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Mgr Jakub Łukasiński 

Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie 

 

 

Działalność Ferdynanda Weigla na forum Krajowego Sejmu Galicyjskiego 

 

 Ferdynand Weigel mimo szerokiej działalności publicznej
1
 i licznych zasług 

dotychczas nie doczekał się biografii. W swoim życiu niemal pięćdziesiąt lat spędził  

w polityce oraz szeregu różnych instytucji. Był, między innymi, sekretarzem  

i archiwariuszem Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarzem oraz szefem biura krakowskiej 

Izby Przemysłowej i Handlowej, krakowskim radnym miejskim i prezydentem miasta, 

wieloletnim posłem do Galicyjskiego Sejmu Krajowego oraz wiedeńskiej Rady Państwa. Za 

swoją działalność był wielokrotnie nagradzany. Od niespełna dwóch lat prowadzę badania 

mające na celu stworzenie biografii Weigla. Referat niniejszy traktuje o działalności Weigla 

na forum Sejmu Krajowego Galicyjskiego. 

Ferdynand Weigel urodził się w 1826 r. we Lwowie. Był synem galicyjskiego 

urzędnika finansowego, który życie zakończył jako prezes krakowskiej Izby Obrachunkowej. 

W pierwszej połowie lat 50. XIX wieku wraz z rodziną przenieśli się do Krakowa. Ojciec 

otrzymał awans na naczelnika krakowskiej Izby Skarbowej
2
. Ferdynand z wykształcenia był 

prawnikiem, ukończył Uniwersytet we Lwowie. Po przyjeździe pod Wawel został 

sekretarzem i archiwariuszem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Starał się także o habilitację oraz 

objęcie katedry na Uniwersytecie Jagiellońskim. Próby te przypadły na gorący okres przed 

powstaniem styczniowym. Za wsparcie udzielone buntującej się młodzieży jego prośby 

odrzucono, habilitacja nie została zatwierdzona, on sam zaś odszedł z uczelni
3
. Od 1865 r. był 

sekretarzem krakowskiej Izby Przemysłowej i Handlowej
4
. Po około dziesięciu latach na tym 

stanowisku został szefem biura Izby. W Izbie działał do 1899 r.
5
 Po uzyskaniu przez Galicję 

                                                           
1
 Spis funkcji i stanowisk, jakie zajmował Weigel można znaleźć w: Szematyzm Królestwa Galicji  

i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskiem, Lwów-Kraków 1854–1900; Józefa Czecha Kalendarz 

Krakowski, Kraków 1877–1896. 
2
 Kilka słów księdza Henryka Księgarskiego kaznodziei katedralnego krakowskiego na żałobnem nabożeństwie 

za duszę ś. p. Wilhelma Weigla naczelnika c. k. władzy obrachunkowej dnia 31 stycznia 1857 roku w kościele 

archiprezbiterialnym Najświętszej Maryi Panny w Krakowie odprawionem, Kraków 1857, s. 7. 
3
 I. Homola-Skąpska, Zapomniany prezydent Krakowa Ferdynand Weigel, w: Kraków – Małopolska  

w Europie Środka. Studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red.  

K. Broński, J. Purchla, J. Szpak, Kraków 1996, s. 226–227. 
4
 Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej ANKr), I. P. H. Kr I 1. 

5
 T. Kargol, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie w latach 1850–1939. Dzieje – ludzie – polityka 

gospodarcza, Kraków 2003, s. 54. 
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autonomii Weigel został wybrany na Radnego Miejskiego
6
. Mandat ten sprawował do końca 

życia. W latach 70. był wiceprezydentem, zaś w latach 1881 – 1884 sprawował urząd 

Prezydenta Miasta Krakowa. Po tym epizodzie pozostał we władzach miejskich. W 1869 r. 

Weigel został posłem do Sejmu Krajowego Galicyjskiego
7
. Był to początek wieloletniego 

posłowania Weigla do Lwowa. Funkcję tę sprawował, z krótką przerwą, do końca życia. 

Także w 1869 r. został wybrany delegatem do Izby Reprezentantów wiedeńskiej Rady 

Państwa
8
. Po zmianie ordynacji wyborczej był kilkukrotnie wybierany do Rady. Oprócz ww. 

stanowisk Weigel był aktywnym prawnikiem oraz działał w szeregu rozmaitych innych 

instytucji. Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany, m.in. Orderem Franciszka 

Józefa czy honorowym obywatelstwem licznych miast. Zmarł we Lwowie w 1901 r. w trakcie 

sesji Sejmu. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Był dwukrotnie 

żonaty, miał troje dzieci. 

Weigel dostał się do Sejmu w 1869 r. po przeprowadzonych wyborach 

uzupełniających z kurii miast i izb handlowych. Poseł z ramienia krakowskiej Izby 

Przemysłowej i Handlowej, Ludwik Helcel, złożył mandat. Wybory zostały rozpisane na 10 

września 1869 r.
9
 Wyborców w kurii było 22, do wyborów udało się 14. Weigel otrzymał 

wszystkie głosy
10

. Wybór został uznany za ważny. Był to początek parlamentarnej 

działalności Weigla.  

Jeszcze zanim zadecydowano o ważności wyborów Weigla wybrano do komisji 

administracyjnej
11

. Został od razu jej sekretarzem. W wyborach do komisji propinacyjnej 

przegrał nie otrzymując wymaganej większości. Na kolejnym posiedzeniu otrzymał ponad 

100 głosów w wyborach do komisji podatkowej, później został wybrany jej sekretarzem. 

Wszedł również do komisji kolejowej. Jedną z pierwszych spraw, pod jaką podpisał się 

Weigel była interpelacja jednego z posłów dotycząca prześladowania emigracji w Krakowie i 

Lwowie. Poparł również głos Mikołaja Zyblikiewicza w sprawie utworzenia osobnej komisji 

zajmującej się sprawami dróg i myt. Pomysł został zatwierdzony, sam Weigel otrzymał 

propozycję przejścia do tejże komisji, jednak wolał pozostać w administracyjnej. Był również 

                                                           
6
 ANKr, II Mag 325. 

7
 Sprawozdanie stenograficzne z rozpraw galicyjskiego Sejmu Krajowego. 7 posiedzenie 3 sesji 2 periodu Sejmu 

Galicyjskiego z d. 25 września 1869 r. 
8
 Sprawozdanie… 35 posiedzenie 3 sesji 2 periodu … z d. 8. listopada 1869 r.; Stenographische Protokolle des 

Abgeordnetenhauses des Reichsrates II. Legislaturperiode, V. Session, Sitzung am 11 Dezember 1869. 
9
 Sprawozdanie… 1 posiedzenie 3 sesji 2 periodu… z d. 15 września 1869 r.  

10
 Sprawozdanie… 7 posiedzenie 3 sesji 2 periodu… z d. 18 września 1869 r. 

11
 Po upływie każdej sesji dokonywano nowych wyborów do każdej komisji. Weigel, podobnie jak i inni 

posłowie, nie zawsze byli ponownie wybierani do tych samych. Nie skupiam się w trakcie której sesji należał do 

jakiej komisji.  
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jednym  

z wnioskodawców utworzenia osobnych komisji: hipotecznej oraz szpitalnej. Zajmował się 

sprawami istotnymi dla różnych terenów Galicji. Podczas debaty nad statutem miasta Lwowa 

sprzeciwił się paragrafowi 10 dopuszczającemu nadawanie tytułu honorowego obywatela. 

Uważał to za zbyt kosztowne i schlebiające próżności. Dodatkowo nie nakładał on praw ani 

obowiązków wobec gminy. Projekt usunięcia paragrafu upadł. Zwrócił również uwagę na 

paragraf 106, który omawiał kwestię karania i usuwania ze stanowiska prezydenta miasta. Dla 

Weigla był on ujmą dla gminy i Wydziału Krajowego. Weigel chciał go całkiem opuścić, 

jednak wniosek ten nie został poparty. Zajmując się sprawami Galicji nie zapominał o 

Krakowie. Interesowało go wiele kwestii związanych z podwawelskim grodem. Podpisał 

interpelacje w sprawie zatwierdzenia rektora UJ
12

 oraz złożył zapytanie odnośnie 

przeniesienia starostwa górniczego z Krakowa do Opawy
13

, wespół z Mikołajem 

Zyblikiewiczem gorąco apelował o przyznanie środków na restaurację kolegiaty św. Anny
14

, 

podjął także dyskusję nad zakładami dla podrzutków w Krakowie i Lwowie. Był 

zwolennikiem ich reorganizacji, nie zamknięcia
15

. W listopadzie 1869 r. przeprowadzono 

wybory do Rady Państwa. Weigel otrzymał w nich 57 głosów, co dało mu mandat
16

.  

W roku 1870 odbyły się kolejne wybory i tym razem Weigel wygrał je, znów  

w kurii Izb Przemysłowych i Handlowych. Ponownie został również wybrany delegatem do 

Rady Państwa
17

. Pozostał nim do 1872 r. Został powołany do komisji budżetowej, 

finansowej, propinacyjnej. W tej kadencji Weigel wiele uwagi poświęcił sprawom drogowym 

oraz kolejowym. Chciał uznania wielu z nich za krajowe, co nie zawsze spotykało się z 

akceptacją. Zwracał uwagę na korzyści, jakie płynęły z rozbudowy infrastruktury 

komunikacyjnej. Sprzeciwiał się budowaniu kolei wąskotorowej jako nieodpowiedniej dla 

górzystego terenu Galicji. Zabierał również głos w sprawie wprowadzenia języka polskiego 

jako wykładowego w Gimnazjach I oraz II we Lwowie i w niższym gimnazjum realnym w 

Brodach oraz wprowadzeniu języka ruskiego do czterech klas wyższych akademickiego 

gimnazjum we Lwowie. Odpierał argumenty posłów, którzy byli zwolennikami utrzymania 

gimnazjum niemieckiego i dowodzili jego ważności dla młodzieży. Weigel zauważył, że 

gimnazjum polskie jest przepełnione, rodzice nie chcą wysyłać dzieci do ruskiego, toteż 

                                                           
12

 Sprawozdanie… 8 posiedzenie 2 sesji 2 periodu… z d. 27. września 1869 r. 
13

 Sprawozdanie… 16 posiedzenie 2 sesji 2 periodu… z d. 14. października 1869 r. 
14

 Sprawozdanie… 30 posiedzenie 2 sesji 3 periodu… z d. 2. listopada 1869 r. 
15

 Sprawozdanie… 22 posiedzenie 2 sesji 3 periodu… z d. 22. października 1869 r. 
16

 Sprawozdanie… 35 posiedzenie 2 sesji 3 periodu… z d. 8. listopada 1869 r.; Szematyzm Królestwa Galicji i 

Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1870, Lwów 1870, s. 230. 
17

 Sprawozdanie… 9 posiedzenie 1 sesji 3 periodu… z d. 31. sierpnia 1870 r.; Stenographische Protokolle… III. 

Legislaturperiode, VI. Session, Sitzung am 15 September 1870. 
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zapisują je do niemieckiego. Przypomniał również katastrofalny stan edukacji, gdy istniały 

tylko szkoły niemieckie
18

, zwrócił uwagę, iż dzieci żołnierzy powracających do Galicji nie 

znają prawie języka polskiego. Ostatecznie wnioski w tej sprawie trafiły pod obrady komisji 

szkolnej. Nie był to jedyny przypadek, kiedy Weigel zwracał się ku językowi polskiemu, 

przeciw niemieckiemu. Podpisał się także pod interpelacją dotyczącą usunięcia 

obowiązkowego języka niemieckiego na Uniwersytecie Lwowskim oraz wprowadzającym 

prawo polskie i historię jako obowiązkowe, obok języka niemieckiego, na egzaminie prawno-

historycznym na uniwersytetach w Krakowie i Lwowie. Kolejnym ważnym problemem, jaki 

Weigel poruszył była sprawa zorganizowania biura statystycznego przy Wydziale Krajowym. 

Zgłosił on wniosek o utworzenie takowego, wzięcie na ten cel kredytu i przygotowanie planu. 

Projekt został początkowo zaakceptowany, jednak po dyskusji z hr. Wodzickim upadł
19

. 

Sprawa powróciła w kolejnej sesji. Po długiej dyskusji zostaje zatwierdzony wniosek  

o utworzenie tymczasowego biura statystycznego
20

. Jedną z ważniejszych spraw, jakimi 

zajmował się Sejm był problem opłat za leczenie ubogich w szpitalach. Dotychczas 

obowiązywała ustawa, która rozkładała po połowie na gminę i Fundusz Krajowy koszty 

leczenia w szpitalach publicznych. Mniejsza część komisji administracyjnej chciała zachować 

status quo. Większość była za przeniesieniem wszystkich kosztów na Fundusz. Weigel 

popiera większość i te wnioski stają się podstawą do dalszej dyskusji. Nie pozostaje obojętny 

na problemy zdrowotne mieszkańców Galicji, toteż podpisał się pod wnioskiem o 

przymusowe szczepienie przeciw ospie. Często podejmował również sprawę podniesienia 

uposażenia dla urzędników państwowych, jednak nieskutecznie. Kilkukrotnie zabierał głos w 

sprawie osób w trudnej sytuacji życiowej chcąc ulżyć ich doli. Na jego ręce trafiały prośby od 

wdów i nie tylko. Osobiście sprawdzał sytuację tych ludzi i wnioskował za nimi w czasie 

obrad. Był przeciwny dotacji dla komitetu Towarzystwa Sceny Narodowej we Lwowie do 

czasu ukonstytuowania się tegoż
21

. Wciąż jednak pozostawał zaangażowany w problemy 

Krakowa. Prosił o likwidację długu, jaki miał gród Kraka za leczenie chorych czasie epidemii 

na przełomie lat 40-tych i 50-tych
22

. Podpisał się również pod wnioskami o dotacje na 

stworzenie w pod Wawelem Szkoły Sztuk Pięknych, utworzenie szkoły górnictwa i 

hutnictwa. Poparł także prośbę duchaczek krakowskich o zapomogę na utrzymanie szkoły i 

                                                           
18

 Przywołał sytuację z nauki musztry. Rekruci nie wiedzieli nawet jak jest „lewo” i „prawo”, więc przyczepiano 

im do butów wiechcie słomy i siana i po tym rozróżniali strony; Sprawozdanie…  

17 posiedzenie 2 sesji 3 periodu… z d. 9. października 1871 r. 
19

 Sprawozdanie… 15 posiedzenie 3 sesji 3 periodu… z d. 28. listopada 1872 r. 
20

 Sprawozdanie…10 posiedzenie 4 sesji 3 periodu…z d. 17. grudnia 1873 r. 
21

 Sprawozdanie… 22 posiedzenie 3 sesji 3 periodu… z d. 6. grudnia 1872 r. 
22

 Sprawozdanie…23 posiedzenie 4 sesji 3 periodu…z d. 16. stycznia 1874 r. 
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skierował ją do Rady Szkolnej do uwzględnienia
23

. Warto tutaj wspomnieć, iż czwartą sesję 

tej kadencji zaczął od podania o urlop. Zawarł w nim powody: przewodniczył deputacji do 

cesarza oraz miał zaplanowane posiedzenia Rady Państwa
24

. 

W wyborach w 1877 r. na czwartą kadencję Weigel nie przeszedł. Został ponownie 

wybrany na kolejny, czyli piąty period. Zostaje wybrany, między innymi, do komisji 

prawniczej i jej pracom poświęcił wiele sił i czasu oraz wielokrotnie był sprawozdawcą z jej 

prac, do komisji bankowej (wybierany jednogłośnie) oraz przemysłowej. Wielokrotnie 

zabierał głos w sprawach istotnych dla krajowego przemysłu, między innymi złożył wniosek 

o lepszą walkę z przemytem oleju skalnego z Węgier
25

. W jednym z wniosków komisji 

górniczej chciał przestrzegania przepisów o ochronie rodzimego przemysłu naftowego. 

Podpisał się, między innymi, pod wnioskami: o ustawę o policji ogniowej, obowiązkowym 

ubezpieczeniu budynków szkół ludowych od ognia, o konkurs na wynalezienie środka 

zabezpieczającego gonty i strzechy przed ogniem oraz pod interpelacją dotyczącą 

bezpieczeństwa ogniowego na kolei. Postawił również wniosek o powołanie komisji 

przemysłowej. Został on zaakceptowany. W tej także kadencji posłowie rozmawiali o 

budowie teatru w Krakowie. Weigel także zabierał głos w tej dyskusji. Wniósł, wespół z 

posłem Romanowiczem, by ograniczyć konkurs wyłącznie do polskich architektów. Pomysł 

ten jednak nie utrzymał się nawet w krakowskiej Radzie Miejskiej. Poparł wniosek  

o dofinansowanie wystawy rolniczo-przemysłowej i sztuki polskiej w Krakowie
26

. Zwrócił 

ponadto uwagę na bardzo zły stan pomieszczeń gimnazjów krakowskich, które właściwie 

powinny zostać zamknięte
27

. 

W trakcie szóstej kadencji Weigel był wybierany wiceprzewodniczącym komisji 

prawniczej
28

 oraz członkiem komisji: bankowej, podatkowej i przemysłowej, w tej ostatniej 

także jako wiceprzewodniczący. Mianowano go również delegatem komisji centralnej dla 

szkół przemysłowych oraz specjalnym delegatem Wydziału Krajowego dla Świątnik. Został 

również przewodniczącym komitetu administracyjnego szpitala św. Łazarza w Krakowie. Już 

na początku sesji złożył kilka istotnych wniosków. Najpierw chciał, by w szkole zawodowej 

w Świątnikach zaprowadzono kurs przemysłu artystycznego i ślusarstwa budowlanego. 

Następnie złożył ponaglenie dotyczące założenia warsztatu kowalskiego w Sułkowicach. 

Trzeci wniosek dotyczył zapomogi dla pogorzelców w Świątnikach. Wszystkie jego postulaty 

                                                           
23

 Sprawozdanie…12 posiedzenie 7 sesji 3 periodu…z d. 28. marca 1876 r. 
24

 Sprawozdanie…6 posiedzenie 4 sesji 3 periodu…z d. 6. grudnia 1873 r. 
25

 Sprawozdanie…6 posiedzenie 4 sesji 5 periodu…z d. 20. grudnia 1886 r. 
26

 Sprawozdanie…25 posiedzenie 5  sesji 5 periodu… z d.19. stycznia 1888 r. 
27

 Sprawozdanie…24 posiedzenie 2 sesji 5 periodu… z d.22. października 1884 r. 
28

 Sprawozdanie…3 posiedzenie 1 sesji 6 periodu… z d. 15. października 1889 r. 
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zostały zaakceptowane przez Sejm
29

. Wniosek o założenie warsztatu został po pierwszym 

czytaniu odesłany, na jego prośbę, do komisji przemysłowej. W trakcie debaty nad zapomogą 

dla pogorzelców chciał przyznać im 500 złr. Poprawka ta jednak upadła i ostatecznie zostało 

przyznanych 300 złr. Mając wciąż na uwadze przemysł krajowy podpisał się pod wnioskiem, 

by firmy zaspokajały swoje zapotrzebowanie z zakresu rękodzielnictwa  

u krajowych producentów
30

. Poparł również postulat dofinansowania z Funduszu Krajowego 

budowy lokalnych kolei wschodniogalicyjskich, podpisał się pod wnioskiem o 100 tysięcy 

złr. dotacji na ten cel, poparł także starania o przyznanie kredytu na dokończenie mostu na 

Sanie w Przemyślu. Na początku czwartej sesji złożył projekt reformy statutu i krajowej 

ordynacji wyborczej. Wniosek ten uzyskał wymagane poparcie. W dalszej dyskusji został on 

skierowany do komisji prawniczej
31

. Na łamy Sejmu trafiła również sprawa przynależności 

Morskiego Oka, zapoczątkowana w Radzie Państwa
32

. Ostatecznie zadecydowano o 

skierowaniu delegacji do cesarza w tej sprawie. Klęską zakończyły się starania Weigla o 

uchwalenie ustawy o szkołach realnych. Nie otrzymała ona sankcji, toteż Galicja była jednym 

z czterech krajów bez ustawowej regulacji szkół realnych. Ze spraw krakowskich sporo uwagi 

poświęcił szpitalowi św. Łazarza. W dyskusji nad wnioskiem o rekonstrukcję bojlerów pod 

kotłami chciał odesłać wniosek Wydziału Krajowego do komisji budżetowej, zaś Izba 

zaakceptowała to. Na kolejnym posiedzeniu Sejm przyjął sprawozdanie komisji 

przemysłowej z wniosków przez niego złożonych. Zabrał również głos w dyskusji nad 

pewnymi przekształceniami w szpitalu. Był zwolennikiem przyznania Krakowowi 

pozwolenia na pobieranie opłat policyjnych na rzecz miejscowych ubogich
33

. Poparł starania 

księży bonifratrów o dofinansowanie budowy szpitala i na jego działalność
34

.  

Siódma kadencja była ostatnią w życiu Weigla. Wybrany został do komisji 

prawniczej, przemysłowej, podatkowej, adresowej i bankowej. Był również jednym  

z delegatów sejmowych na pogrzeb Floriana Ziemiałkowskiego. Znów zajął się w dużej 

mierze kwestiami kolei. Złożył wniosek, zaakceptowany, o budowę połączeń kolejowych 

Jasło – Konieczna i Jasło – Dębica
35

. Wniosek został odesłany do komisji kolejowej, by ta 

zajęła się nim wespół z Wydziałem Krajowym. Uwagę poświęcił również liniom Tymbark – 

                                                           
29

 Sprawozdanie…7 posiedzenie 1 sesji 6 periodu… z d. 24. października 1889 r. 
30

 Sprawozdanie…10 posiedzenie 1 sesji 6 periodu… z d. 30. października 1889 r. 
31

Sprawozdanie…2 posiedzenie 4 sesji 6 periodu… z d. 10. września 1892 r.; Sprawozdanie…  

3 posiedzenie 4 sesji 6 periodu… z d. 21. września 1892 r. 
32

 „Nowa Reforma” 1893, nr 89; Sprawozdanie… 14 posiedzenie 4 sesji 6 periodu… z d. 6. maja 1893 r., 

Sprawozdanie… 16 posiedzenie 4 sesji 6 periodu…z d. 9. maja 1893r.  
33

 Sprawozdanie…10 posiedzenie 5 sesji 6 periodu…z d. 30. stycznia 1894 r. 
34

 Sprawozdanie…10 posiedzenie 6 sesji 6 periodu…z d. 26. stycznia 1895 r. 
35

 Sprawozdanie…12 posiedzenie 2 sesji 7 periodu…z d. 9.  lutego 1897 r. 



11 
 

Kłaj, Nowy Targ – Czarny Dunajec – Sucha Hora, Zakopane – Sucha Hora. Złożył również 

wniosek o zmianę statutu krajowego i ordynacji wyborczej wraz z projektem tejże
36

. Został 

zaakceptowany i skierowany do powołanej specjalnie w tym celu komisji sejmowej. Weigel 

wszedł w jej skład i został jej wiceprzewodniczącym
37

. Jedną z najważniejszych zmian było 

wprowadzenie V kurii
38

. Podpisał się pod wnioskiem o reformę statutu gminnego Lwowa
39

. 

Złożył także swój podpis pod wnioskiem o rozbudowę pracowni przy kowalskim warsztacie 

naukowym  

w Sułkowicach. Później został nazwanym stałym opiekunem kowalstwa sułkowickiego
40

. Z 

ważnych problemów Krakowa, jakie podniósł w Sejmie wspomnieć należy o gorącym 

poparciu dla zakonników w staraniach o dofinansowanie restauracji kościoła Bożego Ciała
41

. 

Zwrócił również uwagę, iż w Krakowie, podobnie jak we Lwowie i w Wiedniu, rząd 

zastępuje gminę w sprawach policyjnych i pobiera za to pieniądze. Podpisał się pod 

wnioskami o zezwolenie miastu na pobieranie na rzecz ubogich kilku procent od wkładek do 

totalizatora wyścigów konnych, wyższe subwencje dla szkoły handlowej
42

, obwałowanie 

lewego brzegu Wisły od Krakowa do granicy kraju, utworzenie wyższej szkoły górniczo – 

hutniczej. Sygnował również interpelację w sprawie regulacji Wisły w powiecie krakowskim. 

Była to ostatnia kadencja Weigla. W czerwcu 1901 r., w trakcie sesji sejmowej zmarł we 

Lwowie
43

. Jego ciało sprowadzono do Krakowa i pochowano na cmentarzu Rakowickim. 

Podsumowując. Weigel spędził niemal trzydzieści lat w Sejmie Galicyjskim. Swoją 

pierwszą kadencję zawdzięcza rezygnacji Ludwika Helcla, zaś kolejne mandaty otrzymywał 

w toku zwykłych głosowań. Otrzymywał wiele głosów, co dowodzi poparcia i popularności 

wśród wyborców. Cieszył się również dużym powodzeniem u kolegów z ław, gdyż 

kilkukrotnie powierzyli mu funkcję delegata do Rady Państwa. Przynależał do różnych 

komisji sejmowych i sprawował w nich różne funkcje. Ominęły go dwie niezwykle istotne 

sprawy, jakimi zajmował się Sejm – walka o poszerzenie autonomii oraz kwestia języka 

zapisu sprawozdań z posiedzeń. W swojej pracy chciał możliwie najlepszego rozwoju dla 

Galicji. Wiele miejsca poświęcił sprawom kolei i dróg. Widział w nich bardzo dobry i szybki 

                                                           
36

 Sprawozdanie…3 posiedzenie 3 sesji 7 periodu…z d. 30.  grudnia 1897 r. 
37

 Sprawozdanie…7 posiedzenie 3 sesji 7 periodu…z d. 17. stycznia 1898 r. 
38

 Sprawozdanie…27 posiedzenie 3 sesji 7 periodu…z d. 17. lutego 1898 r. 
39

 Sprawozdanie…10 posiedzenie 3 sesji 7 periodu…z d. 24. stycznia 1898  r. 
40

 Sprawozdanie…6 posiedzenie 3 sesji 7 periodu…z d. 14. stycznia 1898 r. 
41

 Sprawozdanie…14 posiedzenie 3 sesji 7 periodu…z d. 29. stycznia 1898 r. 
42

 Sprawozdanie…17 posiedzenie 3 sesji 7 periodu…z d. 3. lutego 1898 r. 
43

 Józefa Czecha Kalendarz Krakowski na rok 1902, Kraków 1902, s. 92; „Czas” 1901, nr 147, „Głos Narodu” 

1901, nr 146; „Nowa Reforma” 1901, nr 147; „Gazeta Lwowska” 1901, nr 148; „Gazeta Narodowa” 1901, nr 

179–180. 



12 
 

środek rozwoju kraju. Zajmował się również kwestiami prawnymi, gdyż sam był prawnikiem. 

Dbał również o Kraków, miasto, z którym był bardzo mocno związany. Na forum 

krakowskiej Rady Miejskiej nie zawsze zgadzał się z Zyblikiewiczem, zaś w Sejmie 

wielokrotnie popierał jego postulaty. Przeszedł długą drogę od zwykłego posła do 

przewodniczącego rozmaitych komisji sejmowych. Był człowiekiem rozpoznawalnym i 

znanym. Za swoje zasługi otrzymał wiele wyróżnień i nagród. Nie był wybitnym 

prezydentem miasta ani posłem, jednak swoją ciężką pracą i poświęceniem zasłużył na 

uznanie. 
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Katastrofa górnicza w kopalni „Ruben” w Nowej Rudzie w 1941 r. 

 

Niniejszy referat traktuje o najtragiczniejszym wyrzucie gazowo-skalnym w dziejach 

noworudzkiego górnictwa, który pochłonął 187 istnień ludzkich. Jest próbą ukazania 

wypadku w prasie regionalnej. Wykorzystano również akta metrykalne, to jest metryki zgony. 

Dla lepszego poznania problemu należałoby sięgnąć do materiałów archiwalnych 

zgromadzonych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu 

Ząbkowickim.  

 Specjaliści górnictwa definiują wyrzut gazowo-skalny jako wyrzucenie 

i rozdrobnienie odsłoniętej wyrobiskiem części pokładu węgla lub innej skały oraz 

przenoszenie kruszywa do wyrobisk górniczych, z równoczesnym wydzieleniem gazu, 

najczęściej dwutlenku węgla
1

.  

