ziębic. L. Haertel została w listopadzie 
1910 roku współwłaścicielką firmy fotogra-
ficznej Atelier Makart z siedzibą w Ziębi-
cach przy Postgasse nr 1. Jej wspólniczką 
była fotografka Margarete Walter (ur. 14 
sierpnia 1885 roku), która była prawdopo-
dobnie córką miejscowego dentysty Josefa 
Waltera. Atelier zostało otwarte w okresie 
przed Bożym Narodzeniem, gdy mogło li-
czyć na najwięcej zamówień. Fotografowie 
zazwyczaj rozpoczynali działalność w tym 
czasie. W Ziębicach istniały oprócz Atelier 
Makart jeszcze dwa zakłady fotograficzne: 
Roberta Fernera, którego właścicielem był 
fotograf Max Bohn, oraz Alberta Ludwiga 
(filia jego głównego zakładu, który mieścił 
się w Strzelinie). 18 listopada 1910 roku 
powstała filia Atelier Makart w Otmucho-
wie, którą objęła L. Haertel4 .

Dnia 1 sierpnia 1918 roku L. Haertel 
rozwiązała umowę z M. Walter i przejęła 

filię atelier fotograficznego Makart w Otmuchowie na własność. Firma uzyskała na-
zwę Atelier Elite. Jej główna siedziba mieściła się w Ząbkowicach Śląskich. W tym 
mieście jej wspólniczką była fotografka Margarete Koch. Zdjęcia L. Haertel były 
publikowane w Heimatkalender des Kreises Grottkau. Wydawała także pocztówki 
wyróżniające się artyzmem. W latach 1928–1929 wraz z siostrą przebudowały dom 
przy Neisserstraße 19 (obecnie ulica Nyska nr 28), modernizując znajdujące się 
w nim atelier. L. Haertel była cenionym fotografem. To do niej zwrócił się proboszcz, 
by dokumentowała remont kościoła św. Mikołaja, choć była wyznania ewangelickie-
go, a nie do swojego parafianina fotografa Kurta Biedermanna5 .
4 AP Wrocław Oddział w Legnicy, USC w Legnicy, Małżeństwa 1874, nr 28, Urodzenia 1883, nr 234, 

Zgony 1902, nr 115; AP Wrocław Oddział w Legnicy, Kościół św. Piotra i Pawła w Legnicy, księga 
chrztów, sygn. 34, s. 448–449, księga chrztów, sygn. 35, s. 170, księga małżeństw, sygn. 87, s. 215–216; 
Archiwum USC w Otmuchowie, USC w Otmuchowie, Zgony 1931, nr 122; AP Wrocław Oddział 
w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta miasta Ziębice, sygn. 304, spis mieszkańców, s. 21 (data urodzenia 
Margarete Walter, która nie przyszła na świat w Ziębicach); „Liegnitzer Tageblatt” Nr. 27 z 1 II 1902 r., 
Nr. 28 z 2 II 1902 r., Nr. 30 z 5 II 1902 r., „Münsterberger Zeitung” Nr. 88 z 3 XI 1910 r., Nr. 89 z 5 
XI 1910 r., Nr. 90 z 9 XI 1910 r., „Ottmachauer Zeitung” Nr. 5 z 4 II 1911 r.

5 AP Opole, Akta miasta Otmuchowa, kat. B, sygn. 108 (projekt przebudowy atelier fotograficznego 
sygnowany przez firmę Gebrüder Ambros z Nysy); „Ottmachauer Zeitung” Nr. 34 z 24 VIII 1918 r.; 
Nr. 97 z 4 XII 1926 r.; Nr. 99 z 12 XII 1931 r., Nr. 101 z 19 XII 1931 r; Nr. 93 z 20 XI 1935 r. Zdjęcia 
z remontu kościoła zachowały się w Archiwum Parafialnym w Otmuchowie.

Fotografia w formacie gabinetowym z ate-
lier Emila Weinkopffa przedstawiająca Ni-
kolausa Breita z I. Abteilung Feld. Regiment 
42 ofiarowana koledze Karlowi Scheji na 
pamiątkę wspólnej służby w Grenzschutzu 
na Śląsku (zbiory własne autora)
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W latach trzydziestych XX wieku zakład fotograficzny w Otmuchowie przy 
Bahnhofstraße nr 20 założył Kurt Biedermann, który urodził się 7 maja 1910 roku 
w Kruszynie koło Brzegu. 18 czerwca 1934 roku w Ziębicach ożenił się. Nie wia-
domo, dlaczego ślub odbył się w tym mieście. Być może w jednym z tamtejszych 
atelier fotograficznych uczył się zawodu. Kurt Biedermann miał troje dzieci. Jego 
otmuchowskie atelier w późniejszym okresie przeniosło się na Bahnhofstraße 41. 
Wydawał pocztówki we współpracy z księgarzem Richardem Schütze. W 1945 roku 
jego żona została ewakuowana do Barda, gdzie urodziła się najmłodsza córka. Dalsze 
losy fotografa nie są znane6 .

Warto także wspomnieć o kilku fotografach z pierwszej połowy XX wieku, którzy 
publikowali pocztówki przedstawiające miasto. Pierwszym z nich był działający przed 
I wojną światową Heinrich Bienert ze wsi Szklary. W zachowanych w opolskim archi-
wum aktach Urzędu Stanu Cywilnego w Szklarach nie ma o nim informacji. Drugim 

6 Archiwum USC w Ziębicach, USC w Ziębicach, Małżeństwa 1934, nr 41; Archiwum USC w Otmu-
chowie, USC w Otmuchowie, Urodzenia 1935, nr 66, Urodzenia 1944, nr 9; Archiwum USC w Ząb-
kowicach Śląskich, USC w Bardzie, Urodzenia 1945, nr 52; „Ottmachauer Zeitung” Nr. 29 z 11 IV 
1931 r.; Adressbuch/Einwohnerbuch der Stadt und des Kreises Grottkau mit der Stadt Ottmachau und 
allen Gemeinden. Grottkau 1936, s. 70; Adressbuch/Einwohnerbuch der Stadt und des Kreises Grott-
kau mit der Stadt Ottmachau und allen Gemeinden. Grottkau 1941, s. 39.

Awers i rewers fotografii w formacie carte de visite wykonanej przez Atelier Makart (zbiory 
własne autora)
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był syn dzierżoniowskiego kupca Konrad Hübel (ur. 18 lipca 1874 roku w Dzierżo-
niowie, zm. 15 lipca 1938 roku w Jędrzychowie koło Nysy). W 1899 roku ożenił 
się w Świdnicy. Świadkiem ślubu był świdnicki fotograf Georg Dasler, u którego 
być może Hübel się kształcił. Co najmniej w latach 1899–1904 pracował w Cho-
rzowie w atelier fotografa Theodora Tschentschera. W czerwcu 1906 roku zakupił 
atelier fotograficzne w Nysie od wdowy po fotografie Innocenzie Köhlerze7. Bardzo 
dużo pocztówek publikował Wilhelm Wilk (ur. 24 listopada 1901 roku w Flanders-
bach, Kreis Mettmann, Nadrenia Północna-Westfalia), który w 1930 roku ożenił się 
w Ziębicach. Musiał tam mieszkać od pewnego czasu, gdyż jego żona była wcześniej 
małżonką jego wspólnika. Wilhelm Wilk pracował kolejno w Ziębicach, Bystrzycy 
Kłodzkiej i Ząbkowicach Śląskich. W Bystrzycy Kłodzkiej przejął zakład A. Grögera 
wraz ze zgromadzonymi w nim negatywami, co umożliwiło mu zintensyfikowanie 
produkcji pocztówek8 .

7 AP w Opolu, USC w Nysie, Urodzenia 1907, nr 518; AP Wrocław, USC w Świdnicy, Małżeństwa 
1899, nr 152; „Neisser Zeitung” Nr. 142 z 24 VI 1906 r.; Nr. 146 z 29 VI 1906, r.; Nr. 194 z 18 VII 
1938 r.; R. Skoczek-Kulpa: Fotografowie dawnego Chorzowa. Zakład fotograficzny rodziny Tschentscher . 
Chorzów 2000, s. 216.

8 AP Wrocław, USC w Ziębicach, Urodzenia 1902, nr 181; Archiwum USC w Ziębicach, USC w Zię-
bicach, Urodzenia 1930, nr 24, Urodzenia 1931, nr 40, Małżeństwa 1930, nr 3; AP Wrocław Oddział 
w Kamieńcu Ząbkowickim, Biuro Informacyjne Schimmelpfeng, nr inw. 357/79; Archiwum USC 
w Ząbkowicach Śląskich, USC w Ząbkowicach Śląskich, Urodzenia 1937, nr 90; Adreßbuch für säm-
tliche Städte und Dörfer des Großkreises Frankenstein-Münsterberg 1934. Frankenstein 1934, s. 96; 

Dom przy ulicy Nyskiej 28 w Otmuchowie. Na piętrze widoczne duże okna dawnego atelier 
fotograficznego Louise Haertel. Fot. Marcin Dziedzic



zaKłady foTograficzne w oTmuchowie do 1945 roKu

189

Trzeba też wspomnieć o fotografie, który przypuszczalnie spędził w mieście 
ostatnie lata życia, ale nie był w nim czynny zawodowo. W szpitalu w Otmuchowie 
połączonym z miejskim przytułkiem zmarł 6 lipca 1932 roku w wieku 69 lat fotograf 
Oswald Burghard. W akcie zgonu zaznaczono, że był osobą ubogą. Ponadto zapisano, 
że urodził się w Głubczycach i był wdowcem9 .

W Otmuchowie do 1945 roku działało zaledwie trzech stałych fotografów. Trud-
no się temu dziwić, biorąc pod uwagę niewielką liczbę mieszkańców, którzy mo-
gli być potencjalnymi klientami. Dorobkiem otmuchowskich fotografów są przede 
wszystkim zdjęcia i wykonane na ich podstawie pocztówki. Szczególnie cenne są 
te przedstawiające niezachowane zabytki miasta: stary kościół św. Anny i kamieni-
ce przy rynku. Samych zdjęć klientów sygnowanych przez otmuchowskie zakłady 
fotograficzne przetrwało niewiele. Zachował się natomiast budynek atelier Louise 
Haertel i jej siostry Gertrud. W sumie dorobek niewielki, ale cenny zwłaszcza jeśli 
chodzi o wartość dokumentalną fotografii niezachowanych budynków.

Marcin dziedzic

die fotografiebetriebe in ottmachau bis zum Jahr 1945
Zusammenfassung
Der Aufsatz präsentiert die Werke der Fotografie in Ottmuchau. Anfangs kamen die 

Fotografen nur im Sommer in die Stadt. Das erste ständige Atelier in der Stadt wurde in 
den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts Von Emil Weinkopff (1851–1930), der zuvor 
in Beuthen und Chicago gearbeitet hatte, eröffnet. 1910 entstand das Fotoatelier von 
Louise Haertel (geb. 1883) und in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts das Fotoate-
lier von Kurt Biedermann (geb. 1910). Mit Ottmuchau waren auch einige Fotografen aus 
anderen Städten verbunden, die Postkarten mit Ablichtungen der Stadt veröffentlichten.

Marcin dziedzic

photographic studios in otmuchów untill 1945
Summary
The article discusses the history of Otmuchów photography. Initially, photographers 

visited the town in the summer. The first permanent atelier was opened in 1890s by Emil 
Weinkopff (1851-1930) who had worked before in Bytom and Chicago. In 1910 Louise 
Haertel (born 1833) opened his shop and in 1930s Kurt Biedermann (born 1910) estab-
lished his studio. Also photographers from neighbouring towns worked in Otmuchów and 
produced postcards of the town.

Adreßbuch für sämtliche Städte und Dörfer des Großkreises Frankenstein-Münsterberg 1939 . Franken-
stein 1939, s. 74, 130.

9 Archiwum USC w Otmuchowie, USC w Otmuchowie, Zgony 1932, nr 66; Archiwum Parafii w Otmu-
chowie, księga pogrzebów, bez sygnatury.
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michał KonSTanTy

mosty w parku zamkowym w pszczynie w XiX 
i pierwszej połowie XX wieku

Park zamkowy w XIX i XX wieku stanowił integralną część rezydencji rodu von 
Hochbergów, podnosząc jej majestat i piękno. W XIX wieku książętom pszczyń-
skim przyświecał zamiar przekształcenia dotychczasowego parku i stworzenia ogrodu 
w stylu angielskim. W ogrodach tych, nazywanych też krajobrazowymi, koncentro-
wano się na podkreśleniu piękna naturalnych form, zrezygnowano z układu regular-
nego i geometrycznych przestrzeni, jakie występowały w stylu barkowym. Miały one 
swój początek w XVIII wieku w Anglii, gdzie – pod wpływem malarstwa, literatury 
oraz zafascynowania kulturą dalekowschodnią, głównie chińską – systematycznie 
się rozwijały1. Nowe trendy w ogrodnictwie szybko się przyjęły w innych krajach, 
były szeroko omawiane w literaturze. Na przykład właściciel zakładu ogrodniczego 
w Wilnie Józef Strumiłło pisał: „Szerzące się z wiekiem światło i oczyszczony smak 
dobry w sztukach pięknych, pociągnął prawie wszystkie oświecone Europy narody 
do naśladowania Anglików w ogrodnictwie”2. Założenie oraz prowadzenie tego typu 
ogrodów nie wymagało bardzo dużego nakładu pracy, mogły powstać praktycznie 
w dowolnym miejscu – wzgórza, lasy, łąki dodawały im uroku. Parki projektowane 
w stylu krajobrazowym mogły więc rozciągać się na dotąd niespotykanych przestrze-
niach. Na ich terenie odnaleźć można było różnego rodzaju budynki folwarczne (np. 
młyny) czy miejsca kultu (np. kapliczki)3 .

Szczególnie cenna dla wyglądu ogrodu była obecność na jego terenie jezior, stawów 
czy rzeki. Zdawano sobie sprawę, że „rzeki obszerne, bystre, wylewające z brzegów, nie 
zdatne są do ogrodów, bo w czasach wiosennych i dżdżystych wielkie czynią szkody”4 . 
Musiały więc być to rzeki utrzymujące się w swoim korycie, takie jak na przykład 
Pszczynka, która przepływa przez Pszczynę. Jej źródłowisko znajduje się we wsi Szero-
ka, biegnie ona leniwie (ze względu na mały spad wody) z zachodu na wschód i wpada 
do Wisły (ma długość prawie 46 kilometrów)5. Takie niewielkie rzeki były uznawane 
za szczególnie cenne podczas projektowania parku, można je było prowadzić po jego 
częściach i budować na nich różnokształtne mosty. Cytowany już wcześniej J. Strumił-
ło przypisywał tym konstrukcjom szczególną rolę: „Pomiędzy strukturami, które łączą 
w sobie pożytek, bez wątpienia mieszczą się mosty; łatwość w nadawaniu im kształtów 
rozmaitych czyni je sposobnemi do przyozdobienia ogrodów”6 .

1 A. Różańska, T. Krogulec, J. Rylke: Ogrody. Historia architektury i sztuki ogrodowej. Warszawa 2008, 
s. 89–90.

2 J. Strumiłło: Ogrody północne. T. 2. Wilno 1834, s. 166.
3 Tamże, s. 175.
4 Tamże, s. 214–215.
5 L. Musioł: Pszczyna. Monografia historyczna. Pszczyna 1936, s. 58–62.
6 J. Strumiłło: Ogrody..., s. 222.
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Książęta pszczyńscy wielką troską obdarzyli rozciągający się na północ od ich 
rezydencji Park Zamkowy7. Do jego pielęgnacji zatrudniani byli wykwalifikowani 
pracownicy, tacy jak pochodzący z Czech, a nazywany „ogrodnikiem angielskim” Ja-
kub Kuzel, który od 1811 roku, aż do śmierci w 1827 roku, tworzył wokół Pszczyny 
ogrody w stylu krajobrazowym. Jego starania kontynuowali kolejni ogrodnicy zam-
kowi: Franzke i Heinrich Bohlecke, zwykle współpracując z książęcymi mistrzami 
budowlanymi8 .

Intensywne prace w parku trwały latem 1829 roku. Skupiały się one na alei pro-
wadzącej z zamku do XVI-wiecznego kościoła świętej Jadwigi. Wzniesiono wówczas 
nowy most, który – jak podaje książęcy archiwista Heinrich Schaeffer w swojej kro-
nice – „Nie kosztował zbyt wiele, ponieważ cały transport wykonały zaprzęgi z Jäger-
hof i ze stajni”. Rozebrano most drewniany znajdujący się dokładnie nad rowem przy 
ogrodzie dla źrebiąt i zbudowano murowany. W 1831 roku planowano podobną prze-
budowę mostu znajdującego się przy stajni (pierwszego, licząc od strony zamku)9 .

Po 1848 roku książę pszczyński chciał wspomóc materialnie i dać zatrudnienie 
ludności, która zmagała się z panującą klęską głodu. Zorganizował na swoich zie-
miach prace polegające na wyburzeniu niektórych zabudowań przy zamku oraz dal-
szej przebudowie parku10 . 

7 Park Pszczyński zajmuje obecnie powierzchnię 156 ha. Składa się z trzech różniących się od siebie 
części. Główna, środkowa część to właściwy Park Zamkowy, od wschodu sąsiaduje z nim znacznie 
mniejszy Park Dworcowy (ze skansenem „Zagroda Wsi Pszczyńskiej”), a od zachodu Park Zwierzyniec 
(tzw. Dzika Promenada z Pokazową Zagrodą Żubrów). A. Oborny, I. Płazak: Zespół pałacowo-ogrodowy 
w Pszczynie. Pszczyna 1977, s. 77. 

8 H.W.F. Schaeffer: Kronika pszczyńskiego wolnego państwa stanowego, a od 1827 r. Księstwa Pszczyń-
skiego. Cz. III. Tłum. B. Spyra. Pszczyna 1998, s. 8.

9 Tamże, s. 32, 56, 64.
10 J. Polak: Poczet panów i książąt pszczyńskich. Cz. 2. Pszczyna 2007, s. 140.

Mapa z zaznaczonym parkiem książęcym w Pszczynie z 1865 roku. (Archiwum Państwowe 
w Katowicach Oddział w Pszczynie (dalej: AP Pszczyna), Archiwum Książąt Pszczyńskich 
(dalej AKP), sygn. XVIII 370)
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W XIX i XX wieku budowa mostów drewnianych pod względem czysto kon-
strukcyjnym nie nastręczała większych problemów. Materiał był łatwy do uzyskania, 
a naprawa przebiegała w miarę szybko. Główną wadą tych konstrukcji była jednak 
mała wytrzymałość i odporność na warunki atmosferyczne oraz niebezpieczeństwo 
pożarów. Najlepszy do budowy mostów był dąb (drewno twarde), jednak w parku 
zamkowym ze względu na niższą cenę budowano głównie z desek i pali sosnowych 
– to miękkie drewno łatwe w obróbce, sprężyste, o stosunkowo dobrej wytrzyma-
łości mechanicznej. Trwałość takiej konstrukcji szacowano na 15–20 lat. Drewno 
zabezpieczano przed gniciem, powlekając powierzchnię karbolineum, smołą ziemną 
lub papą asfaltową11. Józef Strumiłło zwracał ponadto uwagę na kilka aspektów, 
o których nie można było zapomnieć: „Prawidła, które na względzie mieć należy 
przy budowaniu mostów, zasadzają się na zachowaniu poroporcyi między ich dłu-
gością i szerokością; długość mostu przenosić powinna przynaymniey o dwa razy 
jego szerokość. Przebywanie mostów powinno być łatwe i bezpieczne, lecz jeżeli 
są mocno wygięte, należy zrobić wschody na ich pokładzie, a dla bezpieczeństwa 
opatrzyć w poręcze”12. Pieczę nad mostami w parku sprawował Książęcy Urząd Bu-
dowlany. Szczególną uwagę zwracano na systematyczne kontrole stanu technicznego 
poszczególnych konstrukcji. Starano się zapewnić środki na naprawy, aby nie doszło 
do nieszczęśliwego wypadku. 

W marcu 1888 roku podjęto decyzję o budowie nowego drewnianego mostu 
w parku zamkowym w drodze na dworzec kolejowy. Most ten miał służyć pojazdom 
przewożącym różnego rodzaju towary, dlatego jego konstrukcja musiała być odpo-
wiednio wzmocniona masywnymi palami. Pracę od początku nadzorował książęcy 
mistrz budowlany Ludwig Scheinert13. W pierwszej kolejności wykonał on trzy ry-
sunki techniczne – w przekroju podłużnym i poprzecznym oraz rzut poziomy kon-
strukcji, uwzględniając wszelkie precyzyjnie pomiary oraz analizę profilu rzeki. Na-
stępnie został sporządzony kosztorys uwzględniający cenę materiałów i ich dowóz. 
Z książęcego kamieniołomu w Cielmicach zamówiono 90 m3 kamienia wapiennego 
w cenie 5 marek za 1 m3. Cały materiał został przewieziony na teren parku i złożo-
ny w magazynie ogrodnika zamkowego H. Bohlecke14. Drewno wygospodarowano 
z książęcych rezerw, były to głównie różnej grubości i długości deski oraz pnie so-
snowe. Z gałęzi dębowych wykonano charakterystyczne poręcze, które miały nadać 
konstrukcji artystyczny wyraz. W budowę było zaangażowanych wielu wykwalifiko-
wanych pracowników. Na początku przystąpiono do robót ziemnych, przygotowując 
odpowiednio koryto i brzeg rzeki, następnie przeprowadzono prace murarskie, cie-
sielskie oraz kowalskie. Cena końcowa konstrukcji opiewała na kwotę 4050 marek. 
Konieczność naprawy tego mostu pojawiła się dopiero w 1911 roku, polegała ona na 
wymianie zużytych desek oraz poręczy. Koszt wyniósł wówczas 750 marek15 .

11 S. Bryła: Podręcznik inżynierski. Lwów–Warszawa 1928, s. 775–776.
12 J. Strumiłło: Ogrody..., s. 223.
13 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie (dalej: AP Pszczyna), zespół 17/53 Archi-

wum Książąt Pszczyńskich w Pszczynie (dalej: AKP), sygn. XI 1144, s. 1–2.
14 AP Pszczyna, AKP, sygn. XI 1144, s. 5–6.
15 AP Pszczyna, AKP, sygn. XI 1144, s. 38.
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Mosty w parku były narażone na intensywną eksploatację oraz na trudne warunki 
pogodowe (szczególnie wilgoć doprowadzała do ich niszczenia). Średnio co kilka lat 
pojawiała się konieczność dokonywania drobnych reparacji polegających głównie 
na wymianie paru przegniłych desek w podłożu bądź elementów poręczy. W roku 
1889 jedna z konstrukcji wymagała kompletnej przebudowy. Przeprowadzono ją pod 
okiem już wspomnianego L. Scheinerta, który stworzył szkic (w Archiwum Książąt 
Pszczyńskich można znaleźć kilka rysunków technicznych mostów autorstwa tego 
urzędnika). Ponad 110 desek sosnowych oraz 24 pnie zostały zamówione w tartaku 
w Kobiórze. Oprócz tego potrzebne były: kamień łamany, piasek, wapno, cement 
i cegła murarska. Całość materiałów furmankami dostarczono do magazynu ogrodni-
ka zamkowego H. Bohlecke16 .

Należy podkreślić, że co 10–15 lat zakładano kompleksowe sprawdzenie stanu 
technicznego wszystkich mostów w parku. Zwykle wtedy pojawiała się konieczność 
szybkiej naprawy kilku lub kilkunastu mostów, co okazywało się problematyczne ze 
względu na ceny drewna oraz wynagrodzenie pracowników. Nic więc dziwnego, że 
Książęcy Urząd Budowlany starał się, aby to powiat lub samo miasto ponosiło część 
lub całość kosztów naprawy, gdy mosty były obiektami użyteczność publicznej. Tak 

16 AP Pszczyna, AKP, sygn. XI 1145, s. 15–17, 37.

Rysunek techniczny mostu w parku książęcym autorstwa L. Scheinerta z 1888 roku (AP 
Pszczyna, AKP, sygn. XI 1144, s. 23)
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Rysunek techniczny mostu w parku książęcym przy stajniach książęcych z 1895 roku (AP 
Pszczyna, AKP, sygn. XVIII 378)

Rysunek techniczny mostu w parku książęcym autorstwa L. Scheinerta z 1889 roku (AP 
Pszczyna, AKP, sygn. XI 1145, s. 18)
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było na przykład w 1915 i 1916 roku, gdy chodziło o 4 mosty, w tym jeden na szosie 
Pszczyna – Żory17 . 

