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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.).



michael moryS-TwarowSKi

84

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.