Podobna katastrofa w szybie „Kurt” kopalni „Wenzeslaus” z 1930 r. doczekała się 

opracowań autorstwa badaczy polskich i niemieckich
2
, których podstawą źródłową były 

informacje szeroko podawane w prasie europejskiej. Celem referatu jest przedstawienie 

drugiej, większej tragedii w zagłębiu wałbrzysko-noworudzkim, o której dotychczas 

wzmiankowano w pracach dotyczących tutejszego górnictwa
3
. 

Zagłębie wałbrzysko-noworudzkie położone w Sudetach Środkowych na pograniczu 

polsko-czeskim było obszarem, na którym wydobycie węgla kamiennego prowadzono już 

w XV w. Jak podają księgi miejskie Nowej Rudy pierwsze „kopalnie” pojawiły się w 1434 r.  

w okolicach Czerwieńczyc i Zacisza. Obecność działalności górniczej potwierdza także 

Scultetus, znany śląski kartograf, na swojej mapie hrabstwa kłodzkiego z poł. XVII w. 

zaznaczając kopalnie między Słupcem i Bożkowem, oraz w rejonie Kolna
4
. 

                                                           
1
 J. Cis, Wyrzuty gazów i skał w Dolnośląskim Zagłębiu węgla kamiennego, Katowice 1971, s. 5. 

2
 Więcej na temat tej tragedii w: A. Behan, Katastrofa górnicza w Jugowie na szybie „Kurt” 

kopalni „Wenzeslaus” w 1930 roku i jej społeczne następstwa, w: „Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej”, Kłodzko 

2007, Nr 8/9, s. 139-148; H. A. Meißner, Schweres Grubenunglück in Hausdorf bei Neurode am 9. Juli 1930, 

w: Die Grafschaft Glatz zwischen 1918 und 1946. Beiträge über eine schlesische Kulturlandschaft, hrsg. Horst-

Alfons Meißner und Michael Hirschfeld, Münster 2012, s. 167-176. 
3
 Cis, s. 18, 121; Historia i kronika Kopalni Węgla Kamiennego „Nowa Ruda”. Zarys dziejów, Nowa Ruda 

[b.r.w.], s. 50-52; H. Wittwer, Heimat Schlesien – Kunzendorf bei Neurode. Zur Chronik eines schlesischen 

Dorfes, Meinerzhagen [2001], s. 37-40. 
4
 J. Wittig, Chronik der Stadt Neurode, Neurode 1937, s. 403; Comitatus Glatz. Authore Iona Sculteto, 

Amsterdam [1658?]. 
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 W średniowieczu i wiekach późniejszych nie było większego zapotrzebowania na 

węgiel. Również metody wydobywcze, stosowane w tamtych czasach, nie pozwalały 

pozyskiwać ten minerał na dużą skalę. Początkowo szyby nie sięgały znacznych głębokości, 

ponieważ wody podziemne szybko zalewały niżej położone chodniki. Wybierano płytkie 

pokłady węgla, a po wyczerpaniu się złoża robiono kolejny szyb w innym miejscu
5
. Postęp 

technologiczny, jaki nastąpił w XIX w., w tym użycie maszyn parowych, pozwolił na rozwój 

górnictwa na niespotykaną dotąd skalę. Od tego czasu kopalnie stały się zakładami pracy dla 

tysięcy ludzi. 

 Początki kopalni „Ruben”
6
 sięgają 1742 r. Wydobycie w niej prowadzono przez 

głęboką sztolnię „Józef”, jak i szyby „Max”
7
 oraz „Bahn”

8
. Kopalnia należała do hrabiego 

Magnisa z pobliskiego Bożkowa, który na początku XIX w. połączył kilka pól górniczych 

w jedno konsorcjum „Gräfl Magnis’schen Bergwerksverwaltung”. Działanie to było 

konieczne, ponieważ wyczerpywały się dotychczasowe płytkie złoża i potrzebna była 

koncentracja kapitału umożliwiającego wydobycie głębiej zalegającego węgla
9
. Kolejnym 

krokiem było utworzenie w 1898 r. przedsiębiorstwa „Neuroder Kohlen- und Thonwerke” 

z połączenia kopalń Magnisów i słupieckiej hrabiego Pilati. Pod tą nazwą przetrwało ono do 

1945 r
10

. Znaczny rozwój kopalni „Ruben” widoczny był po odkryciu w 1877 r. złóż łupka 

ogniotrwałego, drugiego skarbu ziemi noworudzkiej, który po wydobyciu oczyszczano 

i prażono w specjalnie do tego celu zbudowanych piecach. Po tym jako łupek prażony był 

ważnym surowcem do wyrobów szamotowych przy produkcji materiałów ogniotrwałych. 

Eksportowano go w dużych ilościach do wielu krajów europejskich
11

.  

Kolejnym ważnym momentem dla wydobycia węgla w rejonie Nowej Rudy było 

otwarcie linii kolejowej do Kłodzka w 1879 r. i rok później do Wałbrzycha. Dzięki temu 

usprawnieniu transportu można było wydobywać surowiec na skalę masową. Ponieważ 

kopalnia „Ruben” leżała przy samym szlaku kolei żelaznej, węgiel mógł być od razu 

ładowany na wagony i wywożony do odbiorców
12

. Intensyfikacja wydobycia wiązała się z 

sięganiem po coraz głębsze pokłady węgla. Mimo zdobyczy nowych technologii pojawiło się 

śmiertelnie niebezpieczne zjawisko, jakim były wyrzuty gazowo-skalne. Pierwszy, 

                                                           
5
Historia..., s. 31-32. Podobne warunki były wykorzystywane w głośnym przed kilkoma laty problemie 

„biedaszybów” w rejonie Wałbrzycha i Nowej Rudy. 
6
 Po II wojnie światowej zmieniono jej nazwę na Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowa Ruda” – „Piast”. 

7
 Późniejszy szyb „Lech”. 

8
 Późniejszy szyb „Piast”. 

9
 Tamże., s. 20-21. 

10
 Tamże., s. 21. 

11
 Wittig., s. 404; Historia..., s. 22, 44-45. 

12
 Wittig, s. 418-19; Historia..., s. 22. 
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zarejestrowany, wypadek w kopalni „Ruben” nastąpił 28 marca 1908 r., w którym straciło 

życie dwóch górników
13

. Ogółem w tej kopalni do 1945 r. naliczono 596 wyrzutów, z 

najtragiczniejszym w skutkach z 10 maja 1941 r
14

. Zaliczana była do najbardziej 

niebezpiecznych w całym zagłębiu wałbrzysko-noworudzkim. 

Omawianą katastrofę 11 lat wcześniej 9 lipca 1930 r. poprzedził równie tragiczny 

w skutkach wyrzut gazowo-skalny w szybie „Kurt” kopalni „Wenzeslaus” w Jugowie. 

Zginęło wtedy 151 górników. W następstwie tej katastrofy zamknięto najnowocześniejszy 

w tamtym czasie zakład
15

. W okresie II wojny światowej węgiel kamienny stał się niezwykle 

cennym surowcem energetycznym jakże potrzebnym przy ciągle rosnącym zapotrzebowaniu 

niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Z tego powodu rzadko powoływano górników do 

wojska. Braki w kadrze zastępowano jeńcami wojennymi. W latach 1940-1942 byli to jeńcy 

angielscy i francuscy, prawdopodobnie skoszarowani na terenie szkoły górniczej
16

. Czas 

pracy wydłużono do 8 godzin 45 minut oraz wprowadzono pracę w niedziele, np. młodociani 

od 1940 r. zobowiązani byli do odrobienia 12 niedziel rocznie
17

. 

Najtragiczniejsza katastrofa w historii noworudzkiego górnictwa miała miejsce 

10 maja 1941 r. o godzinie 22.45. Tak wielka liczba ofiar była spowodowana m.in. tym, że na 

dole znajdowały się załogi zmiany popołudniowej, która udawała się do szybu „Max” 

i zmiany nocnej, która zaczęła pracę o 21.15. Z 257 górników, którzy byli wtedy 

w wyrobisku, 64 wyjechało na powierzchnię, jednemu udało się uciec przez szyb „Anna”, 

a pięciu uratowano podczas akcji ratunkowej
18

.  

O zdarzeniu powiadomiły mieszkańców kopalniane syreny, których głos rozległ się po 

okolicy. Zapewne jednak dopiero to, że górnicy nie wracali z szychty do domu skłaniało ich 

żony lub matki do udania się na teren kopalni
19

.  

Niespodziewany wyrzut nastąpił podczas strzelania w drążonym od maja 1940 r. 

przekopie 2 na poziomie V pokładu Franciszek na głębokości 610 m. Już godzinę później 

rozpoczęła się akcja miejscowych ratowników, do których dołączyły zastępy 

z kopalni „Rudolf” w Przygórzu, „Johann Baptista” w Słupcu, a także z kopalń wałbrzyskich. 

                                                           
13

 Cis, s. 114; Historia..., s. 45. 
14

 Tamże, s. 22. 
15

 Patrz przypis 1. 
16

 A. Behan, Nowa Ruda w latach 1933-1939, Wrocław 1988, praca magisterska maszynopis, s. 39. 
17

 J. Konieczny, Warunki pracy górników wałbrzysko-noworudzkich w latach 1900-1945, w: Zagadnienia 

gospodarczo-społeczne i polityczne z dziejów Śląska, Wrocław 1977, s. 71-72. 
18

 Sprawozdanie za rok 1941, za: Historia..., s. 50. 
19

 Tak było w przypadku matki pana Manfreda Katzera z Nowej Rudy. Gdy jej mąż nie wracał z nocnej zmiany 

do domu i przyszedł do niej krewny z informacją o wyrzucie, pospieszyła na kopalnię. Z relacji 

Manfreda Katzera, w zbiorach autora. 
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Wszelkie działania zakończono 12 maja o godzinie 19.45. Ciała zmarłych składano 

w pobliskiej gospodzie. Działające siły natury zniszczyły żelazne drzwi śluzowe oddzielające 

rejon zagrożony wyrzutami od reszty wyrobiska, które znajdowały się 900 m od miejsca 

zdarzenia. Stworzyło to wolną drogę dwutlenkowi węgla, który w szybkim tempie zabił 

przebywających na dole górników, a nawet wydobył się na powierzchnię
20

. Aż 4112 ton 

węgla i 346 ton skały płonnej, które zostały przy tym wyrzucone, razem ze zniszczonym 

wyposażeniem wypełniło wyrobisko po betonowe sklepienie
21

. 

Ówczesne nazistowskie władze skutecznie zagłuszyły informacje o tej katastrofie. 

Wzmianki o niej spotykamy w krótkich notach prasy lokalnej i regionalnej. Dostrzec można 

w nich jak najmniej konkretnej treści i przeładowanie propagandowymi hasłami. Zamiast 

katastrofy została uwypuklona uroczystość pogrzebowa, na którą zjechali reprezentanci rządu, 

rejencji, powiatu, czy wojska
22

. Owa uroczystość odbyła się 15 maja na boisku sportowym w 

Drogosławiu. W centrum płyty leżały trumny nakryte flagami państwowymi. Uroczyste 

mowy wygłosili m.in. gauleiter Karl Hanke, przywódca Niemieckiego Frontu Pracu Robert 

Ley, sekretarz stanu Friedrich Landfried. Złożono wieńce, rozmawiano z rodzinami zmarłych, 

przywieziono kondolencje od samego Hitlera.  

Śmierć górników została przyrównana do śmierci żołnierzy w walce na froncie. 

Gloryfikowano wielkość i jedność narodu niemieckiego, deklarowano wsparcie dla rodzin, 

które często pozostawały bez jedynego żywiciela rodziny. Mowa była o odwadze, dumie, 

poczuciu obowiązku zmarłych górników. Te propagandowe frazesy mogły ukazać opiekuńczą 

i waleczną postawę partii nazistowskiej, ale nie mogły nakarmić setek żałobników, ani 

przekonać reszty załogi do dalszej niebezpiecznej pracy. Żyjący górnicy podobno wygwizdali 

przemówienie dr. Leya
23

. O irracjonalności wypowiedzi przedstawicieli władz mogą 

świadczyć słowa landrata Friedricha Kittlera: Ihr starbt, damit wir leben!
24

. 

Po uroczystościach na stadionie trumny z ciałami górników rozwieziono po 

okolicznych cmentarzach. Najwięcej osób spoczęło na cmentarzu komunalnym 

w Nowej Rudzie, gdzie do dzisiaj istnieje osobna kwatera i pomnik upamiętniający ofiary. 

Wielu górników spoczęło w Drogosławiu i Ludwikowicach Kłodzkich. Podczas grzebania 

zmarłych również widzimy chęć zmniejszenia rozgłosu o katastrofie. Władze, zasłaniając się 

brakiem miejsca, zezwoliły na wstęp na teren cmentarza jedynie najbliższym rodzinom po 

                                                           
20

 Soldatenbrief, za: Wittwer, s. 38. 
21

 Sprawozdanie...; Konieczny, s. 121. 
22

 „Breslauer Neueste Nachrichten”, 16.05.1941; „Mittelschlesische Gebirgszeitung”, 13 i 16.05.1941; 

„Neuroder Nachrichten”, 12-16.05.1941; „Schlesische Zeitung”, 13 i 16.05.1941. 
23

 Z relacji Paula Völkela, w zbiorach autora. 
24

 „Neuroder Nachrichten”, 16.05.1941. 
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okazaniu „biletu wstępu”
25

. Dla porównania, 10 lat wcześniej w pogrzebach ofiar katastrofy 

jugowskiej uczestniczyło około 20 tys. osób
26

. 

Przyjrzyjmy się ofiarom katastrofy, czyli 187 górnikom. Szczegółowe dane na ich 

temat znajdujemy w księdze zmarłych miejscowego Urzędu Stanu Cywilnego
27

. Niestety, 

brakuje informacji o jeńcu angielskim, który miał zostać pochowany na cmentarzu 

w Drogosławiu. Widzimy dużą rozpiętość wiekową ofiar. Najmłodszy górnik miał zaledwie 

16 lat, a najstarsi kończyli 58 rok życia. Mieszkali w różnej odległości od miejsca pracy 

sięgającej nawet kilkunastu kilometrów. Najwięcej ofiar pochodziło z Nowej Rudy – 64, 

Drogosławia – 47, Włodowic – 24 i Ludwikowic Kłodzkich – 13. Większość zmarłych 

górników urodziła się w tych okolicach. Pojawiły się jednak osoby, które z jakichś przyczyn 

przyjechały z różnych zakątków Śląska i nie tylko. Widzimy górników pochodzących 

z Wałbrzycha, okolic Bielawy, Bolkowa, Obornik Śl., ale i północy Czech, czy Łodzi
28

.  

Wśród górników 22 było kawalerami, wielu posiadało liczne potomstwo, nawet 

dziewięcioro dzieci. Dzięki zapiskom w aktach zgonu możemy oszacować liczbę osób 

będących na utrzymaniu zmarłych. Ponad 500 osób, żon i dzieci, straciło swych bliskich. 

Obiecano im pomoc państwa po wysłaniu odpowiednich dokumentów do Górniczego 

Zrzeszenia Zawodowego w Wałbrzychu
29

.  

W następstwie wypadku zatrzymano wydobycie w polach zagrożonych wyrzutami do 

maja 1943 r. Poważne skutki katastrofy dla kopalni widać wyraźnie po porównaniu wielkości 

wydobycia węgla. W 1940 r. wydobyto go prawie 90 tys. ton, w 1941 r. – prawie 42 tys. ton, 

a rok później 26 tys. ton
30

. Nawet dodatkowi jeńcy wojenni, którzy rozpoczęli pracę 

w sierpniu i październiku 1941 r. nie mogli zastąpić tak licznej rzeszy doświadczonych 

górników
31

.  

Wznowienie eksploatacji węgla w 1943 r. wiązało się z wydaniem nowych przepisów 

górniczych dla kopalni „Ruben”. Zwiększono nacisk na bezpieczeństwo załogi. Każdy górnik 

w rejonie zagrożonym musiał posiadać aparat tlenowy, a przy strzelaniu załoga powinna być 

na powierzchni, częściej należało badać temperaturę i ciśnienie gazu na przodku, zmniejszono 

                                                           
25

 Tamże, 14.05.1941. 
26

 Behan, Katastrofa..., s. 142. 
27

 Urząd Stanu Cywilnego w Nowej Rudzie, Księga zmarłych 1941 r., Nr akt 99-288. 
28

 Wiadomo, że Josef Dobrski, łodzianin z urodzenia mieszkał w Drogosławiu już w 1937 r., patrz: 

Einwohnerverzeichnis der Grafschaft Glatz 1937, za: Wittwer., s. 126. 
29

 W oryg. Knappschafts- Berufsgenossenschaft, „Neuroder Nachrichten”, 16.05.1941. 
30

 Historia..., s. 29, 51. 
31

 C. Schmidthals, Zwangsarbeiter im niederschlesischen Bergbaurevier 1940 bis 1945, w: Zwangsarbeit im 

Bergwerk. Die Arbeiteinsatz im Kohlenbergbau des Deutschen Reiches und der besetzten Gebiete im Ersten und 

Zweiten Weltkrieg. Bd 1, hrsg. Klaus Tenfelde und Hans-Christoph Seidel, Essen 2005, s. 295. 
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dzienny postęp pracy. Działania te zwiększały bezpieczeństwo, ale spowalniały wydobycie 

węgla, jakże ważnego dla gospodarki
32

. 

Reasumując można stwierdzić, że tragedia ta dotknęła setki mieszkańców ziemi 

noworudzkiej. Jest przykładem skutecznego działania propagandy wojennej. Informacje 

o niej zostały podane w skrótowej formie na dalszych stronach gazet, by pomniejszyć wagę 

wydarzenia w oczach czytelników. Obraz tej tragedii nie pasował do ciągłych zwycięstw na 

wszystkich frontach. Używano więc haseł, które miały ukazać wspaniałość niemieckiego 

narodu w całości oddanego Führerowi. 

                                                           
32

 Historia..., s. 51-52. 
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Natalia Niedzielska-Burdzy 

Uniwersytet Wrocławski 

 

 

Wrocławskie schrony – niewykorzystany potencjał turystyczny? 

 

  

Jedną z charakterystycznych cech wrocławskich miejskich osiedli, o której bardzo 

często się zapomina, są obiekty pochodzące z okresu drugiej wojny światowej. Mowa o  

schronach, które przypominają o niemieckim wkładzie w rozwój miasta oraz jego 

udziale w jednym z największych konfliktów w historii świata. Choć jest ich we 

Wrocławiu ponad pięćset, nie doczekały się one odpowiedniego zainteresowania tak ze 

strony władz miejskich, jak i historyków. I choć budzą żywe zainteresowanie wśród 

pasjonatów historii, a zwłaszcza militariów, nie są oni w stanie zdziałać zbyt wiele. 

Przed przejściem do kolejnej części referatu warto rozróżnić, nader często 

stosowane zamiennie, pojęcia schron i bunkier. Okazuje się, że używane pojęcie 

„bunkier” oznacza coś zupełnie innego a do języka polskiego w takim znaczeniu weszło 

zupełnie przypadkiem po drugiej wojnie światowej. Słowo bunkier wywodzi się 

najprawdopodobniej od angielskiego lub szkockiego bunker, co oznaczało nasyp
1
. W 

języku polskim bunkier to pomieszczenie na statku lub okręcie służące do 

przechowywania paliwa stałego lub płynnego, a także skład paliwa sypkiego (np. 

węgla) w każdej kotłowni. Od rzeczownika utworzono także czasownik „bunkrować”, 

oznaczający napełnianie zasobników jednostki pływającej paliwem, np. w wyrażeniu 

„okręt wchodzi do portu na bunkrowanie”, czyli po prostu na tankowanie
2
. Autor  

artykułu „Schron czy bunkier?” wykazuje, że przejście do języka niemieckiego 

określenie bunkier na obiekt fortyfikacyjny mogło pojawić się w wynik skojarzenia 

jakie wzbudziły prostopadłościenne składnice węgla z podobnymi kształtem wnętrzami 

schronów
3
. Stąd pojęcie bunkier powinno się raczej kojarzyć ze składem węgla w 

piwnicy, niż schronem przeciwlotniczym. Znawcy fortyfikacji ubolewają nad 

używaniem tego niewłaściwego pojęcia w zasadzie dla określenia każdej budowli 

                                                           
1
 Nastrożny P., Schron czy bunkier?, w: „Odkrywca”, nr 10, 2012, s. 58. 

2
 Tamże. 

3
 Tamże. 
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fortyfikacyjnej powstałej w XX wieku, niezależnie od jej przeznaczenia oraz 

konstrukcji – jednocześnie prowadzi to do całkowitego wypaczenia słowa, którego 

definicji w tym momencie nie sposób podać
4
. Choć jestem „militarnym ignorantem”, a 

w pracy mam zamiar skupić się na roli i funkcji edukacyjno-turystycznej, jaką tytułowe 

obiekty mogłyby we Wrocławiu pełnić, to za apelem znawców w artykule nadużywane 

będzie bardziej poprawne określenie schron, nawet jeśli w ogólnym obiegu słowo 

bunkier jest używane o wiele częściej i często nawet pod tą nazwą występuje nie tylko 

w świadomości mieszkańców, ale także w publikacjach czy broszurach turystycznych
5
. 

Zaznaczyć także należy, że w pracy nie zostanie rozwiązana kwestia podziemnych 

tuneli, których istnienie, przeznaczenie oraz historia wciąż budzą wiele kontrowersji 

oraz innych tajemniczych obiektów, takich jak podziemne metro, lotnisko czy szpital
6
. 

Warto także pamiętać, że nie wszystko co wygląda jak schron, schronem rzeczywiście 

jest. Często są to pozostałości po dawnych pomnikach lub zejścia do kanalizacji, które 

jedynie przypominają opisywane obiekty. 

Wrocławskie fortyfikacje pochodzą z różnych okresów, zaczynając od czasów 

średniowiecza. Przedmiotem artykułu będą jednak przede wszystkim obiekty powstałe 

w XX w., w szczególności przed i w czasie drugiej wojny światowej. Ich daty 

powstania często jest trudno określić. Najłatwiej ustalić datę wybudowania schronu, 

jeżeli w środku zachowały się jakieś przedmioty (np. broń lub dokumenty); jeśli jednak 

obiekt jest pusty lub wejście i spenetrowanie go jest utrudnione, można się jedynie 

domyślać, ewentualnie spróbować odnaleźć jego ślady na dawnych mapach. 

Kłopotliwym jest także dokładne ustalenie lokalizacji wszystkich schronów we 

Wrocławiu, zwłaszcza tych osiedlowych. Część z nich została w ciągu ostatnich lat 

wyburzona, istnienie wielu wciąż jest nieznane. Przykładem może być tutaj odnaleziony 

kilka lat temu schron przy pl. Teatralnym, który – pomimo tego, że był w idealnym 

stanie – przeznaczony został do rozbiórki. Także schron odkryty pod Dworcem 

Głównym PKP przestał istnieć, a w jego miejscu postanowiono wybudować podziemny 

parking. 

                                                           
4
 Tamże. 

5
 Tamże, s. 59-60. 

6
 Maciejewska B., Bunkry, tunele, krypty… Tajemnice podziemnego Wrocławia, „Gazeta.pl”, dostępne 

na: 

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,12097342,Bunkry__tunele__krypty____Tajemnice_podziemn

ego_Wroclawia.html, stan na dzień 1.02.2013 r. 
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Brak też poważnej publikacji, która całościowo traktowałaby o temacie. Oprócz 

pozycji wydanej przez Janusza Dobesza „Wrocławska architektura spod znaku swastyki 

na tle budownictwa III Rzeszy” i naprawdę nielicznych artykułów, jedyne informacje 

jakie można znaleźć to reportaże w popularnych gazetach codziennych. Przekazują 

jednak one bardzo często jedynie plotki, dostarczają błędnych informacji o charakterze 

historycznym
7
 i najczęściej powtarzają się w przekazywanych informacjach. Należy 

jednak wspomnieć o dziennikarskim projekcie Podziemny Wrocław, cyklu traktującym 

o wrocławskich bunkrach, tunelach i kryptach
8
. Ciekawy jest także projekt „fotopolska. 

Polska na fotografii”. Jest to internetowa mapa wybranego miasta, w tym przypadku 

Wrocławia, gdzie zaznacza się, co ma się na niej pojawić. W naszym przypadku po 

przejściu na: Dolnośląskie \ Wrocław \ Wojsko \ Forty, schrony, bunkry otrzymamy 

mapę miasta na którą naniesione zostały punkty wraz ze zdjęciami, w których takowe 

obiekty się znajdują
9
.  

Internet ugina się także pod ciężarem amatorskich zdjęć wykonanych przez 

turystów, a częściej zapalonych miłośników fortyfikacji, którzy schrony badają na 

własną rękę. Wspomnieć tu należy o Wrocławskim Stowarzyszeniu Fortyfikacyjnym. 

Stowarzyszenie założyła grupa przyjaciół których połączyła wspólna pasja – historia 

miasta i umocnień Wrocławia. (…) Naszym celem jest ratowanie przed postępującą 

dewastacją militarnych obiektów na terenie miasta Wrocławia i okolicy a w dalszym 

okresie czasu wyeksponowanie i odnowa tychże obiektów
10

. Niezwykle pomocnym przy 

odkrywaniu tajemnic miasta są kręcone przez WSF filmy „Wrocławska kronika 

forteczna”
11

. Do tej pory (od listopada 2012 r.) przygotowano sześć odcinków, w 

których można obejrzeć schrony (także ich wnętrza!) oraz posłuchać ich historii 

opowiadanej przez członków stowarzyszenia. Oprócz tych amatorskich, ale 

wykonanych na bardzo wysokim poziomie filmów, w Internecie mnóstwo jest filmów 

oraz zdjęć robionych przez „zapaleńców”, którzy do schronów wchodzą na własne 

                                                           
7
 Chodzi tutaj o częste sytuacje, w których dziennikarze jedynie „domniemają” po co i dlaczego w takim 

miejscu schron został wybudowany, najczęściej odwołując się do legend o ukrytych skarbach i innych 

podobnego typu, nie sięgając do wiedzy historycznej. 
8
 Cykl „Podziemny Wrocław” dostępny na stronie: www.wroclaw.gazeta.pl. 

9
 Sam projekt oferuje jeszcze inne możliwości, ale dla potrzeb artykułu autorka korzystała jedynie z tych 

dotyczących schronów i obiektów militarnych. 
10

 O nas, „Fort Wrocław. Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne”, dostępne na:  

http://www.fortwroclaw.pl/o-nas  
11

 Filmy dostępne są pod linkiem: 

http://www.youtube.com/watch?v=_Q0_PTqqZ08&list=UU78nppfZ1XkQA4hXFWB_aqw 
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ryzyko, często zapominając o bezpieczeństwie
12

. Często jest to jednak jedyny sposób na 

to, by zwiedzić chociaż część tych interesujących obiektów. Przykładem może być tu 

kompleks na Sołtysowicach, na tzw. Lisiej Górce. Choć jest on dosyć pokaźny, a z 

zewnątrz prezentuje się bardzo dobrze (wejścia zostały zamurowane) wie o nich jedynie 

paru fascynatów z Wrocławia
13

. 

Na pomysł adaptacji i wykorzystania jednego z opuszczonych schronów do celów 

edukacyjnych, wpadli panowie Marek Łaciak (pasjonat militariów) oraz mjr Zbigniew 

Łuczak, prezes zarządu Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Militarnych i Historii 

Twierdza Wrocław. W opuszczonym obiekcie przy ul. Pełczyńskiej chcą stworzyć żywe 

muzeum, gdzie będzie można między innymi poprowadzić pojazd pancerny
14

. W 

odkopanym podczas przebudowy Nowego Targu schronie ma powstać kameralna sala 

widowiskowa
15

. Podobny los ma spotkać otwarty niedawno do zwiedzania schron pod 

pl. Solnym, w którym ma powstać muzeum lalek teatralnych
16

. Miłośnicy historii 

twierdzą jednak zgodnie, że obydwa z tych obiektów ze względu na ich stan 

zachowania (oraz oryginalne poniemieckie napisy
17

) powinny zostać przeznaczone na 

muzeum Festung Breslau. Wydaje się jednak, że plany te są i tak dużo ciekawsze niż 

początkowe, czyli przerobienie schronów na podziemne parkingi, tak jak stało się to z 

podziemnym schronem pod Dworcem Głównym PKP. 