Pierwsza kompleksowa renowacja wszystkich 20 mostów w parku miała miejsce 
w 1922 roku. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy okazało się, że stan tylko 4 kon-
strukcji był zadowalający. Warto zwrócić uwagę, że wówczas po raz pierwszy poja-
wiła się w dokumentacji numeracja mostów w parku, co ułatwiało ich identyfikację, 
a ponadto można też dostrzec ewidentny ich podział na trzy rodzaje pod względem 
przeznaczenia:
– 10 kładek dla pieszych znajdujących w głównej części parku (oznaczone numera-

mi 1, 2, 5, 5a, 5b, 7, 8, 12, 15, 16);
– 7 mostów podróżnych/jezdnych o konstrukcji mocniejszej dla samochodów bądź 

wozów konnych, które znajdowały się zwykle na obrzeżach parku lub na więk-
szych alejach/drogach (oznaczone numerami 3, 4, 6, 11, 13, 14, 17);

– 3 masywne przepusty, które regulowały poziom wody w Pszczynce (oznaczone 
numerami 9, 10, 18).

Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 430 000 marek polskich, z czego najdroższa 
– opiewająca na kwotę 220 000 marek polskich – okazała się odbudowa dwóch mo-
stów jezdnych: na alei Jadwigi (numer 11) i przy stajniach (numer 14)18 .

W marcu 1938 roku postanowiono przeprowadzić prace mające na celu upo-
rządkowanie parku zamkowego. Zwrócono uwagę na konieczność reparacji parka-
nów, bram, furtek oraz wszystkich mostów. W gestii Zarządu Przymusowego Dóbr 
Pszczyńskich leżało stworzenie kosztorysu i ogłoszenie przetargu, który miał wyłonić 
firmę budowlaną do przeprowadzenia prac19. Rozesłano cztery plany, w których opi-
sane były konieczne naprawy, jakich należało dokonać. Zgłosiły się trzy lokalne firmy: 

17 AP Pszczyna, AKP, sygn. XI 1145, s. 82–85.
18 AP Pszczyna, AKP, sygn. XI 1145, s. 118–119.
19 AP Pszczyna, AKP, sygn. XIV 1210, s. 96.

Mapa parku pszczyńskiego z zaznaczonymi mostami z 1916 roku (AP Pszczyna, AKP, sygn. XI 
1145, s. 158)
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Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Grzegorz Liszka z Pszczyny, Jan Wowra bu-
downiczy z Warszowic oraz Przedsiębiorstwo Budowlane Franciszek Bryll z Pszczyny. 
W maju 1938 roku wybrane zostało ostatnie z wymienionych. Głównym kryterium, 
jakie wzięto pod uwagę, była zaproponowana cena wykonania robót. F. Bryll w okre-
ślonych sumarycznie ryczałtach w dwóch wariantach: 5750 złotych lub 5400 złotych 
okazał się najtańszy. Miał on przystąpić do remontu 18 mostów (w kosztorysach nie 
ujęto mostów 5a i 5b) w parku i kontynuować prace aż do ich ukończenia pod okiem 
kierownika oddziału budowlanego Dyrekcji Dóbr20 . 

Do całkowitej rozbiórki nadawało się 8 konstrukcji (mosty o numerach 8 oraz 
12–18). Budowa nowego mostu wyglądała następująco: w pierwszej kolejności wbi-
jano nowe pale, układano precyzyjnie belki nośne, na nich przybijano łaty i nakrywa-
no deskami i papą. Następnie układano nowy pokład z bali sosnowych i montowano 
poręcze zwykle z gałęzi dębowych (12 mostów takie posiadało). Konieczne było po-
krycie wszystkich nowych elementów wykonanych z drewna gorącym karbolineum 
w celu impregnacji, czyli zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem wilgoci, ple-
śni czy ognia. Szacowano, że najbardziej czasochłonna będzie naprawa mostu numer 
14, wyliczono, że na jej wykonanie trzeba poświęcić aż 108 dniówek ciesielskich i 64 
dniówki pomocników.

Most w parku. Fot. Michał Święch21

20 AP Pszczyna, AKP, sygn. XIV 1210, s. 65–68.
21 Michał Święch (1901–1994) był fotografem Pszczyny i okolic. Uzyskał zgodę od administracji książę-

cej na fotografowanie zamku pszczyńskiego i parku. Jego zdjęcia zostały zamieszone w opublikowanej 
w 1936 roku monografii Pszczyny.
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W pozostałych mostach (o numerach 1–7, 9 i 10–11) naprawa polegała głównie 
na wymianie kilku przegniłych belek nośnych, łat, pokładu oraz poręczy22 . 

Materiały budowlane potrzebne do renowacji mostów zamówiono z kilku źródeł. 
Kloce sosnowe z Dyrekcji Lasów Księcia Pszczyńskiego, drzewo tarte z Tartaku Marii 
Bebek w Międzyrzeczu Dolnym oraz z Tartaku Państwowego w Kobiórze. Zwrócono 
szczególną uwagę, aby materiał ten był „zupełnie zdrowy, zimowego cięcia i o sło-
jach prostych nieskręconych”. Ponadto potrzebne były: gałęzie dębowe na poręcze, 
gwoździe (około 100 kilogramów), papa (30 rolek), karbolineum (około 1000 kilo-
gramów), cegły, cement, piasek, klamry, śruby23 . 

Naprawę pierwszych 5 mostów ukończono 20 lipca 1938 roku. Okazało się, że 
głównie na skutek racjonalnej i oszczędnej organizacji transportów materiałów fur-
manką jednokonną w parku można zmodyfikować pierwotny kosztorys, tworząc 
nowy niższy o 1800 złotych – opiewający na kwotę 16 200 złotych24. Biorąc pod 
uwagę tempo prac, można przypuszczać z dużym prawdopodobieństwem, że do 
wybuchu II wojny światowej wszystkie mosty zostały odnowione. 

Prace przeprowadzone w 1938 roku w Parku Zamkowym z pewnością wiązały 
się z zamiarem uznania go za zabytek przyrody przez Urząd Wojewódzki Śląski. Ofi-
cjalnie doszło do tego 23 września 1938 roku i od tego momentu podlegał on ochro-
nie na podstawie punktu 7 artykułu 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 6 marca 1928 roku25 .

22 AP Pszczyna, AKP, sygn. XIV 1210, s. 42–49.
23 AP Pszczyna, AKP, sygn. XIV 1210, s. 13, 15–18, 36, 51–52.
24 AP Pszczyna, AKP, sygn. XIV 1210, s. 30.
25 AP Pszczyna, AKP, sygn. XIV 1210, s. 108.
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die Brücken im Schlosspark von pless im 19. und in der ersten hälfte des 20. Jahrhunderts
Zusammenfassung
Der Schlosspark war im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein integra-

ler Bestandteil der Residenz der Plesser Fürsten von Hochberg, der in gewisser Weise 
ihre Bedeutung und Größe unterstrich. Im 19. Jahrhundert wollten die Fürsten von Pless 
einen Garten im englischen Stil anlegen. Solche Landschaftsgärten konzentrierten sich 
auf die Unterstreichung der natürlichen Schönheit der Formen, es wurde darauf verzich-
tet, geordnete und geometrische Flächen zu schaffen, wie es im Barrockstil üblich war. 
Teiche und Flüsse verliehen den Gärten besonderen Wert.. Die Plesser Fürsten sorgten 
sich vor allem um den Schlosspark, der sich nördlich ihrer Schlossresidenz befand und den 
der Fluss Pszczynka durchfloss. Sie nutzten diese Tatsache, um ein System miteinander 
verbundener Teiche zu schaffen. Um einen entsprechenden Verkehr durch den Park zu 
ermöglichen, bedurfte es den Bau von zwanzig Brücken, die in unterschiedlichen Zeiträu-
men entstanden.

michał KonSTanTy

Bridges in the pszczyna palace park in the 19th and the first half of the 20th century
Summary
In the 19th century and in the first half of the 20th century the park constituted an 

integral part of the Hochberg family’s residence and contributed to its overall beauty and 
majesty. In the 19th century the family tried to create an English-style garden. This type 
of garden, known also as a landscape garden, is characterised by emphasising the beauty 
of natural forms favoured over the regular and geometric structures of the Baroque style. 
An element of special importance for the general look of the garden was its lakes, ponds 
and rivers. The princely family especially cherished the park located to the north of their 
residence with the River Pszczynka flowing through, which they used to create a system 
of interconnected ponds. The proper plan and concept of the park required building 20 
bridges that were completed on different dates.
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zofiA BodA-krĘŻel (1925–2015)

Archiwistka, wicedyrektor Archiwum Państwowego 
w Katowicach w latach 1977–1990.

Długoletnia pracowniczka państwowej służby archi-
walnej nie była tylko zwykłą archiwistką, ale całą „insty-
tucją” w Archiwum Państwowym w Katowicach. W ciągu 
swej długoletniej służby wychowała wiele pokoleń górno-
śląskich archiwistów. Była świetnym metodykiem. Jako 
rodowita Ślązaczka w swoich licznych publikacjach podej-
mowała bardzo trudne dla Górnego Śląska i Górnośląza-
ków tematy, które nie były popularne, a wręcz zakazane 
w okresie PRL-u. Jej droga zawodowa – od początkującej 
archiwistki aż po stanowisko zastępcy dyrektora Archi-
wum – nie była łatwa. Jako pracownik naukowy, a później 
jako wicedyrektor kierowała i odpowiadała za całość prac merytorycznych katowic-
kiego Archiwum, jego działalność programową i naukową. Nie mogłaby kierować 
tą instytucją i pozytywnie wpływać na jej pracę merytoryczną oraz pracowników, 
gdyby nie należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a wcześniej Związku 
Młodzieży Polskiej. 

Urodziła się 17 lipca 1925 roku w Tarnowskich Górach. Pochodziła z górno-
śląskiej rodziny o polskich tradycjach powstańczych. Była córką urzędnika celnego 
Antoniego Body i Marii z domu Szirholz. Jej ojciec w czasie wojny w 1940 roku za 
udział w powstaniach śląskich został wywieziony do obozu pracy w Alwendorf koło 
Hanoweru. Szczęśliwie powrócił stamtąd, ale był już do końca życia niezdolny do 
pracy. Zofia Boda swą edukację rozpoczęła w sześcioklasowej szkole powszechnej 
w Tarnowskich Górach, którą ukończyła w 1937 roku. Następnie kontynuowała 
naukę w sześcioklasowym Państwowym Gimnazjum Ogólnokształcącym im. Jana 
Sobieskiego w Tarnowskich Górach. Po wybuchu II wojny światowej musiała prze-
rwać naukę. Ze względu na ciężką sytuację rodzinną w lipcu 1943 roku podjęła pracę 
na kolei w charakterze pomocy biurowej. Po wyzwoleniu w lutym 1945 roku krót-
ko pracowała w Oddziale Przemysłowym Starostwa Powiatowego w Tarnowskich 
Górach. Następnie kontynuowała przerwaną w czasie wojny naukę w gimnazjum, 
zakończoną egzaminem dojrzałości, który zdała w czerwcu 1947 roku. W okresie 
wakacji letnich w 1947 roku była zatrudniona w „Dolomitołomach” w Bobrowni-
kach (obecnie część Tarnowskich Gór) w charakterze biuralistki. We wrześniu tego 
roku rozpoczęła czteroletnią edukację akademicką na Wydziale Humanistycznym 
Sekcja Historia Uniwersytetu we Wrocławiu. Naukę zakończyła w grudniu 1951 
roku, kiedy to zdała egzamin w zakresie historii i uzyskała dyplom magistra filozofii. 
Ze względu na trudną sytuację rodzinną podczas studiów musiała utrzymywać się 
sama. Już w listopadzie 1947 roku zatrudniła się w Towarzystwie Bratniej Pomocy 
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Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu na stanowisku sekretarki, 
gdzie pracowała do 31 maja 1949 roku. Od 1 czerwca 1949 roku do 31 sierpnia 
1951 roku pracowała w Wydziale Socjalnym Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego 
we Wrocławiu jako samodzielny referent. Jej aktywność nie ograniczała się wyłącz-
nie do nauki i pracy zawodowej, co jest widoczne przez całe jej dalsze życie. Już od 
czasów studenckich angażowała się w działalność społeczną. Od 1947 roku należała 
do Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej, organizacji później wchłoniętej 
przez Związek Młodzieży Polskiej, którego automatycznie została członkiem. Na-
leżała też do związków zawodowych w zakładach, w których pracowała, a od 1949 
roku do Ligi Kobiet.

Po ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu magistra wróciła na Górny Śląsk. 
Z dniem 2 stycznia 1952 roku podjęła pracę w Wojewódzkim Archiwum Państwo-
wym w Katowicach, z którym związała całe zawodowe życie. Została przyjęta do 
Archiwum na stanowisko pracownika naukowego. Przez całą swą archiwalną karierę 
przeszła kolejne szczeble stanowisk archiwalnych: asystenta, archiwisty i od 1955 
roku starszego archiwisty. Mimo posiadanej wiedzy i kompetencji podczas pracy 
w Archiwum brała czynny udział w podnoszeniu swoich archiwalnych kwalifikacji. 
Już w 1952 roku, kiedy rozpoczęła pracę w państwowej służbie archiwalnej, uczest-
niczyła w kursie archiwalnym w Szczecinie, rok później zaś w kursie konserwacji 
archiwalnej w Warszawie. 

W 1953 roku zaszły zmiany w jej życiu prywatnym. 25 kwietnia tego roku za-
warła związek małżeński z Mieczysławem Krężlem. Z tego związku urodził się syn 
Andrzej, który w latach osiemdziesiątych XX wieku krótko był także pracownikiem 
katowickiego Archiwum. 

Jej wiedza historyczno-archiwalna, zaangażowanie w pracę i kompetencje spowo-
dowały, że 6 października 1959 roku powierzono jej obowiązki kierownika Oddziału 
II Akt Administracji Państwowej i Samorządowej PRL Wojewódzkiego Archiwum 
Państwowego w Katowicach. Prócz prac archiwalnych oraz administracyjnych wy-
nikających z zajmowanego stanowiska, nieustannie pracowała naukowo i pogłębiała 
swoją wiedzę. W 1960 roku powierzono jej obowiązki adiunkta, pięć lat później 
starszego asystenta naukowo-badawczego, a w 1970 roku adiunkta naukowo-ba-
dawczego. Prowadząc własne badania naukowe, związała się ze Śląskim Instytutem 
Naukowym w Katowicach. Zajmowała się niezwykle trudnym i złożonym, a także 
bardzo niemile widzianym przez ówczesne władze problemem Volkslisty w okresie 
II wojny światowej na Górnym Śląsku oraz jej skutkami w powojennej rzeczywisto-
ści Polski Ludowej. Ukoronowaniem tym badań było uzyskanie przez nią w 1971 
roku stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy 
doktorskiej Problem Niemieckiej Listy Narodowościowej na Górnym Śląsku w la-
tach 1941–1950. Była to pionierska praca dotycząca tego tematu, jednak – mimo 
znakomitych recenzji – z powodu ingerencji cenzury nigdy nie została opublikowana 
w całości. Jej okrojona wersja została wydana drukiem dopiero siedem lat później1 . 
Zabronione przez cenzurę fragmenty starała się, z różnym powodzeniem, w nieco 
złagodzonej formie publikować w różnych czasopismach historycznych. 

1 Pełna wersja doktoratu opublikowana została w 2011 staraniem Archiwum Państwowego w Katowi-
cach w formie cyfrowej na portalu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.
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Jej kariera archiwalna osiągnęła szczyt, kiedy 1 czerwca 1977 roku została powo-
łana przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Tadeusza Walichnowskie-
go na stanowisko zastępcy dyrektora katowickiego Archiwum. W toku swej pracy 
archiwalnej wykonywała większość działań archiwalnych, takich jak: porządkowanie, 
inwentaryzacja, brakowanie, opieka konserwatorska nad całym zasobem Archiwum, 
nadzór nad kartoteką składnic akt i urzędów, załatwianie kwerend, pełniła dyżury 
w pracowni naukowej i wykonywała prace inspekcyjne. Brała także czynny udział 
w licznych konferencjach, zjazdach i sesjach naukowych. Opracowała ponad 30 ze-
społów archiwalnych. Po osiągnięciu wieku emerytalnego 1 listopada 1990 roku 
przeszła na emeryturę. Nie rozstała się jednak z Archiwum. Mogąc służyć nadal swą 
ogromną wiedzą i doświadczeniem, została ponownie zatrudniona w Archiwum na 
stanowisku starszego kustosza (początkowo na 7/8, później 1/2 etatu) na następne 
sześć lat. Zwolniona już z działań administracyjnych, mogła poświęcić się wyłącznie 
pracom archiwalnym, jednak ówczesny dyrektor Adam Kałuża zobowiązał ją także 
do zastępowania go w zakresie działalności podstawowej w czasie jego nieobecności. 
Z wielką ochotą poświęcała się również edukacji młodych archiwistów. Czerpiąc 
ze swojej ogromnej wiedzy i doświadczenia, chętnie służyła radą i pomocą młodym 
adeptom sztuki archiwalnej. 

W swej ponad 40-letniej pracy zawodowej pełniła także funkcje w centralnych 
gremiach działających przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (dalej: 
NDAP). Była długoletnim konsultantem NDAP w sprawach metodycznych, człon-
kiem Centralnej Komisji Metodycznej oraz kierowała zespołem problemowym zaj-
mującym się „Kryteriami selekcji jednostek organizacyjnych podlegających szcze-
gólnemu nadzorowi archiwalnemu”. W katowickim Archiwum przez kilka kadencji 
pełniła także funkcję przewodniczącej Rady Zakładowej. Aktywnie działała w Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego. Przez kilka kadencji była członkiem zarządu Komisji 
Archiwistów Sekcji Nauki Zarządu Głównego ZNP oraz członkiem Środowiskowej 
Komisji Nauki ZNP w Katowicach.

Została odznaczona: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, Złotą Od-
znaką „Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego”, Odznaką „Zasłużony 
Działacz Kultury”.

Wkrótce po ostatecznym przejściu na emeryturę w 2006 roku zapadła na zdro-
wiu i po długiej i ciężkiej chorobie zmarła 5 stycznia 2015 roku.

publikacje zofii Boda-krężel (wybór):
Sprawa volkslisty na Górnym Śląsku. Koncepcje likwidacji problemu i ich realiza-

cja. Opole 1978; Wypadkowość w górnictwie śląskim w II połowie XIX wieku. [W:] 
Znaczenie materiałów archiwalnych dla bezpiecznego prowadzenia robót górniczych. 
Zbiór referatów. Konferencja naukowo-techniczna w Katowicach – czerwiec 1981 
roku. Katowice 1981, s. 15–28; Z doświadczeń Archiwum Państwowego w Katowi-
cach na przedpolu archiwalnym (komunikat). [W:] Pamiętnik I Powszechnego Zjazdu 
Archiwistów Polskich. Przemyśl 27–29 sierpnia 1986 roku. Warszawa 1991, s. 367–
371; Materiały archiwalne, dotyczące Polski Ludowej w Wojewódzkim Archiwum 
Państwowym w Katowicach. „Zaranie Śląskie” R. 25, 1962, nr 1a, s. 1–20; Materiały 



pioTr maTuSzeK

206

źródłowe do historii PPR w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Katowicach . 
„Zeszyty Naukowe Śląskiego Instytutu Naukowego” 1967, nr 83, s. 231–232; Nie-
miecka lista narodowościowa na Górnym Śląsku w latach 1941–1945. „Zaranie Ślą-
skie” R. 32, 1969, nr 3, s. 379–406; Koncepcje rozwiązania problemu niemieckiej listy 
narodowościowej przez polskie środowiska polityczne i władze konspiracyjne w okre-
sie okupacji. „Śląski Kwartalnik Historyczny »Sobótka«” 1969, nr 3, s. 332–348; 
Materiały źródłowe do historii ruchu komunistycznego w archiwach państwowych 
województwa katowickiego. „Zeszyty Naukowe Śląskiego Instytutu Naukowego” 
1969, nr 19, s. 292–294; Akcja rehabilitacyjna ludności rodzimej Górnego Śląska 
zaliczonej do II grupy niemieckiej listy narodowościowej. „Zaranie Śląskie” R. 33, 
1970, nr 4, s. 561–592; Likwidacja skutków niemieckiej listy narodowościowej na 
Górnym Śląsku w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu. „Dzieje Najnowsze” 1971, 
nr 4, s. 23–50. 

Ważniejsze opracowane zespoły archiwalne:
Cesarsko-Niemiecki Sąd Okręgowy w Będzinie 1915–1918; Górnośląski Zarząd 

Kopalń Sp. z o.o. Zakładów Rzeszy Hermann Göring – Grupa III Chorzów (1904) 
1940–1945; Górnośląski Zarząd Kopalń Sp. z o.o. Zakładów Rzeszy Hermann Göring 
– Grupa IV Katowice (1930) 1940–1944; Inspektorat Pracy IX Okręgu w Katowi-
cach 1945–1950; Powiatowa Rada Narodowa w Katowicach 1945–1950; Powszech-
na Organizacja „Służba Polsce” Komenda wojewódzka w Katowicach 1948–1955; 
Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach (1927) 1945–1950; Wojewódzka Rada 
Narodowa w Katowicach 1945–1959; Wojewódzki Urząd Informacji i Propagan-
dy w Katowicach 1945–1947; Zakłady Hohenlohego S.A. Wełnowiec [Katowice] 
(1887) 1905–1940 (1956); Zarząd Policji w Królewskiej Hucie (1841) 1869–1922 
(1926); Zarząd Prowincjonalny Górnego Śląska w Katowicach (1877) 1942–1945.

Opracowano na podstawie materiałów: Archiwum Państwowe w Katowicach, 
Dział Kadr, Teczka personalna Z. Boda-Krezel, sygn. 504; Sprawozdania z działal-
ności Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach 1952–1983; Spra-
wozdania z działalności Archiwum Państwowego w Katowicach 1984–2005; Archi-
wum w regionie. Region w Archiwum. 80 lat Archiwum Państwowego w Katowicach 
1932–2012. Red. B. Kalinowska-Wójcik. Katowice 2012.
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zofia Boda-krężel (1925–2015)
Zusammenfassung
Zofia Boda-Krężel wurde am 17. Juli 1925 in Tarnowitz geboren. Sie stammte aus 

einer oberschlesischen Familie mit polnischen aufständischen Traditionen. Sie stu dierte 
Geschichte an der humanistischen Fakultät der Universität in Breslau. Am 2. Januar 
1952 begann sie ihre Tätigkeit im Staatsarchiv in Kattowitz, wo sie als wissenschaftliche  
Mitarbeiterin eingestellt wurde. Sie verbrachte ihr gesamtes berufliches Leben in dieser 
Institution. Den Doktortitel in den Geisteswissenschaften erlangte sie aufgrund ihrer 
Doktorarbeit unter dem Titel Das Problem der Deutschen Volksliste in Oberschlesien in 
den Jahren 1941–1950. Am 1. Januar 1977 wurde sie stellvertretende Direktorin des 
Kattowitzer Archivs. Sie wurde 1996 emeritiert.

pioTr maTuSzeK

zofia Boda-krężel (1925–2015)
Summary
Born on 17th July 1925 in Tarnowskie Góry, she came from an Upper Silesian fam-

ily with Polish insurgent traditions. She studied history at the Faculty of Humanities of 
Wrocław University. On 2nd January 1952, she started working at the State Archives in 
Katowice, where she spent all her professional life. She was employed at the Archives in 
the position of researcher. Her scientific activities were crowned in 1971 by obtaining 
the degree of Doctor of Humanities, granted on the basis of a doctoral thesis titled The 
Problem of the German People’s List in Upper Silesia in 1941–1950. On 1st June 1977 
she was appointed Deputy Director of the Archives in Katowice. She finished working at 
the Archives in 1996.
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ludWik domAŃSki (1946–2012)

Archiwista oraz prawnik. Urodził się 10 październi-
ka 1946 roku w Dąbrowie Górniczej. Był synem Wita 
Domańskiego (pracownika umysłowego) oraz Aleksan-
dry (niepracującej zawodowo). Do szkoły podstawowej 
uczęszczał w latach 1953–1960. Następnie podjął naukę 
w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w So-
snowcu. Tam zdał maturę i uzyskał świadectwo dojrzało-
ści w 1964 roku. Po maturze podjął pracę zawodową jako 
stażysta w Centrali Handlu Zagranicznego „Centrozap” 
w Katowicach (od 4 lutego do 21 sierpnia 1965 roku). 
W tym samym roku rozpoczął studia wyższe na Wydzia-
le Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie studiował 
przez następnych pięć lat. Studiów jednak nie ukończył 
w terminie. Sytuacja życiowa zmusiła go do ich przerwania i podjęcia pracy zarob-
kowej. Pracował w Biurze Zaopatrzenia i Zbytu Części Zamiennych Taboru Kolejo-
wego w Sosnowcu jako technik, a następnie jako pracownik fizyczny w Katowickiej 
Fabryce Mebli. W tym okresie zaszły też zmiany w jego życiu prywatnym. 9 lutego 
1971 roku ożenił się z Marią Półtorak, a niespełna rok później przyszła na świat ich 
córka Aleksandra. 