Jak już wspomniano na krótko przed drugą wojną światową oraz w trakcie jej 

trwania w mieście powstał zespół schronów przeciwlotniczych dla ludności. Prócz 

dużych obiektów podziemnych przy dworcach i na niektórych placach oraz niewielkich 

schronów osiedlowych, powstało także pięć potężnych schronów naziemnych. Schron 

                                                           
12

 Za przykład niech posłużą filmy dostępne na popularnych serwisach internetowych: 

http://www.youtube.com/watch?v=sZUpJvcM4bE, http://www.wykop.pl/link/683627/podziemny-

wroclaw/ 
13

 Torz M., Bunkry Wrocławia mogłyby przyciągać turystów, „Gazeta Wrocławska - Wiadomości 

Wrocław, Informacje Wrocław”, dostępne na: http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/499128,bunkry-

wroclawia-moglyby-przyciagac-turystow-zdjecia,id,t.html, , stan na dzień 1.02.2013 r. 
14

 Wrocław: Lepiej wykorzystają bunkry i schrony, „Wrocław. NaszeMiasto.pl”, dostępna na: 

http://wroclaw.naszemiasto.pl/artykul/1267503,wroclaw-lepiej-wykorzystaja-bunkry-i-schrony,id,t.html, 

stan na dzień 1.02.2013 r. 
15

 Torz M., Pod Nowym Targiem powstanie sala widowiskowa?, „Gazeta Wrocławska - Wiadomości 

Wrocław, Informacje Wrocław”, dostępna na: http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/495440,pod-

nowym-targiem-powstanie-sala-widowiskowa,id,t.html, stan na dzień 1.02.2013 r. 
16

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/373333,rauchen-verboten-w-schronie-pod-pl-solnym,id,t.html 
17

 M. in.: zakaz palenia i zakaz wstępu osobom chorym, za: Torz M., Rauchen verboten w schronie pod 

pl. Solnym, „Gazeta Wrocławska – Wiadomości Wrocław, Informacje Wrocław”, dostępne na: 

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/373333,rauchen-verboten-w-schronie-pod-pl-solnym,id,t.html, 

stan na dzień 1.02.2013 r. 
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znajdujący się przy placu Strzegomskim jest doskonałym przykładem na zaadaptowanie 

obiektu tego typu. Wewnątrz znajduje się otwarte w lutym 2011 r. Muzeum 

Współczesne Wrocław. Zaprojektowany został przez Richarda Konwiarza i jest 

największym z wrocławskich schronów
18

. Zbudowany w 1941 r. na planie koła, ma 6 

kondygnacji, ściany grube na 1,1 m; z zewnątrz wygląda bardzo surowo z rzędami 

małych okrągłych okienek
19

. Dawniej na stronie wschodniej widniało kilkumetrowe 

godło III Rzeszy, które miało potęgować wrażenie potęgi
20

. W trakcie wojny w schronie 

znajdował się szpital wojskowy. W okresie PRL-u początkowo stał pusty, następnie 

znajdowały się tam sklepy. 

Drugi duży i zaadaptowany schron znajduje się na skrzyżowaniu ulic 

Grabiszyńskiej i Stalowej. Jest on autorstwa tego samego architekta, R. Konwiarza a 

wzorowany był na więzieniu dla kobiet w Würzburgu z 1809 zaprojektowanym przez 

Petera Speetha
21

. Podczas nalotu w 1944 r. spłonął dach schronu; cały obiekt po wojnie 

został przebudowany. Na najwyższej kondygnacji znajdują się mieszkania, w pozostałe 

j części mieści się dziś archiwum miejskie
22

. Powstały wg projektu tego samego 

architekta, schron znajdujący się przy ul. Ołbińskiej 30 (także bardzo surowy i wysoki, 

dawniej z godłem III Rzeszy) wykorzystywany jest jako magazyn przez Muzeum 

Narodowe
23

. Ze względu na swoje przeznaczenie, schrony nie są dostępne dla 

zwiedzających. 

 Pozostałe dwa z pięciu dużych schronów są także zamknięte. Znajdują się one 

przy ul. Ładnej (pomiędzy zabudową mieszkalną, a od budynków odróżniają go jedynie 

charakterystyczne okrągłe okienka) i wykorzystany został na magazyn Obrony 

Cywilnej oraz niewykorzystany schron przy ul. Białodrzewnej. Podobno w 2016 r. ma 

stać się siedzibą Osiedlowego Domu Kultury Nowe Żerniki
24

.  

                                                           
18

 Dobesz J., Wrocławska architektura spod znaku swastyki na tle budownictwa III Rzeszy, Wrocław 

1999, s. 60-64. 
19

 Tamże. 
20

 Tamże, s. 65. 
21

 Tamże, s. 62. 
22

Naziemne schrony obrony przeciwlotniczej we Wrocławiu, „Wikipedia.pl”, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Naziemne_schrony_obrony_przeciwlotniczej_we_Wroc%C5%82awiu 
23

 Wrocław - schrony przeciwlotnicze przy ul. Słowiańskiej/Ołbińskiej i przy ul. Ładnej/Miłej, 

„Dolnośląskie Szlaki Kulturowe”, dostępne na: http://www.szlakikulturowe.dolnyslask.pl/o-

szlakach/szlak-obiektow-dziedzictwa-techniki-przemyslowej/charakterystyka-szlaku/, stan na dzień 

1.02.2013 r. 
24

 WUWA 2 czyli Nowe Żerniki powstaną na polach kukurydzy, „QBusiness.pl – Biznesowy Serwis 

Informacyjny”, dostępna na: 
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Warto wspomnieć, że duże schrony widnieją jako obiekty towarzyszące przy 

Szlaku Obiektów Dziedzictwa Techniki Przemysłowej, co dowodzi, że nie zostały tak 

do końca zapomniane
25

. Należy jednak przypomnieć, że renowacja i wykorzystanie 

tych budynków to czasy najnowsze; przez wiele lat stały one puste, niszczały i nie były 

wykorzystywane w odpowiednich celach – ciężko bowiem stwierdzić, że wynajem 

potężnego obiektu jakim jest schron przy pl. Strzegomskim na siedzibę second-handu 

jest właściwym jego wykorzystaniem. 

O ile jednak duże naziemne schrony w świadomości mieszkańców istnieją, a nawet 

są zaadaptowane, mniejsze schrony znajdujące się na wrocławskich osiedlach zostały 

zapomniane, a często wręcz traktowane są jak wysypiska śmieci
26

. Na wielu osiedlach 

wciąż znajdują się ukryte wejścia do schronów lub jego pozostałości. Wrocławianie 

mieszkający w starszych domostwach nie są często nawet świadomi tego, że w 

piwnicach pod ich blokami znajdują się schrony
27

. W środku można nawet zobaczyć 

pozostałości hydrauliczne, takie jak krany czy toalety a także oryginalne, zaskakująco 

grube drzwi. Piwnice te są też pretekstem do powstania legendy o podziemnym 

Wrocławiu, połączonym ze sobą siecią tuneli – najczęściej tunele te, to pozostałości po 

przebijaniu się z piwnicy do piwnicy, w trakcie wycofywania się wojsk nazistowskich 

w trakcie oblężenia przez Armię Czerwoną
28

. Takich miejsc jest jednak o wiele, wiele 

więcej. Na prawie każdym wrocławskim osiedlu, które było zamieszkiwane przed 

wojną wybudowany jest schron, ponieważ inżynierowie co kilkaset metrów wznosili 

niewielkie kompleksy kilku obiektów, które razem tworzyły pierścień umocnień
29

. 

Wejścia do nich kryją się w krzakach na Tarnogaju, Kowalach, Pilczycach czy 

Pawłowicach i rozsiane są po całym mieście
30

. Często służą jako nielegalne wysypiska 

śmieci (jak kompleks na Brochowie)
31

 lub miejsca spotkań lokalnej młodzieży, która 

                                                                                                                                                                          
http://qbusiness.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=14870&cntnt01returnid=51, 

stan na dzień 1.02.2013 r. 
25

 Szlak Obiektów Dziedzictwa Techniki Przemysłowej, „Dolnośląskie Szlaki Kulturowe”, dostępne na: 

http://www.szlakikulturowe.dolnyslask.pl/o-szlakach/szlak-obiektow-dziedzictwa-techniki-

przemyslowej/charakterystyka-szlaku/, stan na dzień 1.02.2013 r. 
26

 Przykładem może być schron przeciwlotniczy przy ul. Olszewskiego na Biskupinie. Mieszkańcy latami 

wrzucali do środka śmieci, za: Torz M., Bunkry Wrocławia…. 
27

 Torz, Rauchen verboten.... 
28

 Tamże. 
29

 Torz M., Oto schrony i bunkry Wrocławia, których nie znacie, „Gazeta Wrocławska – Wiadomości 

Wrocław, Informacje Wrocław”, dostępne na: http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/501336,oto-

schrony-i-bunkry-wroclawia-ktorych-nie-znacie-zdjecia,id,t.html, stan na dzień 1.02.2013 r. 
30

 Torz, Bunkry Wrocławia…. 
31

 Tamże. 
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wykorzystuje je w najróżniejszych celach, o których w artykule wspominać nie będę. 

Często schrony, dziś zasypane ziemią, doczekują się nieprzyzwoitych nazw takich jak 

„górka żula” czy „menelska brama”.  

Będąc dzieckiem uczęszczałam do Szkoły Podstawowej nr 72 (wcześniej były to 

dwie szkoły nr 52 i 72 połączone wspólnym holem i boiskiem), która posiadała dosyć 

duże boisko. Było ono przedzielone na dwa mniejsze potężnym schronem. Jeszcze pod 

koniec lat 90. przy odrobinie szczęścia można było do niego wejść i to bez większego 

nakładu siły – wystarczyła piątka znudzonych dzieciaków, odkopanie liści i nasypanej 

ziemi oraz potężny konar, którym podważało się drzwi. W środku było jednak na tyle 

ciemno by ta wyprawa szybko okazała się niewarta zachodu. Po paru latach ze 

względów bezpieczeństwa (ostatecznie do szkoły podstawowej uczęszczają dzieci w 

wieku 6-12 lat) wejścia do schronu zostały zacementowane a jego tajemnice zostały 

skutecznie „zakopane”. 

Ta krótka historia dowodzi, że te obiekty są we Wrocławiu spotykane bardzo często 

jednak władze miejskie nie potrafią ich w żaden sposób wykorzystać, pomimo 

zainteresowania które budzą. Miasto nie potrafi skorzystać z potencjału, jaki posiadają 

te fortyfikacje. Nawet wykorzystanie największych schronów to wciąż za mało, 

zaszcza, że dostępny do zwiedzania jest tylko jeden z nich. Wiele z nich jest w 

opłakanym stanie z zewnątrz, zamknięte „na głucho”, domyśleć się można że po tylu 

latach także wnętrza nie zostały zbyt dobrze zachowane (choć jeżeli miały chronić 

przed nalotami oraz umożliwić przetrwanie w nich dłuższego okresu czasu być może 

wnętrza nie są w tak tragicznym stanie) stąd ich odrestaurowanie zapewne byłoby 

bardzo kosztowne. Wydaje się jednak, że mógłby to być fantastyczny sposób na 

zainteresowanie choćby męskiej części dziecięcej widowni. 

Któryż bowiem chłopiec nie lubi historii o żołnierzach, samochodach i samolotach, 

broni i strasznych wojennych historii mrożących krew w żyłach? Czy nie byłoby zatem 

idealnym pomysłem na zainteresowanie dzieci historią właśnie poprzez wycieczkę 

tematyczną dotyczącą Wrocławia w okresie drugiej wojny światowej? Z pewnością 

możliwość wycieczki i spaceru oraz usłyszenia być może jakiejś ciekawej historii 

byłoby dla dzieci bardziej interesujące niż kolejna lekcja z podręcznikiem. Ostatecznie 

o wrocławskich schronach krążą niesamowite legendy: pod pl. Strzegomskim ukryte 

jest przejście na plac Słowiański; pod Nowym Targiem miał być schron, w którym 
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gauleiter Hanke urządzał orgie, że ukryto tu skarby i jest przejście aż pod pl. Solny; i 

jeszcze wiele innych
32

. 

Odwołując się ponownie do osobistych doświadczeń: przez sześć lat uczęszczania 

do wspomnianej szkoły ani razu (pomimo wielu naszych pytań) nie udzielono nam 

żadnych informacji na temat bunkra znajdującego się na terenie szkoły. Jednocześnie 

była ona imienia harcerza, który zasłużył się w trakcie wojny. Czy szkoła nie mogłaby 

zatem wykorzystać go w celach promocyjnych, próby zainteresowania dzieci czymś 

więcej niż tylko książkowa wiedza na temat historii czy nawet swojego patrona? Czy 

nie przyjemniej byłoby się uczyć jednocześnie uczestnicząc w historii, która jest 

dosłownie na wyciągnięcie ręki? Po latach z rozrzewnieniem wspominam tamte 

dziecięce, jakże niebezpieczne, wycieczki w głąb bunkra. 

Wydaje mi się też, że wycieczka szlakiem wrocławskich bunkrów zainteresowałaby 

też starszą publiczność, nie tylko dzieci. Być może byłaby także sposobem na dotarcie 

do młodzieży licealnej i gimnazjalnej, o której mówi się, że ciężko ich czymś 

zainteresować. Po raz kolejny warto tu wspomnieć o częstym zainteresowaniu 

militariami męskiej części szkoły; o tym, że lekcja „w terenie” jest ciekawsza niż w 

szkole; w końcu, że wiedza, którą zdobywa się w ten sposób jest namacalna i stoi zaraz 

obok nas, w przeciwieństwie do wielkich tego świata. 

We Wrocławiu jednym z ciekawszych miejsc jest Muzeum Militariów znajdujące 

się w Arsenale Miejskim przy ul. Cieszyńskiego 9. Choć oferta edukacyjna muzeum 

proponuje dosyć ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży
33

, żadne z nich nie dotyczy 

czasów nam bliższych ani niemów o wojennych fortyfikacjach miasta, z którymi 

młodzież często styka się niemal codziennie! Może jest to zatem zadanie dla historyków 

pasjonatów, którzy o bunkrach potrafią powiedzieć więcej niż znaleźć można w 

nielicznych publikacjach? 

Wspomniałam już o bunkrach pod Nowym Targiem i placem Solnym. W styczniu 

bieżącego roku schron pod Solnym udostępniono dla zwiedzających pod 

kierownictwem wspomnianego Stowarzyszenia „Fort Wrocław”
34

. Choć towarzyszyły 

                                                           
32

 Maciejewska, Bunkry, tunele, krypty…. 
33

Edukacja, „www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl”, dostępne na: 

http://www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl/CMS/muzeum_militariow/edukacja.html, stan na dzień 

1.02.2013 r. 
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 Torz M., Tłum chciał wedrzeć się do schronu na pl. Solnym! Interweniowała policja, „Gazeta 

Wrocławska – Wiadomości Wrocław, Informacje Wrocław” dostępne na: 
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mu nieprzyjemne incydenty (związane z nieudostępnieniem obiektu dla wszystkich 

chętnych) podziemia obejrzało kilkaset osób, które były zachwycone tym co zobaczyły 

i usłyszały od przewodników. Powinno to przekonać wrocławskich urzędników, że 

schrony budzą ciekawość tak wśród mieszkańców, jak i turystów. Argumenty mówiące 

dużych nakładach finansowych i małym zainteresowaniu należy zatem odsunąć. Niech 

przykładem będzie tutaj kolejne osobiste doświadczenie, schron z innego polskiego 

miasta, Torunia. Obiekt pochodzący z 1816 r. został przerobiony na Galerię Muzyczną 

Bunkier
35

. W środku znajduje się spora sala koncertowa, a klub posiada dużą renomę 

wśród Torunian.  

 Niemożliwym jest aby wszystkie wspominane obiekty zostały odremontowane i 

traktowane jako najważniejsze zabytki. Być może w tak dużym mieście jak Wrocław 

jest już zbyt wiele „ważnych” miejsc i zabytków by pochylać się nad betonowymi, 

brzydkimi obiektami? A może należałoby jeszcze rozważyć jeden aspekt. Często mówi 

się o odbiorze pozostałości niemieckich przez Wrocławian – czy fakt, że bunkry 

niewątpliwie kojarzą się z „niemieckością” oraz samą wojną nie są zbyt silnym 

uderzeniem w naszą „polskość” oraz wspomnienia o wojnie? Może budzą zbyt duże 

uprzedzenia? Wystarczy przecież spojrzeć jak w naszym społeczeństwie odbierane są 

osoby, które działają w stowarzyszenia takich jak Festung Breslau i biorą udział w 

rekonstrukcjach, w czasie których występują w nazistowskich mundurach. Jeżeli jednak 

chcemy, by stały się one atrakcją turystyczną lub przyczyniły się do zainteresowania 

historią wśród młodzieży, należy zacząć działać. Odrzucić uprzedzenia i ratować to, co 

zostało. Zwłaszcza młodzi ludzie, których wspomnienia częściej oscylują wokół zabaw 

w wojnę przy osiedlowym bunkrze. Za kilka lat na jakakolwiek renowację może być już 

za późno. 

                                                                                                                                                                          
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/743497,tlum-chcial-wedrzec-sie-do-schronu-na-pl-

solnym,id,t.html, stan na dzień 1.02.2013 r. 
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 Bunkier, „Hotele w Toruniu”, dostępne na: http://www.hotelewtoruniu.pl/24-bunkier-klub, stan na 

dzień 1.02.2013 r. 
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Piotr Popławski 

Uniwersytet w Białymstoku  

 

 

„Siejąc śmierć i zgubę”, czyli jak Harry Neumann 

rozbił 2 kompanię 71 pułku piechoty i co z tego wynikło 

 

Zdarza się czasem na wojnach, że jedno pozornie błahe wydarzenie okazuje się 

być niezwykle brzemiennym w skutkach, rzec by można, staje się przysłowiową kroplą, 

która przepełnia czarę. Artykuł niniejszy pozostaje jednak w ostrożnym dystansie do 

lorenzowskiej teorii chaosu deterministycznego, czy jej bardziej popkulturowego 

uogólnienia jakim jest tzw. „efekt motyla”
1
. Przedstawione poniżej wydarzenia, mające 

znamiona przypadkowości, rozgrywały się na najniższym szczeblu taktycznym, 

doprowadziły jednak w konsekwencji do decyzji i działań na szczeblu operacyjnym. 

 Noc z 2 na 3 września 1939 r. Dwa przestarzałe samochody pancerne Kfz. 13 

niemieckiego Reiter-Regiment 1 (1 pułku jazdy) zostały wycofane z odcinka natarcia do 

zdobytej wcześniej miejscowości Myszyniec w celu dokonania napraw. Tymczasem z 

drugiej strony frontu, w sztabie Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew” wydano 

rozkaz o dokonaniu wypadu na tenże Myszyniec, dla potwierdzenia meldunków o 

obecności na tym kierunku nieprzyjacielskich kolumn pancernych. Zrządzeniem losu, 

gdy polscy żołnierze walczyli z zaskoczonymi Niemcami, do miejscowości dotarły 

wspomniane dwa samochody pancerne. Jeden z nich natychmiast ruszył w kierunku 

Polaków. O tym, jaki był dokładny przebieg tego starcia, zwłaszcza zaś jego skutki dla 

strony polskiej, traktował będzie poniższy artykuł. 

 Kampania wrześniowa, na zachód od Odry zwana kampanią polską, doczekała 

się niezwykle bogatej historiografii, wciąż jednak liczne jej zagadnienia pozostają 

jedynie zarysowane lub zupełnie nieznane. Jednym z nich jest związek działań na 

szczeblu taktycznym z sytuacją operacyjną, zwłaszcza przy uwzględnieniu sytuacji obu 

walczących stron.  Oprócz tego znaczna część informacji wymaga uzupełnienia przy 

                                                           
1
O błędnym rozumieniu teorii Lorenza i odnoszeniu jej do zagadnień historycznych - patrz: P. Dizikes, 

The meaning of the butterfly. Why pop culture loves the 'butterfly effect, and gets it totally wrong, 

„Boston Globe”,  

http://www.boston.com/bostonglobe/ideas/articles/2008/06/08/the_meaning_of_the_butterfly/?page=full, 

stan na dzień 3.07.2013. 
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wykorzystaniu szerokiego spektrum źródeł, zarówno polskich, jak i niemieckich. W 

pierwszej dekadzie XXI wieku zaczęły pojawiać się w rodzimej historiografii 

opracowania, które powyższe kryteria spełniają, wszystkie dotyczą jednak walk w 

południowej i środkowej części ówczesnej Polski
2
. Dla pełniejszego zrozumienia 

przebiegu i skutków kampanii wrześniowej należy takich analiz tworzyć jak najwięcej. 

 Trzy pierwsze dni kampanii wrześniowej w pasie SGO „Narew” były 

stosunkowo spokojne. Zdecydowane działania zaczepne nieprzyjaciela prowadzone 

były tylko na kierunku szosy Friedrichshof (obecnie Rozogi) - Myszyniec - Ostrołęka, 

niemal na styku SGO z sąsiednią Armią „Modlin”. Strona polska trafnie przewidywała 

uderzenie z tego kierunku, dla zahamowania i rozpoznania charakteru działań 

nieprzyjaciela miała wysunięte przed Narew dwie kompanie Obrony Narodowej, 

szwadron 5 pułku ułanów oraz III batalion 42 pułku piechoty, wydzielony ze składu 18 

Dywizji Piechoty
3
. Spodziewano się, że Niemcy wprowadzą na tym kierunku jedynie 

dwa pułki kawalerii. Rzeczywiście, użyta tutaj 1. Kavallerie Brigade składała się z 

dwóch pułków (Reiter-Regiment 1. i Reiter-Regiment 2.), jednak wzmocnionych 

licznymi pododdziałami wsparcia
4
.  

 Przewagę Niemców potwierdziły ich szybkie postępy, uzyskane 1 i 2 września 

1939 r.: zajęcie Myszyńca, a następnie Kadzidła i Dylewa i dotarcie na głębokość 30 

km od granicy
5
. Utrata kolejnych pozycji obronnych na szosie z Prus Wschodnich do 

Ostrołęki i brak dokładnych danych o siłach i zamiarach przeciwnika sprawiły, że 2 

września w sztabie SGO „Narew” podjęto decyzję o stawieniu twardszego oporu oraz 

                                                           
2
 Na szczególną uwagę zasługują publikacje doktorów: Tomasza i Andrzeja Wesołowskich. W 

większości pozostałych wymienionych pozycji autorzy nie wykorzystali całego potencjału źródeł 

niemieckich. Ograniczając się tylko do materiałów z Abteilungen Ia, czyli oddziałów operacyjnych, 

można pominąć niezwykle ważne dokumenty. W opisanym tutaj przypadku cenny dokument znajdował 

się w zespole Abteilung IVb. Patrz np.: Mokra - Działoszyn 1939, pod red. A. Wesołowskiego, Warszawa 

2005; A. Wesołowski, Szczerców - Góry Borowskie 1939 : walki 30. Poleskiej Dywizji Piechoty i jej 

sąsiadów w dniach 3-6 września 1939 r., Warszawa 2006; J. Ryt, Bitwa Pszczyńska 1939, Pszczyna 2007; 

A. Wesołowski, Kapitulacja Modlina we wrześniu 1939 r. w świetle materiałów niemieckich, „Rocznik 

Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego”, nr 2/31, 2009; T. Wesołowski, <<Acht 

Komma Acht>> przeciw polskim schronom bojowym. Niemieckie 88 mm armaty przeciwlotnicze jako 

środek zwalczania fortyfikacji stałych i ich rola w przełamaniu umocnień odcinka <<Nowogród>>, Zeszyt 

Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku, 2013, nr 24. 
3
 K. Pluta-Czachowski, W. Wujcik, Walki 18 Dywizji Piechoty w wojnie obronnej 1939 r., “Wojskowy 

Przegląd Historyczny”, 1985, nr 3, s. 146. 
4
 F.M. von Senger und Etterlin, Die 24 Panzer-Division vormals 1 Kavallerie-Division 1939-1945, 

Neckargemund 1962, s. 16. 
5
 Tamże, s. 20. Autor podał odległości, jakie średnio przebyły poszczególne jednostki brygady w ciągu 

dwóch pierwszych dni, zdecydowanie je zawyżając. Łączna odległość, jaką wg niego przebyły owe jednostki 

wyniosła 140 km. 
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rozpoznaniu sił wroga. Dowódca grupy, gen. bryg. Czesław Młot-Fijałkowski wydał 

płk. Stefanowi Kosseckiemu ustny rozkaz, by wydzielić z odwodowego 71 pp jedną 

kompanię, wzmocnioną działkiem przeciwpancernym, patrolem łączności i dwiema 

drużynami saperów, do przeprowadzenia wypadu na Myszyniec. Zasadniczym celem 

było wzięcie jeńca w postaci oficera lub podoficera, by ustalić, jakie jednostki 

niemieckie przeszły przez miejscowość i jakie znajdują się w niej obecnie. Należało też 

zająć sam Myszyniec i umocnić się w rejonie szosy do Kadzidła, przecinając linie 

zaopatrzeniowe i łączność wysuniętych sił nieprzyjaciela
6
.  

 Noc z 2 na 3 września na odcinku 3 Armii minęła spokojnie. 1 Brygada 

Kawalerii była jedynym związkiem taktycznym w armii, który w ciągu godzin nocnych 

prowadził działania zaczepne, osiągając odcinek rzeki Orzyc między Drążdżewem a 

Przytułami
7
. W tym czasie konieczne okazało się wycofanie pojazdów pancernych 1 

pułku jazdy w celu  dokonania napraw - na wozie dowódcy sekcji (Oberwachtmeister 

Horst Renkewitz) naliczono podobno 58 śladów trafień. Warsztaty mechaniczne 

znajdowały się dość daleko w tyle, w zdobytym 1 września Myszyńcu
8
. Brygada, będąc 

związkiem taktycznym w zasadzie spełniała w natarciu 3. Armee rolę związku 

operacyjnego. Spowodowało to, że by utrzymać zdobytą szosę z Friedrichshof przez 

Myszyniec i Dylewo do Drążdżewa jej oddziały musiały być bardzo rozciągnięte
9
. 

Osłaniając wschodnie skrzydło armii 1. Kavallerie-Brigade odsłoniła własną flankę. 

Było to tym groźniejsze, że na wschód znajdowały się duże kompleksy leśne, 

poprzecinane licznymi rzekami, utrudniające wczesne wykrycie ewentualnego 

polskiego przeciwnatarcia lub przeciwuderzenia. 

 Tymczasem Polacy przygotowywali właśnie takie działania. Wspomniana 

kompania 71 pp przygotowywała się do wykonania wypadu do Myszyńca, w związku z 

meldunkami o kolumnach  pancernych w stan gotowości postawione zostały także dwa 

pierwsze bataliony tego pułku. Akcja na Myszyniec miała miejse w godzinach nocnych 

i nad ranem 3 września, choć część źródeł przedstawia inną datację
10

. 

                                                           
6
 Pluta-Czachowski, Wujcik, s. 156. 

7
 National Archives and Records Administration (dalej NARA), Mikrofilmy Aleksandryjskie (dalej MA), 

sygn. T.312 R.31, AOK 3, P178i, Abgehende Meldungen, kl. 7539810; von Senger und Etterlin, s. 20. 
8
 K. Bernhard, Panzer packen Polen, s. 15. Opracowanie to należy traktować z należytą ostrożnością ze 

względu na jego propagandowy charakter. 
9
 von Senger und Etterlin, s. 20. 

10
 W historiografii polskiej i niemieckiej wypad datowany jest na poranek 3 września, jednak źródła obu 

stron są w tej kwestii sprzeczne: niemal połowa z nich (tak polskich, jak niemieckich) podaje, że wypad 
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Kompania 71 pp stawiła się w Nowogrodzie 2 września około godziny 18, wraz 

z patrolem łączności oraz działonem II plutonu pułkowej kompanii ppanc. dowodzonym 

przez st. strz. Bębna.
11

 Dodatkowe wsparcie miały zapewnić dwie drużyny saperów z 2 

kompanii 18 batalionu saperów, wyposażone w miny przeciwpancerne oraz butelki z 

benzyną
12

. Udział w wypadzie wziął również dowódca 2 kompanii saperów, por. 

Wincenty Wilamowski
13

. Przygotowania nie poszły jednak zgodnie z planem. Skład 

kolejki wąskotorowej miał być podstawiony w Nowogrodzie na godzinę 20:00, lecz nie 

przybył z Myszyńca, gdzie został użyty w czasie odwrotu przez OW kpt. Smakosza 

lub przejęty przez Niemców już 1 września
14

. Wystawia to bardzo niekorzystną ocenę 

dla przygotowujących całe przedsięwzięcie, gdyż świadczy o tym, że ponad dobę 

po utracie Myszyńca w sztabie SGO nie wiedziano, że nie można było użyć 

potrzebnego do wypadu pociągu. Należało więc sprowadzić skład zastępczy. 

Spowodowało to duże opóźnienie, odjazd z Nowogrodu nastąpił dopiero po północy, 

jednak por. Naparliński zadecydował o kontynuowaniu wypadu
15

. Choć był on 

zaplanowany jako akcja nocna, musiał rozpocząć się już następnego dnia po świcie.  

                                                                                                                                                                          
miał miejsce o 24 godziny wcześniej. Przyjęcie ostatecznej datacji wymagało przeprowadzenia 

dodatkowej krytyki źródeł, której autor niniejszego artykułu dokonał w trakcie wcześniejszych badań. Ich 

wyniki przedstawione zostały w osobnym artykule. Patrz: P. Popławski, Polski wypad na Myszyniec 3 

września 1939 roku, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, nr 1, r. 2013, s. 131-139. 
11

 Pluta-Czachowski, Wujcik, s. 157. 
12

 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (dalej IPMS), sygn. B.I.14g/1, Relacja 

Edmunda Romanowskiego, z 15 grudnia 1945 r., s. 3; IPMS, sygn. B.I. 14g/4, Relacja Józefa 

Wądołowskiego, z 7 marca 

1946 r., s. 1. 
13

 IPMS, sygn. B.I.14g/1, Relacja Edmunda Romanowskiego, s. 3. 
14 

IPMS, sygn. B.I.14h/1, Relacja Józefa Szewczyka, z 1 grudnia 1945 r., s. 2; Pluta-Czachowski, Wujcik, 

s. 157-158; A.C. Dobroński, K. Filipow, Strzelcy Kresowi z Zambrowa, Białystok 1995, s. 27,28; K. 

Mikołajczyk, Pociągiem do Myszyńca, Ostrołęki i Wachu, 

http://www.kurpie.com.pl/myszyniec/index_pliki/page0003.htm, stan na dzień 20.06.2013. Niemcy 

przejęli skład kolejki już 1 września, w trakcie zajmowania Myszyńca. Opóźniło to wyjazd 2 kompanii 71 

pp z Nowogrodu w celu przeprowadzenia wypadu. Relacja Szewczyka nie informuje o tym wprost, 

jednak wspomina on, że największym problemem w pierwszym dniu walk  z Niemcami był pociąg 

uzbrojony w broń maszynową. W 1939 r. nie istniało połączenie tzw. Myszynieckiej Kolei Wąskotorowej 

z Prusami Wschodnimi, gdyż zostało rozebrane w okresie międzywojennym, więc Niemcy mogli zdobyć 

skład kolejowy tylko w Myszyńcu. 
15

 Pluta-Czachowski, Wujcik, s. 157; Łomża w okresie międzywojennym. Gospodarka miejska – 

Komunikacja, http://www.lomza.friko.pl/historia_3/komunikacja.htm stan na 13.06.2013. Należy przyjąć, 

że sam przejazd kolejką trwał na pewno poniżej 2 godzin. Przedwojenny pociąg osobowy z Łomży do 

Myszyńca, a więc mający do pokonania o kilkanaście kilometrów więcej, jechał 2 godziny, dodatkowo 

zatrzymując się na stacjach. Po dojechaniu do stacji Łyse pozostawało do przebycia ok. 8 km, które 

kompania mogła przebyć w ciągu do 1,5 godziny. Jeśli kompania wypadowa dotarła do Myszyńca ok. 

4:50, to należy odliczyć maksymalnie 2,5 godziny, by obliczyć czas wyruszenia z Nowogrodu. 
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 Opóźniony skład kolejki wąskotorowej wyruszył z Nowogrodu po północy, 

prawdopodobnie około 1:30-2:00. Kompania wyładowała się na stacji Łyse mniej 

więcej po 3:00, po czym pieszo trzeba było przebyć jeszcze ok. 8 km. Dodatkowo 

Polacy musieli w Zawodziu przekroczyć Rozogę, na której most został wysadzony, a 

następnie w otwartym terenie zbliżyć się do celu natarcia
16

. Wobec tego nie udało się 

uzyskać pełnego zaskoczenia, dodatkowo charakter działań uniemożliwiał 

przeprowadzenie rozpoznania. W tym czasie na rynku w Myszyńcu znajdowały się 

pododdziały sanitarne 1. Kavallerie Brigade: Sanitäts-Kompanie 40 oraz 

Kranken Kraftwagen Zug 60
17

. Również jedna z kompanii Grenzwacht-Regmient 31 

przebywała w samym miasteczku lub jego okolicy
18

. Te niewielkie siły przyjęły na 

siebie pierwsze uderzenie, przy czym nie wiadomo, czy kompania Grenzwachtu 

wkroczyła do akcji od razu. 

 Walka rozpoczęła się o godzinie 4:50
19

. Według Majorkiewicza kilku żołnierzy 

zbyt wcześnie otworzyło ogień, zaprzepaszczając ostatnią szansę na zaskoczenie
20

. 

Polska kompania nacierała w gęstym szyku wzdłuż szosy z Nowogrodu, osiągając 

wschodnie przedmieścia Myszyńca
21

. Początkowo obrona prawdopodobnie opierała się 

głównie na kompanii Grenzwacht-Regiment 31, choć niewykluczone, że pododdział ten 

dotarł do Myszyńca już w trakcie walk jako wsparcie
22

. Niemcy zostali wyparci z 

dwóch zajmowanych stanowisk, a uderzenie było kontynuowane
23

. Jednak wkrótce 

nadeszło dla nich nieoczekiwane wsparcie. Skierowany znad Orzyca na naprawy 

Panzerspäh-Trupp z Reiter-Regiment 1 właśnie docierał do Myszyńca, gdzie znajdował 

się brygadowy warsztat polowy
24

. Załogi wozów zaskoczone odgłosami walk 

                                                           
16

 S. Rost, List do redakcji. Oddział Wydzielony <<Myszyniec>>, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 

1981, nr 2 s. 334. 
17

 NARA, MA, sygn. T.312, R.32, AOK 3, P1762/a, Entwürfe z. KTB. Armeearzt, kl. 7541359; Bernhard, 

s. 16. Lokalizacja pododdziałów została oparta o publikację Bernharda. 
18

 NARA, MA, sygn. T.312, R.31, AOK 3, P178g, Eingehende Meldungen der Truppen, kl. 7539362 - 

7539364; 

IPMS, sygn. B.I.13a/2, Relacja Felicjana Majorkiewicza, s. 9. Majorkiewicz w relacji określił, że 

Myszyńca bronił pododdział Landwehry. 
19

 NARA, MA, sygn. T.312, R.31, AOK 3, P178g, Eingehende Meldungen der Truppen, kl. 7539362.  
20

 IPMS, sygn. B.I.13a/2, Relacja Felicjana Majorkiewicza, s. 9. 
21

 IPMS, sygn. B.I.14e/I, Relacja Adama Zbijewskiego, z 25 kwietnia 1940 r., s. 5; IPMS, sygn. 

B.I.14a/1, Relacja Jana Bigo, z 18 maja 1945 r., s. 2,3. 
22

 NARA, MA, sygn. T.312, R.31, AOK 3, P178g, Eingehende Meldungen der Truppen, kl. 7539362-

7539364. 
23

 IPMS, sygn. B.I.14e/I, Relacja Adama Zbijewskiego, s. 5; Bernhard, s. 16. 
24

 NARA, MA, sygn. T.312, R.32, AOK 3, P1762/a, Entwürfe z. KTB. Armeearzt, kl. 7541359; Bernhard, 

s. 16; Muzeum Wojska w Białymstoku (dalej MWB), zbiory specjalne, sygn. II/3/8, F. Majorkiewicz, 
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pośpiesznie skierowały swoje maszyny do miasta, gdzie Oberwachtmeister Renkewitz 

zorientował się w sytuacji. Dowódca szybko wysłał pojazd Unteroffiziera Schmidta w 

kierunku jednego z północnych wylotów z miasteczka, sam zaś udał się w kierunku 

wschodniego wyjazdu na Kolno i Nowogród
25

. Tutaj natknął się na Polaków, 

stłoczonych na jednej z miejskich uliczek. Zaskoczona obecnością pojazdu pancernego 

kompania por. Naparlińskiego zaczęła się wycofywać w pośpiechu, czy nawet w 

popłochu
26

. Według części relacji Niemcy otworzyli ogień z rejonu cmentarza 

parafialnego lub z wieży kościoła
27

. 

 Wóz kierowany przez Renkewitza dotarł do obrzeży miasteczka, gdzie wzdłuż 

drogi biegły rowy. Ukryci w nich żołnierze polscy stawili bardziej zdecydowany opór, 

ostrzeliwując pojazd z broni ręcznej, jednak strzelec Renkewitza, Unteroffizier Harry 

Neumann bardzo skutecznie odpowiadał seriami swego pokładowego ckm. Straty 

wśród Polaków były tak duże, że grupka pozostałych przy życiu żołnierzy czołowego 

pododdziału poddała się. Samochód pancerny ruszył dalej, jak to określił Bernhard 

siejąc śmierć i zgubę. Wówczas został trafiony serią z karabinu maszynowego, która 

zabiła Neumanna i prawdopodobnie raniła dowódcę. Wbrew obawom Renkewitza 

przeciwnik nie wykorzystał jego bardzo trudnej sytuacji. Ciało jego kolegi wyciągnięto 

z wozu a miejsce za karabinem maszynowym zajął na ochotnika anonimowy Gefreiter z 

Reiter-Regiment 2, po czym Kfz. 13 ruszył do dalszej walki
28

. Zgodny z powyższym 

opis przebiegu walk został przedstawiony w meldunku oddziału IV a (sanitarnego) 3. 

Armee, według którego broniące Myszyńca pododdziały sanitarne odrzuciły przeciwnika 

przy wsparciu jednego samochodu pancernego
29

. W powyższym meldunku niemieckim 

pojawia się informacja, że żołnierzy polskich wspierali Freischärlern - uzbrojeni 

cywile. Zweryfikowanie ich udziału nie jest możliwe głównie ze względu na 

                                                                                                                                                                          
Kronika działań 18 DP, s. 13,14; W. Kozłowski, Obrona środkowej Narwi i Biebrzy, „Acta Universitatis 

Lodziensis: Folia historicas”, 1981, t. 5, s. 72. Majorkiewicz pisał, że w Myszyńcu znajdował się 

pododdział samochodów pancernych z Reiter-Regiment 1 w sile plutonu. Jest to błąd, wynikający z 

nieznajomości dokładnej struktury niemieckiego pułku i Majorkiewiczowi chodziło oczywiście o sekcję 

samochodów pancernych.  
25

 Bernhard, s. 16. 
26

 Tamże; Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. 1, cz. 2, Londyn  1950, s. 27, 28. 
27

 IPMS, sygn. B.I.14a/1, Relacja Jana Bigo, z 18 maja 1945 r., s. 2,3; IPMS, sygn. B.I.14g/1, Relacja 

Edmunda Romanowskiego, s. 3; MWB, zbiory specjalne, sygn. II/3/8, F. Majorkiewicz, Kronika..., s. 

13,14. W relacji Romanowskiego znajduje się informacja o ostrzale moździerzy, jednak w kompaniach 

Grenzwachtu nie było moździerzy ani granatników. Patrz: C. Awender, Grenzwacht-Kompanie KStN 

53(G) (1.10.1937) [w:] http://www.wwiidaybyday.com/kstn/kstn53g1okt37.htm, stan na dzień 1.06.2013. 
28

 Bernhard, s. 16, 17. 
29

 NARA, MA, sygn. T.312, R.32, AOK 3, P1762/a, Entwürfe z. KTB. Armeearzt, kl. 7541359. 

http://www.wwiidaybyday.com/kstn/kstn53g1okt37.htm
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propagandowe podteksty obecne w dokumencie
30

. Majorkiewicz w swej Kronice 18 

Dywizji... wspominał o podobnej akcji podając jednak, że miało to miejsce z 5 na 6 

września, kiedy w Myszyńcu przebywały tylko jednostki Grenzwachtu: 

 

W nocy z 4 na 5.9. zespół cywilnej dywersji przeprowadził akcję na 

zgrupowanie niemieckich samochodów, które przejściowo zatrzymały się w 

Myszyńcu. W akcji tej został zabity generał niemiecki oraz paru oficerów 

zostało ciężko rannych
31

. 

 

Powyższej informacji niestety nie da się potwierdzić ani wykluczyć. Pomylić się mogli 

zarówno Majorkiewicz, podając datę późniejszą niż w rzeczywistości, jak też autorzy 

raportu niemieckiego, którzy połączyli obie sytuacje: wypad polskiej kompanii w nocy 

z 2 na 3 września i akcję cywilów dwie doby później
32

. W każdym razie o godzinie 7:30 

Niemcy całkowicie panowali już nad sytuacją i natarcie zostało odparte
33

. Walki trwały 

jednak w sumie ponad 4 godziny, o 8:50 Rittm. Raethjen meldował, że trwa jeszcze 

oczyszczanie terenu
34

. Ocalałe resztki kompanii z por. Wilamowskim 

i ppor. Lubienieckim wycofały się w nieładzie w kierunku Nowogrodu
35

. Dowództwo 

18 DP otrzymało informację o fiasku wypadu drogą telefoniczną z Łysych. Przekazał ją 

ppor. Edward Mogilnicki, dowódca znajdującego się tam plutonu kawalerii 

dywizyjnej
36

.  

 

                                                           
30

 NARA, MA, sygn. T.312, R.32, AOK 3, P1762/a, Entwürfe z. KTB. Armeearzt, kl. 7541359. 
31

 MWB, zbiory specjalne, sygn. II/3/8, F. Majorkiewicz, Kronika..., s. 16.  
32

 Tamże; NARA, MA, sygn. T.312, R.32, AOK 3, P1762/a, Entwürfe z. KTB. Armeearzt, kl. 7541359. 
33 

NARA, MA, sygn. T.312, R.31, AOK 3, P178g, Eingehende Meldungen der Truppen, kl. 7539363. 
34

 Tamże, kl. 7539364; NARA, MA, sygn. T.312, R.32, AOK 3, P1762/a, Entwürfe z. KTB. Armeearzt, kl. 

7541359. 
35

 IPMS, sygn. B.I.14e/I, Relacja Adama Zbijewskiego, s. 6; IPMS, sygn. B.I.14g/1, Relacja Edmunda 

Romanowskiego, s. 3; Zakład Narodowy im. Ossolińskich (dalej ZNiO), Dział Rękopisów (dalej DR), 

sygn. 15597/II/t.3, List Mariana Liskowiaka do Lucjana Stanka, z 17 kwietnia 1972 r., s. 95; MWB, 

zbiory specjalne, sygn. II/3/8, F. Majorkiewicz, Kronika..., s. 13,14; Pluta-Czachowski, Wujcik, s. 158; 

Dobroński, Filipow, s.28. Romanowski w relacji podał, że por. Wilamowski objął dowodzenie nad 

ocalałymi żołnierzami, z którymi powrócił do Nowogrodu. Resztki 2 kompanii 71 pp nie dołączyły już do 

macierzystego pułku, zostały bowiem wcielone do obsady pododcinka „Szablak”. Według 

Romanowskiego aż do 5 lub 6 września miał nimi dowodzić właśnie por. Wilamowski, który wrócił na 

poprzednią funkcję dopiero po interwencji dowódcy 18 batalionu saperów. Pluta-Czachowski i Wujcik 

podają, że w czasie odwrotu dowodził ppor. Lubieniecki. 
36

 Pluta-Czachowski, Wujcik, s. 158. 



 35 

 Obrońcy odparli wypad bardzo niskim kosztem. Według notatki, sporządzonej 3 

września o godzinie 7:30, jeszcze w trakcie walk, strat własnych nie odnotowano
37

. 

Oddział operacyjny 3. Armee otrzymał 6 września zestawienie, według którego brygada 

kawalerii w ciągu całego 3 września straciła jednego poległego i jednego rannego 

żołnierza
38

. Bardzo prawdopodobne, że chodziło o załogę samochodu pancernego 

Oberwachtmeistera Renkewitza. Tymczasem w meldunku z 8 września, dotyczącym 

pododdziałów sanitarnych 1. Kavallerie-Brigade znalazł się zapis o 4 rannych, przy 

czym nie wiadomo, jakie były ich przydziały
39

. Dodatkowo Niemcy stracili jeszcze co 

najmniej dwóch poległych żołnierzy, najprawdopodobniej należących do kompanii 

Grenzwacht-Regiment 31. Byli to Unteroffizier Emil Ludwig Bierzynski z 

Johannisburga (37 lat), oraz Obergefreiter Paul Wenda z Friedrichshof (39 lat)
40

. 

Nacierająca 2 kompania 71 pp poniosła ogromne straty: poległo około 50 żołnierzy, w 

tym dwóch dowódców plutonów - ppor. rez. Malanowski i ppor. rez. Kasprzycki oraz 

dwóch saperów. Do niewoli dostało się kolejnych 15 ludzi, między innymi ranny 

dowódca kompanii, por. Naparliński
41

. Część żołnierzy, którzy wycofali się, również 

była ranna. Brak informacji o użyciu w czasie akcji armaty przeciwpancernej, można 

więc założyć, że o ile w ogóle została zabrana ze stacji Łyse do Myszyńca, to Polakom 

udało się ją wycofać. Resztki kompanii nie powróciły już do macierzystego pułku, 

zostały wcielone do obsady odcinka „Nowogród”. Po odesłaniu na tyły rannych, 

pozostałych około 40-50 ludzi wcielono do 8 kompanii 33 pp
42

. Nie wiadomo, czy był 

wśród nich ostatni z oficerów, dowódca II plutonu ppor. Lubieniecki. O wartości 

                                                           
37

 NARA, MA, sygn. T.312, R.31, AOK 3, P178g, Eingehende Meldungen der Truppen, kl. 7539363. 
38

 Tamże, kl. 7539220. 
39

 NARA, MA, sygn. T.312, R.32, AOK 3, P1762/a, Entwürfe z. KTB. Armeearzt, kl. 7541359. 
40

 Gräbernachweis des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., 

http://www.volksbund.de/graebersuche, stan na dzień 12.06.2013. Oprócz braku informacji o dwóch 

poległych w meldunkach 1. Kavallerie-Brigade, o przynależności poległych do Grenzwacht-Regiment 31 

świadczą ich wiek i miejsca urodzenia. 
41

 NARA, MA, sygn. T.312, R.32, AOK 3, P1762/a, Entwürfe z. KTB. Armeearzt, kl. 7541359; 

Bernhard,s. 15-17; Polskie Siły..., t. 1, cz. 2, s. 27, 28; Pluta-Czachowski, Wujcik,, s. 158; Kozłowski, s. 

72; T. Kryska-Karski, Materiały do historii Wojska Polskiego, 1982, z. 2, s. 48. Meldunek niemiecki 

zawierał informację o 50 poległych i 15 jeńcach. Bernhard, a za nim autorzy PSZ podali, że poległo 53 

polskich żołnierzy, przy czym według autora niemieckiego wszyscy zginęli z ręki Unteroffiziera 

Neumanna, co wydaje się zabiegiem propagandowym. Kozłowski pisał o 52 poległych. Polskie relacje 

nie są precyzyjne w tej kwestii. Tymczasem Pluta-Czachowski i Wujcik określili straty na 30 poległych i 

60 rannych, wziętych do niewoli. Różnica między obiema liczbami, tj. 25 ludzi, oprócz pomyłki autorów 

może oznaczać, że część żołnierzy zdezerterowała lub zaginęła. Należy pamiętać, że Niemcy mogli nie 

odnaleźć wszystkich ciał.  
42

 IPMS, sygn. B.I.14e/I, Relacja Adama Zbijewskiego, s. 6; ZNiO, DR, sygn. 19596/II, L. Stanek, 

Wojna, s. 99. 

http://www.volksbund.de/graebersuche
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bojowej tego pododdziału po rozbicu pod Myszyńcem krytycznie wypowiedział się por. 

Łempicki, co podkreśla jak bardzo powyżej opisane wydarzenia wpłynęły na morale 

żołnierzy
43

. 
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 IPMS, sygn. B.I.14c/4, Relacja Adama Łempickiego, s. 18. 
44
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50
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 NARA, T.312, R. 32, AOK 3, P1762, Entwurfe z. KTB, Armeeartz kl. 7541167. Brandes zaginął 3 

września, jednak nie wiadomo czy doszło do tego w Myszyńcu. 
52

 Gräbernachweis..., http://www.volksbund.de/graebersuche, stan na dzień 12.06.2013. 

Tabela 1a: Zestawienie strat w walkach o Myszyniec 3.9.1939 r. 

strona polska (oficerowie + podoficerowie i szeregowi) 

 poległych rannych w niewoli 

2 k/71 pp 2
a)
+50 do 53 wielu 1

b)
+14 

2 k/18 bsap
44

 0+2 b.d. b.d. 

a) ppor. Kasprzycki i ppor. Malanowski
45  

 

b) por. Eugeniusz Naparliński, ciężko ranny
46

 

 

Tabela 1b: Zestawienie strat w walkach o Myszyniec 3.9.1939 r. 

strona niemiecka (oficerowie + podoficerowie i szeregowi) 

 poległych rannych zaginionych 

pododdziały 1 K.B.
47

 0+1
a)
 0+4 lub 5

b)
 1?

c)
+0 

kompania GR 31
48

 0+ co najmniej 

2
d)

 

b.d. b.d. 

a) Uffz. Harry Neumann

49

 

b) Oberwachmeister Renkewitz

50

 

c) Regimentsarzt Brandes - mało prawdopodobne
51

 

d) Uffz. Emil Ludwig Bierzynski i Obgefr. Paul Wenda
52
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 Bezpośredni wynik starcia był dla Polaków bolesny: w ciągu niecałych 4 godzin 

utracono około 70 żołnierzy. Przebieg wydarzeń świadczy o poważnych błędach 

oficerów 2 kompanii 71 pp. Przede wszystkim dowódca – por. Naparliński - powinien 

zrezygnować z wypadu w związku z zaistniałym opóźnieniem. Niedostateczne 

przygotowanie do walki z pojazdami pancernymi było kolejną składową, tym razem 

wynikającą bardziej z systemu szkoleń i dysponowania uzbrojeniem. Kompania 

posiadała przecież środki przeciwpancerne – karabiny ppanc. wz. 35, armatę ppanc. i 

butelki z benzyną. Mimo to nie udało się powstrzymać zdecydowanej akcji jednego 

samochodu pancernego. Niemcy nie odnieśli sukcesu dzięki nadprzyrodzonym 

umiejętnościom Neumanna czy Renkewitza, tylko dzięki wykorzystaniu terenu i 

inicjatywie oraz wykorzystaniu błędów przeciwnika.  

 Pośrednie skutki wypadu były jednak znacznie poważniejsze. By je ocenić 

należy zadać następujące, retoryczne pytanie: jak mogły brzmieć meldunki wracających 

z akcji żołnierzy, skoro jednym z zadań było potwierdzenie obecności niemieckich sił 

pancernych w tym rejonie? Treści owych meldunków nie da się odtworzyć, jednak o ich 

ogólnym sensie najlepiej chyba powie reakcja dowództwa SGO „Narew”. W sztabie 

stwierdzono, że Niemcy dysponowali w Myszyńcu i na przedpolu Ostrołęki znacznymi 

siłami zmotoryzowanymi lub nawet pancernymi, co skłoniło dowódcę grupy do 

przeprowadzenia poważniejszej akcji zaczepnej w tym rejonie
53

. Nawet niezwykle 

przenikliwy i krytyczny w swych ocenach oficer sztabu SGO „Narew”, kpt. Felicjan 

Majorkiewicz, słusznie wątpiący do tamtej pory w obecność na owym kierunku 

większych sił pancernych, musiał uwierzyć w to, stwierdzając: W ten sposób do dnia 4 

bm. (w rzeczywistości - 3 września - PP) nie było znane w Sztabie bezczelne a 

jednocześnie śmiałe przeprowadzenie w.j. panc. w obliczu oddz. 42 pp
54

. Łącząc więc 

poniesione ogromne straty z błędną interpretacją wydarzeń w Myszyńcu należy uznać, 

że wypad był wręcz katastrofalny w skutkach.  

 Generał Młot-Fijałkowski zadecydował o podjęciu szeroko zakrojonych 

przygotowań łącznie z użyciem jedynego odwodu 18 DP - 71 pp. Przeciwnatarcie miało 

być wykonane siłami dwóch batalionów tego pułku oraz wzmocnionego III batalionu 42 
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pp, wspartych 2 i 4 baterią artylerii 18 pal
55

. Zamierzano w ten sposób związać od czołą 

i uderzyć w bok rzekomej kolumny pancernej, znajdującej się między Kadzidłem a 

Dylewem, na południe od Myszyńca
56

. Cały czas obawiano się, że owa kolumna dąży 

do sforsowania Narwi pod Ostrołęką, podczas gdy w rzeczywistości już w trakcie 

wypadu na Myszyniec gros sił 1. Kavallerie-Brigade opuszczał przedpole Ostrołęki, 

kierując się na prawe skrzydło Armii „Modlin”. W ciągu dnia 3 września naprzeciw 

lewej flanki SGO „Narew” pozostawały jedynie: Radfahrer-Abteilung 1, wzmocniony 

przez Pionier-Kompanie 40, oraz poruszające się pod ich osłoną tyłowe pododdziały 

brygady kawalerii - te same, które broniły nad ranem Myszyńca
57

. Decyzja o 

wykonaniu przeciwnatarcia została podjęta być może już 2 września, z pewnością zaś 

nie później niż 3 września przed godziną 14:00, jednak 71 pp i wspierająca go bateria 

artylerii wyruszyły dopiero o 23:00. Trasa domarszu wiodła przez Nowogród, Dębniki i 

Laski do Uroczyska Pustelnia, za tą drugą miejscowością wkraczała na piaszczyste, 

leśne drogi. Artylerzyści i cykliści szczególnie odczuli trudy tego marszu, trwającego 

niemal do godz. 10:00 4 września. Dowódca zarządził długotrwały odpoczynek i nawet 

rozpoznanie wyruszyło w kierunku domniemanego nieprzyjaciela na tyle późno, że 

pierwsze meldunki dostarczono po południu i wieczorem. Nie miało to jednak 

kompletnie żadnego znaczenia, gdyż okazało się, że Niemców po prostu już tam nie ma 

- odeszli minionego wieczora i w nocy
58

. W międzyczasie do natarcia ruszył także III 

batalion 42 pp, jednak i on trafił w próżnię
59

. Wysłany w nocy z 3 na 4 września 

niepełny 71 pp dotarł więc w rejon działań na długo po opuszczeniu go przez ostatnie 

oddziały 1. Kavallerie-Brigade. Dowóca 18 DP wobec braku nieprzyjaciela nakazał 

powrót na pozycje wyjściowe w kolejnym nocnym marszu, po tych samych fatalnych 

drogach. Gdy pułk znajdował się między Laskami a Dębnikami nadszedł rozkaz by raz 

jeszcze zawrócić. Motywacje, stojąca za tą decyzją nie są do końca jasne, gdyż relacje 
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są w tej kwestii sprzeczne, jednak skutki były oczywiste. W ten sposób pułk trzeci raz 

przebywał tą samą drogę, po to tylko by ostatecznie przejść na południowy brzeg Narwi 

w Ostrołęce
60

. Jak mawiał Napoleon, "Ordre, contre-ordre, désordre". 