Od 1 kwietnia 1974 roku swoje życie zawodowe na długie lata związał z Wo-
jewódzkim Archiwum Państwowym w Katowicach, został bowiem zatrudniony 
w podległym mu Powiatowym Archiwum Państwowym w Będzinie na stanowisku 
młodszego archiwisty. Znalazł tam dogodne warunki do kontynuowania nauki. Już 
jako pracownik Archiwum powrócił na uczelnię i ukończył studia magisterskie na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w zakre-
sie prawa. 8 grudnia 1976 roku uzyskał tytuł magistra prawa na podstawie pracy 
Sejmik ziemski w II połowie XVII i początkach XVIII wieku (posłowie, instrukcje, 
protestacje) . 

W Archiwum Państwowym w Katowicach, początkowo w jego będzińskim od-
dziale, a potem w Centrali w Katowicach, przeszedł wszystkie szczeble awansu za-
wodowego – od młodszego archiwisty, archiwisty, adiunkta archiwalnego, kustosza 
po starszego kustosza, następnie objął funkcję kierownika oddziału. Skrupulatnie 
wypełniając swoje obowiązki zawodowe jako archiwista, zajmował się całym spek-
trum pracy archiwalnej: opracowywaniem akt, kontrolami archiwów zakładowych 
w podległych będzińskiemu Archiwum jednostkach organizacyjnych, udostępnia-
niem akt w pracowni naukowej, a także pracami magazynowymi. Wykorzystywał 
także wszelkie możliwości, by podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział 
w kursach i szkoleniach organizowanych przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Pań-
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stwowych. Nie mając wykształcenia archiwalnego, w 1976 roku ukończył podsta-
wowy kurs archiwalny w Sulejówku, a w roku następnym kurs w zakresie nadzoru 
oraz opracowywania dokumentacji technicznej. Oprócz prawa i historii prawa jego 
pasją była historia powszechna. Starania, by pozyskać odpowiednią wiedzę i w tym 
zakresie, zostały uwieńczone sukcesem w 1978 roku. Został wtedy skierowany przez 
Archiwum na studia zaoczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Przyjęto go 
na drugi rok historii na Wydziale Nauk Społecznych. W trakcie studiów, które ukoń-
czył w 1982 roku, nieprzerwanie pracował w katowickim Archiwum. Jego zaangażo-
wanie oraz kompetencje zostały docenione rok później, kiedy to został uhonorowany 
Srebrną Odznaką „Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego”. 

Po przejściu na emeryturę kierowniczki będzińskiego oddziału Archiwum Ireny 
Pampuch został powołany 1 kwietnia 1994 roku do pełnienia obowiązków kierow-
nika. Dwa lata później oddział w Będzinie został zlikwidowany, a jego zasób prze-
wieziony do Centrali Archiwum w Katowicach. Od 1 marca 1996 roku Ludwik 
Domański podjął pracę w Oddziale I Opracowania Zasobu w Katowicach na stano-
wisku starszego kustosza. Od tego czasu jego praca zawodowa skupiała się przede 
wszystkim na opracowywaniu zespołów archiwalnych. W 2002 roku w okresie od 
lutego do września – w czasie nieobecności kierującej Oddziałem I Sławomiry Krupy 
– pełnił obowiązki kierownika. W uznaniu jego zasług w pracy zawodowej w 2005 
roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Przez cały okres aktywności 
zawodowej w Archiwum prócz wypełniania obowiązków służbowych prowadził pra-
ce mające na celu upowszechnianie historii regionu oraz popularyzacji instytucji, 
w której pracował. Był doświadczonym archiwistą, często służył pomocą młodszym 
kolegom. Chętnie wygłaszał referaty na zebraniach naukowych w katowickim Archi-
wum. Opracował około 40 zespołów archiwalnych. Naukowo i zawodowo zajmował 
się biografiami zasłużonych archiwistów. Opublikował kilka artykułów im poświęco-
nych, m.in.: Michałowi Antonowowi, Józefowi Szukałowskiemu, Romanowi Bogac-
kiemu i Julii Miękickiej.

Prócz pracy zawodowej Ludwik Domański, realizując swoją pasję historyka, ak-
tywnie działał społecznie, angażując się w działalność towarzystw historyczno-archi-
walnych. W 1979 roku, dzięki staraniom kierownika będzińskiego Archiwum – Ire-
ny Pampuch, po kilkunastoletniej przerwie reaktywowany został Oddział Polskiego 
Towarzystwa Historycznego (PTH) w Będzinie. Jednym z pierwszych członków 
organizacji został Ludwik Domański. Od początku aktywnie włączył się w jej dzia-
łalność. Przez wiele kolejnych lat pełnił funkcję sekretarza będzińskiego Oddziału 
PTH. W 1997 roku, gdy przy Archiwum Państwowym w Katowicach powołano 
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum, został członkiem jego Zarządu. Pełnił tę funkcję 
od chwili założenia przez kolejnych 10 lat do 2007 roku, czyli do końca swojej pracy 
zawodowej w Archiwum.

Odrębnym rozdziałem w życiu Ludwika Domańskiego była jego działalność jako 
prawnika. Prócz prac archiwalnych, historycznych i popularyzacyjnych, czynnie zaj-
mował się także tą profesją, łącząc swą prawniczą wiedzę z zatrudnieniem w Ar-
chiwum. Jego kompetencje w tej dziedzinie spowodowały, że dyrekcja Archiwum 
zamierzała w latach osiemdziesiątych zatrudnić go jako radcę prawnego. Pierwsze 
próby skierowania go na aplikację radcowską, podejmowane w latach 1984 i 1985, 
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zakończyły się niepowodzeniem. Z powodu braku wolnych miejsc nie został przy-
jęty. Dopiero w 1986 roku starania zakończyły się sukcesem i został przyjęty na 
pozaetatową aplikację radcowską do Państwowego Arbitrażu Gospodarczego Okrę-
gowej Komisji Arbitrażowej w Katowicach. Po ukończeniu aplikacji służył swą wie-
dzą dyrekcji Archiwum, a jego działalność prawnicza zaowocowała także tym, że 27 
października 2003 roku został wybrany przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej 
dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i archiwów państwowych.

Podejmował także dodatkowe prace jako radca prawny w instytucjach zewnętrz-
nych, m.in. w Biurze Poselskim posła Jerzego Zdrady (w 1992 roku) czy w Przed-
siębiorstwie Techniczno-Handlowo-Usługowym „Interpromex” sp. z o.o. w Będzinie 
(w 1996 roku). W katowickim Archiwum pracował do 2006 roku.

Zmarł nagle w Sosnowcu 26 listopada 2012 roku i pochowany został na miejsco-
wym cmentarzu trzy dni później.

Ważniejsze opracowane zespoły archiwalne:
Akta miasta Czeladzi (1914) 1915–1945; Centralny Zarząd Przemysłu Szklar-

skiego w Sosnowcu (1945) 1950–1958 (1959); Elektrownia Okręgowa w Zagłę-
biu Dąbrowskim Spółka Akcyjna w Sosnowcu [1909] 1914–1940; Fabryka Szkła 
dawniej S. Reich i Spółka w Zawierciu (1884) 1900–1945; Komisarz do Spraw 
Włościańskich Powiatu Będzińskiego (1864) 1866–1914; Sąd Grodzki w Będzinie 
(1789) 1918–1939 (1949); Sąd Grodzki w Czeladzi (1928) 1929–1939 (1950); 
Spółka Akcyjna Przemysłu Cementowego „Wiek” w Ogrodzieńcu 1913–1943; Sta-
rostwo Grodzkie w Sosnowcu 1945–1946 (1947); Towarzystwo „Elektryczność” 
Spółka Akcyjna w Warszawie Zakłady w Ząbkowicach 1896–1944; Towarzystwo 
Akcyjne Ząbkowickiej Fabryki Szkła w Ząbkowicach [1884] 1896–1945; Towarzy-
stwo Fabryk Portland – Cementu „Wysoka” Spółka Akcyjna w Warszawie Fabryka 
w Wysokiej (1885) 1908–1945; Zakłady Przemysłu Włókienniczego C.G. Schön 
Spółka Akcyjna w Sosnowcu [1883] 1921–1945; Zarząd Miejski i Miejska Rada 
Narodowa w Sosnowcu 1945–1950; Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Za-
wierciu 1945–1950.

Opracowano na podstawie materiałów: Archiwum Państwowe w Katowicach, 
Dział Kadr, Teczka personalna L. Domański, sygn. 614; Sprawozdania z działalności 
Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach 1974–1983; Sprawozdania 
z działalności Archiwum Państwowego w Katowicach 1984–2005; Archiwum w re-
gionie. Region w Archiwum. 80 lat Archiwum Państwowego w Katowicach 1932–
2012. Red. B. Kalinowska-Wójcik. Katowice 2012.
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ludwik domański (1946–2012)
Zusammenfassung
Ludwik Domański wurde am 10. Oktober 1946 in Dąbrowa Górnicza geboren. 

1964 begann er sein Hochschulstudium an der Fakultät für Rechtswissenschaften an der 
Jagiellonen-Universität in Krakau, wo er fünf Jahre studierte. Am 1. April 1974 wurde 
er Mitarbeiter im Staatsarchiv Kattowitz. Er war zunächst als jüngerer Archivar in der 
Abteilung in Będzin beschäftigt und wechselte danach in die Zentrale nach Kattowitz, wo 
er alle Stufen der Karriereleiter durchlief.

pioTr maTuSzeK

ludwik domański (1946–2012)
Summary
He was born on 10th October 1946 in Dąbrowa Górnicza. In 1964, Ludwik Domański 

started his studies at the Law Faculty of the Jagiellonian University in Cracow, where he 
studied for the next five years. On 1st April 1974 he started his long-term employment 
at the State Archives in Katowice. He was employed on the position of junior archivist at 
the Będzin branch of the State Archives in Katowice. In the Archives, first at the Będzin 
branch and then in Katowice, he went through all the stages of professional advance.
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AdAm kAłuŻA (1931–2015)

Działacz polityczny, historyk, archiwista. Dyrektor 
Archiwum Państwowego w Katowicach w latach 1970–
1996.

Urodził się 24 kwietnia 1931 roku w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim w rodzinie robotniczej, z ojca Józefa (przed-
wcześnie zmarłego w 1938 roku) oraz Anny z domu Mu-
cha. Miał brata Władysława. W Ostrowcu ukończył szkołę 
powszechną i średnią. Od 1949 roku był aktywistą Związ-
ku Młodzieży Polskiej (dalej: ZMP), a od 1951 roku ak-
tywnym członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej (dalej: PZPR). Ówczesnemu wyborowi politycznemu 
pozostał wierny do końca. 

W 1951 roku z rekomendacji ZMP został wysłany na studia na Wydziale Histo-
rycznym Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Moskwie, ze specjalnością historia 
marksizmu-leninizmu, które ukończył w 1956 roku. Po powrocie do kraju został 
skierowany we wrześniu 1956 roku do pracy w Komitecie Wojewódzkim (dalej: 
KW) PZPR w Katowicach na stanowisku instruktora w Wydziale Propagandy. Powie-
rzono mu m.in. zadanie zorganizowania archiwum tej instytucji. W następnych latach 
pełnił wiele funkcji i stanowisk w katowickim aparacie PZPR, m.in. był: członkiem 
Komisji Doskonalenia i Kształcenia Ideologicznego, kierownikiem katedry historii 
ruchu robotniczego Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia Ideologicznego KW PZPR, 
wykładowcą w Międzywojewódzkiej Szkole Komitetu Centralnego PZPR i Wieczo-
rowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, lektorem Wojewódzkiego Ośrodka 
Propagandy Partyjnej KW PZPR. Aktywnie działał w Towarzystwie Przyjaźni Pol-
sko-Radzieckiej, zasiadając przez wiele lat w prezydium Zarządu Wojewódzkiego 
w Katowicach.

Znacząca dla jego późniejszego życiorysu była decyzja Sekretariatu katowickiego 
KW PZPR o skierowaniu go z dniem 1 stycznia 1961 roku do pracy w Śląskim Insty-
tucie Naukowym (dalej: ŚIN) w Katowicach „w celu – jak to określono – wzmoc-
nienia wpływów PZPR”. W ten sposób znalazł się w gronie skromnego wówczas 
humanistycznego środowiska naukowego województwa katowickiego.

W owym czasie w odnowionym w ramach popaździernikowej odwilży w Kato-
wicach w 1957 roku instytucie badawczym ŚIN, nawiązującym do przedwojennego 
Instytutu Śląskiego, prym wiedli przedwojenni badacze, w tym profesor Jacek Ko-
raszewski, który na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku pełnił 
funkcję dyrektora Instytutu (później ŚIN został nazwany jego imieniem). Należy tu 
wyjaśnić, że w nawiązaniu do przedwojennego modelu funkcjonowania Instytutu 
Śląskiego – tzw. lutmanowskiego, który był finansowany przez stowarzyszenie, aż 
do przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku utrzymywano tę 
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wygodną dla władz formułę organizacyjno-finansową. W wyniku tego ŚIN miał tylko 
kilku etatowych pracowników, w tym sekretarza naukowego, który faktycznie miał 
kierować tą placówką merytorycznie. Jak się okazało, dominacja naukowców przed-
wojennych, w tym o śląskim rodowodzie, mimo ich uległości wobec reżimowych, 
komunistycznych władz była dla „aparatu” partyjnego niebezpieczna. 

Nowy sekretarz naukowy A. Kałuża miał zapewnić pełną kontrolę władz partyj-
nych nad ŚIN. W listopadzie 1964 roku zrezygnował z pracy etatowego sekretarza 
naukowego, swoja decyzję uzasadniając chęcią skoncentrowania się na pracy badaw-
czej. Nadal pracował w ŚIN jako adiunkt w Zakładzie Badań Historycznych (do 
grudnia 1969 roku na pełnym etacie, a w latach 1970–1972 na pół etatu). Jego zain-
teresowania naukowe skoncentrowały się zgodnie z przyjętymi kierunkami badań hi-
storycznych ŚIN na dziejach ruchu robotniczego, zwłaszcza w Zagłębiu Dąbrowskim 
i dziejach partii komunistycznych działających na Górnym Śląsku. Przygotowywał 
pracę doktorską o przebiegu rewolucji 1905–1907 w Zagłębiu Dąbrowskim. Swoje 
badania nad tą problematyką podsumował dopiero w wydanej w 2005 roku publika-
cji Przeciw carowi! Rok 1905 w Zagłębiu Dąbrowskim .

W związku z przejściem na emeryturę długoletniego1 dyrektora ówczesnego Wo-
jewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach dr. Michała Antonowa z re-
komendacji Wydziału Propagandy KW PZPR A. Kałuża został mianowany przez 
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Leona Chajna z dniem 1 stycznia 
1970 roku dyrektorem tej placówki. Kulisy tej nominacji wymagają jeszcze starannej 
interpretacji źródłowej. Jednak w następnych latach generalnie nie zajmował się pra-
cami archiwalnymi, pozostawiając sprawy merytoryczne powołanej w 1977 roku na 
funkcję zastępcy dyrektora doświadczonej archiwistce dr Zofii Boda-Krężel.

Funkcję dyrektora katowickiego Archiwum pełnił do 31 grudnia 1996 roku, 
kiedy to przeszedł na emeryturę. Jako dyrektor swoje wysiłki skoncentrował na 
poprawie warunków przechowywania archiwaliów rozproszonych w owym czasie 
w 12 oddziałach zamiejscowych i w licznych magazynach w Katowicach oraz innych 
miastach górnośląskich. Przede wszystkim jednak koncentrował się na pozyskaniu 
samodzielnej siedziby dla katowickiej Centrali Archiwum, która od przedwojnia 
zajmowała kilka niewielkich pomieszczeń w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Katowicach. Mimo iż kilkakrotnie planowano lokalizację dla wzniesienia 
samodzielnego budynku archiwalnego w Katowicach, projekty te zakończyły się 
fiaskiem. Z perspektywy czasowej nie należy się dziwić niepowodzeniom A. Kałuży 
w zapewnieniu katowickiemu Archiwum godnej siedziby. W 2016 roku katowickie 
Archiwum nie ma jej nadal.

Dopiero w okresie przemian po 1989 roku – co wydaje się paradoksem, śledząc 
drogę życiową A. Kałuży – udało się mu pozyskać w 1992 roku rozległy teren z 10 
budynkami po zlikwidowanej jednostce Wojska Polskiego w katowickiej dzielnicy 
Józefowiec. Pod jego kierownictwem z dużą energią przystąpiono do koniecznych 
prac remontowo-adaptacyjnych (trwają one nieustannie również obecnie) i prze-
mieszczania zasobu do nowej siedziby. W kolejnych latach podjął odważne decyzje 
– z uwagi na protesty lokalnych środowisk – o likwidacji części oddziałów zamiej-
scowych znajdujących się w najgorszych warunkach lokalowych: w Będzinie, Chrza-

1 Od 1932 roku, z przerwą wojenną w latach 1939–1945.
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nowie, Bytomiu, Tarnowskich Górach i ekspozytury w Świętochłowicach, których 
zasoby zostały włączone do zasobu katowickiej Centrali. 

Przez byłych współpracowników – archiwistów – jest wspominany jako osoba 
życzliwa ludziom. Chronił swoich pracowników w najgorszych latach stanu wojen-
nego. Jak każdy z nas miał swoje małe słabości – do dzisiaj krążą anegdoty o jego 
rajdowym stylu jazdy samochodami służbowymi. 

Był członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego i Stowarzyszenie Archi-
wistów Polskich. Z jego inicjatywy powołano w styczniu 1997 roku Towarzystwo 
Przyjaciół Archiwum, którego został pierwszym prezesem, stawiające sobie za cel 
wspieranie statutowych zadań katowickiego Archiwum.

Został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1973), Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski (1979), Medalem 30-lecia (1964) i 40-lecia PRL (1974), 
Złotą Odznaką „Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego” (1967).

Z żoną Cecylią z domu Wacławek miał dwóch synów: Marka i Janusza.
Zmarł 12 maja 2015 roku. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Ka-

towicach-Ligocie przy ul. Panewnickiej.

publikacje Adama kałuży (wybór):
Rady Delegatów Robotniczych w Zagłębiu Dąbrowskim 1918–1919. Katowice 

1961 (współautor z S. Poprawską); Wspomnienia komunistów śląskich. Katowice 
1962 (współautor z H. Rechowiczem); Pamiętnik robotnika: wybór rękopisów Wła-
dysława Adamskiego 1917–1919. Katowice 1963; Wspomnienia pepeerowców ślą-
skich. Katowice 1964 (współautor z J. Kantyką i H. Rechowiczem); Z lat walki: 
wspomnienia śląskich peperowców . Red. H. Rechowicz. Wybór i oprac. A. Kałuża, 
J. Kantyka. Katowice 1966; Wpływ idei leninowskich na Śląsk i Zagłębie Dąbrow-
skie. [W:] „Z dziejów stosunków polsko-radzieckich. Studia i materiały” 1970, t. 7; 
Przeciw carowi! Rok 1905 w Zagłębiu Dąbrowskim. Sosnowiec 2005.

Opracowano na podstawie materiałów: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwo-
wych w Warszawie, Archiwum Zakładowe, teczka personalna Adama Kałuży; Ar-
chiwum Państwowe w Katowicach, Dział Kadr, teczka personalna Adama Kałuży 
oraz zespoły: 12/485 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Katowicach; 12/592 
Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach; 12/1793 Komitet 
Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach; Oddział Insty-
tutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Akta paszportowe Adama Kałuży; Archi-
wum w regionie. Region w archiwum. 80 lat Archiwum Państwowego w Katowicach 
1932–2012. Red. B. Kalinowska-Wójcik. Katowice 2012; M. Fic: Między nauką 
a propagandą. Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach 
(1957–1992) . Katowice 2014.
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Adam kałuża (1931–2015)
Zusammenfassung
Adam Kałuża war politischer Aktivist, Historiker, Archivar und in den Jahren 1970–

1996 Direktor des Staatsarchivs in Kattowitz. Er wurde am 24. April 1931 in Ostrów 
Świętokrzyski in einer Arbeiterfamilie geboren. Seit 1949 war er Aktivist im Verband 
der Polnischen Jugend (ZMP) und seit 1951 aktives Mitglied der Polnischen Vereinigten 
Arbeiterpartei (PZPR). Im gleichen Jahr wurde er auf Empfehlung des ZMP zum Ge-
schichtsstudium an der Fakultät für Geschichte der -Lomonossow-Universität in Moskau 
entsendet, wo er sich auf die Geschichte von Marxismus und Leninismus speyialisierte.  
Sein Studium beendete er 1956. Nach der Rückkehr nach Polen wurde er im September 
1956 zur Arbeit beim Wojewodschaftskomitee der PZPR in Kattowitz als Instrukteur an 
der Propagandafakultät delegiert. Am 1. Januar folgte eine Versetzung an das Schlesische 
Lehrinstitut in Kattowitz, wo er zunächst als Lehrsekretär und anschließend als Dozent 
tätig war. Im Januar 1970 wurde er Direktor des Staatsarchivs in Kattowitz und blieb dort 
bis 1996.

piotr greiner

Adam kałuża (1931–2015)
Summary
Political activist, historian and archivist. Director of the State Archives in Katowice 

from 1970 to 1996. He was born on 24th April 1931 in Ostrowiec Świętokrzyski in 
a worker’s family. From 1949 he was an activist of the Union of Polish Youth and from 
1951 a member of the Polish United Worker’s Party. In 1951, on the recommendation of 
the Union of Polish Youth, he was sent to study history at the History Faculty of M.W. 
Lomonosov University in Moscow, specializing in Marxism-Leninism. He completed the 
course in 1956. Having returned to Poland, he was appointed instructor at the Propaganda 
Faculty of the Provincial Committee of the Polish United Worker’s Party in Katowice. 
On 1st January, he was delegated to work at the Silesian Scientific Institute in Katowice, 
where he worked as a secretary of research and then junior lecturer. In January 1970 he 
was appointed Director of the State Archives in Katowice and remained in this post until 
1996.
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zBignieW kiereś (1948–2016)

Historyk, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach, archiwista – kustosz w Archi-
wum Państwowym w Katowicach.

Urodził się 7 czerwca 1948 roku w Gołyszynie, wsi 
położonej w powiecie krakowskim, jako syn Ludwika 
i Antoniny z domu Kaczmarczyk. Do szkoły podstawo-
wej oraz liceum ogólnokształcącego uczęszczał w Olku-
szu. W latach 1966–1971 studiował historię na Wydziale 
Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, gdzie w czerwcu 1971 roku obronił z wyróżnieniem 
pracę magisterską Zagadnienie czarnomorskie monar-
chii jagiellońskiej. Stefan Wielki i Megli-Girej wobec 
Polski i Litwy napisaną pod kierunkiem prof. dr. Józefa 
Gierowskiego. W latach 1971–1973 był zatrudniony w Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej w Krakowie na stanowisku bibliotekarza instruktora. W zakresie jego ów-
czesnych obowiązków znajdowało się organizowanie spotkań literackich ze znanymi 
pisarzami i innymi artystami, m.in. Markiem Grechutą. Ta działalność zawodowa 
korespondowała z inną, poza historią, pasją Zbigniewa Kieresia – zamiłowaniem do 
sztuki i literatury pięknej.

W 1973 roku pojawiła się szansa na karierę naukową w nowym ośrodku akade-
mickim, jakim był utworzony w 1968 roku Uniwersytet Śląski (dalej: UŚ) w Kato-
wicach. Nowa uczelnia potrzebowała kadr, których poszukiwano m.in. we Wrocła-
wiu i w Krakowie. Wśród pracowników pozyskanych w Krakowie znalazł się właśnie 
Zbigniew Kiereś, który otrzymał bardzo pozytywne rekomendacje od swoich byłych 
wykładowców. Z dniem 1 października 1973 roku został asystentem w Zakładzie 
Historii Nowożytnej, będąc jednym z pierwszych pracowników Instytutu Historii 
Uniwersytetu Śląskiego. 