 Przewidywany jako odwód 18 DP, uszczuplony 71 pp po wykonaniu spóźnionej 

akcji na rejon Kadzidło - Dylewo ostatecznie nie powrócił już na pozycje wyjściowe na 

zapleczu 33 pp. Przesunięty został w rejon Ostrołęki
61

. Dla pułku długie marsze po 

piaszczystych drogach, niedoszłe natarcie, przeprowadzone w próżnię i kilkukrotna 

zmiana rozkazów z pewnością oznaczały spadek morale wśród żołnierzy. Wiedzieli oni 

też o losach kolegów z 2 kompanii, zdziesiątkowanej pod Myszyńcem. Pułk miał 

początkowo powrócić do odwodu, nie należy więc łączyć skutków wypadu na 

Myszyniec z ostatecznym odejściem 71 pp z wcześniejszych pozycji (wiązało się ono z 

tzw. „zamieszaniem pod Różanem”). Wypad ów był jednak bez wątpienia tym, co 

zadecydowało o wysłaniu pułku za Narew, gdzie bez sensu miotał się przez dwa dni nie 

osiągając w zasadzie nic poza znaczącym wymęczeniem żołnierzy. A w tym wszystkim 

przysłowiowym języczkiem u wagi mogli być Unteroffizier Harry Neumann, 

Oberwachmeister  Horst Renkewitz i ich przestarzały Kfz. 13, którzy przypadkiem 

pojawili się w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie. 
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Ilustracja 1: Meldunek Abteilung IVb 3. Armee z dnia 8 września 1939 r., dotyczący wypadu 

polskiej kompanii na Myszyniec [fotokopia w posiadaniu autora] 
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Ewa Rogala 

Uniwersytet Wrocławski 

 

 

Problem Śląska Zaolziańskiego od przyłączenia do Polski po konferencji w 

Monachium do wybuchu II wojny światowej. 

 

 

        Śląsk Cieszyński po włączeniu do państwa polskiego w roku 1938 jest tematem 

rzadko poruszanym przez Polaków, można powiedzieć, że jest to tak niechwalebna 

karta naszej historii. Śląsk Cieszyński po zakończenia I wojny światowej był terenem 

spornym pomiędzy Polską, a Czechosłowacją. Obydwa państwa rościły sobie prawa do 

tego terytorium. Ostatecznie decyzją Rady Ambasadorów z 28 lipca 1920 roku 

podzielono region oraz sam Cieszyn pomiędzy oba kraje. Granica szła mniej więcej 

wzdłuż rzeki Olzy. Polska otrzymała ok. 1002 km² (44%), a Czechosłowacja ok. 

1280 km² ( 56%). Po stronie czechosłowackiej pozostało ok. 150 tys. ludności polskiej, 

stanowiącej wtedy większość na rozległych obszarach Zaolzia. Polska wtedy nie miała 

za bardzo możliwości bronić granicy z Czechami. gdyż jeszcze większe problemy były 

na granicy wschodniej. Podział Zaolzia w roku 1920 określany jest mianem „ciosu 

nożem w plecy”. Zmiany na tym terenie przyniosła dopiero konferencja w Monachium. 

30 września 1938 szefowie rządów Wielkiej Brytanii, Włoch i Niemiec podpisali układ 

na mocy, którego odebrano część ziem Czechosłowacji (Sudety) i dano je Niemcom. 

Czechosłowacja tylko w wyniku niemieckich żądań utraciła niemal 1/5 swojego 

terytorium. 

 Tego samego dnia rząd Polski wysunął ultimatum Czechosłowacji domagając 

się Zaolzia. Rozmowy władz polskich z czeskimi władzami w sprawie Zaolzia miały 

już miejsce kilka miesięcy wcześniej. Sprawy potoczyły się bardzo szybko. Strona 

czechosłowacka przyjęła to ultimatum już 1 października. Już 2 października Zaolzie 

zostało przyłączone do Polski. O godzinie 14 tego samego dnia grupa operacyjna 

„Śląsk” pod dowództwem Władysława Bortnowskiego wkroczyła do Cieszyna. Cieszyn 

znalazł się w całości w granicach państwa polskiego. Na ulice tego miasta przybył tłum 

Polaków z miasta i okolicznych wiosek by tylko móc popatrzeć na wkraczanie wojska 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Ambasador%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaolzie
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polskiego. Żołnierze przybyli w większości na koniach w pełnym uzbrojeniu. Byli 

witani bardzo gorąco, duża część z nich została nawet obdarowana kwiatami. Ludzie 

wiwatowali i klaskali. W oknach i na balkonach było widać biało-czerwone flagi. Zaraz 

za wojskiem do Cieszyna wkroczyli przedstawiciele władz państwowych, za nimi jechał 

ciężki sprzęt wojskowy. Zaolzie znalazło się pierwszych stronach pracy polskiej. Nawet 

prasa opozycyjna nie kryła zadowolenia. Generalnie w całej Polsce miały miało miejsce 

radosne uroczystości. Uroczystości takie miały już zresztą miejsce w połowie września, 

miały one wtedy charakter radosnego wyczekiwania. Marszałek Rydz-Śmigły 

wkroczenie wojsk polskich starał się wykorzystać propagandowo. Tak oto wyraził się 

do mieszkańców Zaolzia: Obywatele! Wracacie do Polski, która była zawsze Waszą 

najdroższą ojczyzną i nigdy was nie zapomniała. Z dumą patrzyliśmy na hart i nieugiętą 

wolę, z jaką manifestowaliście Waszą niewzruszoną polskość. Dziś serce całego narodu 

jest przy Was pełne czci dla waszego patriotyzmu. Żołnierz polski przychodzi do Was 

jako herold nowej epoki, jako przedstawiciel siły i majestatu Rzeczpospolitej i jako 

gwarant przyszłego spokojnego i godnego życia
1
. Zaolzie było zajmowane stopniowo. 

Po Cieszynie zajęto Trzyniec, Bystrzycę, Jabłonków, Mosty, Łomne, Frysztat, Orłowę, 

Karwinę, Błedowice, Piewald, Łazy , Lutynię i Bogumin. Wszystkie miejscowości 

zostały zajęte do 11 listopada. We wszystkich zajętych miejscowościach miały miejsce 

radosne uroczystości. Łącznie przyjęto 805 km
2
 z około 227 tys. mieszkańców, w tym 

ponad 100 tys. Polaków
2
. Ostateczny przebieg granicy na Śląski Cieszyńskim został 

wyznaczony w dwóch protokołach delimitacyjnych, podpisanych w Mircku w dniach 

23 XI i 9 XII 1938 r.
3
. 

 Od kiedy tylko Zaolzie zostało włączone do Polski to rozpoczęły się konflikty. 

Od pierwszych dni urzędowania nowe polskie władze na Zaolziu obrały zdecydowanie 

anty czeski kurs
4
. Polityka ta była wymierzona głównie przeciwko Czechom, którzy 

działali w czeskich organizacjach, które miały antypolskie cele. Tam gdzie wkroczyli 

Polacy od razu pozamykano czeskie szkoły. Dzieci po prawda przyszły jednak lekcje 

się nie odbyły. Części Czechów postanowiła jednak posyłać swoje dzieci do szkół 

                                                           
1
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polskich. Mimo wszystko ilość czeskich dzieci w szkołach zmniejszyła się gwałtownie. 

Część czeskich rodziców zapisywała swoje dzieci do polskich szkół w obawie przed 

prześladowaniami.  

 W Łazach Polacy utworzyli bojówki i dochodziło do starć z Czechami. Polacy 

bardzo dotkliwie pobili m.in. burmistrza oraz wielu Czechów. Nowe polskie władze w 

regionie namawiały do informowania o Czechach, którzy wcześniej źle się 

zachowywali wobec Polaków. Oskarżeni zazwyczaj trafiali na posterunek polskiej 

policji gdzie bito ich pałkami. Zaistniałą sytuację większość Czechów traktowało jako 

zło konieczne, przeciwko któremu nic nie można zrobić
5
.  

 Nie można jednak powiedzieć, że na całym Zaolziu sytuacja była taka sama. 

Przykładem mogą być miasta gdzie dochodziło do starć są właśnie Łazy. Bardzo dużo 

mieszkańców musiało opuścić Łazy, proces odpływu Czechów z tej miejscowości trwał 

aż do początku 1939 roku. Najpierw teren musieli opuszczać Czesi, którzy byli 

społecznie aktywni i którzy mieli wpływ na czechizację tego terenu. Grupą zawodową, 

która szczególnie intensywnie opuszczała Łazy byli nauczyciele. Część Czechów nie 

była źle nastawiona wobec Polaków, jednak próby porozumienia nie zawsze dawały 

rezultaty.  

 Tak wspomina stosunki polsko-czeskie kierownik czeskiej szkoły ludowej w 

Rzece: Daremne były próby naszego rządu uczciwego uregulowania stosunków z polską 

mniejszością. Antyczeska nienawiść wszczepiono nawet licznym lokalnym obywatelom. 

Wszelka tutejsza polskość czekała tylko na moment przyłączenia Zaolzia do polski i na 

chwilę, w której Polacy nam będą mogli zadać najzstroższy cios w krwawiące ciało
6
. 

Niektórzy Czesi jednak nie zamierzali być bierni wobec zaistniałej sytuacji. Po 

czechosłowackiej stronie, zaraz po wejściu Polaków na Zaolzie, zaczął się rozwijać 

ruch oporu przeciwko polskie okupacji. W Ostrawie przez kilka miesięcy działała 

organizacja Slezky Oboj
7
. Członkowie tej organizacji pochodzili zazwyczaj rejonów 

zajętych przez Polaków. Związek ten zajmował się między innymi rozsyłaniem 

antypolskich ulotek oraz działaniami dywersyjno-terrorystycznymi. Czeska prasa 

bardzo intensywnie rozpisywała się na temat szkód jakie sprawiają Polacy na świeżo 

zajętych przez siebie terytoriach. Pojawiały się informacje, z których wynikało, że 
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Polacy gospodarczo rujnują te tereny. Do walki z dywersją Polska wyznaczyła znaczne 

siły policji, straży granicznej i wojska
8
. Najgorszym miesiącem był grudzień 1938 roku. 

Tego miesiąca odnotowano 20 zamachów. 12 spośród nich było skierowanych na 

działaczy polskich.  

 Część Czechów zdecydowała się jednak opuścić Zaolzie bez prowadzenia akcji 

antypolskich. Szacuje się, że blisko 10 tysięcy rodzin dobrowolnie lub pod przymusem 

opuściło Zaolzie i wyjechało do Czechosłowacji
9
. Widać, że Polacy zachowywali się 

wobec Czechów tak jak Czesi wobec Polaków po zakończeniu I wojny światowej. 

Często postępowanie władz polskich wobec czeskich mieszkańców Zaolzia wzbudzało 

niezadowolenie samych Polaków mieszkających na tym terenie. Przywykli oni do 

mieszkania w sąsiedztwie z Czechami. Były nawet organizowane liczne protesty. Nie 

da się więc jednoznacznie opisać stosunków polsko-czeskich na tym terenie. Inne były 

stosunki pomiędzy sąsiadami „zza płotu” i inne między ludźmi, którzy się nie znali. 

 Teraz chciałabym poruszyć kwestie administracyjne. Przed władzami Polski 

stanęło bardzo ważne zadanie, a mianowicie scalanie tych ziem z Polską. Władze Polski 

postanowiły, że Polacy - mieszkańcy Zaolzia - nie wezmą udziału w najbliższych 

wyborach do sejmu i senatu. Polskie organizacje, które wcześniej działały na tym 

terenie praktycznie zawiesiły swoją działalność. Część z nich połączyła się z innymi 

polskimi organizacjami. Podobnie było m.in. z polską prasą - z kilkudziesięciu pozycji 

wydawanych na Zaolziu pozostało jedynie kilka; z czasem powstały też nowe 

czasopisma. Szybko zaczęto opracowywać trasy kolejowe łączące Polskę z Zaolziem. 

Problemy jakie stanęły przed rządem polski to nie tylko problem walutowy ale również 

dewizowy, podatkowy i drogowy. Tutaj szczególnie wymiana waluty uderzyła 

dotkliwie w mieszkańców Zaolzia. Kurs wymiany był zawyżony przez co szczególnie 

odczuli to ci, którzy pobierali emerytury lub innego rodzaju zasiłki. Dodatkowo bardzo 

nisko spadł kurs czeskiej korony. Sytuację załagodzono tym ,że obniżono ceny 

produktów spożywczych. Na tym z kolei ucierpieli miejscowi chłopi. W sensie 

ekonomicznym i gospodarczym to mieszkańcy Zaolzia to bardziej na tym ucierpieli niż 

zyskali. 

                                                           
8
 E. Długajczyk, Tajny front na granicy cieszyńskiej, wywiad i dywersja w Latach 1919–1939,  Katowice 

1993. 
9
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 Rada Ministrów powołała komitet międzyministerialny, który pod 

przewodnictwem delegata ministra spraw zagranicznych zajął się całokształtem spraw 

związanych z Zaolziem. Ponadto w scalaniu tych ziem z Polską brali udział 

przedstawiciele ministerstwa skarbu, rolnictwa, przemysłu i handlu. 6 października 

zostały utworzone 3 komisje polsko – czeskie, których zadaniem miało być likwidacja 

polsko czeskich sporów. Pierwsza komisja została utworzona do załatwiania spraw 

cywilnych, druga do spraw ekonomicznych, a trzecia do spraw komunikacji. Komisje te 

składały się z Czechów i Polaków. Miało to na celu zapobieżeniu sporom. 

Administracja Polska bardzo sprawnie rozpoczęła działalność na zajętych obszarach. 

Tablice z czeskimi napisami szybko zmieniono na tablice z polskimi napisami. Polska 

administracja zaczęła działać w Cieszynie już na drugi dzień po zajęciu tego miasta. W 

tym samych dniu polska straż graniczna też już zaczęła funkcjonować normalnie. W 

czeskich więzień stopniowo zwolniano Polaków. W życiu politycznym Zaolzia również 

nastąpiły pewne zmiany. Dominującą pozycję zyskał sobie OZN, jego przywódcą na 

Zaolziu był Leon Wolf. Jednym z pierwszych zarządzeń jakie wydał OZN był zakaz 

przynależności do partii komunistycznej. 

 Polska otrzymując Zaolzie, otrzymała wiele bogactw naturalnych dzięki którym 

mógł się rozwijać przemysł. Był to po prostu bardzo rozwinięty region. Śląsk 

Cieszyński słynął przecież z licznych kopalni węgla. Polska po przyłączeniu Zaolzia 

przejęła 18 kopalń. Głównym ośrodkiem wydobycia węgla było zagłębie Karwińskie. 

Poza tym znajdowały się tam koksownie, których było łącznie 5. Bardzo rozwinięte 

było również hutnictwo. Trzeba również powiedzieć, że Zaolzie miało bardzo 

rozwinięty system dróg oraz linii kolejowych. Na samym Zaolziu przebiegało 7 linii 

kolejowych. Jeżeli chodzi o produkcję na Zaolziu to była ona zbliżona do produkcji w 

Rzeczpospolitej. Poza tym dobrze rozwinięty był na Zaolziu przemysł tkacki oraz 

rolnictwo. Ziemie Zaolzia nie były co prawda najżyźniejsze ale dobrze rozwinięty 

przemysł pozwolił na podniesienie kultury rolnej. Łącznie na Zaolziu było 3245 

zakładów przemysłowych. Przemysł na Zaolziu po włączeniu w granice państwa 

polskiego miał niestety kilkumiesięczny zastój. „Rynek wewnętrzny okazał się zbyt 

szczupły, koncerny górnośląskie i zagłębiowskie zazdrośnie strzegły określonych w 

międzynarodowych umowach kartelowych własnych kwot kartelowych.”
10

 Trzeba 

                                                           
10

 J. Chlebowczyk, Nad Olzą: Śląsk Cieszyński w wiekach XVIII, XIX i XX, Katowice 1971, s. 211. 
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również powiedzieć, że Zaolzie miało bardzo rozwinięty system dróg oraz linii 

kolejowych. Na samym Zaolziu przebiegało 7 linii kolejowych. 

 Podsumowując to Polska dysponowała tym rejonem niespełna rok bo do 

rozpoczęcia II wojny światowej. Ziemie te znalazły się następnie w granicach III 

Rzeszy. Nie udało się nam do końca scalić tych ziem z II RP ani zyskać jakieś 

większych korzyści. Gdy Polska przejęła te ziemie to pojawił się na tych ziemiach 

zastój ekonomiczny, którego jednak i tak nie dałoby się uniknąć wprowadzając na nich 

tyle zmian. Władze Polski bardzo sprawnie scalały te ziemie z Polską jednak czasu było 

za mało. Ludność polska mieszkająca na Zaolziu we większości nie była wrogo 

nastawiona wobec Czechów to też antyczeska polityka rządu polskiego wydawała się 

im niesprawiedliwa. Trzeba jednak powiedzieć, ze był to swego rodzaju odwet za 

wydarzenia z roku 1920 kiedy to Czechosłowacja zabrała nam ziemie w większości 

zamieszkane przez Polaków. Władze PRL-u dosyć intensywnie rozpisywały się na 

temat przyłączenia Zaolzia do Polski, bardzo krytykując te wydarzenia i ośmieszając 

politykę Becka i Rydza-Śmigłego. Traktowano to jako sojusz z Hitlerem. Lech Wałęsa 

podczas swojej prezydentury wielokrotnie przepraszał Czechów za zajęcie Zaolzia. 

Patrząc jednak te wydarzenia z roku 1920, a mianowicie wojny polsko-

czechosłowackiej na naprawdę można stwierdzić, że nie było aż takich podstaw by 

przepraszać. 
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Ślązacy i ludność napływowa. O wzajemnych relacjach w 1945 roku
1
 

 

 Druga wojna światowa, a w szczególności jej końcowy okres, przyniosła zmiany 

demograficzne na Śląsku Opolskim. Przejście 1 Frontu Ukraińskiego spowodowało 

masową ucieczkę ludności niemieckiej zamieszkującej ten teren. 18 marca 1945 roku 

władzę na obszarze przedwojennego województwa śląskiego i części rejencji opolskiej 

zaczęła przejmować administracja polska
2
. Gdy Śląsk Opolski był już w rekach 

Polaków, nastąpił napływ na ten obszar ludności z Kresów Wschodnich i Polski 

Centralnej.  Relacje między autochtonami, a nowymi osadnikami są przedmiotem 

rozważania tego artykułu.  

 Problematykę tę podejmowali m. in.: M. Lis
3
, G. Strauchold

4
, M. Śmiełowska

5
, 

P. Madajczyka
6
, którzy stosunki te uważali za skomplikowane, zmienne w czasie i 

różniące się między sobą w poszczególnych miejscowościach. Podczas opracowywania 

tematu korzystano ponadto z prac: J. Bahlcke
7
, J. Rostropowicz-Miśko

8
, M. Świder

9
, D. 

Węgrzyna
10

, Z. Woźniczki
11

, a także prac zbiorowych poświęconego historii Śląska
12

, 
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dzięki którym artykuł został wzbogacony o najnowsze ustalenia historiografii dotyczące 

tego tematu. Ważnym źródłem informacji dla zobrazowania zmian w kolejnych latach 

były również akta Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu, zespół: 

Archiwum Państwowego w Opolu. 

 W niniejszym artykule przedstawiona została sytuacja mieszkańców dwóch 

miejscowości: Chrząstowic i Dębskiej Kuźni. W ramach projektów: Powojenne losy 

wdów śląskich (realizowanego przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, a także 

gminę Chrząstowice) oraz Multimedialna Kronika Opolszczyzny (realizowanego przez 

Fundację Ortus, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i współfinansowanego przez 

Muzeum Historii Polski) przeprowadzone zostały wywiady z: Krystyną Kansy, Elżbietą 

Kanz, Elżbietą Woszek, Reginą Zmudą, Hildegardą Labisz, Heleną Sordoń i 

Wilibaldem Niesłonym. Wszyscy rozmówcy utracili ojców w trakcie lub tuż po 

zakończeniu II wojny światowej. Ich wypowiedzi związane z okresem powojennym 

koncentrowały się wokół kilku najważniejszych kwestii takich jak: wspomnienia o ojcu, 

przejście frontu, kontakty z ludnością napływową, świadczenia socjalne dla wdów 

śląskich. Ponadto przeprowadzono wywiad z Ludwikiem Kopyto - byłym lokalnym 

działaczem politycznym z Chrząstowic, który mówił o życiu społeczno-politycznym 

lokalnej społeczności w II połowie XX wieku.. Wydarzenia z roku 1945 i z lat 

kolejnych na obszarze Dębskiej Kuźni i Chrząstowic nie odbiegały znacząco od losów 

innych miejscowości Opolszczyzny w tym okresie.  

 Sytuacja militarna pod koniec 1944 roku wskazywała, iż w niedługim czasie 

front wschodni dosięgnie terenów wchodzących przed 1939 rokiem w skład III Rzeszy. 

Szybko zbliżające się wojska radzieckie wymusiły uprzednią ewakuację mieszkańców 

Opola
13

.  Ludność z Górnego Śląska przeniesiona została na teren Sudetów i 

Protektoratu Czech i Moraw oraz do Saksonii. Wielu powróciło do domów w końcu 

marca 1945 roku, po ustabilizowaniu się frontu
14

. Chrząstowice i sąsiednie 

miejscowości zostały zajęte przez Armię Czerwoną 24 stycznia 1945 roku. 

                                                           
13

 17 stycznia 1945 r., w obliczu zbliżającej się ofensywy sowieckiej, rozpoczęto po raz pierwszy 

ewakuację cywilnej ludności Opola. Już wówczas była ona spóźniona, a na dodatek prowadzono ją 

bardzo opieszale. 20 stycznia ponowiono wezwanie do opuszczenia prawobrzeżnej dzielnicy Stare 

Miasto. W ciągu trzech dni opuściło wówczas miasto około 59 tys. mieszkańców; na miejscu pozostało 

tylko około trzystu ludzi niezdolnych do podróży lub marszu. Z powodu niedostatku środków 

transportowych większa część ludności musiała ewakuować się pieszo. 
14

 Madajczyk, s. 85-86. 
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 W trakcie przejścia frontu dochodziło do masowych mordów, gwałtów i 

podpaleń, które zdaniem dowódców Armii Czerwonej były naturalnym elementem 

działań wojennych
15

. W jednej tylko wsi Boguszyce, która została spalona przez 

czerwonoarmistów, zginęło co najmniej 300 osób. Około jedną trzecią ofiar stanowili 

cywilni uciekinierzy z Opola i okolicznych wiosek
16

.   

 Znaczna część ludności polskojęzycznej była szczególnie poszkodowana przez 

żołnierzy radzieckich, ponieważ pozostała na miejscu w złudnym przekonaniu, że 

będzie łagodniej traktowana niż ludność niemieckojęzyczna. Przykładem okrucieństwa 

były wydarzenia w Opolu Zakrzowie, gdzie wojska sowieckie rozstrzelały 111 osób, w 

tym 52 kobiety. Żadnej ochrony nie dawała nawet przedwojenna legitymacja Związku 

Polaków w Niemczech.        

 Pierwsze miesiące 1945 roku były najbardziej dramatycznym okresem II wojny 

światowej również dla mieszkańców Chrząstowic i Dębskiej Kuźni, którzy wspominali, 

iż w tym czasie dochodziło do licznych rozstrzeliwań, podpaleń, gwałtów. W Dębskiej 

Kuźni zmagania wojenne doprowadziły do śmierci 89 żołnierzy, a w 1945 roku 

zamordowano tam 19 osób cywilnych. W wiosce znajduje się pomnik poświęcony 

ofiarom wojen
17

. Pozytywnym elementem wpływającym na sytuację w Chrząstowicach 

był fakt, iż w nich zlokalizowane były magazyny żywności zaopatrujące twierdze 

Opole
18

, które tuż po przejściu frontu były istotną pomocą dla lokalnej ludności. O 

znaczenie magazynów dla mieszkańców Chrząstowic kilkukrotnie wspominała 

Krystyna Kansy, która podkreślała rolę swojego dziadka w ocaleniu jednego z nich. On 

udaremnił podpalenie budynku magazynu, przez całą noc z poświęceniem gasząc ogień 

podłożony przez żołnierzy radzieccy
19

. Ludność z terenów zajmowanych przez Armię 

Czerwoną wywożono do pracy w ZSRR, szczególnie do kopalń Donbasu. Związek 

Radziecki, w trakcie trwania konferencji jałtańskiej, otrzymał formalną zgodę na 

wykorzystanie pracy ludności niemieckiej jako reparacji wojennej
20

.  
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 Deportacje ludności śląskiej objęły również Opole i okolice. Z Chrząstowic 

wywieziono do ZSRR ogółem 21 osób, z których 11 powróciło. Wśród osób, które 

zmarły w trakcie pracy na terytorium ZSRR byli także dwaj ojcowie osób z którymi 

przeprowadzone zostały wywiady. Pani Helena Sordoń wspominała, iż bardzo długo jej 

rodzina nie miała wiadomości od ojca, który pracował w kopalni w Dniepropietrowsku, 

a ostateczna informacja o jego śmierci dotarła do jej matki w październiku 1947 roku
21

.   

 Głównym czynnikiem dezintegrującym środowisko regionu były niezwykle 

intensywne ruchy migracyjne uwarunkowane ówczesną sytuacją polityczną. W wyniku 

ustaleń układu poczdamskiego podpisanego 2 sierpnia 1945 roku tereny niemieckie 

położone na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej zostały przekazane pod administrację 

polską, a ludność niemiecka zamieszkująca te ziemie miała zostać wysiedlona z 

Polski
22

. 

 Do końca 1945 roku na Śląsk Opolski przybyło 264462 osiedleńców
23

. Ogółem 

na ten teren napłynęło ponad 350 tys. nowych mieszkańców, z których większość 

stanowili repatrianci (190 tys.). Największy ruch przesiedleńczy po przesunięciu granic 

Polski na zachód miał miejsce w latach 1944-1946, a druga tura – w końcu lat 50. Ze 

spisu powszechnego przeprowadzonego w 1950 roku wynikało, że na 809 tys. 

ówczesnych mieszkańców woj. opolskiego, ogółem tych ”przybyłych z ZSRR” było 

180 tys.
24

. Z Polski Centralnej napłynęło około 150 tys. Animozje pomiędzy 

poszczególnymi grupami były szczególnie widoczne na terenach rolniczych. Dotyczyło 

to gospodarstw rolnych, które w co piątym przypadku posiadały więcej niż jednego 

gospodarza
25

. Podobne wydarzenia miały miejsce m. in. w domu Heleny Sordoń, gdzie 

przez znaczną część roku 1945 mieszkały wspólnie dwie rodziny: autochtoniczna oraz 

przybyła z Kresów. Pani Helena niezbyt miło wspominała okres wspólnej 

koegzystencji. Opisała wiele negatywnych zachowań Kresowiaków. Bałagan, jaki 

pozostawili w domu po jego opuszczeniu i kradzież wielu przedmiotów codziennego 

użytku to tylko niektóre z nich. Szczególnie w pamięci zapadła jej próba kradzieży 
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jedynej krowy, jaka była w posiadaniu matki Heleny Sordoń. Należy bowiem pamiętać, 

iż na terenach rolniczych zrujnowanych przez działania wojenne, krowa była często 

określana mianem „jedynej żywicielki rodziny”. Z domu rodzinnego Heleny Sordoń 

Kresowiacy wyprowadzili się tuż przed świętami Bożego Narodzenia w 1945 roku i  - 

jak wspomina rozmówczyni - wydarzenie to, a także ponowne uruchomienie dostaw 

energii elektrycznej były w tym czasie największym szczęściem, jakie mogło spotkać 

jej rodzinę
26

.   

 Stosunki ludności miejscowej z przesiedleńcami ze wschodu były lepsze niż z 

osadnikami z Polski Centralnej. Wynikało to z faktu, iż obie grupy ludności 

zamieszkiwały wieloetniczne pogranicza. Dzięki temu nawiązała się między nimi nić 

porozumienia, która przysłaniała negatywny stosunek Kresowiaków do pracy i ich 

niższy poziom cywilizacyjny. Dlatego znacznie rzadsze były konflikty Ślązaków z 

przesiedleńcami ze wschodu, niż z osadnikami z Polski Centralnej. Szczególnie 

nieprzyjemne relacje panowały pomiędzy Ślązakami, a przybyszami z Zagłębia 

Dąbrowskiego
27

.  Wynikać to mogło częściowo z ówczesnego obrazu Ślązaków w 

świadomości Polaków. Przykładem jest cytat z artykułu zamieszczonego w 1945 roku 

w „Sztandarze Chłopskim”: Przejedź się raz pociągiem na linii Katowice- Wrocław- 

Jelenia Góra, a dowiesz się, że Śląsk to „ziemia obiecana” dla osadników i 

repatriantów, to „Dziki Zachód” dla żądnych przygód i bogactw, to gniazdo hitleryzmu, 

to strefa wojskowa, czasem usłyszysz coś o pionierach i ich ciężkiej doli, zwłaszcza gdy 

mowa o nauczycielach, ale nie usłyszysz na pewno słóweczka o Ślązakach-Polakach
28

. 

  Równie ostre konflikty występowały w relacjach z mieszkańcami województwa 

kieleckiego i krakowskiego. Przybysze z tych regionów jako pierwsi docierali na obszar 

Śląska Opolskiego, często zajmując najlepsze gospodarstwa, których nie chcieli opuścić 

nawet po powrocie zweryfikowanych właścicieli. Dodatkowym aspektem były bardzo 

częste rabunki, których dopuszczali się mieszkańcy Centralnej Polski
29

.  Podobna 

sytuacja miała miejsce w Chrząstowicach i Dębskiej Kuźni, gdzie dochodziło do 

rabunków mienia ze strony mieszkańców Polski Centralnej. Szczególnie negatywnie 
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zapadli oni w pamięć mieszkańców Suchego Boru (gmina Chrząstowice), gdzie 

postrzegani byli znacznie gorzej, aniżeli żołnierze Armii Czerwonej
30

. Podobnie, 

choć nieco mniej krytycznie wypowiadał się Wilibald Niesłony, wspominając kwestię 

szabrowania, którego dopuszczali się mieszkańcy z terenu: Kielc, Radomia, Krakowa. 

Zaznaczył przy tym, iż były również wypadki zupełnie odwrotne, szczególnie wśród 

byłych pracowników rolnych z terenu Polski Centralnej pracujących na tutejszych 

terenach w okresie II wojny światowej, a będących pozytywnie ustosunkowanymi do 

miejscowej ludności
3132

.         

 Na terenie Dębskiej Kuźni w 1945 roku rozlokowano 5 rodzin z Kresów, które 

zamieszkiwały wspólnie z rodzinami śląskimi w jednych gospodarstwach. Lokowanie 

ludności napływowej w wybranych gospodarstwach było swego rodzaju represją której 

poddawano rodziny śląskie używające języka niemieckiego
33

.     

 Kolejne lata przynosiły poprawę w relacjach sąsiedzkich, czego dowodem są 

informacje zapisane w dokumenty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w 

Opolu, z których dowiadujemy się o systematycznej normalizacji wzajemnych 

kontaktów
34

. Wartym zaznaczenia jest także fakt, iż obszar dzisiejszej gminy 

Chrząstowice cechował znikomy odsetek ludności napływowej. Do wyjątków należały 

rodziny z Polski Centralnej czy z Kresów Wschodnich. Autochtoni stanowili w 

poszczególnych miejscowościach około 95 % mieszkańców
35

. Proporcje między 

Ślązakami a ludnością napływową wpływały na rzeczywiste relacje międzyludzkie. Do 

Chrząstowic przyjechały 3 rodziny z Kresów tj.: Kubiszynowie, Postołowie, 

Cieplakowie oraz pan Tawrowski, który był pierwszym powojennym zawiadowcą 

ruchu na stacji kolejowej w Chrząstowicach. O dobrych relacjach między obiema 
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grupami świadczy również fakt, iż Pan Postoł był m.in. sołtysem Chrząstowic
36

. 

 Rodziny z Kresów, które zamieszkiwały Chrząstowice były postrzegane bardzo 

pozytywnie, przede wszystkim za swą pracowitość, a także bezkonfliktowość. Ponadto 

osiedlenie się ich nie odbyło się kosztem dotychczasowych mieszkańców danych 

gospodarstw, a jedynie poprzez zajęcie opuszczonych domostw
37

. W opracowaniach 

dotyczących wzajemnych relacji ludności autochtonicznej z napływową z Kresów 

wschodnich podkreśla się, że tamtejsza ludność zdawała się być bardziej otwarta, 

uczuciowa, wesoła, elokwentna, niekiedy szarmancka. Skłonna do fantazji, ale i do 

samochwalstwa, słomianego zapału, braku systematyczności. Cechy te dla 

przybywającej ludności były rzeczą normalną, powszechnie uznawanym sposobem na 

życie. Dla autochtonów pochodzenia polskiego stanowiły one dowód na rażący brak 

wychowania, dyskwalifikujący w ich oczach osadników
38

. Tego typu opinii jednak nie 

odnajdujemy w wypowiedziach osób, z którymi przeprowadzono wywiady. Jedynie w 

przypadku Pani Heleny Sordoń wspomnienia związane z ludnością napływową miały 

ewidentnie negatywny wydźwięk
39

.         

 W późniejszych latach Chrząstowice stały się swego rodzaju sypialnią dla 

miasta wojewódzkiego Opola, w związku z czym sukcesywnie na terenie całej gminy 

spadł odsetek ludności autochtonicznej. Jest to również następstwem wyjazdów do RFN 

na pobyt stały znacznej części lokalnej ludności
40

. Mimo zaistniałych zmian 

demograficznych relacje między ludnością autochtoniczną a napływową układały się 

pozytywnie, co dobitnie podkreślali rozmówcy z Chrząstowic i Dębskiej Kuźni.  

 Historia mówiona, która w ostatnich latach systematycznie się rozwija, 

niewątpliwie wiele wnosi do historiografii. To dzięki niej możemy wzbogacić suche 

fakty historyczne o osobiste przeżycia i odczucia ludzi, którym przyszło żyć w tamtych 
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czasach. Uzupełnia ona wiedzę historyków o wiele nieznanych z dokumentów 

szczegółów, pozwala spojrzeć na wydarzenia z różnych perspektyw, poznać sprzeczne 

opinie i samemu wyrobić sobie zdanie na dany temat. Jest szczególnie istotna w 

poznawaniu często nieuchwytnej historii społecznej, ponieważ umożliwia szersze 

spojrzenie na odbiór przez społeczeństwo ważnych wydarzeń historycznych. Historia 

mówiona ma szczególne znaczenie na obszarach niejednolitych kulturowo, gdyż 

pozwala lepiej zrozumieć realia danych społeczności. Jest ona skutecznym narzędziem 

do poznawania historii regionów.  
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Karol Wilk 

Uniwersytet Wrocławski 

 

 

„Regionalizm - szansa, czy zagrożenie dla Polski w XXI wieku” 

 

 Aby móc mówić o regionalizmie niezbędne jest osadzenie go w aktualnych 

realiach i wskazanie na niezwykle ważne w ostatnim czasie zjawisko tj. globalizację 

obejmującą m.in. życie społeczne, polityczne, gospodarcze, kulturalne i wiele innych 

obszarów
1
.  Jest to proces niezwykle złożony i z tego powodu jego definicje często są 

niepełne, wskazują jedynie na część charakterystycznych cech. Przytaczając różne 

opinie, określić ją można m.in. jako istotną zmianę społeczną, (…) obiektywny, złożony i 

dynamiczny proces społeczny
2
, prowadzący do coraz większej współzależności i 

integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się 

„jednego świata", światowego społeczeństwa
3
, związany głównie z szybkim rozwojem 

nauki i techniki. 

 M. Pietraś poddał kategoryzacji wiele istniejących definicji, na potrzeby 

artykułu najbardziej interesujące jest wskazanie, że globalizacja określana bywa jako 

percepcja globalnej wioski, uwidacznia różnice między elementami lokalnymi, a 

globalnymi
4
. 

 Wskazana lista obszarów i dziedzin podlegających globalizacji nie jest 

zamknięta, co więcej ulega ciągłemu rozszerzeniu i z tego względu właściwe okazuje 

się wskazywanie nie na jedną, lecz na wiele globalizacji.
5
 W zależności od położenia 

nacisku na konkretny aspekt globalizacji, wskazuje się adekwatne do niego jej 

przyczyny i skutki. Owe przyczyny czasem stają się skutkami, co w perspektywie może 
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doprowadzić do swoistej samowystarczalności i ciągłego samonapędzania się 

globalizacji, jako perpetuum mobile
6
.  

 W zależności od autorów opracowań dotyczących globalizacji spotkać możemy 

twierdzenia o jej nieodwracalności, inni natomiast wskazują na odwracalność i 

cykliczność tego skomplikowanego zjawiska.
7
 Niezależnie wielości spojrzeń, 

bezsprzecznie uznaje się, że jest wszechogarniająca i wydatnie zmienia rzeczywistość, 

w której żyjemy. Szybkość i jakość komunikacji sprawia, że świat się kurczy i obecnie 

niemal wszystko (transakcje, nauka, praca, nawet związki) można przeprowadzić na 

odległość
8
. Takie uwarunkowania umożliwiają rozwój kultury masowej. Na szeroką 

skalę rozprzestrzeniają się wzorce określonych zachowań, poglądów, sposobu bycia itp. 

Język angielski zna coraz liczniejsze rzesze osób i ma on znaczący wpływ na ewolucję 

pozostałych języków
9
. Procesem będącym pochodną globalizacji i kultury masowej jest 

tzw. McDonaldyzacja i cocacolizacja. Mimo poważnych i postępujących zmian w 

naszej rzeczywistości, nadal istotną rolę odgrywają odrębne kultury i narodowości. 

Pojawia się pytanie o wzajemne wpływy tych rzeczywistości i ich stosunek do siebie. 

Możliwe są mi.in. relacje biegunowe (pełna akceptacja czy całkowite odrzucenie), a 

także optymistyczny wariant korzystania jedynie  z dobrodziejstw globalizacji
10

. 

 Wraz z postępującym procesem globalizacji nasze społeczeństwa odnoszą 

szereg korzyści, jednak niestety zasięg swój poszerzają również negatywne wzorce 

kulturowe, które przyjmowane są w coraz to nowych krajach, w tym m.in. w Polsce, 

szczególnie po 1989 r
11

. Ważką rolę w procesie kształtowania nowej rzeczywistości i 

propagowania negatywnych zmian kulturowych odgrywały i nadal odgrywają media 

określane mianem czwartej władzy
12

. Jednak dzięki zmianom ustrojowym, rozwojowi 
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gospodarki rynkowej i odrodzeniu się samorządności lokalnej nastąpił zwrot ku ideom 

regionalistycznym
13

. 

 Współczesne państwa niestety stają się zbiorami zatomizowanych i niezależnych 

jednostek, dla których najważniejsze są interesy i wartości indywidualne, a nie 

wspólnotowe. Prócz nowych dogmatów wielką wartością stał się czas, którego ciągle 

brakuje. Pojawia się pytanie czy w takiej sytuacji  jest jeszcze miejsce na tradycyjne 

ważności?
14

. 

 Dotychczasowy porządek społeczno-kulturowy ulega destabilizacji często z 

powodu zaniku czy znacznego osłabienia regionalnych systemów kulturowych. Wielu 

konfliktom i negatywnym zjawiskom związanym z kulturą masową można by zapobiec 

właśnie dzięki wzmacnianiu tożsamości lokalnych i religijnych stanowiąc silny front 

walki z negatywnymi konsekwencjami masowości kultury.
15

 Pozytywne skutki 

autoidentyfikacji z rodzimą kulturą w kolejnym ważnym obszarze życia społeczno-

politycznego dostrzegają autorzy Karty Regionalizmu Polskiego, wskazując m.in., że 

Ruch regionalistyczny i samorządowy uaktywnia wszystkie środowiska i wyzwala 

społecznikowską inicjatywę. Tworzymy (…) postawy obywatelskie
16

. 

 Społeczeństwo obywatelskie to ważny postulat życia zbiorowego w Polsce, 

jednak jego rozwój nie jest tak szybki i głęboki jak byśmy tego oczekiwali. Przed 

wspólnotą Polaków jeszcze długa droga zanim osiągnięty zostanie optymalny stan 

rozwoju w tej ważnej dziedzinie. Istotnym elementem rozwoju tego segmentu życia 

wspólnotowego jest krzewienie idei regionalizmu, identyfikacji z małą ojczyzną, które 

stanowią szansę dla rozwoju Polski. 

 Edukacja od szkolnych lat powinna promować postawy obywatelskie i 

autoidentyfikację regionalną. W ostatnich latach zauważalny jest pogłębiający się 

kryzys polskiego szkolnictwa. Szkoła w obecnym czasie  (…) nie wychowuje to znaczy 

nie odsłania dobra, prawdy i piękna i nie pociąga do urzeczywistniania wartości jak 

                                                           
13

 M. Ciechońska, Regionalizm w świetle zmian ustrojowych, w: Regionalizm a ustrój państwa polskiego : 

materiały I Forum Regionalnego Serock 6-8 lipca 1995 r., Ciechanów 1995, s. 33. 
14

 Gotwald, s. 31. 
15

 K. Żygulski, Globalne i regionalne perspektywy kultury współczesne, w: Pedagogika kultury, pod red. 

J. Gajdy, Lublin 2001, s. 116-117. 
16

 Założenia programowe MEN, Warszawa 1995, s. 15. Karta Regionalizmu Polskiego uchwalona na V 

Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury. 
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zauważył już 20 lat temu Tadeusz Gadacz
17

. W dniu dzisiejszym ze smutkiem można 

stwierdzić, że słowa te jedynie nabrały aktualności. Należy poprzez edukację promować 

postawy personalistyczne, poszanowanie dla wartości i gotowość pomocy innym, 

można oczekiwać przyspieszenia procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego 

będącego gwarancją pomyślności naszego narodu i państwa
18

. 

 Oprócz przedstawionej globalizacji kolejnym procesem silnie kształtującym 

współczesną rzeczywistość jest właśnie regionalizm. Oba te procesy niezaprzeczalnie są 

głównymi motorami i przyczynami zmian w wielu dziedzinach otaczającego nas życia. 

Pojawia się pytanie o ich wzajemny stosunek i wypadkową sił, które generują. 

Intuicyjnie odpowiedzieć można, że globalizacja i regionalizm to przeciwstawne 

pojęcia i stoją one niejako po przeciwnej stronie barykady
19

. Czy jednak jest tak w 

rzeczywistości? 

 Regionalizm rozpatrywać możemy na kilku płaszczyznach. Pojęcie to oprócz 

podziału administracyjnego oznaczać też może tworzenie się regionów w skali świata tj. 

integrację regionalną
20

. Związki tak rozumianego regionalizmu z globalizacją mogą być 

różnorakie. Regionalizm i wytwarzana przez niego integracja mogą być traktowane jako 

element globalizacji. W tym podejściu globalizacja definiowana jest jako integracja 

globalna, będąca niejako sumą procesów integracyjnych niższego, regionalnego 

stopnia
21

. Globalizacja w skali lokalnej ma występować głównie w USA, Japonii i Unii 

Europejskiej. Kolejnym podejściem, podobnym w wielu aspektach do przedstawionego 

powyżej, jest traktowanie globalizacji jako wyższego etapu regionalizacji
22

. 

 Innym możliwym ujęciem jest traktowanie regionalizmu (podział) i globalizacji 

(łączenie) jako zjawisk przeciwstawnych i konkurujących ze sobą. Ostatnim, 

kompromisowym ujęciem wzajemnych zależności między omawianymi zjawiskami jest 

wskazanie, że są one w stosunku do siebie zarówno konkurencyjne, jak i 

komplementarne. Z jednej strony konkurują ze sobą, walczą o wpływy, a jednak 
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 T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, w: Człowiek – kultura – wychowanie, pod red. F. 

Adamskiego, Kraków 1993, s. 107. 
18

 Tamże, s.109-111. 
19

 K. Szymaniec, Regionalizacja-odpowiedź na globalizację?, w: Regionalizm a globalizacja : zagrożenia, 

szanse, wyzwania : XVI międzynarodowe sympozjum naukowe Lublin 20-21 maja 2008, Lublin 2008, s. 

187. 
20

 Transformacja-Integracja-Globalizacja, pod red. S. Miklaszewskiego, Kraków 2003, s. 99. 
21

 S. Swadźba, Integracja i globalizacja a system gospodarczy. Konsekwencje dla Polski, Katowice 2007, 

s. 82. 
22

 Szymaniec, s. 191-192. 
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wzajemnie na siebie wpływają. Wypadkową tych wzajemnych zależności jest znaczący 

wpływ tych procesów na otaczającą nas rzeczywistość
23

. 

 Możliwe jest także odmienne zdefiniowanie regionalizmu. Encyklopedia 

socjologii wskazuje, że Regionalizm jest to tendencja, a także ruch społeczny oparty na 

lokalnej kulturze, lokalnych potrzebach i aspiracjach. Regionalizm miewa różne 

oblicza: od poczucia odrębności kulturowej i waloryzowania miejscowych wartości 

(zabytków, rodzimej sztuki, tradycji, gastronomii itp.) poprzez chęć kultywowania 

własnego dialektu, domagania się różnych praw dla swojej odrębności w państwie 

narodowym i ogólnie większej sprawiedliwości po postulaty autonomii czy nawet 

żądania separatystyczne
24

. 

 Praca zbiorowa Kultury tradycyjne a kultura globalna w niezwykle trafny 

sposób wskazuje na wiele cech charakterystycznych dla regionalizmu, (…) opiera się 

na przywiązaniu i miłości do swojej małej ojczyzny, do rodzinnej ziemi. Współczesny 

regionalizm związany jest między innymi z hasłem powrotu do natury i stworzeniem 

najszerszych form samorządowych, rozbudzeniem i uaktywnieniem do samodzielności i 

odpowiedzialności za swój region. Przejawia się to między innymi w zainteresowaniu 

dorobkiem duchowym i materialnym, wiedzą o własnej przeszłości, sztuce, kulturze 

działalności zmierzających do kultywowania rdzennych wartości. Jest także ruchem 

obronnym chroniącym, przechowującym i wdrażającym do kultywowania rdzennych 

wartości własnej  kultury i wspólnoty…
25

.  

Obecnie regionalizm ma inny, bogatszy charakter niż w XIX czy na początku 

XX w., kiedy jego głównym zadaniem była ochrona tożsamości i wiążącego się z nią 

systemu zachowań i wartości. Dziś cytując założenia programowe MEN (…) chodzi w 

nim przede wszystkim o dynamiczny rozwój i wzbogacanie wartości tkwiących we 

własnym środowisku. Oznacza to nie tyle ożywienie odrębności, i to dla niej samej, ale 

różnorodności jako bogactwa życia społecznego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że 

właśnie różnorodność jest bogactwem i rzeczywistym dynamizmem życia społecznego i 

całej kultury, na której opiera się ludzkie życie
26

. 
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 D. Czubala, Słowo o regionalizmie, w: Regionalizm, folklor, wychowanie, pod. red. Dionizjusza 

Czubali, Grzegorza Grzybka, Bielsko- Biała 2004, s. 6. 
25

 Tamże, s. 7. 
26

 J. Lach-Rosocha, Regionalizm w wychowaniu – nadzieje i perspektywy współczesnej edukacji, w: 

Regionalizm, folklor, wychowanie, pod. red. Dionizjusza Czubali, Grzegorza Grzybka, Bielsko- Biała 



 61 

 Europa podlega silnemu procesowi upodmiotowienia i towarzyszy temu 

dynamiczny rozwój regionalizmów, niekoniecznie związanych z Euroregionami. 

Pojawiają się nawet głosy, że przyszłość naszego kontynentu to nie Europa 

państw/ojczyzn, a właśnie Europa regionów
27

. Taka ścieżka rozwoju Starego 

Kontynentu uważana jest przez niektórych za szansę na zażegnanie nacjonalizmów i 

separatyzmów, które nieodłącznie wiążą się z regionalizmem
28

. Pojawia się możliwość, 

w moim przekonaniu stanowiąca zagrożenie, że identyfikacja globalna (z Europą, 

światem) wraz z identyfikacją regionalną zastąpią tradycyjne przywiązanie do państw 

narodowych. Uważam jednak, że żadna z tych wartości nie jest w stanie w dniu 

dzisiejszym na tyle silnie przywiązać do siebie ludzi, aby zapomnieli o swoim 

pochodzeniu. W samej UE przy podejmowaniu ważnych decyzji pojawiają się konflikty 

między państwami i narodami mającymi odmienne interesy, ponadto w ostatnich latach 

głośno bywa o zajściach wywoływanych przez muzułmańskich mieszkańców UE. 

Miłości do ziemi ojczystej i małej ojczyzny sprzyja dobrze rozwinięte 

krajoznawstwo i geografia. Polacy już od młodych lat powinni poznawać walory i 

historię swojego regionu. Dzięki temu staną się świadomymi obywatelami potrafiącymi 

docenić swoje rodzinne strony. O słuszności i skuteczności takich działań świadczy 

choćby kult ruin pozwalający poznawać Polakom historię zakazaną przez zaborców. 

Chlubną rolę na tym polu w XIX i XX w. odegrało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 

skupiające wielu ludzi zaangażowanych w rozwój idei regionalizmu
29

. 

Podobnym budującym przykładem w tej dziedzinie była dobrze pojęta i 

zrealizowana koncepcja regionalizmu, która przyczyniła się do integracji i nowej 

identyfikacji mieszkańców powojennej Polski. Wielu z nich odebrano Ojczyznę, w 

której mieszkali często od wielu pokoleń i trudno im było odnaleźć się na nowych 

terenach i niestety w nowym ustroju. Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 

we Wrocławiu (…) włożyło ogromny wysiłek w zintegrowanie dolnośląskiego 

społeczeństwa na bazie przywiązania do regionu i działalności na jego rzecz. Obecnie 

można stwierdzić, iż wysiłki tego typu doprowadziły do powstania samoświadomości 

                                                                                                                                                                          
2004, 
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regionalnej wysokiego stopnia. (…) W tej części Polski mieszka już ogromna rzesza 

ludzi emocjonalnie zainteresowanych swoją nową ojcowizną, zwłaszcza rekrutującą się 

spośród młodszych pokoleń. Uważają się oni za Dolnoślązaków i wyznacznikiem ich 

miejsca w Ojczyźnie jest właśnie Dolny Śląsk
30

. Podczas tworzenia społeczności 

regionalnej można promować pozytywne wzorce i walnie przyczynić się do budowania 

społeczeństwa obywatelskiego, czego dobrym przykładem jest Wielkopolskie 

Towarzystwo Kulturalne. Wskazuje ono, że zależy nam natomiast na współdziałaniu 

możliwie najszerszych rzeszy społeczeństwa, świadomych własnych potrzeb i 

możliwości. Ważną rolę odgrywa przy tym poczucie wspólnoty, tożsamości i 

odpowiedzialności
31

. 

Aby regionalizm prawidłowo się rozwijał to musi być odpowiednio 

eksponowany już w szkołach podczas procesu edukacji, a do tego konieczna 

kompetentna i wykwalifikowana kadra pedagogiczna i szeroki wachlarz wydawnictw 

regionalnych
32

. Organizacje turystyczno-krajoznawcze również mogą i powinny mieć 

znaczący udział w realizacji tego zadania. Ponadto istnieją liczne formy promocji 

regionu takie jak zespoły folklorystyczne kultywujące tradycje, często również stroje 

lokalne, publikacje popularno-naukowe dotyczące historii czy geografii regionu. Innym 

dobrym pomysłem jest organizowanie regionalnych świąt, obchodów np. festiwali, 

festynów, występów zespołów, kapel, kabaretów, konkursów, a także dni wina czy 

miodobrania. Takie imprezy skierowane są do szerokiej rzeszy ludzi i w prosty sposób 

łączą rozrywkę i budowanie tożsamości regionalnej. W przypadku święta miodu czy 

pszczoły dodatkowo promowane są postawy ekologiczne i uczestnicy mogą lepiej 

poznać rolę pszczoły (często od wieków odgrywającą znaczenie w regionie) w 

zachowaniu i rozwoju środowiska naturalnego. Obecnie można z powodzeniem łączyć 

promocję regionu z pracą czy hobby
33

. Utrzymywanie się dzięki odpowiednim 

zabiegom komercyjno-marketingowym propagującym produkty czy rękodzieło 

regionalne to kolejna z możliwości skutecznego budowania lokalnego patriotyzmu. 
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Zastanawiając się nad optymalną koncepcją regionu zacytować można mające 

duże osiągnięcia na niwie integracji Ziem Odzyskanych z resztą kraju Dolnośląskie 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Wskazuje ono, że dobro Polski wymaga by były to 

regiony samorządowe, decydujące w możliwie szerokim zakresie o problemach 

własnego terenu, lecz nie pozbawione koordynacji i wspomagającej roli Centrum. Jest 

to też stworzenie możliwości przejścia do regionów autonomicznych, które wydają się 

być modelem docelowym w Europie
34

. Oczywiście autonomia to musi mieć swoje 

granice i nie może kierować się w stronę szkodliwego dla Polski separatyzmu. 

Modelem docelowym regionu powinno być ukształtowanie terytorium w sposób 

respektujący przeszłość historyczną, aktualną świadomość regionalną oraz 

funkcjonujące obecnie różnorakie powiązania gospodarcze, kulturalne, społeczne. 

Biorąc pod uwagę powyższe regiony powinny w dużym stopniu odpowiadać 

historycznym, często wielowiekowym dzielnicom Polski, z uwzględnieniem oczywiście 

aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej. W toku naszych dziejów wielokrotnie 

zmieniał się podział dzielnicowy, jednak część terenów posiada silnie ugruntowaną 

tożsamość i specyfikę, w innych podmiotowość powoli się wytwarza. W wielu 

wypadkach nie sprzyjają temu administracyjne granice tworzone i modyfikowane w 

oderwaniu od historycznych i gospodarczych realiów
35

. 

W państwach współczesnej Europy poziom regionalizmu zwiększa się 

systematycznie. Szczególnie widać to w UE, która część swoich regulacji kieruje do 

regionów, zgodnie z promowaną przez siebie zasadą subsydiarności. Zasada ta 

wypływa również z nauczania kościoła katolickiego. Katechizm Kościoła Katolickiego 

wskazuje, że  socjalizacja niesie także pewne niebezpieczeństwa. Zbyt daleko posunięta 

interwencja państwa może zagrażać osobistej wolności i inicjatywie. Nauczanie 

Kościoła wypracowało zasadę nazywaną zasadą pomocniczości. Zgodnie z zasadą 

pomocniczości ani państwo, ani żadna szersza społeczność nie powinny zastępować 

inicjatywy i odpowiedzialności osób oraz instytucji pośrednich. Katechizm Kościoła 

Katolickiego określa, że zasada pomocniczości jest przeciwna wszelkim formom 

kolektywizmu. Wyznacza ona granice interwencji państwa. Zmierza do 
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zharmonizowania relacji między jednostkami i społecznościami
36

. Według niej 

społeczność wyższego rzędu nie powinna ingerować w wewnętrzne sprawy społeczności 

niższego rzędu, pozbawiając ją kompetencji, lecz raczej powinna wspierać ją w razie 

konieczności i pomóc w koordynacji jej działań z działaniami innych grup społecznych, 

dla dobra wspólnego
37

. 

Często z pozoru wydaje się, że przywiązanie do regionu i umiłowanie małej 

ojczyzny to mało znaczące dla społeczeństwa wartości. Okazuje się, że w wielu 

wypadkach dopiero wystąpienie sytuacji niebezpieczeństwa staje się katalizatorem do 

mobilizacji społecznej dla dobra społeczności lokalnej i pojawiają się liczne świadectwa 

patriotyzmu lokalnego oraz zaangażowania na rzecz regionu. Jego siłą często okazuje 

się prezentowanie trwałych wartości na tle nieustannie zmieniającego się świata. 

Monotonny obraz zestandaryzowanej i zuniformizowanej rzeczywistości silnie 

kontrastuje z niezwykłością, niepowtarzalnością i często wielkością, które oferują nam 

poszczególne regiony. Mobilizacja regionalnych sił społecznych ku realizacji 

wspólnych wartości i interesów może być wywoływana zarówno  

z pobudek defensywnych jak np. zewnętrzne zagrożenie, rywalizacja oraz ofensywnych 

np. ambicja, duma
38

. Regionalizm kryje w sobie wiele pozytywnej energii i 

zaangażowania ludzkiego, dzięki czemu odpowiednio ukierunkowany może dobrze 

służyć Polsce. 

Znaczny zakres autonomii dla regionów powinien realizować się w 

odpowiedzialności za określone segmenty życia społecznego i gospodarczego realizując 

przyjęte programy uwzględniające specyfikę danego obszaru. Regiony w Europie 

Zachodniej zdobywają coraz silniejszą pozycję, głównie dzięki swojej jednolitości 

etnicznej, kulturowej i często historycznej
39

. Mimo rozwoju regionalizmu w skali 

europejskiej w wielu ważkich kwestiach niezbędne jest istnienie państwa i rządu, 

choćby w takich obszarach dotyczących już samego zjawiska regionalizmu jak 

monitorowanie polaryzacji regionów, polityka regionalna czy zadania stricte 

ogólnokrajowe. Proces decentralizacji i przekazywania kompetencji (oczywiście wraz z 
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odpowiednimi subwencjami środków do ich realizacji) musi być zaplanowany w 

odniesieniu do pomyślności całego kraju, zachowany powinien zostać prymat interesu 

państwowego nad partykularyzmem regionalnym. 