Podjąwszy pracę na Uniwersytecie Śląskim, poświęcił się przygotowaniu dyserta-
cji doktorskiej Szlachta i magnateria wobec Francji w latach 1573–1660 pod kierun-
kiem uznanego nowożytnika prof. dr hab. Michała Komaszyńskiego. Pracę tę obronił 
w 1981 roku, co zaowocowało nadaniem mu tytułu doktora nauk humanistycznych. 
W tym też roku został adiunktem. W 1985 roku na podstawie tej dysertacji zosta-
ła wydana książka o tym samym tytule. Spotkała się ona z wieloma pozytywnymi 
recenzjami opublikowanymi w najważniejszych polskich czasopismach naukowych, 
w tym autorstwa niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie nowożytnych dzie-
jów Polski – prof. zw. dr hab. Henryka Wisnera. Opublikował też wiele artykułów 
naukowych. W latach 1983–1989 współpracował także z czasopismem „Tak i Nie”, 
na którego łamach zamieścił liczne artykuły o charakterze popularnonaukowym.
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Ponad działalność czysto naukową przedkładał jednak pracę dydaktyczną. Pro-
wadził m.in. ćwiczenia z historii powszechnej w latach 1492–1789, historii średnio-
wiecznej i nowożytnej Anglii oraz historii nowożytnej Polski. Relacje osób wspomi-
nających (współpracowników, studentów) Zbigniewa Kieresia mówią o jego ogrom-
nej wiedzy i niezwykłym darze opowiadania o historii. Niewątpliwie był on uważany 
za jednego z najlepszych wykładowców Instytutu Historii UŚ. Jeszcze w 1988 roku 
prof. zw. dr hab. Michał Komaszyński pisał: „Dr Kiereś wyróżnia się od początku 
swego zatrudnienia na Uniwersytecie Śląskim (1973) rzetelnością w prowadzeniu 
zajęć dydaktycznych. Dzięki oczytaniu i dobrej orientacji w najnowszej literaturze 
jest dobrze przygotowany do zajęć dydaktycznych. Prowadzi je z pewną swadą”. 
Tak dobra opinia znalazła odzwierciedlenie w licznych nagrodach, jakie otrzymał 
od władz uniwersyteckich właśnie za pracę dydaktyczną. Oprócz kolejnych nagród 
rektora UŚ, w 1978 roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. W latach 
1993–1996 pełnił obowiązki prodziekana ds. dydaktycznych Wydziału Nauk Spo-
łecznych UŚ. Zbigniew Kiereś był zatrudniony na Uniwersytecie Śląskim do 1998 
roku. W ciągu swojej pracy akademickiej wykształcił kilka pokoleń historyków – 
w tym nauczycieli i archiwistów.

Pracą dydaktyczną zajmował się także poza Uniwersytetem Śląskim – w latach 
1996–2006 prowadził wykłady z historii Anglii i USA w Wyższej Szkole Zarządzania 
Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Parał się także inną formą popu-
laryzacji wiedzy o przeszłości – na antenie Polskiego Radia Katowice prowadził cykl 
audycji poświęconych sławnym kobietom w historii.

W październiku 1998 roku został zatrudniony w Archiwum Państwowym w Ka-
towicach jako pracownik Oddziału Opracowania i Ewidencji Zasobu Archiwalnego. 
Między innymi współpracował z dr. Zdzisławem Jedynakiem przy opracowaniu jed-
nego z najcenniejszych zbiorów archiwalnych przechowywanych w Archiwum Pań-
stwowym w Katowicach: Zbioru dokumentów byłego Archiwum Miejskiego miasta 
Bytomia (nr 12/650) z lat 1477–1951. Dodatkowym efektem tej współpracy były 
publikacje naukowe o charakterze źródłowym. Kolejnym rezultatem współpracy 
obydwu naukowców było przygotowanie w 2006 roku wystawy: Wielkie rody, wiel-
ka własność. Materiały do dziejów wielkiej własności ziemskiej na pruskim Górnym 
Śląsku 1742–1922 w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach oraz katalogu 
pod tym samym tytułem. W 2007 roku dr Zbigniew Kiereś był również współauto-
rem kolejnej wystawy: Z dziejów Temidy na Górnym Śląsku. W roku 2008 przeszedł 
na wcześniejszą emeryturę ze względu na stan zdrowia.

Z żoną Barbarą miał syna Piotra.
Zmarł 31 stycznia 2016 roku. Został pochowany na cmentarzu parafialnym przy 

kościele św. Jana Chrzciciela w Sosnowcu-Niwce.
W pamięci znających go osób Zbigniew Kiereś zapisał się jako osoba bardzo życzli-

wa. Studenci cenili nie tylko jego nadprzeciętne zdolności dydaktyczne, lecz również 
poważny sposób, w jaki się do nich odnosił. Studenci i współpracownicy (zarówno 
na uczelni, jak i w Archiwum) zawsze mogli liczyć na jego pomoc. W pracy zawodo-
wej – i tej akademickiej, i tej archiwalnej – duże znaczenie miało jego zamiłowanie 
do czytania, świetna pamięć oraz znajomość języków (biegle znał języki francuski 
i rosyjski, biernie posługiwał się też łaciną oraz rumuńskim i angielskim).
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publikacje zbigniewa kieresia (wybór):
Geneza zagadnienia czarnomorskiego monarchii jagiellońskiej a wyprawa moł-

dawska 1359 r. „Śląskie Studia Historyczne” 1977, t. 2; Zagadnienie konfliktu pol-
sko--tureckiego w II poł. XV wieku. Kwestia czarnomorska w okresie rządów Kazi-
mierza Jagiellończyka (do 1484 r.). „Śląskie Studia Historyczne” 1977, t. 3; Szlachta 
i magnateria Rzeczypospolitej wobec Francji w latach 1573–1660. Wrocław 1985; 
Źródła informacji o Francji 1573–1660 (z badań nad systemem informacji w Rze-
czypospolitej szlacheckiej). [W:] Jak powstaje historia. Red. J. Jaros. Katowice 1986; 
Orientacja antyhabsburska szlachty w dobie bitwy byczyńskiej. „Zaranie Śląskie” 
R. 51, 1988, nr 1–2; Tradycja rokoszu sandomierskiego w dobie rokoszu Lubomirskie-
go, [w:] Z dziejów XVII i XVIII wieku . Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi 
Michałowi Komaszyńskiemu, Red. J. Kwak, Katowice 1997; Zarys genealogii kilku 
rodzin szlacheckich z ziemi gliwickiej, toszeckiej i bytomskiej, „Zeszyty Gliwickie” 
2002, t. 30 (współautor z J. Horwatem i Z. Jedynakiem); Wielkie rody, wielka wła-
sność. Materiały do dziejów wielkiej własności ziemskiej na pruskim Górnym Ślą-
sku 1742–1922 w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach. Katowice 2006 
(współautor z Z. Jedynakiem); Między panem a plebanem. Materiały do dziejów du-
chowieństwa ziemi bytomskiej w XVII wieku. „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 3, 
2007; „Bij, zabij tego skurwego syna polskiego”: przyczynek do kwestii świadomości 
narodowej na Górnym Śląsku w XVII wieku. „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 4, 
2008; Szlachta górnośląska: materiały do dziejów szlachty górnośląskiej od początku 
XVI do połowy XVIII wieku w zbiorze Dokumentów Archiwum Miejskiego w Byto-
miu. „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”. „Historia”. Nr 9. Bytom 2008, 
(współautor z J. Horwatem i Z. Jedynakiem); Z dziejów Temidy na Górnym Śląsku. 
Źródła do dziejów wymiaru sprawiedliwości od XV do XX wieku w zasobie Archiwum 
Państwowego w Katowicach. Katowice 2008 (współautor z S. Krupą i M. Węckim).

Ważniejsze opracowane zespoły archiwalne:
Akta miasta Wolbromia [1897] 1931–1944, Akta rodziny Zachertów z Kromo-

łowa 1690–1953, Zbiór dokumentów byłego Archiwum Miejskiego miasta Bytomia 
1477-1951 (wraz ze Z. Jedynakiem), 26 zespołów akt śląskich i zagłębiowskich no-
tariuszy.

Opracowano na podstawie materiałów: Archiwum Państwowe w Katowicach, 
Dział Kadr, Teczka personalna Zbigniewa Kieresia; Archiwum Zakładowe Uniwer-
sytetu Śląskiego, sygn. 1661/K, Akta personalne: dr Zbigniew Kiereś; „Kwartalnik 
Historyczny” R. 93, 1986, nr 1, s. 223–225; „Studia Historyczne” R. 30, 1987, z. 4, 
s. 651–659; „Przegląd Zachodni” R. 43, 1987, nr 5–6, s. 257–262; relacje rodziny 
i współpracowników.
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miroSław węcKi

zbigniew kiereś (1948–2016)
Zusammenfassung
Zbigniew Kiereś war Historiker, akademischer Lehrer an der Schlesischen Univer-

sität in Kattowitz und Archivar-Kustode im Staatsarchiv in Kattowitz. Er wurde am 7. 
Juni 1948 in Gołyszyn geboren, einem Dorf im Kreis Olkusz. In den Jahren 1966–1971 
studierte er Geschichte an der Fakultät für Philosophie und Geschichte der Jagiellonen-
Universität in Krakau. Seit 1973 arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Lehre 
an der Schlesischen Universität in Kattowitz. 1981 verteidigte er seine Doktorarbeit unter 
dem Titel Adel und Hochadel gegenüber Frankreich in den Jahren 1573–1660. Seine di-
daktische Arbeit stellte er vor seine rein wissenschaftliche. Er wurde als einer der besten 
Hochschullehrer des Historischen Instituts an der Schlesischen Universität angesehen. In 
den Jahren 1998–2008 war er beim Staatsarchiv in Kattowitz tätig.

miroSław węcKi

zbigniew kiereś (1948–2016)
Summary
Historian, university teacher at the University of Silesia in Katowice, archivist – custo-

dian at the State Archives in Katowice. He was born on 7th July 1948 in Gołyszyn, a vil-
lage in Cracow County. From 1966 to 1971, he studied history at the Faculty of History 
and Philosophy of the Jagiellonian University in Cracow. From 1973 he was a researcher 
at the University of Silesia in Katowice. In 1981 he defended his doctoral thesis titled The 
Attitudes of Gentry and Magnates towards France in 1573–1660. He preferred teaching 
over his scientific activities and was considered one of the best lecturers at the History 
Institute of the University of Silesia. From 1998 to 2008 he worked at the State Archives 
in Katowice.
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SprAWozdAnie dyrektorA 
ArchiWum pAŃStWoWego W kAtoWicAch 
zA 2015 rok

gromadzenie i kształtowanie zasobu
W 2015 roku do zasobu katowickiego Archiwum przejęto 31,1 tysiąca jednostek 

archiwalnych z 39 zespołów archiwalnych o rozmiarze 340,7 metra bieżącego. Na 
koniec 2015 roku zasób Archiwum liczył 5417 zespołów z 2 370 884 jednostkami 
archiwalnymi o rozmiarze przekraczającym 22,5 kilometra bieżącego.

Do najciekawszych przejęć należały:
• archiwalia wytworzone przez organa administracji rządowej i samorządowej prze-

jęte do zasobu:
–  Centrali w Katowicach: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kato-

wicach (1945–1973), Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu 
(1949–1990) i Okręgowy Urząd Górniczy w Tychach (1974–2008),

–  Oddziału w Cieszynie: Miejska Rada Narodowa w Wodzisławiu Śląskim 
(1973–1990), Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wodzisławiu Ślą-
skim (1954–1973) i Urząd Miejski w Wodzisławiu Śląskim (1973–1990),

–  Oddziału w Raciborzu: Urząd Gminy w Nędzy (1960–1990);
• archiwalia wytworzone przez sądy przejęte do zasobu:

–  Centrali w Katowicach: sądy powiatowe w: Katowicach (1951–1964) i Sie-
mianowicach Śląskich (1954–1961), 

–  Oddziału w Pszczynie: Sąd Grodzki w Pszczynie (1913–1955) i Sąd Obwodo-
wy w Pszczynie (1938–1963),

–  Oddziału w Raciborzu: Sąd Grodzki w Rybniku (1929–1944) i Sąd Powiatowy 
w Rybniku (1922–1941);

• akta gruntowe przejęte do zasobu:
–  Centrali w Katowicach: Akta gruntowe powiatu tarnogórskiego (1772–2003);

• archiwalia wytworzone przez instytucje gospodarcze przejęte do zasobu:
–  Centrali w Katowicach: Dąbrowska Fabryka Obrabiarek im. S. Krzynów-

ka w Dąbrowie Górniczej (1912–2014), Elektrownia „Łagisza” w Będzinie 
(1959–2001), Elektrownia „Łaziska” w Łaziskach Górnych (1949–2001), 
Huta „Florian” w Świętochłowicach (1945–2004), Wspólnota Interesów Gór-
niczo-Hutniczych SA, Dyrekcja Hut w Wielkich Hajdukach – Huta „Batory” 
w Chorzowie (1924–1942) i Zakłady „Elektro” Spółka Akcyjna w Łaziskach 
Górnych (1936–1948),

–  Oddziału w Gliwicach: Kopalnia „Knurów” w Knurowie (1903–1957), Zakła-
dy Koksownicze „Zabrze” w Zabrzu (1945–1980) i Kombinat Koksochemicz-
ny „Zabrze” w Zabrzu (1976–2000);

• akta instytucji kultury przejęte do zasobu:
–  Oddziału w Raciborzu: Muzeum w Raciborzu (1948–1990);
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• akta metrykalne przejęte do zasobu:
–  Centrali w Katowicach: akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickich w: Bo-

lesławiu (1890–1914), Gorenicy (1907–1914), Olkuszu (1907–1914) i Strze-
mieszycach (1911–1913); akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego w: 
Olkuszu (1907–1914) i Pilicy (1939) – darowizna; akta urzędów stanu cywil-
nego w: Brzezinach (1907–1942), Dąbrówce Wielkiej (1908–1940), Kamieniu 
(1907–1912), Piekarach Śląskich (1909–1912) i Szarleju (1909–1912),

–  Oddziału w Cieszynie: akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Jana 
Chrzciciela w Brennej (1874–1892), akta urzędu stanu cywilnego w Pszowie-
-Rydułtowach (1874–1892),

–  Oddziału w Gliwicach: akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickich w: 
Gierałtowicach (1800–1874), Pilchowicach (1817–1874) i Przyszowicach 
(1800–1874), urzędy stanu cywilnego w: Bojkowie (1874–1906), Knurowie 
(1913–1933) i Żernicy (1907–1914),

–  Oddziału w Raciborzu: urzędy stanu cywilnego w: Czernicy (1905–1912), Krzy-
żanowicach (1874–1907), Pawłowie (1874–1907) i Szczerbicach (1905–1912);

• akta szkół i uczelni przejęte do zasobu:
–  Centrali w Katowicach: Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu (1991–2015) 

i Studium Nauczycielskie im. J. Korczaka w Bytomiu (1949–1997),
–  Oddziału w Cieszynie: Szkoła Podstawowa w Puńcowie (1888–2013),
–  Oddziału w Gliwicach: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 w Gliwicach 

(1945–1980) i Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Gliwicach 
(1958–2015);

• archiwalia wytworzone przez stowarzyszenia i związki z zasobu niepaństwowego 
rejestrowanego przejęte do zasobu:
–  Centrali w Katowicach: Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego 

w Katowicach (1991–2015),
–  Oddziału w Gliwicach: Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Weteranów 

Walk o Niepodległość 1919–1956 im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego Za-
rząd Główny w Gliwicach (1990–2013), Związek Inwalidów Wojennych 
Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Gliwicach (1956–2012) oraz Związek 
Bojowników o Wolność i Demokrację oddziały w: Pyskowicach (1945–1990) 
i Zabrzu (1963–1990),

–  Oddziału w Raciborzu: Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Oddział 
w Raciborzu (1945–2008) i Komitet Obywatelski „Solidarność” w Raciborzu 
(1989–2011);

• archiwalia wytworzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne z zasobu niepań-
stwowego nierejestrowanego przejęte do zasobu: 
–  Centrali w Katowicach: Akta rodziny Ożyńskich (1872–1938) i Zbiór foto-

grafii i rycin Stowarzyszenia Genius Loci – Duch Miejsca w Rudzie Śląskiej 
(2001–2013).

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 
758 jednostek organizacyjnych, w których przechowywano ponad 37,4 kilometra 
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bieżącego materiałów archiwalnych. Z tych materiałów do natychmiastowego prze-
jęcia z przyczyn ustawowych i ratunkowych jest około 5,6 kilometra bieżącego ma-
teriałów zakwalifikowanych jako wytypowanych do wieczystego przechowywania. 
Pracownicy Archiwum skontrolowali 210 archiwów zakładowych. Kolejnym działa-
niem Archiwum było zatwierdzenie 1324 wniosków na brakowanie w jednostkach 
znajdujących się pod nadzorem oraz zaopiniowanie 76 wniosków jednostek niebę-
dących pod nadzorem państwowej służby archiwalnej. W związku z wyjaśnianiem 
wątpliwości przy zatwierdzaniu wniosków na brakowanie, Archiwum przeprowadzi-
ło 104 ekspertyzy archiwalne dokumentacji dotyczące prawidłowości brakowania 
dokumentacji niearchiwalnej. Ponadto Archiwum zatwierdziło 312 instrukcji kan-
celaryjnych, 307 instrukcji archiwalnych oraz 312 wykazów akt dla państwowych 
i samorządowych jednostek organizacyjnych.

Działająca wspólnie dla Archiwów Państwowych w Katowicach i Częstochowie 
Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji odbyła 3 posiedzenia. Ustalenia Komi-
sji pozwoliły na wypracowanie zasad pomocnych przy przeprowadzaniu ekspertyz 
archiwalnych w zainteresowanych jednostkach organizacyjnych, wykorzystywano 
je także przy wydawaniu zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z kolej-
nych jednostek organizacyjnych.

opracowanie zasobu
W roku sprawozdawczym, tak jak w poprzednich latach, ograniczono opracowa-

nie całkowite do niektórych prac zaplanowanych w cyklu wieloletnim, stąd opra-
cowano tylko 16 zespołów liczących 5,1 tysiąca jednostek o rozmiarze 59,9 metra 
bieżącego. Natomiast w dalszym ciągu koncentrowano się – zgodnie z przyjętym 
wieloletnim planem – na ewidencjonowaniu zasobu pozbawionego jakichkolwiek 
pomocy ewidencyjnych. Ewidencjonowaniem objęto 24,8 tysiąca jednostek archi-
walnych o rozmiarze 180,6 metra bieżącego dokumentacji przechowywanej w 82 
zespołach, rejestrując to w elektronicznej bazie danych IZA. Prace ewidencyjne 
będą dalej prowadzone w Centrali w Katowicach oraz w Oddziale w Raciborzu. 
Kontynuowano wprowadzanie danych (ponad 18,8 tysiąca rekordów z 73 zespołów) 
z rękopiśmiennych kartkowych inwentarzy roboczych i spisów zdawczo-odbiorczych 
do bazy IZA.

Wspólna dla Archiwów w Częstochowie i Katowicach Komisja Metodyczna od-
była 6 posiedzeń, podczas których ocenie poddano 25 inwentarzy archiwalnych (16 
z Archiwum w Katowicach i 9 z Archiwum w Częstochowie). Ostatecznie zatwier-
dzono 24 inwentarze (15 z Katowic i 9 z Częstochowy). Ocenie poddano także 62 
spisy zdawczo-odbiorcze zespołów nowo przejętych do archiwum (36 z Katowic, 26 
z Częstochowy) i 15 nowo przejętych zespołów uznano za opracowane (15 z Często-
chowy), a pozostałe 47 zespoły otrzymały kartę B.

dokumentacja o czasowym okresie przechowywania
W związku z zaleceniami Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ogra-

niczono ilość przejmowanej dokumentacji tego rodzaju. W 2015 roku dokumentacji 
niearchiwalnej przejęto łącznie 20,1 metra bieżącego, w tym dokumentacji osobowej 
przejęto 1,9 metra bieżącego, dokumentacji płacowej 0,8 metra bieżącego, a po-
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zostałej dokumentacji 18,1 metra bieżącego. W 2015 roku dokonano brakowania 
części dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w ilości 468,1 metra bie-
żącego akt (4,5 tysiąca jednostek). Na koniec 2015 roku Archiwum posiadało ponad 
2,5 kilometra bieżącego (ponad 366 tysięcy jednostek ewidencyjnych) dokumentacji 
niearchiwalnej przejętej po 1 kwietnia 2003 roku oraz 1,8 kilometra bieżącego do-
kumentacji przejętej w depozyt, co stanowi łącznie ponad 4,3 kilometra bieżące-
go dokumentacji. Archiwum w Katowicach nadal pozostaje największym w Polsce, 
poza specjalistycznym Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku 
wchodzącym organizacyjnie w skład Archiwum Państwowego w Warszawie, prze-
chowawcą w sieci archiwów państwowych.

W roku 2015 w ramach porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa 
Śląskiego Archiwum prowadziło 16 kontroli przedsiębiorców prowadzących działal-
ność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej.

konserwacja i reprografia
Archiwum wiele uwagi poświęciło technicznemu zabezpieczeniu zasobu. W ra-

mach konserwacji właściwej zdezynfekowano w komorze fumigacyjnej 236,8 metra 
bieżącego1, konserwacji masowej poddano 174,9 tysiąca kart z 1249 jednostek archi-
walnych (w tym z Archiwum Narodowego w Krakowie), a konserwacji jednostkowej 
1420 kart. Kontynuowano prace profilaktyczne, w tym odkurzono 3,9 tysiąca me-
trów bieżących akt, umieszczono w pudłach bezkwasowych 1635,2 metra bieżącego, 
a w teczkach 477,1 metra bieżącego akt, a także spaginowano 1,4 miliona stron. 
Pracownia introligatorska wykonała m.in. 129 sztuk opraw. 

Zdigitalizowano ponad 2 tysiące jednostek archiwalnych, wykonując 196,7 ty-
siąca skanów, z czego pracownia reprograficzna Archiwum wykonała 88,4 tysiąca 
skanów z oryginałów. Realizując Wieloletni Program Rządowy Kultura+ priorytet 
Digitalizacja, w ramach projektu „Dziedzictwo cywilizacyjne w Archiwum Książąt 
Pszczyńskich” wykonano 1087 zabezpieczających kopii cyfrowych z 132 jednostek 
archiwalnych. W ramach współpracy ze środowiskami genealogicznymi (Górno-
śląskim Towarzystwem Genealogicznym „Silius Radicum” z siedzibą w Piekarach 
Śląskich, Fundacją „Chrońmy Dziedzictwo” z Lublina oraz Jewish Records Indexing 
z Kanady) łącznie wykonano 54,6 tysiąca kopii cyfrowych z 270 jednostek archiwal-
nych. Ponadto wykonano 11,6 tysiąca klatek mikrofilmowych.

udostępnianie i popularyzacja zasobu
W 2015 roku udostępnianie zasobu zmalało w stosunku do roku 2014 zarów-

no w ogólnej liczbie użytkowników, udostępnionych jednostek, jak i częstotliwości 
odwiedzin. Liczba użytkowników zasobu i odwiedzin zmalały o około 10%, a liczba 
udostępnionych jednostek aktowych zmalała o około 5%. Należy zaznaczyć, że ten-
dencje te nie były takie same we wszystkich oddziałach, np. w Oddziale w Raciborzu 
odnotowano wzrost liczby użytkowników i udostępnionych akt o ponad 10%. Znacz-
ny wpływ na spadek udostępniania miały remonty magazynów w Centrali Archiwum 

1 Ponadto firma zewnętrzna zdezynfekowała 3080 metrów bieżących archiwaliów i 248 metrów bie-
żących zbiorów bibliotecznych z oddziałów zamiejscowych w Bielsku-Białej, Oświęcimiu i Żywcu 
w związku z ich przenosinami do nowej siedziby w Bielsku-Białej.
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i w Oddziale w Pszczynie oraz reorganizacja Archiwum – połączenie 3 oddziałów 
zamiejscowych (Bielsko-Biała, Oświęcim i Żywiec) w jeden Oddział w Bielsku-Bia-
łej. Reorganizacja spowodowała, że w tych oddziałach nie było dostępu do akt, a pra-
cownie naukowe były nieczynne przez połowę roku.

Korzystającym udostępniono akta z 1524 zespołów. Podobnie jak w latach ubie-
głych, wśród korzystających przeważały osoby prowadzące badania o charakterze 
naukowym i popularnonaukowym (ponad 40% ogólnej liczby użytkowników). Te-
matyka badań w tej grupie jest trudna do ustalenia, ponieważ nie gromadzi się już 
informacji dotyczących realizowanych tematów. Na stałym poziomie pozostała licz-
ba użytkowników zajmujących się genealogią (około 35% wszystkich użytkowni-
ków). Kolejną pod względem liczebności grupą byli korzystający deklarujący jako cel 
odwiedzin dokumentowanie spraw własnościowych (choć odnotowano ich spadek 
o 10%). Odnotowano również spadek liczby użytkowników zainteresowanych ba-
daniami do celów publicystycznych (spadek o około 30%) i na potrzeby urzędów 
(spadek o 10%). 

Wśród badaczy zagranicznych, jak w latach ubiegłych, dominowali Niemcy, któ-
rzy stanowili około 50% cudzoziemców. Ponadto Archiwum gościło użytkowników 
z Austrii, Australii, Bułgarii, Czech, Finlandii, Francji, Holandii, Izraela, Japonii, Ka-
nady, Szwajcarii, USA i Wielkiej Brytanii. Cudzoziemcy prowadzili głównie badania 
o charakterze genealogicznym. 