 Idea tworzenia regionów w skali europejskiej ma już ponad półwieczną tradycję, 

jej początki sięgają roku 1958. Wśród unijnych dokumentów prawnych regulujących to 

zagadnienie wymienić należy m.in. Europejską Konwencję Ramową o Współpracy 

Transgranicznej z 1980 r., Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego z 1985 r., 

Europejską Kartę Regionów Granicznych i Transgranicznych z 1995 r. Pierwszy 

euroregion powstał na pograniczu Niemiec i Holandii. Polskie doświadczenia w tej 

dziedzinie sięgają wiele lat wcześniej niż rok 2004, tj. przystąpienie Polski do UE. 

Pierwszy euroregion na polskiej granicy powstał w 1991 r., otrzymał nazwę Nysa i 

obejmował ponadto terytoria Czech i Niemiec. Powstawanie euroregionów często 

wywoływało sprzeciw i kontrowersje, nie tylko w Polsce (szczególnie euroregion 

Karpaty), ale również na Węgrzech, Ukrainie, Słowacji czy Rumunii
40

. Obecnie 

terytorium Polski obejmuje 16 euroregionów, jako ciekawostkę nadmienię, że w 2001 r. 

powstał Euroregion Dobrawa jednak w rzeczywistości nie rozpoczął funkcjonowania i 

w 2004 roku zakończył istnienie
41

. 

Euroregiony dają liczne możliwości rozwoju, integracji ich terytoriów 

podzielonych przez granice państwowe oraz kształtowania dobrosąsiedzkich relacji. 

Ponadto regionalizacja w skali UE może być odpowiedzią na negatywne skutki 

globalizacji. Po ostatnich rozszerzeniach w UE pojawiły się biedniejsze państwa i 

różnice w poziomie rozwoju poszczególnych regionów znacząco się pogłębiły
42

. Przed 

Wspólnotą stoi trudne i długotrwałe zadanie pogłębiania procesów integracyjnych i 

niwelowanie różnic między poszczególnymi prowincjami. Jednak należy pamiętać 

również o problemach i konfliktach istniejących na pograniczach, często związanych z 

wzajemnymi roszczeniami terytorialnymi czy mniejszościami narodowymi 

zamieszkującymi te tereny
43

. Ponadto identyfikacja mieszkańców z euroregionami nie 
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może odbywać się kosztem Polski. Pamiętać należy, że tradycyjny polski regionalizm a 

regionalizm europejski XXI w. to dwa różne pojęcia. Musimy wypracować własny, 

kompromisowy model regionalizmu, pamiętając o tym, że tylko dobry, świadomy i 

patriotyczny Polak będzie dobrym Europejczykiem i tylko taka postawa może wnieść 

wiele wartości do kultury europejskiej
44

. 

Należy wyznaczyć jasne granice między lokalnym patriotyzmem i umiłowaniem 

małej ojczyzny, a separatyzmem uderzającym w polską rację stanu. Regionem 

borykającym się z problemem ruchu autonomicznego jest Śląsk. Spotkać można dwie 

skrajne postawy wśród mieszkańców Śląska, pierwszą reprezentuje m.in. Tadeusz 

Kijonka, będący redaktorem naczelnym miesięcznika Śląsk, komentując wyniki 

Narodowego Spisu Powszechnego Jestem Ślązakiem od pokoleń, ale byłem przeciwny 

inicjatywie powołania Związku Ludności Narodowości Śląskiej, bo uważam, że nie ma 

żadnej sprzeczności w tym, że ktoś czuje się Ślązakiem i Polakiem jednocześnie. Na 

deklarację o przynależności do narodowości śląskiej złożyły się protest przeciwko 

degradacji Śląska, poczucie długotrwałej krzywdy i marginalizacji
45

. Profesor 

socjologii Marek Szczepański wskazał rozczarowanie transformacją jako głównym 

powodem deklarowania odrębności przez Ślązaków. Ponadto wskazał na bardzo ważną 

kwestię z punktu widzenia prawidłowego kształtowania regionalizmu, tj. rozczarowanie 

recentralizacją państwa. Owszem, nastąpiło przekazanie części uprawnień w dół, ale w 

ślad za tym nie nastąpiło przekazanie potrzebnych na wykonanie zadań pieniędzy. 

Coraz więcej osób to widzi, no i mamy efekty. Prawidłowo prowadzona decentralizacja 

musi konsekwentnie i harmonijnie przekazywać zarówno kompetencje i obowiązki, jak 

i odpowiednie środki finansowo-administracyjne do ich realizacji. W przeciwnym 

wypadku pojawia się rozdźwięk, mogący powodować poważne konsekwencje jak ma to 

miejsce na Śląsku. Skrajnie odmienną postawę, szkodliwą dla państwa polskiego 

prezentuje lider RAŚ Jerzy Gorzelik, który stwierdza jestem Ślązakiem, nie Polakiem. 

Moja ojczyzna to Górny Śląsk. Nic Polsce nie przyrzekałem, więc jej nie zdradziłem. 

Ponadto Jerzy Gorzelik prezentuje swoją koncepcję rozwoju autonomii Śląska. Naszym 

celem jest autonomia Górnego Śląska, potem przekształcenie Polski w kraj federacyjny. 

Na koniec – zlikwidowanie granic w Europie i stworzenie federacyjnego państwa 
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europejskiego na wzór Stanów Zjednoczonych. Państwa narodowe muszą zniknąć
46

. 

Niestety taka postawa jest szkodliwa dla Polski i wprost wskazuje na separatyzm 

(będzie o nim mowa niżej). Pozostaje mieć nadzieję, że takie poglądy pozostaną 

marginesem politycznym, ponieważ oprócz szkodliwości dla Polski, mogłyby przynieść 

wiele złego dla samego Śląska. Biorąc pod uwagę przykład Kosowa i jego problemów, 

którym nie może zaradzić finansowa pomoc międzynarodowa można mieć obawy 

nawet o gospodarcze podstawy istnienia odrębnego Śląska. W moim przekonaniu 

kultywowanie tradycji i folkloru jest jak najbardziej pożądaną postawą i należy ją 

wspierać, natomiast powinno się dystansować od skrajnych poglądów, przed którymi 

przestrzega artykuł. 

Należy wskazać, że odrębności i swoista kultura Górnego Śląska nie wypełnia 

przesłanek będących podstawą do uznania odrębnej narodowości śląskiej. Posiadane 

cechy tj. zwyczaje, tradycja i gwara pozwalają określić Ślązaków jako odrębną grupę 

etniczną. Przez wieki Śląsk należał do obcych organizmów państwowych i miało to 

znaczny wpływ na etnicznie polską ludność tych terenów. W okresie II RP mimo 

postępującego zbliżenia i integracji z państwowością polską istniała autonomia Śląska, 

obradował Sejm Śląski, a także na w latach 1922-1937 obowiązywała konwencja 

genewska pozwalająca na trwanie ustawodawstwa niemieckiego
47

. Idea autonomii 

(choć różnie rozumianej i raczej dotyczącej jedynie większej niezależności w ramach 

państwa polskiego) z różnym nasileniem przewija się w ostatnim okresie wśród różnych 

środowisk na Śląsku. 

Problem odrębności Śląska czy koncepcje tworzenia narodowości śląskiej 

wywołują liczne kontrowersje m.in. dotyczące próby rejestracji Związku Ludności 

Narodowości Śląskiej. Po 7 latach trwania sporu w 2004 r. Wielka Izba Trybunału Praw 

Człowieka w Strasburgu uznała (ostateczny wyrok), że polskie sądy zgodnie z prawem 

odmówiły rejestracji Związku Ludności Narodowości Śląskiej
48

. 

Określając podłoża i elementy separatyzmu wskazać należy na naturalne 

tendencje grup etnicznych do zachowania swojej kultury czy dialektu w ramach danego 

państwa ocenić należy pozytywnie i wspierać jako ubogacający regionalizm. Jednak 
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jeśli dążenia te przeradzają się w postulaty autonomiczne czy partykularystyczne wtedy 

zaczyna się niebezpieczne zbliżenie do separatyzmu politycznego. Dąży on poprzez 

swoje liczne struktury organizacyjne do uzyskania odrębności. Podkreślając nieustannie 

istniejące odrębności kieruje się ku utworzeniu odrębnych okręgów autonomicznych 

czy w perspektywie nawet do odrębnej państwowości (początkowo w silnym związku z 

państwem macierzystym)
49

. Na szczęście w chwili obecnej na Śląsku sytuacja nie jest 

tak rozwinięta i jest prawdopodobne, że nie dojdzie tam do rozwoju znaczącego 

separatyzmu, jednak należy bacznie obserwować sytuację. Obecny czas w historii 

Europy sprzyja podkreślaniu różnorodności i rozwojowi ruchów autonomicznych. 

Niebezpieczny precedens w postaci Kosowa powinien uczulić Polskę na możliwość 

takich wydarzeń w najbliższej historii. W 2008 roku mimo sprzeciwu Serbii Kosowo 

ogłosiło niepodległość, ma ono jednak jeszcze długą drogę do przebycia, a na dzień 

dzisiejszy znaczna pomoc finansowa nie spełniła pokładanych w niej nadziei
50

. 

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, poza pozytywami dynamicznego 

rozwoju nauki i techniki istnieją negatywne aspekty społeczeństwa masowego, 

podważane są tradycyjne wartości, państwa narodowe. Przed takimi zjawiskami należy 

się bronić, drogą do tego jest m.in. regionalizm. Rozumiany jako kultywowanie 

tradycji, miłość do małej ojczyny, ubogacający kulturę narodową i budujący 

społeczeństwo obywatelskie dbające o Polskę. Państwa narodowe nie odchodzą do 

historii, ponieważ zarówno mniejszy region, jak i duża Europa czy świat nie są na tyle 

mocną identyfikacją dla przeciętnego człowieka. Konflikty w ramach samej już UE 

wskazują na odmienność interesów Polaka, Niemca, Francuza itp. i to zawsze 

przynależność narodowa i państwowa wskazuje na punkt ciężkości. Należy promować 

regionalizm i wspierać liczne inicjatywy w tym zakresie, mając jednak na uwadze 

niebezpieczeństwo pojawiania się separatyzmów. Dzięki temu regionalizm dla Polski w 

XXI w. może okazać się dużą szansą na rozwój i zachowanie tożsamości w globalnej 

wiosce.
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Krystian Zdziennicki 

 

 

„Szwedy, co prowadzieli wojne z Polakami beli okrutne…” czyli wojna o Ujście 

Wisły ukazana w podaniach ludowych mieszkańców ziemi sztumskiej. 

 

W poniższym artykule chciałbym przedstawić losy wojny o Ujście Wisły na 

ziemi sztumskiej, ukazane w spisanych przez Władysława Łęgę podaniach ludowych, 

czyli opowieściach ludności, których treść stanowi jakieś zdarzenie związane z danym 

regionem i jest oparte zwykle na legendzie, czy micie
1
. Po pierwsze, zamierzam 

skonfrontować informacje przekazywane drogą ustną przez mieszkańców tej ziemi z 

faktami historycznymi oraz pokrótce przedstawić dzieje ziemi sztumskiej w powyższym 

okresie. Z drugiej strony temat ten jest znacznie szerszy, gdyż pokazuje nam 

świadomość historyczną Polaków mieszkających na Powiślu w I poł. XX w. Dlatego 

też moim zdaniem źródła, które wykorzystam również odnoszą się do czasów zaboru 

niemieckiego, a nie tylko jak mogłoby się wydawać do historii wojen XVII w. Zatem 

jest to przyczynek do badań nad kulturą duchową ludności polskiej zamieszkującej 

okolice Sztumu do 1945 r. Ponadto, gdyby przyjąć, że owi Szwedzi są utożsamiani z 

współmieszkającymi Niemcami można stwierdzić, że ukazane są tam relacje polsko-

niemieckie.  

W tym miejscu należałoby również poświęcić kilka słów osobie, która spisała 

owe podania ks. Władysławowi Łędze. Urodził się on 4 VI 1889 r. w Miranach jako syn 

Izydora oraz Franciszki z Frankiewiczów. Jego ojciec był nauczycielem. W 1910 r. 

młody wówczas Władysław ukończył Gimnazjum w Rogoźnie Wlkp., a następnie 

kontynuował naukę w seminarium duchownym w Pelplinie, gdzie po czterech latach 

przyjął święcenia kapłańskie. Na tym nie poprzestał swojej edukacji, gdyż już po 

pierwszej wojnie światowej kontynuował studia w zakresie etnologii i archeologii na 

Uniwersytecie w Poznaniu. Tam uzyskał tytuł doktora na podstawie pracy „Kultura 

Pomorza we wczesnym średniowieczu na podstawie wykopalisk”. Jego promotorami 

byli: prof. Jan Stanisław Bystroń i prof. Józef Kostrzewski. Ponadto udzielał się 

społecznie oraz sprawował szereg funkcji kościelnych. Poza tym działał na niwie nauki 
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w Toruńskim Towarzystwie Naukowym. Zmarł 2 VII 1960 r. w Sopocie
2
. W 2006 r. 

przy rodzinnym kościele parafialnym w Postolinie upamiętniono tą wybitną postać 

popiersiem, pod którym zapisano: Śpieszmy się, słuchajmy opowieści ludu, zanim on je 

zapomni. To zdanie jest niezwykle trafne, gdyż charakteryzuje tego wybitnego 

etnografa, który wysłuchał owych opowieści i na ich podstawie napisał m.in. dzieło pt. 

„Ziemia Malborska. Kultura ludowa”. Z racji tego, że specjalnie się on gwarą nie 

zajmował, to też swoje teksty podaje w pisowni półliterackiej, co niekiedy zamazuje 

cechy gwarowe. Jednakże autor stara się podawać pewne wyrazy w pisowni fonetycznej 

tj. dialekcie malborskim, przez autochtonów zwanym stumską movo (Sztum był 

wówczas duchową stolicą oraz najbardziej polskim miastem, z kolei Malbork jako 

najbardziej zniemczone miasto był symbolem zaborcy), która jest podobna zarówno do 

mowy Kaszubów, Kociewiaków, Mazowszan oraz mieszkańców ziemi chełmińskiej
3
. 

Warto dodać, że praca Łęgi została pozytywnie oceniona przez środowisko naukowe, a 

w szczególności została doceniona przez Bronisława Nagla
4
. 

Obecność Szwedów na ziemi sztumskiej w latach 1626-1629 miała niewątpliwie 

charakter militarny. 6 lipca 1626 r. wojska szwedzkie wylądowały w Piławie, a 

następnie rozpoczęły marsz na południe
5
. Król Szwecji Gustaw Adolf chciał przejąć 

tereny nad Bałtykiem w celu opanowania basenu Morza Bałtyckiego. Wojna ta miała 

przynieść mu panowanie nad ujściem Wisły wraz z Gdańskiem, a z kolei to wszystko 

miało zapewnić Szwecji wielkie dochody, które „Lew Północy” wykorzystałby na 

działania militarne podczas wojny 30-letniej wymierzonej przeciw Habsburgom
6
. 

Działania wojenne tego konfliktu zbrojnego trwały do momentu zawarcia rozejmu w 

Starym Targu (Altmarku), który został przedłużony w 1635r. w Sztumskiej Wsi 

(Sztumdorfie).  
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Szwedzi miasto Sztum zdobyli już 20 lipca 1626 r. Następnie pozostawili na 

zamku 200 osobowy garnizon żołnierzy
7
. Jednakże w tradycji ludowej miasto miało 

zostać nie zdobyte przez agresora. W podaniu pt. „O Szwedach oblegających zamek 

sztumski” mieszkańcy głosili, że kiedy Szwedzi dotarli pod Sztum i rozpoczęli 

oblężenie zamku, który bół mocno obwarowany murami i strzeżony przez jeziora, co so 

do dziś dnia kele niego
8
. Rzeczywiście trzeba przyznać, że do tego momentu głoszone 

informacje są zgodne z prawdą historyczną. Jednakże dalsza cześć podania znacznie od 

niej odbiega. Szwedzi nie musieli podejmować się tak radykalnych działań, aby głodem 

pokonać Polaków. Wówczas jednak głoszono, że szturm zamku wyglądał następująco: 

Szwedy pocieszali się, że głodem wymorzo Polaków. I w zamku brak już beło 

wszystkiego, ale Polaki się nie deli(poddali) eno chcieli Szwedów oszukać. Znaleźli u 

jedyny kobiety
9
 szynke i troche grochu. Wzieni to kobiecie i wepchnęli szynke z grochem 

do armaty i wystrzeleli naprzeciwko Szwedom. Jak Szwedy obaczeli, że Polaki tyle majo 

eszcze żywności, że szynkami i grochem strzelajo, stracieli nadzieje wygłodzenia 

Sztumu
10

. Powyższa legenda kończy się tym, że Szwedzi opuścili miasto ze słowami 

Chocbym sietem lat tu siedzieli, nic nie wskóramy
11

. Powyższe podanie nie jest 

odosobnionym przypadkiem, gdzie w kulturze ludowej krążyły wieści o podobnych 

sytuacjach. Analogiczna legenda powstała również w okolicach Ojcowa. Opowieść ta 

była głoszona przez mieszkańców wsi Mirany, a została spisana w 1913 r.
12

. W czasach 

zaborów prawdopodobnie krzepiła serca Polaków, którzy w trudnej sytuacji według 

tradycji mieli potrafić przechytrzyć wroga i wyjść z opresji bez szwanku.  

Po zajęciu ziemi sztumskiej przez Szwedów tereny te zostały pominięte w 

działaniach militarnych. Szwedzi w tym okresie fortyfikowali zdobyte zamki, sypali 

szańce m.in. w okolicy Benowa oraz umacniali swoje pozycje
13

. Łęga z kolei 

przedstawił podanie ludowe opisujące jak Szwedzi obchodzili się z Polakami w czasach 

okupacji. Znamienne jest jego pierwsze zdanie Szwedy, co prowadzieli wojne z 

Polakami, beli okrutne
14

. Rzeczywiście sytuacja nie była aż taka zła, gdyż poza 
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opłatami kontrybucyjnymi ściąganymi przez władcę szwedzkiego ludność nie 

odczuwała aż tak bardzo obecności najeźdźcy. Żołnierze szwedzcy nie mogli bezkarnie 

grabić i palić, nawet kury ani wiązki siana nie wolno mu było wziąć bez zapłaty
15

. 

Etnograf ziemi malborskiej jednak spisał: Oni ludziom wbijeli drzazgi za pazury, łapeli 

ludzi, jeden trzymał a drugi wlewał do gęby gnojówkę, paleli kościoły, bodaj kościół w 

Mikołajkach też zniszczeli. Jak Szwedy noco maszerowali, Abo szukeli ludzi, świecieli 

sobie zapalonemi wiechciami ze słomy. Mówio ludzie , że przed Szwedem to sie nikt 

ukryć nie móg, bo jak on obaczół do zwierciadła to wszystko widział. Aby ludzi oszukać 

udaweli oni Polaków i wołeli: Kaśka, Maryśka pódźta, Szwedy uż poszli. Eszcze jak 

odchodzili, to grozieli, że jak wróco to nawet dziecka nie ostawio żywego w kolebce
16

. 

Również należy dodać, że pod koniec XIX wieku popularne było właśnie powiedzenie: 

Wychodź Kaśka Maryśka już tych Szwedów djabli wzięli
17

. Jednakże, gdyby założyć, że 

Szwedzi byli utożsamiani z Niemcami, to można stwierdzić, że to podanie genialnie 

ukazuje stosunki autochtonicznej ludności polskiej z niemiecką. XIX wieczne (do końca 

I wojny światowej) Prusy Zachodnie, w tym ziemię sztumską zamieszkiwali wyznawcy 

3 wyznań: katolickiego, protestanckiego i mojżeszowego. Katolikami byli z reguły 

Polacy, a protestantami Niemcy, wśród których byli również katolicy
18

. Szwedzi byli 

luteranami. Warto tutaj dodać, że powyższe podanie zostało spisane w Pierzchowicach 

w 1930 r.
19

. W miejscowości, gdzie w czasie plebiscytu, który przeprowadzono 11 lipca 

1920 r. ludność, tj. 147 na 193 głosujących, opowiedziała się w zdecydowanej mierze 

za przynależnością do państwa polskiego
20

. 

Do starcia zwanego w polskiej historiografii bitwą pod Trzcianą lub 

Trzcianem
21

, a w szwedzkiej pod Sztumem doszło 27 czerwca 1629 r.
22

. Na całość 
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batalii składają się 3 potyczki podczas, których uciekające wojska szwedzkie 

dowodzone przez króla Gustawa II Adolfa poniosły klęskę z oddziałami polskimi 

hetmana polnego koronnego Stanisława Koniecpolskiego oraz cesarskimi gen. Jana 

Jerzego Arnheima (Arnima)
23

. Wiktoria wojsk polskich była chlubą dla autochtonów, 

którzy opowiadali sobie: W Trzcianie przy jeziorze , pod lasem ugodzieli sie Polaki i 

Szwedy. Ale pierw się długo bieli. Dopiero jak król szwedzki Gustaw Adolf spad z konia 

i sie zabiół, Szwedy przesteli wojować. Trochę więcej informacji o szczegółach bitwy w 

świadomości mieszkańców Łęga umieścił w legendzie pt. „Gustaw Adolf gubi 

kapelusz” umieszczonej w książce pt. Legendy Pomorza, która powstała już po II 

wojnie świtowej. Akcja opowiadania toczy się już w ostatniej fazie bitwy. Do 

szwedzkiego króla przybywa adiunkt ze złą informacją o tym, że przegrali batalię, 

dlatego muszą się wycofać. Na to jednak nie przystał dumny „Lew Północy”. Wtem 

żołnierz ostrzegał władcę, że może zostać wzięty do niewoli, więc zatroskany o swoją 

osobę Gustaw miał w popłochu opuszczać pole bitwy. W czasie tej ucieczki jego 

kapelusz miał rzekomo zahaczyć o rosochatą sonę i spaść na ziemie. Nie zatrzymał się, 

aby szukać kapelusza tak, aby zdołać umknąć
24

.  

W rzeczywistości bitwa składała się ze starć: nad rzeką Liwom w okolicy 

Szadowa, pod Trzcianem, Straszewem i Pułkowicami, w których Polacy odnieśli 

druzgocące zwycięstwo wykorzystując głównie wojska konne. Walka trwała, aż do 

zmroku
25

. Należy również wspomnieć, że w czasie tego zajścia królowi szwedzkiemu 

udało się uniknąć śmierci lub niewoli
26

. Dość enigmatycznie na dzień po bitwie pisał o 

tym do króla Zygmunta III Wazy hetman Koniecpolski od więźniów wiadomość jest, że 

był w wielkiem niebespieczeństwie
27

, podobna informacja, choć trochę pełniejsza została 
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Wojskowy”, R. X(LXI), 2009, nr 4(229), s. 155-158. 
24

 Łęga, Legendy Pomorza, Gdynia 1958, s. 181-182. 
25

 Korytko, s.27. 
26

 Z. Anusik, Gustaw II Adolf, Wrocław 1996, s. 153. 
27

 S. Koniecpolski, Od Pana Hetmana do Króla Jego Mości z pod Nowejwsi na pobojowisku, dnia 28. 

Czerwca, w: S. Przyłęcki, Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku, 

Lwów 1842, s. 156. 
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podana przez Jana Zawadzkiego powiadają niektórzy, że i Gustaw miał być postrzelony, 

ale o tem jeden Francus pojmany twierdzi; to pewna, że między armatą był, kiedy już 

kornety nasze i chorągwie insze kornety nieprzyjacielskie przed sobą pędziły
28

. Trochę 

więcej na ten temat zostało zapisane w relacji z bitwy zgodnie z którą Lew Północy 

miałby zostać postrzelony a w ferworze walki miał zgubić swój kapelusz i rapier: 

zgadzają się i na to więźniowie, że Gustaw postrzelony w miejsce znać szkodliwe. 

Kapelusz Gustawów jest w obozie cudzoziemskim, także pochwy od rapiru z pendetem. 

Jest tedy Panu Bogu dziękować, że hardość tego nieprzyjaciela stłumił
29

. Król nie został 

zabity jak głosili mieszkańcy, choć była ona dla niego ciężkim doświadczeniem, gdyż 

przyznał, że było to według niego „gorąca łaźnia” jakiej  nigdy jeszcze nie zaznał
30

. 

Ważnym wydarzeniem były również rokowania pokojowe w Starym Targu, 

zakończone 26 IX 1629 r. podpisaniem rozejmu. W tym dyplomatycznym wydarzeniu 

oprócz zwaśnionych stron swój udział mieli dyplomaci: francuscy i angielscy oraz 

pośrednicy brandenburscy. Ogólnie rzecz biorąc był to niekorzystny traktat dla 

Rzeczpospolitej, który miał trwać przez 6 lat
31

. Niestety nie jest znane żadna podanie 

opisujące to wydarzenie. Moim zdaniem wynikać to może z tego, że traktat był 

zdecydowanie niepomyślny dla strony polskiej przez co nie był zapamiętany przez 

miejscową ludność. Miejsce podpisania tego aktu nie było ponadto w żaden sposób 

upamiętnione aż do 2009 r. kiedy postawiono w miejscowości symboliczny głaz.  

6 lat minęło szybko, dlatego mieszkańcy ziemi sztumskiej po raz kolejny byli 

świadkami kolejnych zmagań dyplomatycznych. Rokowania pokojowe prowadzono w 

Sztumskiej wsi od 24 V 1635 r. Przez niemal 4 miesiące trwały rozmowy, w których 

udział brali Szwedzi i Polacy, a także mediatorzy z Francji, Anglii i Holandii. Finalnie 

12 IX 1635 r. podpisano zdecydowanie bardziej korzystny rozejm na 26 lat. 

Mieszkańcy Sztumskiej Wsi po 300 latach od zawarcia rozejmu pamiętali o tym 

znacznym w historii Rzeczpospolitej wydarzeniu. Autochtoni głosili na początku XX 

wieku: W Sztumskiejwsi pogodzieli sie Szwedy, Polaki i Mniemcy i na znak zgody król 

polski, szwedzki i mniemiecki  jedli tu obiad i postanowieli, że ludzie ze Sztumskiejwsi 

                                                           
28

 J. Zawadzki, Od P. Jana Zawadzkiego do Xiędza kanclerza koronnego (Jakuba Żadzika), z obozu pod 

Nowąwsią, dnia 28. Czerwca 1629, w: Przyłęcki, dz. cyt., s 157.  
29

 Relacja bitwy trzciańśkiej posłana od  P. Hetmana, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, t. 9, 1937, z. 3,  

s. 431. 
30

 Korytko, s. 28. 
31

 Tamże. 
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nie brukoweli płacić podadków. Na tem miejscu postawieli kamień duży, który sięga aż 

pod kościół i eszcze tera tam je (Sztumska Wieś 1913)
32

. Widać tutaj proste myślenie 

Polaków, którzy dopowiedzieli historię o zjedzeniu obiadu na znak zgody. Ponadto 

prawdopodobnie mieszkańców wsi nie spotkał przywilej ekonomiczny w postaci 

zwolnienia z podatków. W tym miejscu warto się przyjrzeć, dlaczego wśród stron 

wymienia się Niemców. Śmiem twierdzić, że wynika to z tego, że mieszkańcy 

zauważyli, że wydarzenie to nie jest obojętne Niemcom. Dowodem na to może być to, 

że w 300 rocznicę zawarcia rozejmu (1935 r.) postawili oni znacznie większy głaz z 

niemiecką inskrypcją. 

Reasumując należy zwrócić uwagę, że podania ludowe, czy legendy nie zawsze 

mają na celu ukazanie prawdy historycznej, często znajdujemy w nich tzw. drugie dno. 

Moim zdaniem omówione przeze mnie ludowe opowieści odzwierciedlają sytuację z 

początków XX wieku. Pokazują zarazem wiedzę historyczną, świadomość narodową 

oraz stosunki ówczesnych autochtonów: Polaków z Niemcami. Podania te bardziej 

krytycznie odnoszą się do Szwedów w momentach nasilonej akcji germanizacyjnej. 