W 2015 roku odnotowano niewielki wzrost ogólnej liczby kwerend (około 4%), 
ale w liczbie kwerend z zasobu archiwalnego odnotowano wzrost o około 10%. Naj-
liczniejszą grupą były kwerendy o charakterze genealogicznym (ponad 20% ogólnej 
liczby kwerend). Wśród wnioskodawców w tej grupie przeważały osoby prywatne, 
głównie cudzoziemcy. Kolejną grupę kwerend stanowiły wnioski o charakterze so-
cjalnym, głównie z dokumentacji o czasowym okresie przechowywania. W tej grupie 
odnotowano znikomy procent kwerend dotyczących potwierdzenia okupacyjnych 
losów oraz pracy i służby w Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”. Trzecią co do 
liczebności grupę stanowiły wnioski o charakterze własnościowym (choć odnotowano 
ich niewielki spadek), a wśród nich kwerendy dotyczące dokumentowania repatria-
cji i posiadania mienia na terenach byłych wschodnich województw RP. W tej grupie 
kwerend znaczny udział miały podania z urzędów zajmujących się rozpatrywaniem 
wniosków odszkodowawczych (poszukiwano głównie dokumentów potwierdzają-
cych repatriację i wielkość pozostawionego mienia, posiadanie polskiego obywatel-
stwa wnioskodawców oraz dokumentów potwierdzających otrzymanie rekompensa-
ty za tzw. mienie zabużańskie). Wiele kwerend o charakterze własnościowym doty-
czyło poszukiwania aktów stanu cywilnego do celów spadkowych. Następną grupę 
kwerend stanowiły kwerendy „inne”, a wśród nich przeważały wnioski składane 
przez urzędy, mające związek z ustalaniem sytuacji prawnej nieruchomości. Znacz-
ny procent kwerend w grupie „inne” obejmował sprawy dotyczące potwierdzenia 
niemieckiego pochodzenia i wpisania na niemiecką listę narodowościową (Deutsche 
Volksliste – DVL), przy czym wnioskodawcy najczęściej występowali o akta stanu 
cywilnego potwierdzające pokrewieństwo i miejsce zamieszkania w latach II wojny 
światowej, a w niewielkim procencie o ankiety DVL i akta rehabilitacyjne. Najmniej 
było kwerend o charakterze naukowym. 
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Ogółem w 2015 roku zarejestrowano 6103 kwerendy, w tym 4738 kwerend 
z materiałów archiwalnych i 1365 kwerend z dokumentacji o czasowym okresie 
przechowywania. W odpowiedzi na złożone podania w 2015 roku wydano 15 za-
świadczeń i 2678 stron uwierzytelnionych kserokopii i wydruków z materiałów ar-
chiwalnych. Z dokumentacji o czasowym okresie przechowywania wydano 8226 
kopii (Centrala Katowice i Oddział w Raciborzu) oraz 4 odpisy.

Należy również wspomnieć o działalności bibliotecznej Archiwum, która cieszy 
się dużym zainteresowaniem wśród korzystających. Należy przy tym zaznaczyć, że ze 
względu na cenne zbiory zgromadzone w bibliotekach Centrali Katowice i oddziałów 
zamiejscowych wśród użytkowników są nie tylko korzystający z zasobu archiwalnego 
i pracownicy Archiwum, ale także osoby korzystające wyłącznie z bibliotek. W 2015 
roku ze zbiorów bibliotek Archiwum, liczących łącznie 59 473 zewidencjonowanych 
pozycji, skorzystało 181 czytelników, którzy odwiedzili czytelnie 668 razy i udostęp-
niono im 1618 publikacji. Ponadto w 2015 roku przeprowadzono inwentaryzację za-
sobów bibliotecznych w Oddziale w Bielsku-Białej i włączonych do niego oddziałach 
w Oświęcimiu i Żywcu oraz w oddziałach w Cieszynie i Raciborzu.

Liczba wykonanych dla użytkowników kserokopii i wydruków skanów w porów-
naniu z rokiem 2014 zmniejszyła się nieznacznie, natomiast odnotowano znaczny 
spadek (o prawie 50%) ilości wykonywanych skanów i fotografii cyfrowych. Był to 
wynik możliwości samodzielnego wykonywania kopii z zasobu przez użytkowników 
prowadzących badania naukowe i genealogiczne. Ilość wydanych kopii uwierzytel-
nionych uległa nieznacznemu zwiększeniu w porównaniu do 2014 roku (o 555). 

Podobnie jak w poprzednich latach, Archiwum współpracowało z miejscowymi 
muzeami, bibliotekami i innymi placówkami kulturalnymi. W ramach tej współpra-
cy Archiwum m.in. uczestniczyło w kwerendach wystawienniczych i zorganizowało 
wspólnie bądź udostępniło materiały do wielu wystaw. W 2015 roku zostały podpi-
sane nowe porozumienia dotyczące stałej współpracy z: Centrum Kultury Śląskiej 
w Nakle Śląskim, Górnośląskim Towarzystwem Genealogicznym „Silius Radicum” 
z siedzibą w Piekarach Śląskich, Fundacją „Chrońmy Dziedzictwo” z Lublina oraz 
Jewish Records Indexing z Kanady w sprawie digitalizowania akt metrykalnych 
z zasobu Archiwum. Ponadto zawarto porozumienie z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Śląskiego, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz Biblioteką Ślą-
ską w Katowicach w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Baza 
wiedzy o historii województwa śląskiego z wykorzystaniem ORSIP”, współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 
Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług 
publicznych. 

W dniach 8–11 września 2015 roku w katowickim Archiwum zorganizowane zo-
stały wspólnie z Centralnym Laboratorium Konserwacji Archiwaliów ogólnopolskie 
warsztaty Przygotowanie na wypadek katastrofy i ratowanie archiwaliów. Łącznie 
wzięło w nich udział 16 pracowników z 15 archiwów z całego kraju. Czterodniowe 
szkolenie prowadzone przez konserwatorów archiwalnych (Annę Czajkę, Annę Se-
weryn, Annę Bogdali i Magdalenę Wiercińską) miało charakter zajęć teoretycznych 
i praktycznych. 
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W ramach współpracy z różnymi placówkami, przede wszystkim oświatowy-
mi, Archiwum odwiedziło łącznie 29 wycieczek z udziałem 2169 osób, w tym in-
dywidualni zwiedzający podczas dwóch imprez: „Pikniku Archiwalnego” i „Nocy 
Muzeów” (Centrala Katowice – 246 zwiedzających i Oddział w Cieszynie – 1320 
zwiedzających). Centrala Archiwum przyjęła ogółem 11 wycieczek grup studentów 
i uczniów (185 osób), Oddział w Bielsku-Białej – 3 wycieczki (225 osób), Oddział 
w Cieszynie – 5 wycieczek (70 osób), Oddział w Gliwicach – 1 wycieczkę (10 osób), 
Oddział w Pszczynie – 2 wycieczki (16 osób) i Oddział w Raciborzu – 5 wycieczek 
(97 osób).

Kontynuowana była współpraca ze szkołami, w ramach której przeprowadzono 
5 lekcji archiwalnych, w tym w Oddziale w Bielsku-Białej 4 lekcje, a w Oddziale 
w Raciborzu 1 lekcję. 

Pracownicy Archiwum wygłosili na różnych forach 50 odczytów i prelekcji: 
Domanik T.: Masowe odkwaszanie akt – prelekcja dla młodzieży z Biblioteki Miej-

skiej w Katowicach Filia 14 (akcja lato), Katowice 18 sierpnia;
Domanik T.: Masowe odkwaszanie akt – prelekcja dla studentów Instytutu Historii 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2 grudnia (dwie grupy);
Domanik T.: Masowe odkwaszanie akt – prelekcja dla uczniów Publicznego Gimna-

zjum w Siemoni, Katowice 27 kwietnia (dwie grupy);
Dudek A.: Specyfika pracy w Archiwum. Historia, działalność i zasób Archiwum 

Państwowego w Katowicach – prelekcja dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego 
nr 1 w Żorach, Katowice 20 stycznia;

Grychtoł M.: Masowe odkwaszanie akt – prelekcja dla studentów Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie, Katowice 12 stycznia;

Grychtoł M.: Masowe odkwaszanie akt – prelekcja dla uczniów Liceum Ogólno-
kształcącego im. M. Kopernika w Katowicach, Katowice 29 stycznia;

Grychtoł M.: Masowe odkwaszanie akt – prelekcja dla uczniów Powiatowego Zespo-
łu Szkół w Bieruniu, Katowice 27 stycznia (2 grupy);

Husar B.: Wywłaszczenie mieszkańców Starego Żywca w związku z budową Zbiorni-
ka Wodnego w Tresnej w świetle materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego 
w Katowicach Oddział w Żywcu – prelekcja podczas Europejskich Dni Dziedzic-
twa Stary Żywiec – nasze utracone dziedzictwo, Żywiecka Biblioteka Samorządo-
wa, Żywiec 12 września;

Husar B.: Zofia Rączka – historyk, archiwista, pierwszy kierownik Archiwum Pań-
stwowego w Żywcu – prelekcja w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Ży-
wieckiej, Żywiec 5 listopada;

Krupa S.: Ratowanie akt Oddziału w Raciborzu Archiwum Państwowego w Katowi-
cach w czasie powodzi w 1997 roku – prelekcja wygłoszona w trakcie ogólnopol-
skich warsztatów Przygotowanie na wypadek katastrofy i ratowanie archiwaliów, 
Katowice 10 września;

Kwaśniewicz K.: Digitalizacja Archiwum Książąt Pszczyńskich – wykład wygłoszony 
w trakcie „Dni Digitalizatora” zorganizowanych w Narodowym Archiwum Cy-
frowym, Warszawa 22 czerwca;
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Kwaśniewicz K.: Doświadczenia Archiwum Państwowego w Katowicach przy reali-
zacji projektu digitalizacji Archiwum Książąt Pszczyńskich – wykład wygłoszony 
w trakcie „Spotkania Konserwatorów Archiwalnych” zorganizowanych w Archi-
wum Głównym Akt Dawnych, Warszawa 30 listopada – 1 grudnia;

Kwaśniewicz K.: Jak skanować, aby nie uszkodzić – problemy konserwatorskie w pro-
gramach digitalizacji – wykład wygłoszony na sesji Ochrona zbiorów muzealnych, 
archiwalnych i bibliotecznych podczas „Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich”, 
Warszawa 8 października;

Kwaśniewicz K.: Krok po kroku – przebieg prac związanych z przygotowaniem ma-
teriałów archiwalnych do digitalizacji – wykład wygłoszony na spotkaniu pełno-
mocników dyrektorów archiwów ds. projektu Archiwa Cyfrowe, Warszawa 18 
maja;

Langer K.: Historia, działalność i zasób Oddziału w Raciborzu – prelekcja dla wy-
cieczki uczniów z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy, Racibórz 27 maja;

Langer K.: Tworzenie się nowej władzy na terenie ziemi raciborskiej w świetle doku-
mentów archiwalnych – prelekcja w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Raciborskiej, Racibórz 13 kwietnia;

Machej A.: Historia, działalność i zasób Oddziału w Cieszynie – prelekcja dla wy-
cieczki studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Cieszyn 16 i 23 paź-
dziernika oraz 25 listopada;

Machej A.: Historia, działalność i zasób Oddziału w Cieszynie – prelekcja dla wy-
cieczki uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, 
Cieszyn 11 grudnia;

Małusecki B.: Lata 30. w Gliwicach w świetle materiałów archiwalnych – prelekcja 
dla dwóch klas Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach, Gliwice 
8 maja;

Małusecki B.: Wojna i pokój w świetle archiwów państwowych i domowych – prelekcja 
dla dwóch klas Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach, Gliwice 2 
czerwca;

Małusecki B.: Tragedia Górnośląska 1945 roku – prelekcja dla radnych powiatu gli-
wickiego podczas uroczystej sesji Rady Powiatu, Gliwice 28 maja;

Małusecki B.: Historia Śląska – prelekcja dla uczestników spotkania w „Kuźnicy” 
w Gliwicach-Łabędach zorganizowanego przez grupę „Hanysy”, Gliwice 29 
kwietnia;

Matuszek E., Matuszek P.: Specyfika pracy w Archiwum. Historia, działalność i za-
sób Archiwum Państwowego w Katowicach – prelekcja dla wycieczki uczestników 
kursu kancelaryjno-archiwalnego zorganizowanego przez katowicki oddział Sto-
warzyszenia Archiwistów Polskich, Katowice 1 grudnia;

Matuszek P.: Archiwum rodzinne – jak poszukiwać i dbać o pamiątki rodzinne. Ro-
dzaje dokumentacji genealogicznej. Wyszukiwanie informacji oraz udostępnianie 
materiałów archiwalnych dla potrzeb genealogicznych – prelekcja dla słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siemianowi-
cach Śląskich, Siemianowice Śląskie 24 marca;

Matuszek P.: Giszowiec. Historia powstania osiedla górniczego – prelekcja wygłoszo-
na w Miejskim Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec”, Katowice 10 kwietnia;
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Mitręga W.: Historia, działalność i zasób Oddziału w Raciborzu – prelekcja dla wy-
cieczki dzieci ze świetlicy środowiskowej „Pomocna Dłoń”, Racibórz 28 kwiet-
nia;

Mitręga W.: Historia, działalność i zasób Oddziału w Raciborzu – prelekcja dla wy-
cieczki Klubu Osiedlowego „Cegiełka” w Raciborzu, Racibórz 8 lipca;

Mitręga W.: Historia, działalność i zasób Oddziału w Raciborzu – prelekcja dla 
wycieczki grupy filologii germańskiej z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Raciborzu, Racibórz 26 listopada;

Mitręga W.: Historia, działalność i zasób Oddziału w Raciborzu – prelekcja dla 
wycieczki oddziału w Gliwicach Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców 
Województwa Śląskiego, Racibórz 18 sierpnia;

Słysz-Szczucka K.: Organizacja Archiwum Państwowego w Katowicach i sposób ko-
rzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum – prelekcja 
dla studentów Akademii im. Jana Długosza, Katowice 12 stycznia;

Słysz-Szczucka K.: Organizacja Archiwum Państwowego w Katowicach i sposób ko-
rzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum – prelekcja 
dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu, Katowice 27 stycznia (dwie 
grupy);

Słysz-Szczucka K.: Organizacja Archiwum Państwowego w Katowicach i sposób ko-
rzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum – prelekcja 
dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Katowicach, Kato-
wice 29 stycznia;

Słysz-Szczucka K.: Organizacja Archiwum Państwowego w Katowicach i sposób ko-
rzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum – prelekcja 
dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Siemoni, Katowice 27 kwietnia (dwie 
grupy);

Słysz-Szczucka K.: Organizacja Archiwum Państwowego w Katowicach i sposób ko-
rzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum – prelekcja 
dla młodzieży z Biblioteki Miejskiej w Katowicach Filia 14 (akcja lato), Katowice 
18 sierpnia. 

Słysz-Szczucka K.: Organizacja Archiwum Państwowego w Katowicach i sposób ko-
rzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum – prelekcja 
dla młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Piekarzach Śląskich, Ka-
towice 2 października;

Słysz-Szczucka K.: Organizacja Archiwum Państwowego w Katowicach i sposób ko-
rzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum – prelekcja 
dla studentów Wydziału Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kato-
wice 2 grudnia;

Słysz-Szczucka K.: Organizacja Archiwum Państwowego w Katowicach i sposób ko-
rzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum – prelekcja 
dla seniorów z zajęć Konserwatorium Biblioteki Śląskiej, Katowice 18 marca;

Sowa J.: Specyfika pracy w Archiwum. Historia, działalność i zasób Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach – prelekcja dla reporterki niemieckiej telewizji MDR, 
Katowice 5 maja;
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Strońska-Przybyła J.: Reklama dźwignią handlu – prelekcja wygłoszona na „Popołu-
dniu Czwartkowym” w Muzeum Miejskim w Tychach, Tychy 13 marca;

Strońska-Przybyła J.: Wyprawa do przeszłości – prelekcja wygłoszona na spotkaniu 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pszczynie, Pszczyna 11 marca;

Szczepańczyk J.: Historia, działalność i zasób Oddziału w Pszczynie – prelekcja 
wygłoszona dla wycieczki pracowników urzędów samorządowych z Bierunia, 
Pszczyna 21 sierpnia;

Szczepańczyk J.: Historia, działalność i zasób Oddziału w Pszczynie – prelekcja 
wygłoszona dla wycieczki sióstr Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świę-
tego z Raciborza, Pszczyna 13 listopada;

Tomecka G.: Historia, działalność i zasób Oddziału w Cieszynie – prelekcja dla wy-
cieczki studentów Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie, Cieszyn 29 maja.

W 2015 roku Archiwum zorganizowało 4 samodzielne wystawy:
Katowice w dokumencie archiwalnym – wystawa okolicznościowa prezentowana 

w ramach I Katowickiego Pikniku Archiwalnego zorganizowanego w Archiwum 
Państwowym w Katowicach, Katowice 12 czerwca;

Działalność gospodarcza Cieszyniaków. Akta zakładów przemysłowych, handlowych 
i usługowych XIX–XX wieku – wystawa okolicznościowa prezentowana w Od-
dziale Archiwum w Cieszynie w ramach Nocy Muzeów, Cieszyn 22/23 maja;

„Dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy...”. Autografy znanych postaci z zasobu Ar-
chiwum Państwowego w Katowicach – wystawa prezentowana w Oddziale Archiwum 
w Bielsku-Białej i Centrali Archiwum, Bielsko-Biała, Katowice, wrzesień–grudzień;

Materiały z zasobu Oddziału w Bielsku-Białej – wystawa stała przygotowana na 
uroczystość otwarcia siedziby Oddziału w dniu 11 września.

Wspólnie z innymi instytucjami zorganizowano 2 wystawy:
Śląska szlachta – między Śląskiem a Europą – wystawa zorganizowana przez Cen-

trum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim prezentowana w Centrum Kultury Ślą-
skiej w Nakle Śląskim (otwarcie 15 maja);

Budownictwo służbowe leśne na terenach Żywiecczyzny według projektów Karola 
Pietschki – wystawa zorganizowana przez Muzeum Miejskie w Żywcu i Ośrodek 
Kultury Leśnej w Gołuchowie prezentowana w „Oficynie” Muzeum Leśnictwa 
w Gołuchowie (otwarcie 28 sierpnia).

Archiwum brało udział w przygotowaniu i udostępniło materiały na 6 wystaw:
W kręgu śląskiej kultury heraldycznej – dokumenty herbowe, nobilitacje, indyge-

naty 1464–1918 – wystawa Archiwum Państwowego we Wrocławiu, materiały 
z Oddziału w Cieszynie (grudzień–styczeń w Archiwum Państwowym we Wro-
cławiu);

Pokłady pamięci – wystawa zorganizowana przez Centrum Handlowe Silesia City 
Center w Katowicach i „Dziennik Zachodni”, materiały z Centrali Katowice 
(4–14 listopada w Centrum Handlowym Silesia City Center w Katowicach);

Żydzi na Górnym Śląsku – wystawa zorganizowana przez Muzeum w Gliwicach, 
materiały z Centrali Katowice (wrzesień w Muzeum w Gliwicach);
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Ze Lwowa, Stanisławowa, Drohobycza, Stryja... Kresowianie w Tychach – wystawa 
zorganizowana przez Muzeum Miejskie w Tychach, materiały z Centrali Katowi-
ce (maj–wrzesień w Muzeum Miejskim w Tychach);

Od automobilu do samochodu – wystawa zorganizowana przez Muzeum Zamkowe 
w Pszczynie, materiały z Oddziału w Pszczynie (październik w Muzeum Zamko-
wym w Pszczynie);

Stare i nowe Gliwice – historia pod torami – wystawa zorganizowana przez Centrum 
Handlowe FORUM w Gliwicach, materiały z Oddziału w Gliwicach (od 23 
stycznia prezentowana pod wiaduktem na ulicy Piwnej w Gliwicach).

W 2015 roku Archiwum prezentowało przygotowane wcześniej wystawy:
Wojciech Korfanty – współtwórca II Rzeczypospolitej w Gimnazjum nr 1 z Oddziała-

mi Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach (kwiecień);
Z dziejów Temidy na Górnym Śląsku w Muzeum w Chorzowie (kwiecień–maj);
Reklama dźwignią handlu. Papiery firmowe śląskich zakładów 1847–1937 w Mu-

zeum Miejskim w Tychach (marzec), w Oddziale w Cieszynie (maj) i w Bibliote-
ce Miejskiej w Mikołowie (maj–czerwiec);

Miasta Górnego Śląska i Zagłębia 1939–1945 w Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Żorach (sierpień–wrzesień) i w Muzeum w Gliwicach, Oddział Radiostacja 
(wrzesień–grudzień),

Pamięć o powstaniach śląskich w XX wieku. Uczestnicy – Pomniki – Rocznice w Bi-
bliotece Miejskiej w Mikołowie (kwiecień-maj);

Koszutka. Różne wizje nowoczesności – wystawa zorganizowana przez Archiwum 
Państwowe w Katowicach, Muzeum Historii Katowic i Miejski Dom Kultury 
„Koszutka” – prezentacja w Centrali Katowice (styczeń–kwiecień).

Ponadto w siedzibie Archiwum prezentowane były 3 wystawy obce:
Dziadek z Wehrmachtu. Doświadczenie zapisane w pamięci – przygotowana przez 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej i Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miej-
sca w Rudzie Śląskiej – prezentacja w Centrali Katowice i Oddziale w Raciborzu 
(maj–sierpień);

Portrety jeńców – przygotowana przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 
w Opolu-Łambinowicach – prezentacja w Centrali Katowice (październik 2014 
– styczeń 2015);

Friedrike i Friedrich Wilhelm von Reden – matka Kotliny Jeleniogórskiej i ojciec gór-
nośląskiego przemysłu – przygotowana przez Niemieckie Forum Kultury Europy 
Środkowej i Wschodniej (Deutsches Kulturforum östliches Europa) w Poczda-
mie wraz z Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Związkiem Gmin Karko-
noskich – prezentacja w Centrali Katowice (listopad 2015 – styczeń 2016).

W Centrali Katowice w dniu 12 czerwca zorganizowano I Katowicki Piknik Ar-
chiwalny 2015 zatytułowany Wędrówka po katowickich archiwach. Tego dnia Ar-
chiwum odwiedziło 246 osób. Przygotowano wiele atrakcji. Można było zobaczyć 
wystawę: Katowice w dokumencie archiwalnym przygotowaną przez Archiwum. Od-
wiedzający wysłuchali wykładów: Michała Mączki z Archiwum w Katowicach pt. 
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Katowice na starych mapach, dr Urszuli Zgorzelskiej z Archiwum Urzędu Miejskiego 
w Katowicach pt. Dawny rynek i ratusze w Katowicach, dr. Dariusza Węgrzyna z ka-
towickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej pt. Paweł Steller i inni mieszkańcy 
Katowic deportowani do ZSRS w 1945 roku, dr. Mateusza Sobeczko z katowickiego 
oddziału Archiwum Polskiej Akademii Nauk pt. Związki Henryka Mikołaja Górec-
kiego z miastem Katowice, dr. Wojciecha Schäffera z Archiwum Archidiecezjalnego 
w Katowicach pt. 90. rocznica powstania diecezji katowickiej oraz Agaty Tecl-Szu-
bert z Filmoteki Śląskiej pt. Filmowa strona Śląska. Następnie goście mogli obejrzeć 
stoiska informacyjne poszczególnych instytucji biorących udział w Pikniku i zakupić 
ich publikacje. Ponadto odwiedzający Archiwum mogli wziąć udział w warsztatach 
konserwatorskich Od lnu do papieru i zwiedzić pracownię odkwaszania papieru. 
Dla najmłodszych przygotowano kącik z grami i zabawami, który cieszył się dużym 
zainteresowaniem. Brali oni także udział w Podchodach – grze rozwijającej orientację 
przestrzenną oraz umiejętności badacza historii i archiwisty. Dla młodzieży przy-
gotowano Hyde Park – quiz ogólnohistoryczny rozwijający logiczne myślenie oraz 
poszerzający wiedzę historyczną o regionie. Zorganizowane grupy uczniów uczestni-
czyły w grze ulicznej Fałszerze z USA osnutej na faktach historycznych i zapoznającej 
uczestników z klimatem lat trzydziestych XX wieku w Katowicach oraz zjawiskiem 
emigracji do USA. Dodatkowymi atrakcjami był pokaz bartnictwa Nie takie pszczoły 
straszne i kino w plenerze prezentujące film Angelus. 

Po raz kolejny cieszyński oddział Archiwum wziął udział w organizowanej w pol-
skim i czeskim Cieszynie Nocy Muzeów. W nocy z 22 na 23 maja 2015 roku 26 
jednostek – polskich i czeskich – udostępniło zwiedzającym swoje pomieszczenia 
i zbiory. Archiwum w Cieszynie przygotowało wystawę: Działalność gospodarcza 
Cieszyniaków. Akta zakładów przemysłowych, handlowych i usługowych XIX–XX 
wieku ze zbiorów własnych. Prezentowana była również wystawa Reklama dźwignią 
handlu. Papiery firmowe śląskich zakładów 1847–1937. Oddział w Cieszynie odwie-
dziło 1320 osób.

działalność naukowa
W Archiwum zorganizowano dwa zebrania naukowe, na których referaty wygło-

sili: dr Mirosław Węcki: Koszutka – epizody i źródła historyczne, Michał Mączka: 
Katowice na starych mapach, dr Urszula Zgorzelska: Dawny rynek i ratusze w Ka-
towicach, dr Dariusz Węgrzyn: Paweł Steller i inni mieszkańcy Katowic deportowani 
do ZSRS w 1945 roku, dr Mateusz Sobeczko: Związki Henryka Mikołaja Góreckiego 
z miastem Katowice, dr Wojciech Schäffer: 90. rocznica powstania diecezji katowic-
kiej i Agata Tecl-Szubert: Filmowa strona Śląska .

Indywidualnie pracownicy Archiwum brali udział w następujących sesjach i konfe-
rencjach naukowych z oryginalnymi referatami:
– na sesjach i konferencjach międzynarodowych:
Czarnecka D.: „Syjoniści do Syjamu”, czyli Żydom już dziękujemy. Antysemickie 

czystki PZPR. II Międzynarodowa Konferencja dla młodzieży, studentów i dok-
torantów O wolności i prawach człowieka. Gdy słowa zabijają. Oświęcimskie 
Forum Praw Człowieka, Miasto Oświęcim, Biblioteka Galeria Książki w Oświę-
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cimiu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Fundacja na rzecz 
Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Katedra Nauki 
o Polityce Wyższej Szkoły Bankowości w Chorzowie, Centrum Badań Holokau-
stu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Funda-
cja Nomina Rosae, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Oświęcim 
10 grudnia;

Czarnecka D.: KZ-Syndrom – czynniki wywołujące, leczenie, dziedziczność (ujęcie 
psychohistoryczne i psychospołeczne). Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
Historia zdrowia i choroby w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 roku. In-
stytut Pamięci Narodowej, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 
14–15 października;

Czarnecka D.: Obozy sowieckie i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na terenie na-
zistowskiego i niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz w roku 1945. Mię-
dzynarodowa Konferencja Naukowa Pod czerwoną gwiazdą. Aspekty sowieckiej 
obecności w Europie Środkowo-Wschodniej w 1945 roku. Instytut Pamięci Naro-
dowej, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, Muzeum w Gliwicach, Gliwice 
11–12 czerwca;

Czarnecka D.: Stanisław Gustaw Jaster – portret uciekiniera. Międzynarodowa Kon-
ferencja Naukowa Czas – miejsca – ludzie. Nazistowski system obozowy w latach 
II wojny światowej. Muzeum Górnośląskie, Muzeum Tĕšinska, Czeski Cieszyn 
30 września – 1 października;

Małusecki B.: Odbudowa i rozbudowa miast górnośląskich po I wojnie światowej na 
przykładzie Gliwic, Zabrza i Bytomia. Międzynarodowa Konferencja (Od)budo-
wa miasta historycznego: naród, polityka, społeczeństwo a rekonstrukcje ośrodków 
zniszczonych w czasie I wojny światowej. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Po-
znaniu, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 16–17 kwietnia;

– na sesjach i konferencjach krajowych:
Banduch R.: Metodyka archiwalnego opracowania zbiorów kartograficznych. Ogól-

nopolski Zjazd Studentów Archiwistyki w Katowicach, Katowice 14 maja;
Czarnecka D.: „Polskie obozy zagłady” i „nazistowska Polska” w zagranicznych prze-

kazach medialnych jako przykład kreowania rzeczywistości; Interdyscyplinarna 
Konferencja Naukowa Rzeczywistość w mediach, media w rzeczywistości. Akade-
mia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 16 listopada;

Czarnecka D.: Ostatnia zbrodnia Thümmlera – uwertura do roku „tragedii śląskiej”. 
Konferencja Naukowa Koniec wojny na Śląsku 1945 roku. Instytut Pamięci Na-
rodowej we Wrocławiu, Delegatura w Opolu, Centralne Muzeum Jeńców Wo-
jennych w Opolu-Łambinowicach, Opole 21 maja;

Czarnecka D.: Tajemne życie Żołnierowicza, czyli za dobroć na listę zbrodniarzy. VI 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Od wyzwolenia do pojednania. Auschwitz 
i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku. Państwowe Muzeum Au-
schwitz-Birkenau, Oświęcim 28–30 maja;

Czarnecka D.: Z kibola patriota, czyli jak nas komuna z władzą nauczyła wojować . 
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa w ramach X Dni Socjo-
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logii W kalejdoskopie stylów życia współczesnych Polaków. Wydział Nauk Spo-
łecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 20–21 kwietnia;

Greiner P.: Czy Górny Śląsk istnieje? Udział w panelu dyskusyjnym. Muzeum Ślą-
skie w Katowicach, „Dziennik Zachodni”, Katowice 17 stycznia;

Greiner P.: Podróż do wnętrza ziemi (śląskiej). Udział w panelu w ramach cyklu Te-
atru Rozrywki w Chorzowie „Górny Śląsk – Świat najmniejszy”. Teatr Rozrywki 
w Chorzowie, Chorzów 23 marca;

Husar B.: Węgry 1939–1940 przystankiem w pogoni za wolnością. Konferencja na-
ukowa: Polacy w Królestwie Węgier 1939–1945. Archiwum Państwowe w Prze-
myślu, Węgierski Instytut Kultury w Warszawie, Polskie Towarzystwo Histo-
ryczne Oddział w Przemyślu, Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, 
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich 
Oddział w Przemyślu, Przemyśl 9 października;

Husar B.: Zofia Rączka – historyk, archiwista, pierwszy kierownik Archiwum Pań-
stwowego w Żywcu. Sesja popularnonaukowa poświęcona pamięci Zofii Rączki 
zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej, Żywiec 5 li-
stopada;

Kania N.: Lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli edukacja zdrowotna w Zabrzu w latach 
30. na przykładzie Kampf den Krebs. Konferencja naukowa: Historia medycyny 
i farmacji w Zabrzu. Muzeum Miejskie w Zabrzu, Zabrze 27 października;

Krupa S., Snoch P.: Działalność Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego w Ka-
towicach w latach 2009–2015. II Konferencja metodyczna: Komisje metodyczne 
archiwów państwowych – współczesna praktyka, zadania, potrzeby. Naczelna Dy-
rekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 27–28 października;

Kwaśniewicz K.: Archiwum rodzinne – ochrona i zabezpieczanie dokumentów na pod-
łożu papierowym. II Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna. Stowarzyszenie 
Opolscy Genealodzy, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Wojewódzka Bibliote-
ka Publiczna w Opolu, Archiwum Państwowe w Opolu, Brzeg 11–12 września;

Małusecki B.: Stan opracowania zasobu sprzed 1945 r. oraz pomoce ewidencyjne 
wytworzone przed 1945 r. na przykładzie gliwickiego oddziału Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach. Konferencja naukowa: Archiwa otwarte ku przyszłości 
– dziedzictwo archiwalne Ziem Zachodnich i Północnych w perspektywie opra-
cowania i udostępniania zasobu. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Wrocław 7 października;

Małusecki B.: Najczęstsze błędy w procesie archiwizacji – doświadczenia Archiwum 
Państwowego w Katowicach. XII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Sto-
warzyszenia Archiwistów Polskich w Gliwicach, Gliwice 10–12 września;

Matuszek P.: Akta metrykalne i stanu cywilnego. Wyszukiwanie informacji oraz udo-
stępnianie materiałów archiwalnych dla potrzeb genealogicznych. Ogólnopolski 
Zjazd Studentów Archiwistyki w Katowicach, Katowice 14 maja;

Sokół-Szołtysek G.: Przyczynki do dziejów zespołu Archiwum Książąt Sułkowskich 
w zasobach Archiwum Państwowego. Konferencja naukowa Książęta Sułkowscy 
jakich nie znacie. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, Uniwersytet Śląski 
w Katowicach, Bielsko-Biała 15 maja;
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Stelmach K.: Dokumentacja osobowo-płacowa zlikwidowanych przedsiębiorstw. Zasady 
postępowania w przypadku likwidacji i metody poszukiwania akt. XVII Ogólnopol-
ski Zjazd Studentów Archiwistyki. Konferencja naukowa studencko- doktorancka, 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 13–15 maja;

Węcki M.: Elity nazistowskie w Tychach w latach 1939–1945. IX Tyskie Sympozjum 
Historyczne Tychy i Górny Śląsk podczas II wojny światowej– wybrane zagadnie-
nia . Muzeum Miejskie w Tychach, Tychy 5 listopada.

Pracownicy Archiwum brali udział w następujących projektach badawczych:
Atlas historyczny miast Polski – Bytom. Organizator: Uniwersytet Śląski w Kato-

wicach, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Uczestnik dr Barbara 
Kalinowska-Wójcik;

Atlas historyczny miast Polski – Gliwice. Organizator: Uniwersytet Śląski w Ka-
towicach, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Uczestnik: Bogusław 
Małusecki;

Dziedzictwo kulturowe Ziemi Pszczyńskiej – tradycja we współczesności. Organizator: 
Muzeum Miejskie w Tychach. Uczestnicy: Elżbieta Matuszek, Piotr Matuszek;

Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX–XX w. Organizator: Pań-
stwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, finansowany przez Narodo-
wy Program Rozwoju Humanistyki. Uczestnik: dr Barbara Kalinowska-Wójcik;

Monografia Kęt. Organizator: Urząd Gminy w Kętach. Uczestnik: Paweł Hudzik;
Monografia Zatora. Organizator: Urząd Miejski w Zatorze. Uczestnik: Paweł Hu-

dzik;
Tyski słownik biograficzny. Organizator: Muzeum Miejskie w Tychach. Uczestnicy: 

Elżbieta Matuszek, Piotr Matuszek.

Archiwum opublikowało:
– opracowania zwarte:
Banduch R., Greiner P.: Katalog map zespołu Kurator Państwowych Pól Górniczych 

przy Ministrze Górnictwa w Katowicach [1823] 1945–1953. Katowice 2015.
Kalinowska-Wójcik B.: Między wschodem a zachodem. Ezechiel Zivier (1868–1925). 

Historyk i archiwista. Katowice 2015.
Kalinowska-Wójcik B., Węcki M.: „Dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy...”. 

Autografy znanych postaci z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach. Ka-
towice 2015.

Stare i wreszcie nowe. Nowoczesna siedziba Oddziału w Bielsku-Białej Archiwum 
Państwowego w Katowicach. Oprac. P. Greiner. Katowice 2015.

– publikacje czasopiśmiennicze (parametryzowane):
„Szkice Archiwalno-Historyczne”. Nr 12: Region w państwie – Państwo w regio-

nie. Górny Śląsk w państwie Habsburgów i Hohenzollernów (1742–1918). Red. 
R. Gehrke, B. Kalinowska-Wójcik, D. Keller. Katowice 2015. 
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Pracownicy Archiwum opublikowali ponadto:
– opracowania zwarte: 
Husar B. (współautorka): Budownictwo służbowe leśne na terenach Żywiecczyzny wg 

projektów Karola Pietschki. Wystawa ze zbiorów Archiwum Państwowego w Ka-
towicach Oddział w Żywcu i Muzeum Miejskiego w Żywcu – Stary Zamek. Go-
łuchów 2015.

– artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych:
Czarnecka D.: Coco Chanel – polityczna czy tylko „horyzontalna” kolaborantka. 

[W:] Kobiety wojny. Między zbrodnią, a krzykiem o godność. Red. A. Bartuś. 
Oświęcim 20142, s. 143–154.

Czarnecka D.: Sekretne życie Bronisława Żołnierowicza, czyli jak „dobry człowiek” 
został „zbrodniarzem”. [W:] Skrwawione dusze. Prawda. Sprawiedliwość. Prze-
baczenie. Pojednanie. Red. A. Bartuś. Oświęcim 2015, s. 329–336.

Czarnecka D.: Z bohatera konfident. Biuletyn IPN „pamięć.pl” 2015, nr 1 (34), 
s. 28–32.

Dudek A.: Policja Województwa Śląskiego w latach 1922–1939. [W:] Ludzie dwu-
dziestolecia międzywojennego. Obywatele Tychów i gmin ościennych. Red. M. Li-
pok-Bierwiaczonek, A. Ociepa-Weiss. Tychy 2015, s. 121–138.

Greiner P.: Archiwum Państwowe w Katowicach. [W:] 70 lat dziedzictwa archiwal-
nego na Ziemiach Zachodnich i Północnych (1945–2015). Red. G. Trzaskowska. 
Wrocław 2015, s. 105–112.

Greiner P.: Die Entwicklung der Wirtschaft vom 16. bis zum 20 Jahrhundert. [W:] 
Geschichte Oberschlesiens. Politik, Wirtschaft und Kultur von den Anfängen bis 
zur Gegenwart. Red. J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek. Oldenburg 2015, 
s. 427–464.

Greiner P.: Tradycyjne i informatyczne systemy korzystania z zasobu Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach w badaniach śląskoznawczych. [W:] Dziedzictwo kultu-
rowe Śląska. Miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje. Red. G. Schiller. 
Katowice–Opole 2015, s. 89–93.

Kalinowska-Wójcik B.: Błogosławiony ks. Dr Emil Szramek – kapłan ziemi śląskiej. 
[W:] Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX–XX wieku. Red. 
B. Linek, A. Michalczyk. Opole 2015, s. 186–189.

Kalinowska-Wójcik B.: Cyganie/Romowie/Sinti – ludzie niechciani. [W:] Leksykon 
mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX–XX wieku. Red. B. Linek, A. Mi-
chalczyk. Opole 2015, s. 44–48.

Kalinowska-Wójcik B.: Emin Pasza – Górnoślązak w Afryce. [W:] Leksykon mitów, 
symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX–XX wieku. Red. B. Linek, A. Michal-
czyk. Opole 2015, s. 166–169.

Kalinowska-Wójcik B.: Ewa von Tiele-Winckler: Matka Ewa – Muterliczka z Miecho-
wic. [W:] Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX–XX wieku . 
Red. B. Linek, A. Michalczyk. Opole 2015, s. 174–177.

Kalinowska-Wójcik B.: Karol Godula – górnośląski król cynku i węgla. [W:] Leksykon 
mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX–XX wieku. Red. B. Linek, A. Mi-
chalczyk. Opole 2015, s. 142–145.

2  Publikacja ukazała się w 2015 roku.
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Kalinowska-Wójcik B.: Ksiądz Norbert Bonczyk – „śląski Homer”. [W:] Leksykon 
mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX–XX wieku. Red. B. Linek, A. Mi-
chalczyk. Opole 2015, s. 149–152.

Kalinowska-Wójcik B.: Od kulturowego przywództwa do fascynacji i sentymentu. 
[W:] Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX–XX wieku. Red. 
B. Linek, A. Michalczyk. Opole 2015, s. 25–30.

Kalinowska-Wójcik B.: Rodło – symbol Polski, do której dążymy... [W:] Leksykon 
mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX–XX wieku. Red. B. Linek, A. Mi-
chalczyk. Opole 2015, s. 97–100.

Kalinowska-Wójcik B.: Trójkąt Trzech Cesarzy. [W:] Leksykon mitów, symboli i bo-
haterów Górnego Śląska XIX–XX wieku. Red. B. Linek, A. Michalczyk. Opole 
2015, s. 387–390.

Kalinowska-Wójcik B.: Židé v hospodářství svobodného stavovského panství Pština od 
poloviny 17. do počátku 18. století. [W:] Šlechtivův Žid – Žid Šlechticem. Židovské 
elity a židovska šlechta v novovéku a moderní dobé. Red. J. Spyra, A. Žářicky, 
J. Županič. Ostrava–Częstochowa 2015, s. 65–82. 

Kalinowska-Wójcik B.: Żydzi na Górnym Śląsku w czasie I wojny światowej. „Mia-
steczko Poznań” 2015, nr 3–4 (18–19), s. 34–41.

Kalinowska-Wójcik B.: Żydzi: od edyktu emancypacyjnego do zagłady. [W:] Leksykon 
mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX–XX wieku. Red. B. Linek, A. Mi-
chalczyk. Opole 2015, s. 35–39.

Kania N.: Archiwalia dotyczące Zabrza w latach I wojny światowej w zasobach Ar-
chiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Gliwicach. „Kroniki miasta Za-
brza” 2015, nr 7 (24), s. 141–156.

Kwaśniewicz K.: Historia i osiągnięcia pracowni konserwacji masowej w Archiwum 
Państwowym w Katowicach. [W:] Z życia książki. Ochrona i konserwacja zbiorów 
bibliotecznych oraz konteksty. Prace dedykowane profesorowi Leonardowi Ogier-
manowi. Red. A. Tokarska. Katowice 2015, s. 126–138.

Matuszek E., Matuszek P.: Z dziejów tyskiego lecznictwa do 1939 roku. Szkic do por-
tretów tyskich lekarzy. [W:] Ludzie dwudziestolecia międzywojennego. Obywatele 
Tychów i gmin ościennych. Red. M. Lipok-Bierwiaczonek, A. Ociepa-Weiss. Tychy 
2015, s. 89–119.

Przesmycka G.: Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Katowicach. 
[W:] Pięćdziesięciolecie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 1965–2015. Red. 
K. Stryjkowski. Warszawa 2015, s. 49–56.

Snoch P.: Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Częstochowie. [W:] Pięć-
dziesięciolecie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 1965–2015. Red. K. Stryj-
kowski. Warszawa 2015, s. 23–32.

– recenzje:
Kalinowska-Wójcik B. [rec.]: W poszukiwaniu religii doskonałej? Konwersja a Ży-

dzi . Red. A. Jagodzińska. Wrocław 2012. „Zeitschrift für Ostmitteleuropa For-
schung“ 2015, H. 1, s. 107–108.

Pracownicy Archiwum byli czynni w centralnych komisjach i zespołach między-
archiwalnych: Sławomira Krupa – w Centralnej Komisji Metodycznej i w Zespole 
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naukowym do opracowania wskazówek metodycznych dotyczących zasad opraco-
wania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych, Grażyna Przesmycka 
– w Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji i w Zespole do wspierania 
archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w sprawach 
z zakresu opracowywania i opiniowania projektów przepisów kancelaryjnych i archi-
walnych, Paweł Hudzik – w Zespole naukowym do opracowania standardu opisu 
materiałów archiwalnych w archiwach państwowych, dr Anna Machej – w Zespole 
do spraw rozmieszczenia zasobu archiwalnego archiwów państwowych oraz Przemy-
sław Snoch – w Zespole naukowym do opracowania wskazówek metodycznych do-
tyczących zasad opracowania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych. 

Udzielali się również w stowarzyszeniach naukowych i kulturalnych: Roland Ban-
duch – członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Piotr Gre-
iner – członek Komisji Geografii Historycznej Komitetu Nauk Historycznych Pol-
skiej Akademii Nauk, Rad Muzeów Miejskich w Tychach i Rudzie Śląskiej, Komisji 
Historycznej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Województwie Śląskim, 
Paweł Hudzik – prezes Towarzystwa Przyjaciół Archiwum w Katowicach, Bożena 
Husar – członek Rady Naukowej Muzeum Miejskiego w Żywcu, Anna Machej – czło-
nek Zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Cieszynie, Bogusław 
Małusecki – członek Zarządu Śląskiego Towarzystwa Miłośników Książki i Grafiki, 
Piotr Matuszek – członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, 
Grażyna Przesmycka – prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Kato-
wicach i Grażyna Tomecka – członek Zarządu Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

W ramach współpracy Archiwum z polonijnymi placówkami archiwalnymi Joan-
na Sowa w dniach 15 lipca – 29 sierpnia prowadziła inwentaryzację zespołu Kore-
spondencja Redakcji Kultury w Instytucie Literackim „Kultura” w Maisons-Laffitte 
we Francji. 

zmiany organizacyjne i infrastruktura
W związku z ukończeniem budowy nowoczesnego gmachu archiwalnego w Biel-

sku-Białej Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych stopniowo wygaszał w 2015 
roku działalność archiwalną oddziałów w Oświęcimiu, w starej siedzibie Oddziału 
w Bielsku-Białej przy ulicy Wapiennickiej oraz w Żywcu. Jednocześnie została powo-
łana Ekspozytura katowickiego Archiwum w Żywcu, która zarządzeniem Dyrektora 
Archiwum Państwowego w Katowicach została organizacyjnie podporządkowana 
kierownikowi nowego Oddziału w Bielsku-Białej. Od końca 2015 roku Archiwum 
Państwowe w Katowicach organizacyjnie składa się z Centrali w Katowicach, pięciu 
oddziałów zamiejscowych w Bielsku-Białej, Cieszynie, Gliwicach, Pszczynie i Raci-
borzu oraz Ekspozytury w Żywcu (w organizacji).

Na początku czerwca 2015 roku po trwającej półtora roku budowie została odda-
na przez wykonawcę „Chemobudowa Kraków S.A.” do użytkowania nowa siedziba 
Oddziału w Bielsku-Białej. Jej kierownikiem został mianowany Paweł Hudzik, do-
tychczasowy kierownik Oddziału w Oświęcimiu. Uruchomiło to proces przepro-
wadzek materiałów archiwalnych i bibliotecznych, które w całości zostały poddane 
fumigacji. Równocześnie następowała likwidacji starych siedzib oddziałów w Oświę-
cimiu, Bielsku-Białej i Żywcu, co trwało do przełomu 2015 i 2016 roku.
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Uroczystość otwarcia nowej siedziby Oddziału w Bielsku-Białej odbyła się 11 wrze-
śnia 2015 roku. Jej gospodarzami byli: Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych 
prof. dr hab. Władysław Stępniak, prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult, dyrektor 
Archiwum Państwowego w Katowicach dr hab. Piotr Greiner oraz kierownik Od-
działu Paweł Hudzik. Po przemówieniach i uroczystym przecięciu wstęgi uczestnicy 
mogli się zapoznać z warunkami pracy, a także warunkami przechowywania i udostęp-
niania materiałów archiwalnych, zwiedzić dwie przygotowane wystawy oraz przejrzeć 
okolicznościowe publikacje (omówione w innych punktach sprawozdania). Otwarcie 
poprzedziła zorganizowana w siedzibie bielsko-bialskiego Urzędu Miejskiego przez 
Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych przy współpracy z Prezydentem Miasta 
Bielsko-Biała i Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich oraz przy zaangażowaniu Ar-
chiwum Państwowego w Katowicach konferencja Nie tylko państwo tworzy historię. 

Oprócz budowy i wyposażania nowego budynku w Bielsku-Białej rok 2015 był ob-
fity w inne działania mające na celu poprawę warunków przechowywania materiałów 
archiwalnych i pracy archiwistów. Objęły one głównie Centralę w Katowicach, gdzie 
przeprowadzono następujące remonty: dachu budynku nr 7, pomieszczenia socjalne-
go w budynku nr 8, muru oporowego drogi przeciwpożarowej, pomieszczenia w bu-
dynku nr 6B z przeznaczeniem na magazyn archiwalny, pracowni konserwatorskiej 
w budynku nr 8 oraz magazynu nr 1 w budynku nr 9. W budynku nr 10 dokonano 
wymiany okien i montażu rolet zewnętrznych, ponadto zamontowano system sygnali-
zacji pożaru i oddymiania oraz rozbudowano system instalacji nadzoru wizyjnego.

Dyrektor
Archiwum Państwowego w Katowicach
dr hab. Piotr Greiner



Bericht des direktors des Staatsarchivs kattowitz für das Jahr 2015
Zusammenfassung
2015 wurden 31,1 tausend Archiveinheiten in 39 Archivfonds in einem Umfang von 

340,7 laufenden Metern erschlossen und in die Bestände des Staatsarchivs Kattowitz 
aufgenommen. Zum Jahresende 2015 umfassten die Archivbestände des Staatsarchivs 
Kattowitz 5.417 Fonds mit 2.370.884 Archiveinheiten in einem Umfang von mehr als 
22,5 laufenden Kilometern.

Der Direktor des Staatsarchivs Kattowitz
Dr. habil. Piotr Greiner

the report by the director of the State Archives in katowice for 2015 
Summary 
In 2015 the State Archives in Katowice expanded its fonds by obtaining 31.1 thou-

sand archival units from 39 archival fonds of the size of 340,7 linear meters. At the end of 
2016 the fonds of the Archives comprised of 5,417 fonds with 2,370,884 archival units of 
the size exceeding 22.5 linear kilometers. 

Dr. hab. Piotr Greiner
The Director of the State Archives in Katowice



Szkice ArchiwAlno-hiStoryczne nr 13 (2016)

243

boguSław małuSecKi

Sprawozdanie z wyjazdu do paryża  
16–20 października 2015 roku

Służby archiwalne i ich środowisko cyfrowe (numeryczne) stanowiły temat prze-
wodni czwartej Conférence internationale supérieure d’archivistique (dalej: CISA), 
która miała miejsce w Paryżu w październiku 2016 roku. Zorganizowało ją francu-
skie Ministerstwo Kultury oraz tamtejsze Archiwa Narodowe. Językami konferencji 
były francuski i angielski, a celem była przede wszystkim wymiana doświadczeń 
między archiwistami krajów europejskich, realizowana przy okazji intensywnego 
przekazywania wiedzy przez wyselekcjonowanych starannie prelegentów. Uczest-
niczyło w niej blisko 20 archiwistów z 16 krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Belgii, 
Bułgarii, Czech, Gruzji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Niemiec, Polski, 
Rumunii, Ukrainy, Węgier oraz Włoch. Wystąpiło ponad 30 prelegentów z wielu in-
stytucji i organizacji reprezentujących kilka krajów, którzy referowali główne tematy 
konferencji. Swoje referaty mogli również zgłosić uczestnicy. Po każdej sesji miała 
miejsce ożywiona dyskusja.

Rozpoczęcie konferencji zbiegło się w czasie z zamachami terrorystycznymi w Pa-
ryżu i uczestnicy (a zapewne i organizatorzy) do ostatniej chwili nie mieli pewności, 
czy spotkanie się odbędzie. Decyzję jednak powzięto na „tak”. Podczas całego po-
bytu przedstawiciele organizatorów czuwali nad bezpieczeństwem uczestników oraz 
okazywali im wiele troski (uczestnicy zostali zakwaterowani w hotelu na Montmar-
tre, zapewniono im kartę komunikacji miejskiej oraz środki na wyżywienie).

Główne sesje konferencji odbywały się w nowym budynku Archiwów w Pier-
refitte-sur-Seine (dalej: Pierrefitte). Położony na północy Paryża, a właściwie na 
jednym z jego przedmieść budynek jest najnowocześniejszym tego typu obiektem 
we Francji. Składa się z dwóch części: magazynów oraz części służącej obsłudze ar-
chiwaliów – mieszczącej pracownię naukową, pracownie konserwacji i opracowania, 
biura oraz sale konferencyjne. Miło jest stwierdzić, że nasz nowy budynek Oddziału 
w Bielsku-Białej został zaprojektowany i zbudowany – zachowując oczywiście skalę 
przedsięwzięcia – według tych samych pryncypiów.

Pozostałe sesje konferencji przewidziano pierwotnie w budynku Biblioteki Naro-
dowej, lecz z uwagi na działania policji (podczas akcji w St. Denis odcięto wszelką 
komunikację prowadzącą przez ten rejon Paryża) jedna z sesji odbyła się w starej 
siedzibie Archiwów w dzielnicy Marais, co u wielu uczestników wywołało falę wspo-
mnień związanych ze stażem archiwalnym, który tam odbywali.

Po przybyciu uczestników do Pierrefitte i ich krótkiej prezentacji powitała 
wszystkich dyrektor Françoise Banat-Berger. Cała załoga Archiwum wraz z uczest-
nikami konferencji wzięła udział w celebracji minuty ciszy dla upamiętnienia ofiar 
zamachów. Pierwszego dnia wszyscy zwiedzili obiekt w Pierrefitte, oprowadzani 
przez architekta Jeana-Luca Bicheta. Przeszli drogą, jaką wędrują akta – od magazy-
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nów przez pracownie konserwatorskie i działy opracowania po pracownię naukową. 
W 220 magazynach można pomieścić 320 km akt (przewidziano również rezerwę, 
obiekt można rozbudować, co pozwoli pomieścić kolejne 120 km akt). Magazyny 
zajmują 10-piętrowy segment, stanowiący odrębny budynek, z którego przeszklo-
nymi łącznikami można przejść do części „obsługowej”, mieszczącej m.in. 600 m2 
powierzchni pracowni konserwatorskich, 900 m2 pomieszczeń przeznaczonych dla 
opracowania akt oraz czytelnię na 320 miejsc (290 m2). Mieszczą się tu także po-
wierzchnie ekspozycyjne (400 m2), edukacyjne (w tym sale konferencyjne) i biura. 
Całość kosztowała prawie 250 milionów euro.

Po powitalnym koktajlu, który zamknął część turystyczną, nastąpiło kilka dni 
intensywnej wymiany informacji. Każdego dnia uczestnicy grupowo dojeżdżali me-
trem do miejsca obrad, które trwały od 9.30 do 18.00.

Główne tematy poruszane przez prelegentów to: aspekty prawne dostępności 
do danych publicznych, strategie informatyzacji różnych instytucji publicznych (na 
przykładzie MSZ Francji, które praktycznie zaprzestało obiegu papierowych do-
kumentów), zmiany w metodyce pracy archiwalnej wymuszane przez cyfryzację 
(dokonywanie wyborów i tworzenie nowych narzędzi – inwentarzy wirtualnych), 
powiązany z tym temat tworzenia nowych norm archiwalnych, tworzenie nowych 
„przestrzeni wirtualnych” dla badaczy. Omawiane były także takie problemy, jak: 
brak kompatybilności między różnymi systemami informatycznymi w archiwach 
w samej Francji (osobnym systemem posługują się MSZ, MON i Ministerstwo Kul-
tury, a osobnym – Ministerstwo Finansów), utrzymanie równowagi między dostęp-
nością danych on-line a ochroną prywatności (np. zastrzeżony czasowo swobodny 
dostęp do inwentarzy, jeżeli zawierają dane osobowe). 

Pewnym utrudnieniem dla uczestników było swobodne używanie przez więk-
szość prelegentów akronimów, które trzeba było pracowicie „odszyfrowywać” (jed-
ne pochodziły z języka francuskiego, inne z angielskiego) – oto przykłady: CNIL, 
CADA, SAEF, VITAM, ADAMANT, EGAD, NARA, SNAC, ISNI, HADOC, IR, 
SIA, SOSIE, DTD, SKOS, SAPHIR, MAEDI, ARCADE, ISAD, ISAAR, ISDF, 
ISDIAH, GINCO, ONOMA.

Wielu prelegentów kładło duży nacisk na używanie wolnego oprogramowania 
w cyfryzacji archiwalnej (co umożliwia każdemu ulepszanie go) oraz na współpracę 
archiwistów i informatyków od początku pracy nad programem. Sprawdzoną metodą 
okazała się też metoda „małych kroków”, tzn. opracowania modułowego oprogramo-
wania, która umożliwia weryfikację pracy na każdym etapie, dołączenie zweryfikowa-
nego modułu i dalszą pracę bez konieczności pisania całego programu od nowa.

Istotnym problemem, poruszanym przez wielu prelegentów, było tworzenie – już 
na etapie opracowania np. inwentarzy archiwalnych – systemu powiązań danych, 
nawet spoza systemów archiwalnych, jak katalogi biblioteczne, muzealne, wikipedia, 
itp. Jednym z istotnych elementów jest tu ISNI (International Standard Name Iden-
tifier), który umożliwia powiązanie jednej osoby z wieloma źródłami, nawet jeżeli 
występują różne warianty pisowni nazwiska (np. Jerzy Waszyngton / Waszyngtona / 
George Washington). Ten sposób tworzenia IR (Instrument de Recherche) umożli-
wia budowanie przez korzystającego własnych katalogów archiwalnych (czy szerzej: 
archiwalno-bibliotecznych, archiwalno-muzealnych itd.), co umożliwia tworzenie 
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„wirtualnych zespołów danych archiwalnych”. Oczywiście, wymaga to np. wyzna-
czenia osobnego zespołu ludzi do opracowywania takich „inwentarzy wirtualnych” 
– w Archiwach francuskich zajmuje się tym zespół około 100 osób, a np. akta no-
tariuszy opracowywał zespół 6-osobowy. Oczywiście, prace idą również w kierunku 
powiązania istniejących już baz danych w jeden system.

Co archiwizuje się we Francji on-line? Przede wszystkim Biblioteka Narodowa 
gromadzi zapisy ze stron internetowych głównych gazet i mediów sieciowych (zaj-
muje się tym ogółem 7 osób). Dane przechowywane są na 2 serwerach, z których 
tylko jeden umożliwia dostęp do danych. Drugi projekt robiący wrażenie to prace 
l’Institut national de l’audiovisuel (l’Ina). Przechowuje 12 000 000 godzin nagrań na 
taśmach, DVD i CD. Archiwizuje on w trybie ciągłym 120 kanałów telewizyjnych 
i radiowych, opatrując je metadanymi (2856 godzin emisji TV dziennie i 480 godzin 
emisji radiowych dziennie). Wprowadza się tam oprogramowanie do automatyczne-
go rozpoznawania głosu oraz obrazu (np. logo, budynki historyczne itp.) do indeksa-
cji nagrań TV. Budżet Instytutu w 2015 roku wyniósł prawie 130 mln euro, pracuje 
tam 980 ludzi.

Było to bardzo inspirujące spotkanie, a przynajmniej drobną cząstką wiedzy tam 
uzyskanej mogłem się podzielić, będąc zaproszonym do udziału w końcowych pra-
cach nad polską normą NOMA w końcu 2015 roku.

Konferencja pokazała, że cyfryzacja jest procesem, którego postępu nie da się 
zatrzymać. Należy więc wykorzystać doświadczenie tych, którzy na tej drodze do-
szli już trochę dalej. Dzięki temu można uniknąć wielu błędów i tracenia czasu na 
wchodzenie i wychodzenie ze ślepych uliczek – technicznych (hardware i software) 
i prawnych dotyczących udostępniania treści on-line. Korzystając z doświadczeń 
państw i organizacji bardziej w tym zaawansowanych, możemy zaoszczędzić czas 
(skrócić dystans) i pieniądze (których zawsze brak). Ciekawe jest to, że o ile np. 
w Francji cyfryzacja i digitalizacja różnych aspektów życia powodowana jest bardziej 
działaniami „odgórnymi” (w ilu sklepach we Francji można zapłacić kartą „zbliżenio-
wo”?), o tyle w Polsce istnieje o wiele większa presja „oddolna” na tego typu działa-
nia. Można stwierdzić, że Polacy są bardziej „digitalni”.

Na pewno jednym z najciekawszych aspektów digitalnych światów archiwalnych 
jest „linkage” – umożliwiający tworzenie własnych światów archiwalnych. Pewnym 
podsumowaniem przemyśleń, jakie powstały po udziale w tej konferencji, jest obraz 
przedstawiający archiwistę pod rękę z informatykiem, tworzących razem – na ba-
zie „open source” – wirtualny świat inwentarzy (bądź jakkolwiek zwanych pomocy 
archiwalnych) umożliwiający swobodne przeszukiwanie zasobów wielu instytucji 
dostępnych w sieci. Ramy tego działania określają normy opisu oraz szeroko pojęta 
ontologia, dająca normom podstawy teoretyczne i spójny zbiór reguł. Na to wszystko 
powinien padać, oczywiście, złoty deszcz funduszy…

Oprócz programu formalnego konferencji uczestnicy mogli także wziąć udział 
w kilku odbywających się równolegle wydarzeniach kulturalnych. Najciekawsza – 
moim zdaniem – była wystawa w „starym” Archiwum poświęcona historii szpiego-
stwa i tajnych działań. Można tam było zobaczyć nie tylko egzemplarze „Enigmy” 
(i jej „przodków”), ale sporo oryginalnych dokumentów obrazujących tajne działania 
ostatnich 300 lat.
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Bericht über die reise nach paris vom 16.–20. oktober 2015
Zusammenfassung
Der Bericht betrifft die Teilnahme an der vierten Conference internationale supe-

rieure d`archivistique (CISA), die im Oktober 2016 in Paris stattfand. Sie wurde vom 
französischen Kultusministerium sowie den französischen Nationalarchiven organisiert, 
und ihr Hauptthema war: Archivdienste und ihr digitales Umfeld. Es nahmen fast zwanzig 
Archivare aus 16 Ländern teil Armenien, Aserbaidschan, Belgien, Bulgarien, Tschechen, 
Georgien, Spanien, Irland, Litauen, Luxemburg, Deutschland, Polen, Rumänien, Ukraine, 
Ungarn und Italien.

boguSław małuSecKi

report on the trip to paris, 16–20 october 2015
Summary
The report concerns the fourth Conférence Internationale Supérieure d’Archivistique 

(CISA) that took place in Paris in October 2016. The event was organised by the French 
Ministry of Culture and French State Archives and its main topic was: archival services 
and their digital environment. It was attended by almost 20 archivists from 16 countries: 
Armenia, Azerbaijan, Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Georgia, Spain, Ireland, 
Latvia, Luxembourg, Germany, Poland, Romania, Ukraine, Hungary and Italy. 
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Sprawozdanie z udziału w projekcie  
inwentarz Archiwum instytutu literackiego 
„kultura” za lata 2012–2015

Nigdy nie zastanawiałem się nad kandydatem na mego następcę. 
Wszystkie plotki na ten temat są bezzasadne. Po mojej śmierci „Kul-
tura” przestanie wychodzić.
Zostanie natomiast Instytut Literacki jako archiwum i biblioteka.

Jerzy Giedroyc1

Instytut Literacki został założony w Rzymie w 1946 roku jako wydawnictwo 
funkcjonujące w ramach Wydziału Kulturalnego 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych. 
Od czerwca 1947 roku wydawał oprócz książek także miesięcznik „Kultura”, który 
już od następnego roku stał się jego główną publikacją. W 1947 roku wydawnictwo 
zostało przeniesione do Paryża i rozpoczęło działalność w ramach Księgarni Libella. 
Zmiany przepisów francuskich pozwoliły w 1961 roku na usamodzielnienie się wy-
dawnictwa pod nazwą Instytut Literacki „Kultura”. Publikacje Instytutu postawiły 
go w rzędzie najważniejszych instytucji wpływających na sposób myślenia i poglądy 
zarówno Polaków w kraju, jak i emigrantów rozproszonych po całym świecie. Inicjo-
wane przez redakcję dyskusje i poruszane tematy angażowały szerokie grono czytel-
ników i wywoływały polemiki w czasopismach emigracyjnych, a także reakcje prasy 
i środowisk w Polsce. Dzięki publikacjom i pomocy „Kultury” rozwinęły się talenty 
Czesława Miłosza, Witolda Gombrowicza, Marka Hłaski. Na jej łamach swoje głów-
ne dzieła publikował także Gustaw Herling-Grudziński.

Twórcą i głównym redaktorem wydawnictwa był Jerzy Giedroyc, natomiast jego 
najbliższymi współpracownikami: Zofia i Henryk Hertzowie, Józef Czapski, Henryk 
Giedroyc i wspomniany już Gustaw Herling-Grudziński. Wydawnictwo przygoto-
wało w sumie 1139 pozycji, z tego 378 w serii „Biblioteka Kultury”, 637 numerów 
miesięcznika „Kultura” oraz 171 numerów kwartalnika „Zeszyty Historyczne”. Po 
śmierci Jerzego Giedroycia w 2000 roku zakończono wydawanie miesięcznika „Kul-
tura”, a po śmierci jego brata Henryka Giedroycia w 2010 roku zamknięto także 
„Zeszyty Historyczne”, tym samym zamknięto działalność samego wydawnictwa. 
Obecnie zbiorami Instytutu opiekuje się utworzone w 2002 roku Stowarzyszenie 
Instytut Literacki Kultura. Stowarzyszenie zawiaduje także prawami wydawniczymi 
i autorskimi, współpracuje z badaczami i publicystami zainteresowanymi dziedzic-
twem „Kultury”. Od 1953 roku Instytut Literacki „Kultura” ma siedzibę pod tym sa-
mym adresem, na skraju niewielkiego podparyskiego miasteczka Maisons-Laffitte2 .

1 M. Ptasińska: Jerzy Giedroyc i jego dzieło. Dorobek Biblioteki „Kultury”. Katalog wystawy. Warszawa 
2014, s. 31. 

2 Archiwum paryskiej „Kultury” zinwentaryzowane, s. 2 – http://www.bn.org.pl/aktualnosci,27 oraz 
http://www.kulturaparyska.com [dostęp 15 stycznia 2016].
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Instytut Literacki „Kultura” wytworzył wielkie archiwum i zgromadził ogromny 
księgozbiór. Dokumentacja narastała w sposób naturalny, wynikający z prowadzenia 
dwóch czasopism, rozległej działalności wydawniczej, zaangażowania w działalność 
różnych organizacji i komitetów. Największym wytwórcą materiałów archiwalnych 
był sam Redaktor – autor i odbiorca nie mniej niż kilkunastu listów dziennie. Zgro-
madzony przez niego zbiór korespondencji obejmował oryginały nadesłanych listów 
oraz kopie udzielonych odpowiedzi. Jerzy Giedroyc obdarzony znakomitą pamięcią 
nie potrzebował wprowadzać w archiwum żadnych dodatkowych pomocy. Zofia 
Hertz dobrze i konsekwentnie prowadziła kancelarię, a Henryk Giedroyc rzetelnie 
zajmował się sprawami kolportażu i finansów. Jednak bardzo szybkie tempo przyra-
stania dokumentacji w latach osiemdziesiątych, wynikające ze wzmożenia aktywno-
ści Jerzego Giedroycia i Instytutu, przyrost liczby zbiorów powierzonych, koniecz-
ność zaangażowania nowych pracowników wytworzyły potrzebę bardziej formalnego 
opanowania narastającego archiwum i zbiorów bibliotecznych. Prace te były jednak 
prowadzone dorywczo i najczęściej w ramach wolontariatu osób korzystających z go-
ścinności Instytutu. W 2000 roku zostały podjęte przez studentów i doktorantów 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej bardziej profesjonalne prace porządkowa-
nia zbiorów archiwalnych, jednak nie zostały one doprowadzone do końca3 .

W 2007 roku zostało przeprowadzone przez przedstawicieli Biblioteki Naro-
dowej i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych rozpoznanie zbiorów Instytu-
tu Literackiego „Kultura”. Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego wykazała konieczność przeprowadzenia kompleksowych 
prac inwentaryzacyjnych i porządkowych. W celu ratowania zbiorów archiwum In-
stytutu Literackiego w Maisons-Laffitte 26 listopada 2008 roku został podpisany 
List Intencyjny między Stowarzyszeniem Instytut Literacki „Kultura”, Biblioteką 
Narodową i Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych. Decyzja o sfinansowaniu 
prac przez Rząd RP zapadła wiosną 2009 roku, a umowa między Stowarzyszeniem 
Instytut Literacki „Kultura” i wzmiankowanymi wyżej instytucjami została podpi-
sana 30 kwietnia 2009 roku przez Henryka Giedroycia i Tomasza Makowskiego. 
Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizo-
wany był od czerwca 2009 roku do końca 2015 roku przez pracowników archiwów 
państwowych podległych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz pracow-
ników Biblioteki Narodowej4. Za cel przyjęto uporządkowanie zasobu archiwum, 
sporządzenie inwentarza oraz zapewnienie podstawowych warunków do ochrony 
i udostępniania zbiorów. Uczestniczyło w nim 33 specjalistów z wymienionych insty-
tucji. Projektem kierowała Maria Wrede z Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej. 
Dzięki życzliwości Wojciecha Sikory prace przy projekcie wspierał niewielki zespół 
Instytutu – Anna i Andrzej Bernhardt, Leszek Czarnecki i Tomasz Łabędź. O to, 
by nikt nie chodził głodny, a prąd płynął w gniazdkach, dbali Manuela i Armando 
Diaz. W trakcie trwania projektu wydelegowani pracownicy Biblioteki Narodowej 
i archiwów państwowych przepracowali 3137 dni roboczych. Sporządzony w trakcie 
projektu inwentarz w bibliotecznej bazie danych zawiera 61 000 rekordów opisów 
3 Projekt Inwentarz Archiwum Instytutu Literackiego „Kultura”. Sprawozdanie z realizacji za lata 2009–

2015, s. 1. Sprawozdanie to zostało sporządzone dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
przez Marię Wrede z Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej, kierownika projektu.

4 Archiwum paryskiej „Kultury”…, s. 3.
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oraz kilkanaście tysięcy haseł kartoteki autorytatywnej. Zakończenie projektu po-
przedziło skontrum oraz konserwatorski przegląd zasobu. 

W pracach przy porządkowaniu zbiorów archiwum Instytutu Literackiego „Kul-
tura” brało udział dwóch pracowników Archiwum Państwowego w Katowicach: 
Tomasz Hajewski w 2011 roku i niżej podpisana w latach 2012–2015. Mój udział 
w projekcie był wynikiem złożonej w marcu 2012 roku aplikacji, która została roz-
patrzona pozytywnie w pierwszej kolejności przez dr. Piotra Greinera, Dyrektora 
Archiwum Państwowego w Katowicach, a następnie przez Naczelną Dyrekcję Ar-
chiwów Państwowych. 

Prace podczas projektu prowadzone były w trybie delegacji do siedziby Instytutu 
w Maisons-Laffitte w zmieniających się 4-osobowych ekipach. Podczas pierwszej 
delegacji do Maisons-Laffitte, którą odbyłam w dniach od 30 września do 20 paź-
dziernika 2012 roku w ramach zastępstwa za Dorotę Czech z Archiwum Państwo-
wego w Częstochowie, pracowałam w towarzystwie Doroty Żygadło z Archiwum 
Państwowego we Wrocławiu oraz pracowników Biblioteki Narodowej (dalej: BN) 
Anny Milewicz i Marii Wrede – kierownika projektu. 

W 2013 roku przebywałam w Instytucie od 30 września do 30 października, 
w tym okresie pracowałam w ekipie z Dorotą Żygadło oraz wymieniającymi się 
pracownikami BN Anną Milewicz, Adamem Ruskiem, Krzysztofem Kossarzeckim 
i Tomaszem Szwacińskim oraz czuwającą nad naszą pracą Marią Wrede.

Wstrzymanie finansowania projektu do połowy 2014 roku, a później przyznanie 
1/4 koniecznej kwoty spowodowało, że plan prac został zmieniony. Prace w Insty-
tucie były prowadzone tylko w okresie od 11 września do 15 listopada. Mój pobyt 
w 2014 roku przypadł na czas od 30 września do 27 października, pracowałam wów-
czas z wymieniającymi się Katarzyną Kalisz i Magdaleną Hartwig z Narodowego Ar-
chiwum Cyfrowego (dalej: NAC) oraz z Anną Milewicz i Krzysztofem Kossarzeckim 
z BN.

Najdłuższy mój pobyt w Instytucie Literackim „Kultura”, trwający 32 dni robo-
cze, przypadł od 15 lipca do 29 sierpnia 2015 roku. Przez kierownika projektu zosta-
łam przydzielona do ostatniej ekipy, która miała przeprowadzić zamykające projekt 
skontrum zasobu archiwum. W ekipie tej pracowałam razem z Magdaleną Hartwig, 
Krzysztofem Kossarzeckim i Marią Wrede. 

Podczas pierwszego pobytu w 2012 roku jako nowy członek zespołu zostałam 
na miejscu przeszkolona z obsługi przystosowanej dla projektu bazy danych MAK 
prowadzonej w formacie MARC21.

W latach 2012–2014 moja praca polegała na porządkowaniu dokumentacji z serii 
Korespondencji Redakcji. Pierwotnie korespondencja w Redakcji gromadzona była 
w segregatorach w układzie chronologiczno-alfabetycznym. Przed opracowaniem ca-
łość dokumentacji poddano dezynfekcji. W trakcie prac porządkowych miałam nadać 
przydzielonej mi części dokumentacji układ alfabetyczno-chronologiczny. Pierwszą 
z moich czynności było wyciągnięcie z pudła dezynfekcyjnego dokumentacji i ułoże-
nie jej w plikach alfabetycznie. Następnie plik korespondencji z jednej litery miałam 
rozsegregować według nazwisk nadawców (lub adresatów), w razie potrzeby miałam 
uzupełnić ołówkiem datację listów oraz po rozpoznaniu porównawczym nazwisko 
nadawcy lub adresata korespondencji. W ramach 1 jednostki archiwalnej, tzn. ko-
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respondencji jednego nadawcy lub adresata (w przypadku, gdy zachowała się tylko 
korespondencja wychodząca z Redakcji) układałam listy chronologicznie. Następnie 
sporządzałam opis jednostki archiwalnej w bazie danych w serii Korespondencja Re-
dakcji (KOR RED). Przed sporządzeniem rekordu opisu sprawdzałam istniejące już 
hasła w kartotece formalnej i przedmiotowej Biblioteki Narodowej, a w przypadku 
ich braku dla każdego nowego nadawcy (adresata), instytucji lub imprezy tworzy-
łam hasła w Kartotece Haseł Wzorcowych (KHW) – zarówno formalnej (KHF), 
jak i przedmiotowej (KHP). Informacje do tworzenia haseł zbierałam w dostępnej 
w Instytucie literaturze, wydawnictwach encyklopedycznych, słownikach, leksyko-
nach, bibliografiach. Bardzo pomocnym źródłem okazały się informacje i bazy da-
nych publikowane na portalach i na stronach internetowych polskich i zagranicznych 
(najczęściej francuskich, rosyjskich i ukraińskich) instytucji. 

Korespondencję po sporządzeniu odpowiednich opisów w bazie danych odkła-
dałam do obwolut poszczególnych nadawców (adresatów). Na obwolucie nanosiłam 
sygnaturę składającą się ze skrótu nazwy serii KOR RED oraz nazwiska adresata lub 
nadawcy. W przypadku, gdy adresatów lub nadawców o tym samym nazwisku było 
więcej, do sygnatury dodawałam pierwszą lub dwie pierwsze litery imienia. Przykła-
dowa sygnatura jednostki wyglądała: KOR RED Kołakowski L. W przypadku, gdy po 
rozsegregowaniu dokumentacji okazywało się, że korespondencja danego nadawcy 
lub adresata ma już założony rekord opisu w bazie danych, wyszukiwałam daną do-
kumentację, dokładałam do niej listy w układzie chronologicznym i uzupełniałam 
o nowe informacje opis w bazie. W nielicznych przypadkach wydzielone już i opisa-
ne jednostki aktowe w postaci korespondencji od jednego nadawcy wymagały spraw-
dzenia i fizycznego uporządkowania, np. nadania układu chronologicznego wewnątrz 
jednostki oraz ponownego przeliczenia kart, listów od nadawcy i listów od Redakcji. 
Należy nadmienić, że korespondencja pojedynczego nadawcy zawierała zwykle od 
jednego do kilkunastu listów nadsyłanych w ciągu roku kalendarzowego. W kilku 
jednak przypadkach nadawcy nadsyłali nawet do kilkudziesięciu listów rocznie. 

Opis jednostki archiwalnej korespondencji zawierał w formie najprostszej na-
stępujące informacje: serię, podserię, kraj, z którego wysłano korespondencję; ję-
zyk, dane nadawcy (adresata); miejscowość, z której wysyłano korespondencję; daty 
roczne korespondencji w zbiorze adresata (nadawcy); liczbę kart, w tym liczbę li-
stów do redakcji oraz liczbę kopii listów od redakcji; wszystkie używane w kore-
spondencji języki, informacje o załącznikach, informacje o instytucjach związanych 
z nadawcą; hasła dodatkowe; sygnaturę; inicjały osoby zakładającej rekord lub go 
uzupełniającej. 

Zbiorczo wyniki mojej pracy w latach 2012–2014 przy opracowaniu Korespon-
dencji Redakcji Archiwum Instytutu Literackiego „Kultura” przedstawia tabela 1.
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Tabela 1
Opracowanie Korespondencji Redakcji Archiwum Instytutu Literackiego „Kultura”

Rok Dni  
robocze

Opisy jednostek  
archiwalnych

Kartoteka Haseł Wzorcowych
(KHW)

rekordy nowe rekordy  
uzupełnione

KHF KHP
nowe uzupełnione nowe uzupełnione

2012a 15 109 104 84 5 12 –
2013b 21 242 340 124 2 37 –
2014c 19 133 193 114 4 17 –

Razem 55 484 637 322 11 66 –

Legenda: a – korespondencja Redakcji za lata 1978–1983; b – korespondencja Redakcji za lata 
1998–2000; c – korespondencja Redakcji za lata 2000–2010.

Źródło: Sprawozdania z podróży służbowej poza granicami kraju składane do Naczelnej Dyrekcji Archi-
wów Państwowych w latach 2012–2014.

Podczas prac porządkowych największe problemy miałam z identyfikacją nie-
których adresatów (nadawców) listów, rozpoznanie części z nich było czasem bar-
dzo czasochłonne. Problemy te nasiliły się przy porządkowaniu dodatkowej doku-
mentacji z lat 2000–2010, ujawnionej w 2014 roku, gdzie 70% porządkowanych 
materiałów stanowiły wydruki z korespondencji e-mail. Ze względu na tę mniej 
formalną postać korespondencji największą trudność stanowiło właściwe rozsegrego-
wanie korespondencji według nadawców/adresatów, w tym identyfikacja niektórych 
adresatów (nadawców) listów. Na przykład przy adresie mailowym ja2000@wp.pl 
i podpisie pod listem Szura i Tygrys rozpoznanie nadawcy korespondencji wymagało 
wczytywania się w treść listów i badania porównawczego dokumentacji.

Osobnego omówienia wymaga mój pobyt w Instytucie w 2015 roku (wyniki 
mojej pracy ilustruje tabela 2). W związku z zakończeniem projektu do moich zadań 
priorytetowych należało przeprowadzenie skontrum zasobu archiwum Instytutu Li-
terackiego „Kultura”. Skontrum, mające na celu całościową kontrolę stanu faktycz-
nego zbiorów archiwalnych Instytutu, przeprowadzane zostało na podstawie inwen-
tarza elektronicznego w bazie danych MAK przez zespół skontrowy składający się z 4 
osób, pracujących na zmianę w 2-osobowych ekipach. Skontrum zostało zakończone 
w czasie przewidzianym przez kierownika projektu. 

Ponadto prowadziłam prace związane z porządkowaniem i inwentaryzacją doku-
mentacji, która jeszcze nie została opracowana, w tym kart pocztowych z pozdrowie-
niami oraz życzeniami z lat 2000–2009, w serii o sygn. Życz. Zinwentaryzowałam 
także niewielkie dopływy do serii dokumentacji nieaktowej – dźwiękowej i audiowi-
zualnej o sygn.: Film, VHS, DVD, Nagrania, kasetyA, CD. Dopływy stanowiła od-
szukana jeszcze w trakcie kończenia prac inwentaryzacyjnych dokumentacja nieakto-
wa, w tym nagrania dźwiękowe i audiowizualne zapisane na: taśmie filmowej, taśmie 
magnetofonowej, kasetach magnetofonowych, kasetach VHS, płytach CD i DVD. 

Moje prace związane z porządkowaniem dokumentacji zespołu w przypadku 
kart pocztowych polegały na: 1) rozsegregowaniu kart pocztowych chronologicznie, 
a następnie alfabetycznie według nadawców, 2) inwentaryzacji – sporządzeniu opi-
su w bazie danych w serii Życzenia (Życz), natomiast w przypadku dokumentacji 
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nieaktowej na: 1) rozsegregowaniu dokumentacji według rodzajów nagrań i rodzaju 
nośników, 2) inwentaryzacji – sporządzeniu opisu w bazie danych Materiały Różne 
– odpowiednio w seriach o sygn.: Film, VHS, DVD, Nagrania, kasetyA, CD. Osy-
gnowałam także całość zinwentaryzowanej przeze mnie dokumentacji. Podobnie jak 
w latach ubiegłych, przed sporządzeniem rekordu sprawdzałam istniejące już hasła 
w kartotece formalnej i przedmiotowej Biblioteki Narodowej, a w przypadku ich 
braku tworzyłam hasła w Kartotece Haseł Wzorcowych (KHW) – zarówno formal-
nej (KHF), jak i przedmiotowej (KHP). W trakcie pobytu w 2015 roku prowadziłam 
także dopiski do rekordów i częściową korektę w serii dokumentacji Teki Redakcyj-
ne „Kultury” o sygn. TR K. 

Tabela 2
Opracowanie dokumentacji Archiwum Instytutu Literackiego „Kultura” w 2015 roku

Rok Dni  
robocze

Opisy jednostek archiwalnych Kartoteka Haseł Wzorcowych
(KHW)

rekordy 
nowe

rekordy  
uzupełnione

KHF KHP
nowe uzupełnione nowe uzupełnione

2015 32 79 833 39 – 6 –

Źródło: Sprawozdania z podróży służbowej poza granicami kraju składane do Naczelnej Dyrekcji Archi-
wów Państwowych w 2015 roku.

W trakcie mojego pobytu w 2015 roku w Instytucie Literackim dokumentacji 
archiwum Instytutu Literackiego „Kultura” nadano także ostateczny układ magazy-
nowy. Podczas prac magazynowych przepakowano niewielką części zasobu w nowe 
obwoluty i pudła, a także w odpowiedni sposób rozłożono dokumentację na rega-
łach archiwalnych. Opisano także regały, w czytelny sposób oznaczając zespoły, serie 
i podserie dokumentacji.

Po uporządkowaniu zbiory Archiwum Instytutu liczą 185 metrów bieżących ma-
teriałów archiwalnych (ponad 165 metrów akt i 20 metrów innych archiwaliów). 
Inwentarz zawiera blisko 47 000 opisów jednostek i serii archiwalnych materiałów 
ujętych w trzech zespołach: 1) dokumentacja funkcjonowania wydawnictwa Insty-
tutu Literackiego Kultura w latach 1946–2010, 2) papiery osobiste mieszkańców 
Domu, 3) materiały obce powierzone Instytutowi. Zespoły uporządkowane zostały 
w 13 seriach i 76 podseriach5. Zasób archiwum obejmuje m.in. niezwykle bogatą 
korespondencję Jerzego Giedroycia, którą prowadził z pisarzami, intelektualistami, 
politykami, naukowcami, a także czytelnikami zainteresowanymi działalnością In-
stytutu oraz instytucjami współpracującymi z wydawnictwem (150 tysięcy listów 
i prawie tyle samo kopii odpowiedzi Redaktora). Wśród korespondentów Redaktora 
byli m.in.: Czesław Miłosz, Andrzej Bobkowski, Jerzy Stępowski, Zbigniew Brzeziń-
ski, Witold Gombrowicz, Konstanty Jeleński, Gustaw Herling-Grudziński, Maria 
Danilewicz-Zielińska, Jan Nowak-Jeziorański, Albert Camus, Georg Orwell6. W ar-

5 M. Wrede: Projekt Inwentarz…, s. 5.
6 Więcej informacji na temat korespondencji przechowywanej w Archiwum Instytutu Literackiego moż-

na uzyskać, zapoznając się z artykułem U. Kowalczyk: Sprawozdanie z pobytu w Maisons-Laffitte – Ko-
respondencja Jerzego Giedroycia – https://warszawa.ap.gov.pl/art,159,zebrania-naukowe-w-archiwum-
panstwowym-w-warszawie-w-roku-2014.
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chiwum przechowywane są rękopisy i materiały redakcyjne prawie tysiąca publika-
cji, w tym materiały warsztatowe gromadzone do przyszłych działań wydawniczych, 
a także niewykorzystane lub odrzucone materiały nadesłane przez autorów. Znaczną 
część zasobu stanowi dokumentacja finansowa i rozliczenia z kontrahentami i prenu-
meratorami. Istotną część działań Instytutu stanowiła pomoc dla kraju. Wynikiem 
tej działalności jest dokumentacja przesyłek, spisy odbiorców, materiały 4 fundacji 
pomocowych, w działalność których Jerzy Giedroyc był zaangażowany. Wydzieloną 
część zasobu stanowią materiały powierzone Instytutowi, w tym prywatne spuścizny, 
twórczość literacka i publicystyczna, wspomnienia, dokumenty osobiste. Zasób archi-
wum uzupełnia dokumentacja nieaktowa, w tym ponad 8 tysięcy fotografii, nagrania 
dźwiękowe i audiowizualne, dokumenty życia społecznego, wycinki prasowe7 .

W takcie projektu rozproszone zbiory archiwum zgromadzono w jednym miejscu, 
a w 2012 roku przeprowadzono do mieszczącego się w wyremontowanej oficynie no-
wego specjalistycznego magazynu wyposażonego we właściwe meble, opakowania, 
urządzenia ochronne i klimatyzacyjne. Wszystkie rękopisy przed przeniesieniem do 
nowego magazynu zostały poddane dezynfekcji. Kontrola konserwatorska przepro-
wadzona na zakończenie prac w 2015 roku potwierdziła bardzo dobry stan zacho-
wania archiwaliów i ich czystość mikrobiologiczną. Rękopisy zostały przepakowane 
w teczki bezkwasowe wykonane w specjalistycznych pracowniach introligatorskich, 
teczki i obwoluty mają oznaczenia sygnaturowe, w magazynie zastosowano także 
dwustopniowe oznaczenia topograficzne ułatwiające wyszukiwanie8 . 

Inwentarz Archiwum Instytutu Literackiego „Kultura” będzie udostępniony 
w najbliższym czasie w formie uproszczonej na portalu www.kulturaparyska.com 
oraz opisany w przewodniku po zasobie Archiwum Instytutu Literackiego Kultura. 
Zostanie też przeprowadzona cyfryzacja zasobu Archiwum, a inwentarz w najpeł-
niejszej formie zostanie opublikowany w kilkunastu drukowanych tomach z osobny-
mi tomami indeksów9 .

Dnia 15 stycznia 2016 roku w siedzibie Instytutu Literackiego „Kultura” w Ma-
isons-Laffitte pod Paryżem odbyła się uroczystość zakończenia projektu inwenta-
ryzacji archiwum Instytutu. W domu „Kultury” w obecności dr Magdaleny Gawin 
– wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego uroczyście przekazano na ręce 
Wojciecha Sikory – prezesa Stowarzyszenia Instytutu Literackiego Kultura ukoń-
czony Inwentarz Archiwum Instytutu Literackiego „Kultura”. W spotkaniu uczest-
niczyli dyrektorzy instytucji realizujących projekt: dr Tomasz Makowski – Dyrektor 
Biblioteki Narodowej, dr hab. Władysław Stępniak – ówczesny Naczelny Dyrektor 
Archiwów Państwowych, Maria Wrede – kierownik projektu oraz pracownicy Insty-
tutu Literackiego10 .

7 Archiwum paryskiej „Kultury”…, s. 3.
8 M. Wrede: Projekt Inwentarz…, s. 5.
9 Archiwum paryskiej „Kultury”…, s. 3–4.
10 Tamże, s. 3–4; Inwentaryzacja archiwum Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte zakończona  

– http://www.archiwa.gov.pl/298-inwentaryzacja-archiwum-instytutu-literackiego-w-maisons-laffitte 
[dostęp 14 stycznia 2016]; Zinwentaryzowano archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, PAP 13 
stycznia 2016 – http://wyborcza.pl/1,91446,19468015,zinwentaryzowano-archiwum-instytutu-lite-
rackiego [dostęp 14 stycznia 2016].
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Dla uczestników projektu uroczystość z okazji zakończenia inwentaryzacji Ar-
chiwum Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte zorganizowano w Bibliotece 
Narodowej w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie w dniu 3 marca 2016 roku. 
W spotkaniu wzięli udział uczestnicy i współpracownicy projektu wraz z rodzinami 
oraz Wojciech Sikora i pracownicy Instytutu Literackiego, dr Tomasz Makowski, dr 
Andrzej Biernat, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz zaprzyjaźnieni z Instytutem przedstawiciele świata nauki.

Dla mnie udział w projekcie był niezwykłą przygodą. Zdobyłam ogromną wie-
dzę i nowe doświadczenia zawodowe oraz przyjaciół w środowisku archiwalnym 
i bibliotecznym. Współpraca biblioteczno-archiwalna przy projekcie pokazała mi, że 
przy niewątpliwych różnicach jest jednak możliwe połączenie doświadczeń z zakresu 
metodyki archiwalnej i bibliotecznej.

joanna Sowa

Bericht über die teilnahme am projekt inventar des Archivs des literaturinstituts „kultur” 
für die Jahre 2012–2015

Zusammenfassung
2007 wurde von den Vertretern der Nationalbibliothek und der Chefdirektion des 

Staatsarchivs die Erkundung der Sammlung des Literaturinstituts „Kultur” durchgeführt. 
Diese Expertise, die im Auftrag des Ministeriums für Kultur und nationales Erbe umge-
setzt wurde, zeigte die Notwendigkeit der Durchführung komplexer Inventarisierungs- 
und Ordnungsarbeiten. Am 26. November 2008 wurde ein Intentionsbrief zwischen der 
Gesellschaft des Literaturinstituts „Kultur”, der Nationalen Bibliothek in Warschau und 
der Hauptdirektion des Staatsarchivs unterschrieben, um die Sammlung des Archivs des 
Literaturinstituts in Maisans-Laffitte zu retten. Anschließend nahm das Ministerium für 
Kultur und nationales Erbe die Finanzierung in die Hand. Das Projekt wurde zwischen Juni 
2009 und Dezember 2015 von den Angestellten der Staatsarchive, die der Hauptdirektion 
der Staatsarchive unterliegen, und den Angestellten der Nationalbibliothek realisiert. 

joanna Sowa

report on the participation in the project titled the inventory of the Archives of the 
kultura literary institute for years 2012–2015

Summary
In 2007, an analysis of the collection of the Kultura Literary Institute was conducted by 

the employees of the National Library and the Central Directorate of the State Archives. 
The opinion prepared on the instructions of the Ministry of Culture and National Herit-
age pointed to the necessity of conducting complex inventory and maintenance works. In 
order to protect the archival collection of the Literary Institute in Maisons-Laffitte, on 26 
November 2008 a letter of intent was signed by the Association of the Kultura Literary 
Institute and the Central Directorate of the State Archives. The project, financed by the 
Ministry of Culture and National Heritage, was implemented from June 2009 to the end 
of 2015 by the employees of the State Archives subordinate to the Central Directorate of 
the State Archives and the employees of the National Library.
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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. 

Marcin Dziedzic – dr, historyk, adiunkt w Katedrze Turystyki Zakładu Społeczno-Kul-
turowych Podstaw Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Au-
tor m.in.: Niemieckie Towarzystwo Górskie Ještĕdu i Gór Izerskich 1884–1945 . 
Wrocław 2009; Kłodzkie Towarzystwo Górskie 1881–1945. Wrocław 2013 oraz 
Kłodzka Grupa Artystyczna 1920–1945. Wrocław 2014 (z G. Dziedzic).

Jerzy Gorzelik – dr historii sztuki, adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach, badacz sztuki nowożytnej w Europie Środkowej. 
Autor m.in.: Dziedzictwo górnośląskiego baroku. Opactwo cysterskie w Rudach 
Wielkich 1648–1810. Warszawa 2005; Rezydencja – klasztor – miasto. Sztuka 
Górnego Śląska wobec trydenckiej konfesjonalizacji. Gliwice 2014; współautor 
opracowania Sztuka Górnego Śląska. Od średniowiecza do końca XX wieku. Red. 
E. Chojecka. Katowice 2004 (II wyd. Katowice 2009).

Piotr Greiner – dr hab., dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach. Jego 
główne zainteresowania badawcze koncentrują się od wielu lat na problematyce 
geografii historycznej Śląska w okresie XVI–XX wieku, historii kartografii Gór-
nego Śląska, w tym szczególnie kartografii urzędowej z okresu XVIII–XIX wieku 
oraz biografistyce laureatów Nagród Nobla urodzonych na Śląsku i archiwoznaw-
stwie. Ostatnio opublikował m.in.: Zespoły akt do dziejów powstań śląskich i ple-
biscytu na Górnym Śląsku z lat 1918–1950 w zasobie Archiwum Państwowego 
w Katowicach. Katowice 2011 (z E. Długajczykiem i S. Krupą); Historia gospo-
darcza Górnego Śląska (XVI–XX wiek). [W:] Historia Górnego Śląska. Polityka, 
gospodarka i kultura europejskiego regionu. Red. J. Bahlcke, D. Gwarecki, R. 
Kaczmarek. Gliwice 2011; Katalog map zespołu Kurator Państwowych Pól Gór-
niczych przy Ministrze Górnictwa w Katowicach [1823] 1945-1953. Katowice 
2015 (z R. Banduchem).

Michał Konstanty – historyk, archiwista, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach, od 2014 roku zawodowo związany z pszczyńskim oddziałem Archiwum 
Państwowego w Katowicach. Jego zainteresowania badawcze skoncentrowane są 
wokół historii ziemi pszczyńskiej w XIX i XX wieku.

Sławomira Krupa – historyczka, archiwistka, zastępca dyrektora Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach. Autorka licznych prac na temat archiwistyki oraz 
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dziejów szlachty śląskiej, m.in: Z dziejów górnośląskiej Temidy. Katowice 2008 
(z Z. Kieresiem i M. Węckim); Mikołaj Filip baron von Rauthen, właściciel Koszę-
cina w latach 1647–1691. „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 11 (2014). 

Rafał Ludwikowski – historyk, absolwent studiów magisterskich oraz uczestnik 
studiów doktoranckich z zakresu historii na Uniwersytecie Opolskim, adiunkt 
w Muzeum w Tarnowskich Górach, nauczyciel historii w Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Tarnowskich Górach. Autor publikacji w „Roczniku Muzeum 
w Tarnowskich Górach”. 

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.

Piotr Matuszek – historyk, archiwista. Starszy kustosz w Archiwum Państwowym 
w Katowicach. Redaktor oraz współautor m.in. informatorów o zasobie Archi-
wum Państwowego w Katowicach (2007) i jego oddziałów zamiejscowych: Cie-
szynie (2009), Gliwicach (2012) i Pszczynie (2009).

Michael Morys-Twarowski – dr, absolwent prawa i amerykanistyki Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego w Krakowie, na tej samej uczelni obronił doktorat z historii. 
Autor książki Polskie imperium. Kraków 2016. Współautor 3 monografii i autor 
kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych głównie historii Śląska Cie-
szyńskiego.

Danuta Musioł – historyczka, absolwentka historii Uniwersytetu Śląskiego, koor-
dynator prac archiwum zakładowego w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Kato-
wicach, były pracownik Archiwum Państwowego w Katowicach. Interesuje się 
problemami społecznymi w okresie międzywojennym, przygotowuje pracę dok-
torską na temat społeczeństwa Pszczyny w latach 1922–1939.

Joanna Sowa – pracownik Archiwum Państwowego w Katowicach. W latach 2012–
2015 uczestniczka programu finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pod tytułem Inwentarz Archiwum Instytutu Literackiego 
„Kultura”. Opublikowała m.in.: Sosnowiec w fotografii. Materiały fotograficzne 
do dziejów Sosnowca w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach. „Szkice 
Archiwalno-Historyczne” nr 9 (2012).

Bogusław Tracz – dr, historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Oddziału Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Katowicach. Autor monografii: Hippiesi, kudłacze, chwasty. 
Hipisi w Polsce w latach 1967–1975. Katowice-Kraków 2014, redaktor kilku 
tomów zbiorowych i pokonferencyjnych. Opublikował kilkadziesiąt artykułów 
naukowych i popularnonaukowych poświęconych najnowszym dziejom Polski. 
Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii społecznej ziem pol-
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skich w drugiej połowie XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem wojewódz-
twa śląskiego/katowickiego.

Heinrich Wanderwitz – dr, historyk, archiwista, emerytowany dyrektor niemieckich 
archiwów miejskich. Studiował historię, germanistykę oraz socjologię na Uni-
wersytecie w Ratyzbonie. Za swoją pracę doktorską na temat średniowiecznego 
górnictwa solnego w Bawarii otrzymał Nagrodę Kulturalną Wschodniej Bawarii. 
W latach 1978–1981 studiował w Bawarskiej Szkole Archiwalnej. Następnie od 
1981 roku był kierownikiem Archiwum Miejskiego w Ambergu, a od 1984 roku 
Archiwum Miejskiego w Ratyzbonie. W 2015 roku przeszedł na emeryturę. Jego 
zinteresowania badawcze skupiają się wokół historii gospodarczej, źródłoznaw-
stwa średniowiecznej i nowożytnej Bawarii i Austrii. Jeden z inicjatorów zdigi-
talizowania bawarskich rękopisów humanisty Johannea Turmaira, nazywanego 
Aventinusem.

Mirosław Węcki – dr, kustosz w Archiwum Państwowym w Katowicach oraz adiunkt 
w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Do jego zaintere-
sowań badawczych należą dzieje Górnego Śląska podczas II wojny światowej, ze 
szczególnym uwzględnieniem nazistowskiego aparatu władzy. W zakresie jego za-
interesowań naukowych znajdują się też archiwalia górnośląskie z XX wieku. 
Opublikował ostatnio m.in.: Fritz Bracht (1899–1945). Nazistowski zarządca 
Górnego Śląska w latach II wojny światowej. Katowice 2014; Dla lepszej wiary 
ręką naszą podpisawszy… Autografy znanych postaci z zasobu Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach. Katowice 2015 (z B. Kalinowską-Wójcik).
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ska w Katowicach)
dr hab. Irma Kozina (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr Bernard Linek (Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu)
dr Jacek Siebel (Muzeum Historii Katowic)
dr Ksenia Stanicka-Brzezicka (Herder Instytut Marburg)
prof. dr hab. Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski)
dr Mirosław Węcki (Uniwersytet Śląski w Katowicach/Archiwum Państwowe w Ka-

towicach)
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ISBN 978-83-63031-20-6
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B. Kalinowska-Wójcik, M. Węcki:  
Dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy… 
Autografy znanych postaci z zasobu Archiwum 
Państwowego w Katowicach. 
Katowice 2015, ss. 240.
ISBN 978-83-63031-36-7,  
978-83-64806-52-0

B. Kalinowska-Wójcik: Między wschodem 
i zachodem. Ezechiel Zivier (1868–1925). 
Historyk i archiwista . 
Katowice 2015, ss. 328. 
ISBN 978-83-63031-32-9,  
978-83-64806-51-3
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Stare i wreszcie nowe. Nowoczesna siedziba 
Oddziału w Bielsku-Białej Archiwum Państwo-
wego w Katowicach. Oprac. P. Greiner.  
Katowice 2015, ss. 12.
ISBN 978-83-63031-40-4
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Red. P. Greiner. Katowice 2014, ss.296. 
ISSN 1508-275X
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i Hohenzollernów (1742–1918).  
Red. R. Gehrke, B. Kalinowska-Wójcik, 
D. Keller. Katowice 2015 ss. 328. 
ISSN 1508-275X