Warto dodać, że mogą również stanowić uzupełnienie nad badaniami wojen polsko-

szwedzkich, gdyż ukazują jak były one postrzegane po 300 latach przez potomków 

naocznych świadków. Opowieści te są dowodem, że wydarzenia z XVII wieku nie były 

zapomniane przez miejscową ludność. Niestety nie zachowały się legendy z czasów 

wcześniejszych i nie można porównać zmian jakie w nich zachodziły na przestrzeni 

wieków. Warto dodać, że dotychczas powyższe podania nie były analizowane przez 

historyków, ani pod kątem wojen polsko-szwedzkich, ani okresu zaborów. 
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Tablica upamiętniająca rozejm w Starym Targu (fot. K. Zdziennicki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamień upamiętniający rozejm w Sztumskiej Wsi (fot. K. Zdziennicki) 

 

 

 

 

 

 

 

Rycina przedstawiająca Sztum wraz zamkiem z 1628 r. wykonana przez Abrahama 

Boota. 
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Jakub Zielant 

Uniwersytet Wrocławski  

 

 

Otoczenie księcia Bolesława III Rozrzutnego: studium prozopograficzne – 

przyczynek do badań nad elitami średniowiecznego Śląska 

 

 Chociaż dzieje Śląska są tematem niezwykle chętnie podejmowanym we 

współczesnej historiografii, a wiele zagadnień dotyczących ziem nad Odrą zostało 

dogłębnie przeanalizowanych, to wydaje się, że idea szczegółowego opracowania 

otoczenia piastowskich książąt wciąż czeka na realizację. W ostatnich latach Śląsk stał 

się tematem zaledwie kilku prac z zakresu zbiorowej biografii
1
, jednak tylko kilka z 

tych publikacji porusza temat najbliższego otoczenia panującego
2
. Nieco lepiej sytuacja 

wygląda w odniesieniu do pozostałych obszarów Polski
3
, chociaż i tu nie spotkamy zbyt 

wielu pozycji odwołujących się w swojej konstrukcji i metodzie badawczej do 

tworzenia szerszego obrazu grup społecznych. Niemniej, na tle krajowego rynku 

wydawniczego, elity dworskie na Śląsku jawią nam się jako obszar wyjątkowo 

zaniedbany. Należałoby zadać pytanie "jak to się stało, że tak doskonale rokujący z 

perspektywy badawczej temat znalazł się po za obszarem zainteresowania 

historyków?". Odpowiedź wydaje się dość oczywista - polityka władz po 1945 r. w 

połączeniu z obawą przed dojściem do "niepoprawnych politycznie" wniosków (mam tu 

na myśli wszelkie konkluzje zmierzające do ukazania związku książąt piastowskich i 

ich dworów z Rzeszą Niemiecką) skutecznie odstraszała badaczy od podejmowania tak 

                                                           
1
 Por. S. Jujeczka, Duchowni średniowiecznej Legnicy . Studium prozopograficzne nad klerem 

diecezjalnym,  Legnica 2006; C. Zonta, Schlesische Studenten an italienischen Universitäten: Eine 

prosopographische Studie zur frühneuzeitlichen Bildungsgeschichte, Köln 2004. 
2
Por.  I. Panic, Raciborskie otoczenie księcia Władysława Opolskiego (124 –1281) „Zeszyty 

Raciborskie”, 4, 1984; E. Ligęza, Dwór i otoczenie Henryka IV Prawego 1270–1290, „Sprawozdania z 

Posiedzeń Komisji Naukowych PAN”, 19, 1975; A. Doroszewska, Otoczenie Henryka Brodatego 

Jadwigi jako środowisko społeczne, „Prace Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego”, 7, 

1978. 
3
 T. Nowicki, Plebani Archidiakonatu Pomorskiego W XVIII Wieku: Studium Prozopograficzne, Lublin 

2008;  A. Supruniuk, Otoczenie księcia mazowieckiego Siemowita IV (1374-1426): studium o elicie 

politycznej Mazowsza na przełomie XIV i XV wieku, Warszawa 1998; K. Bruski, Lokalne elity rycerstwa 

na Pomorzu Gdańskim w okresie panowania zakonu krzyżackiego: studium prozopograficzne, Gdańsk 

2002; M. Dorna, Bracia zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228-1309: studium prozopograficzne, 

Poznań 2004; M. Sumowski, Duchowni diecezjalni w średniowiecznym Toruniu. Studium 

prozopograficzne, Toruń 2012; S. Szybkowski, Studia z genealogii i prozopografii polskiej szlachty 

późnośredniowiecznej, Gdańsk 2003. 
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„drażliwego” tematu. Luka, jaka w polskiej historiografii powstała na skutek tej 

"jedynie słusznej koncepcji",  nigdy, co jest dość zdumiewające biorąc pod uwagę 

przemiany jakie zaszły po 1989 roku, nie została należycie zagospodarowana. 

 Stajemy zatem przed szansą całkowicie nowego, rzekłbym innowacyjnego, 

ukazania otoczenia piastowskich książąt – perspektywa stworzenia zbiorowego portretu 

osób z otoczenia księcia, w połączeniu z analizą przemian jakie zachodziły w owym 

środowisku, i umiejętne zarysowanie tła historycznego, pozwolą spojrzeć na osoby 

tworzące ówczesne elity nie tylko przez pryzmat pochodzenia, kariery, wykształcenia 

czy powiązań rodzinnych, ale  zobrazują też przemiany zachodzące w najbliższym 

otoczeniu panującego. Problematyka badawcza pracy nie powinna ograniczać się 

jedynie do ukazania wspomnianych zjawisk – wydaje się, że równie istotne w procesie 

tworzenia zbiorowego portretu elit jest ukazanie ich obrazu na tle wydarzeń 

politycznych. Pominięcie tak ważnego aspektu życia dworu z pewnością nie znalazłoby 

uznania w gronie specjalistów, a i poziom merytoryczny samej pracy uległby 

znaczącemu obniżeniu.  

 Prozopograficzny charakter pracy implikuje metody badawcze i kolejność 

działań jakie musimy podjąć aby stworzone opracowania wyczerpało wszelkie 

znamiona naukowości i wniosło trwały wkład w dotychczasowy stan wiedzy na temat 

średniowiecznych dziejów Śląska. Pierwszym krokiem, jaki zdaje się być niezbędny, 

jest szczegółowa analiza życiorysu samego Bolesława, pozwoli to na dokładne 

określenie obszarów poszukiwań w jakich będziemy poruszać się podczas naszej pracy 

(chociaż nie jest wykluczone, że poszukiwania mogą zaprowadzić nas poza obszar ujęty 

w niniejszej pracy) niemniej, powyższa analiza powinna doprowadzić nas do 

konkretnych źródeł historycznych a poprzez zawarte w dokumentach informacje (np. 

listy świadków, darowizny, nadania, przywileje) będziemy w stanie zacząć tworzyć 

obraz książęcego otoczenia. 

  Chociaż analiza problemu badawczego stwarza kuszące perspektywy pracy z 

ogromną ilością materiału źródłowego (co nie jest normą w przypadku mediewistyki) to 

należy pamiętać, że część dokumentów z pewnością została opracowana w licznych 

wydaniach źródłowych i to właśnie z tymi opracowania powinniśmy najpierw się 

zapoznać. Dla naszych poszukiwań kluczowym zbiorem źródeł wydaje się być, 

opracowany już wiele lat temu, Codex Diplomaticus Silesiae. Z tego opracowania 
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szczególnie interesować będzie nas 3 cz. 7 tomu, a także tom 8, 9, 11, 16, 18, 22, 29 i 

33
4
.  Dokumenty z lat nieujętych w niemieckich wydaniach źródeł znaleźć można w 

zbiorze Regestów Śląskich opracowanych niegdyś przez polskich badaczy
5
.   

 Wstępna analiza życiorysu Bolesława pozwala przypuszczać, że na interesujące 

informacje będziemy mogli natrafić także w innych zbiorach dokumentów. Na 

szczególną uwagę zasługuje w tym miejscu pierwszy tom Kodeksu dyplomatycznego 

Małopolski (dokumenty z lat 1178–1386) oraz tom drugi i trzeci  (dokumenty z lat 

1153–1333 i z lat 1333–1386). Ostatnim z kodeksów, jaki na tym etapie pracy wydaje 

się być przydatny dla naszych rozważań, jest Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, a w 

szczególności jego tom pierwszy (lata 984–1287) tom drugi (lata 1288–1349) tom trzeci 

(lata 1350 – 1399) tom IV (suplement obejmujący dokumenty z lat 1065–1393) tom VI 

(lata 1174–1400) oraz tom XI (lata 1225–1444). Z wydań bliższych czasom nam 

współczesnym z pewnością nie można zapominać o katalogu dokumentów 

znajdujących się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu
6
 – i chociaż w tym 

wypadku interesować nas będą głównie tomy 1–4, to i w zbiorze obejmującym kolejne 

lata (tom 5–8) 
7
można będzie szukać interesujących informacji, np. dalszych losach 

osób z najbliższego otoczenia Bolesława. 

 Zanim przejdziemy do omawiania zespołów archiwalnych, których analiza 

wydaje się być niezbędna przy naszych poszukiwaniach, warto wspomnieć o 

                                                           
4
 Codex Diplomaticus Silesiae . Regesten zur schlesischen Geschichte. Dritter Theil. Bis zum Jahre 1300, 

bd. 7, th. 3, hrsg. C. Grünhagen, Breslau 1886;  bd.  8, Schlesische Urkunden zur Geschichte des 

Gewerberechts insbesondere des Innungswesens aus der Zeit vor 1400, hrsg. G. Korn, Breslau 1867; bd. 

9,  Urkunden der Stadt Brieg, urkundliche und chronikalische Nachrichten über die Stadt Brieg, die 

dortigen Klöster, die Stadt- und Stiftsgüter bis zum Jahre 1550, hrsg. C. Grünhagen, Breslau, 1870.; bd. 

11, Breslauer Stadtbuch enthaltend die Rathslinie von 1287 ab und Urkunden zur Verfassungsgeschichte 

der Stadt, hrsg. H. Markgraf, O. Frenzel, Breslau 1882; bd. 16, Regesten zur schlesischen Geschichte 

1301-1315, hrsg. C.  Grünhagen, Breslau 1892; bd. 18, Regesten zur schlesischen Geschichte 1316-1326, 

hrsg. C. Grünhagen, K. Wutke, Breslau 1898; bd. 22, Regesten zur schlesischen Geschichte 1327-1333, 

hrsg. C. Grünhagen, Konrad Wutke, Brelsau 1903; bd. 29, Regesten zur schlesischen Geschichte 1334-

1337, hrsg. K.Wutke, E. Randt,  H. Bellée, Breslau 1923;Bd. 33, Die Inventare der nichtstaatlichen 

Archive Schlesiens. Kreis Neustadt, hrsg. E. Graber, Breslau 1928. 
5
 Regesty śląskie 1343–1348, t. 1, red. W. Korta, Wrocław 1975;  t. 2 (1349–1354) red. W. Korta, 

Wrocław 1983;   t. 3 (1355–1357) red. J. Gilewska – Dubis, Wrocław 1990; t. 4 (1358–1359) red. W. 

Korta, Wrocław 1992. 
6
 Katalog  dokumentów przechowywanych w archiwach państwowych Dolnego Śląska, t. 1  (do 1300) 

opr. R. Stelmach, Wrocław 1991; t. 2 (1301-1327) opr. R. Stelmach, Wrocław 1991; t. 3 (1328- 1350) 

opr. R. Żerelik, Wrocław 1991; t. 4 (1351-1366). opr. R. Stelmach, Wrocław 1991. 
7
 Katalog  dokumentów przechowywanych w archiwach państwowych Dolnego Śląska, t. 5 (1367-1381) 

opr. R. Stelmach, Wrocław 1991; t. 6 (1382-1390), opr. M. Chmielewska, Wrocław 1995; t. 7 (1391-

1400) opr. R. Stelmach, Wrocław 1993; t. 8, Indeksy do t. 1–7 (do 1400 r.), opr. R. Stelmach i R. Żerelik, 

Wrocław 1998 
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podstawowej literaturze z zakresu dziejów Śląska, której wykorzystanie gwarantuje 

wysoki poziom merytoryczny i rzetelność zawartych w niej informacji. Podstawową 

pozycją dostępną a rynku wydawniczym, po którą powinien sięgnąć każdy badacz 

historii ziem nad Odrą, jest Historia Śląska napisana pod redakcją profesora Marka 

Czaplińskiego
8
 – dzieło wrocławskich badaczy stanowi doskonałą podstawę do 

zarysowania tła politycznego i społecznego średniowiecznego Śląska. Uzupełnienie 

Historii Śląska stanowi z pewnością monografia historyczna Dolnego Śląska napisana 

pod redakcją profesora W. Wrzesińskiego
9
. Są to dwie podstawowe lektury na jakich 

powinniśmy oprzeć nasze przyszłe ustalenia, jednak na uwagę zasługują też inne 

pozycje wydawnicze,  zwłaszcza prace M. Cetwińskiego – wymienić trzeba w tym 

miejscu  wydaną w 1980 roku publikacja Rycerstwo śląskie do końca XIII w
10

., nieco 

młodszą pracę dotyczącą śląskich kasztelanów i ich siedzib
11

,  tekst dotyczący przemian 

społecznych i kulturowych zachodzących w warstwie śląskiego rycerstwa
12

, czy 

publikację traktującą o  powiązaniach rodzinnych średniowiecznego rycerstwa na 

Śląsku
13

. Równie ciekawie zapowiada się próba wykorzystania w badaniach publikacji 

T. Jurka pt.  Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku
14

 i Rodzina von Pannewitz. 

Awans i kariera Niemców na Śląsku w XIII – XIV w.
15

 . Wymieniając podstawową 

literaturę z zakresu historii średniowiecznego Śląska nie można zapomnieć o 

niemieckojęzycznych opracowaniach tematu. Na tym tle szczególnie interesująca jest 

książka Urlicha Schmilewskiego pt. Der schlesische Adel bis zum Ende des 13. 

Jahrhunderts
16

, prace Karla Eisterta
17

, Heinricha Appelta
18

, Alfreda Baucha
19

, czy 

                                                           
8
 Historia Śląska,  red. M. Czapliński, Wrocław 2002. 

9
 Dolny Śląsk. Monografia historyczna, red. W. Wrzesiński, Wrocław 2006. 

10
 M. Cetwiński, Rycerstwo śląskie do końca XIII, w.: Biogramy i rodowody, t. 1, Wrocław 1982; Idem, 

Rycerstwo śląskie do końca XIII, w.: Pochodzenie-gospodarka-polityka, t. 2, Wrocław 1980. 
11

 Idem, Kasztelanowie i kasztelanie na Śląsku w XIII i XIV wieku, "Acta Universitatis Wratislaviensis", 

No 979, Historia LXIX, Wrocław 1989. 
12

 Idem, Polak Albert i Niemiec Mroczko. Zarys przemian etnicznych i kulturowych rycerstwa śląskiego 

do połowy XIV w., w: Polska w średniowieczu. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez 

Instytut Historii UAM w dniach 14 – 16 XI 1983 roku, Poznań 1986. 
13

 Idem, Pochodzenie  etniczne i więzy krwi rycerstwa śląskiego, „Społeczeństwo Polski 

średniowiecznej”, 1, 1981. 
14

 T. Jurek, Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku, Poznań 1998. 
15

 Idem, Rodzina von Pannewitz. Awans i kariera Niemców na Śląsku w XIII – XIV w., „Sobótka”, 45, 

1990. 
16

 U. Schmilewski, Der schlesische Adel bis zum Ende des 13. Jahrhunderts. Herkunft, Zusammensetzung 

und politisch – gesellschaftliche Rolle, Würzburg 2001. 
17

 K. Eistert, Beiträge zur Genealogie des Breslauer Bischofs Preczlaus von Pogarell (1299–1376) , 

„Archiv für schlesische Kirchengeschichte”, 20, 1962; Idem, Der Liegnitzer Archidiakon Heinrich von 
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Fedora Heydebranda
20

 Wymienione publikacje z pewnością przyczynią się do lepszego 

zgłębienia podjętego tematu i pozwolą z większą efektywnością wykorzystać 

informacje jakie aktualnie posiadamy na temat grup społecznych na średniowiecznym 

Śląsku. Ograniczenie się jedynie do stanu rycerskiego jest oczywiście niedopuszczalne, 

wszak przez książęcy dwór musiały przewijać się rzesze urzędników, pracowników 

kancelarii (szczególnie ciekawie rysuje się w tym względzie perspektywa 

wykorzystania informacji na temat kancelarii książęcych
21

) czy wreszcie osób 

duchownych. Taki stan rzeczy otwiera przed nami ogromne możliwości poszukiwawcze 

i sprawia, że niemal każdy dokument z epoki stwarza szansę na odnalezienie ciekawych 

informacji na temat otoczenia samego księcia. Z innych pozycji wydawniczych, które 

mogą okazać się niezwykle przydatne podczas tworzenia zbiorowego portretu otoczenia 

księcia Bolesława, należałoby wymienić publikację Rościsława Żerelika traktującą o 

kancelarii biskupów wrocławskich na początku XIV wieku
22

, artykuły Stanisława 

Jujeczki traktujące o wybranych dokumentach z kościoła św. Marii Magdaleny we 

Wrocławiu
23

, czy czeskie specjalistyczne wydawnictwa zajmujące się średniowieczną 

historią
24

. Do ciekawych refleksji mogą nas także skłonić pozycje tratujące o 

niezagospodarowanych obszarach badawczych w dziedzinie badań nad dziejami 

dawnego Śląska
25

. 

 Jako pierwsze w niniejszej pracy omówione zostały opracowania źródłowe, 

jednak ciężko wyobrazić sobie, aby w publikacjach wydanych nieraz blisko sto 

pięćdziesiąt lat temu, nadal widniały informacje odpowiadające dzisiejszemu stanowi 

wiedzy – niezbędnym uzupełnieniem informacji zawartych w opracowaniach powinna 

                                                                                                                                                                          
Steine (†1303), das Rittergeschlecht der Suevi und ihre Familienkirche in Odersteine, Kr. Ohlau, „Archiv 

für schlesische Kirchengeschichte”, 3, 1938. 
18

 H. Appelt, Klosterpatronat und landesherrliche Kirchenhoheit der schlesischen Herzoge im 13. 

Jahrhundert, „Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung”, 14, 1939. 
19

 A. Bauch, Die Kanzlei Herzog Heinrichs V. von Breslau, „ Zeitschrift des Vereins für Geschichte 

Schlesiens”, 16, 1882. 
20

 F. Heydebrand, Die Herkunft der Breslauer Bischöfe Thomas I. und  Thomas II., „Zeitschrift des 

Vereins für Geschichte Schlesiens”, 51, 1917. 
21

 Por. M. L. Wójcik, Dokumenty i kancelarie książąt opolsko-raciborskich do początków XIV wieku, 

"Acta Universitatis Wratislaviensis", No 2170, Historia CXXXIX, Wrocław 1999. 
22

 R. Żerelik, Kancelaria biskupów wrocławskich do 1301 roku, "Acta Universitatis Wratislaviensis", No 

1258, Historia XCII, Wrocław 1984. 
23

 S. Jujeczka, Regesty wybranych dokumentów z XIII – XVI wieku dotyczących kościoła parafialnego św. 

Marii Magdaleny we Wrocławiu, w: Śródmiejska Katedra. Kościół św. Marii Magdaleny w dziejach i 

kulturze Wrocławia, red. B. Czechowicz, Wrocław 2010. 
24

 Por. „Český časopis historický”, t. 2, Praha 2000;   
25

 Deficyty badań śląskoznawczych, red. M. Szczepański, T. Nawrocki, A. Niesporek, Katowice 2010. 
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stać się kwerenda przeprowadzona w archiwach polskich i czeskich. Na największą 

liczbę zespołów archiwalnych, ściśle wiążących się z podjętym tematem, możemy 

natrafić w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Pobieżna analiza pozwoliła 

uświadomić autorowi niniejszego konspektu z jak ogromną ilością zespołów należy się 

zapoznać aby należycie opracować a następnie zaprezentować ukończoną rozprawę. 

Kluczowa dla naszych rozważań wydaje się być analiza zespołu  archiwalnego nr 2 z 

Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Zespół ten zawiera dokumenty z lat 1338–

1830 dotyczące osoby księcia, jego rodziny, kontaktów z Koroną Czeską, z Królestwem 

Polskim, czy wreszcie informacje dotyczące ustroju administracyjnego i sądownictwa  

w księstwie. Uzupełniający charakter może mieć zespół nr 1 (z lat 1358–1890), 

zawierający informacje na temat spraw finansowych samego Księstwa Brzeskiego. 

Równie ciekawe informacje może przynieść analiza zespołu nr 5 – dokumenty z lat 

1329–1818 zawierają informację na temat księstwa Legnickiego, jego spraw 

finansowych, majątkowych, czy powiązań genealogicznych znamienitszych członków 

dworskiej elity. Bardzo cenny w poszukiwaniu informacji może okazać się zespół 

zawierający dokumenty dotyczące Księstwa Wrocławskiego (dokumenty z lat 1281–

1808) - ogromna ilość informacji traktujących o zarządzaniu księstwem, wszelkich 

przywilejach, nadaniach, a przede wszystkim o sprawach personalnych, może okazać 

się prawdziwą kopalnią wiedzy na temat otoczenia Bolesława III. Podobny charakter 

ma zespół nr 28 (Akta Miasta Wrocławia) jest on jeszcze bogatszy i zawiera, między 

innymi, dokumenty wytworzone przez kancelarię miejską, co z kolei pozwoli nam 

spojrzeć na stosunki panujące w ówczesnym dziedzictwie Bolesława, a od tego już 

tylko krok do zdobycia kolejnych informacji na temat osób z jego otoczenia. Ostatnim z 

podstawowych zespołów akt miejskich jaki należy poddać analizie jest zespół nr 26 – 

Akta Miasta Świdnicy – który również może dostarczyć ciekawych informacji na temat 

działania ówczesnym organizmów administracyjnych i urzędników sprawujących 

najwyższe funkcje. Nieco odmienną grupę stanowią zespoły dokumentów klasztornych, 

które również mogą dostarczyć ciekawych informacji na interesujący nas temat. Z 

zespołów które powinny zostać poddane analizie należałoby wyróżnić przede 

wszystkim zespół dokumentów nr 43 (Klasztor Augustianek we Wrocławiu /1299–

1795/) zespół nr 45 (Klasztor Augustianów we Wrocławiu /1212–1796/ ) zespół nr 47 

(Klasztor Benedyktynek św. Krzyża w Legnicy /1296 –1803/) szczególnie interesujący 
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zespół nr 55 (Klasztor Cystersów w Lubiążu /1175–1807/) zespół nr 57 (Klasztor 

Cystersek w Trzebnicy /1201–1795/) zespół nr 63 (Klasztor Dominikanów św. Krzyża 

w Świdnicy /1307–1809/) zespół nr 64 (Klasztor Dominikanów św. Wojciecha we 

Wrocławiu /1221–1805/) zespół nr 91 (Klasztor św. Macieja we Wrocławiu /1252–

1806/) oraz zespół nr 1113 (Klasztor Minorytów we Wrocławiu /1285–1655/). Z 

perspektywy badawczej równie ciekawe wygląda zespół rękopisów (nr 167) 

zawierający kroniki, przywileje, oraz odpisy różnych dokumentów. Z innych archiwów 

jakie dysponują interesującymi nas zbiorami wymienić należałoby oddział zamiejscowy 

wrocławskiego Archiwum Państwowego mieszczący się w Legnicy – oddział ten 

posiada dokumenty dotyczące samej Legnicy (dokumenty z lat 1281–1945). 

  Wymienione wyżej zespoły archiwalne stanowią oczywiście podstawowe 

jednostki z jakimi musimy się zapoznać i  całkiem prawdopodobne wydaje się, że w 

miarę rozwoju badań mogą pojawić się całkowicie nowe, nieprzewidziane w 

początkowej fazie planowania pracy, dokumenty czy fakty, które w zasadniczy sposób 

wpłyną na postrzeganie zagadnienia otoczenia Bolesława III. 

 Aktywność polityczna Bolesława Rozrzutnego na dworze czeskim stwarza 

asumpt do rozszerzenia obszaru naszych poszukiwać o źródła „obce”, przede wszystkim 

te, które zostały zgromadzone w archiwach Republiki Czeskiej. Najważniejszym z 

czeskich archiwów wydaje się być Archiv České koruny. Już pobieżna analiza pozwala 

przypuszczać, że dokumenty tam zgromadzone będą niezwykle przydatne w trakcie 

zbierania informacji o księciu Bolesławie i jego otoczeniu, wystarczy tutaj przytoczyć 

pierwszy z brzegu dokument, datowany na 11 czerwca 1311 roku, w którym Bolesław 

godzi się na ustąpienie z ziemi opawskiej w zamian za 8000 grzywien srebra, czy 

dokument z 9 kwietnia 1329 roku w którym Jan Luksemburski, w zamian za złożenie 

hołdu, nadaje Bolesławowi w lenno ziemię legnicką. To tylko dwa przykłady 

dokumentów jakie znaleźć możemy w archiwach naszych południowych sąsiadów - w 

miarę rozwoju badań ilość zgromadzonego materiału będzie się zwiększać, co w 

ostatecznym rozrachunku pozwoli na skonstruowanie naszej narracji w sposób 

kompletny i wyczerpujący, w sposób odpowiadający wszelkim wymogom 

merytoryczności i naukowości. Warto w tym miejscu wspomnieć, że materiały 

zgromadzone w archiwach w Ołomuńcu i w Opawie nie wydają się być aż tak 

przydatne w naszej pracy (co oczywiście może się zmienić w toku dochodzenia do 
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nowych ustaleń) natomiast mogą pomóc w  ciekawy sposób zrozumieć i przedstawić 

sytuację polityczną w ówczesnych Czechach, co z kolei może okazać się bardzo 

pomoce podczas tworzenia narracji historycznej.   

 Gromadząc materiał do badań należy także pamiętać, że dzisiejszy rozwój 

techniki znacząco ułatwia dostęp do materiałów zgromadzonych w archiwach na całym 

świecie. Błędem byłoby ograniczenie się do analizy dokumentów zgromadzonych w 

lokalnych archiwach i poprzestanie na opracowaniu świadectw z tak wąskiego zakresu 

terytorialnego. Rozproszenie materiału źródłowego wydaje się być przeszkodą 

niezwykle trudną do pokonania, jednak wszechobecna digitalizacja, która już na dobre 

zagościła w archiwach na całym świecie, pozwala nam w kilka minut zapoznać się z 

dokumentami do których dostęp przez lata pozostawał utrudniony lub nawet był 

niemożliwy. W poszukiwaniu materiałów źródłowych niezwykle pomocne mogą 

okazać się bazy danych poszczególnych archiwów, ale prawdziwą gratką dla badaczy 

minionych wieków okazują się być zbiory zdigitalizowane na serwerach komputerów 

poszczególnych instytucji – sieć bibliotek cyfrowych oferuje darmowy dostęp do 

swoich zbiorów, a poszczególne oddziały archiwów udostępniają swoje katalogi w 

formie elektronicznej. Prawdziwą skarbnicą informacji może być również serwis 

internetowy Monasterium.Net, który gromadzi średniowieczne dokumenty z niemal 

całej Europy. 

 Stworzenie zbiorczego portretu dworzan Bolesława III stanowi nowatorskie 

ujęcie średniowiecznej historii Śląska i rodzi szansę na zweryfikowanie 

dotychczasowych  poglądów na temat funkcjonowania i struktury książęcego dworu– 

efekty badań pozwolą na uaktualnienie naszego stanu wiedzy dotyczącej dawnej 

rzeczywistości a samo opracowanie ma szansę stać się ważnym składnikiem literatury z 

zakresu historii nadodrzańskich księstw. Idea opracowania zbiorczego portretu dworzan 

Bolesława III stwarza też szansę na to, że w przypadku realizacji zamierzonego celu, 

możliwe będzie stworzenie opracowania dotyczącego innych ośrodków władzy 

książęcej - w konsekwencji uzyskamy obrazy na tyle zróżnicowane, że próby 

zestawienia ich ze sobą przyniosą nieoczekiwane dotąd rezultaty badawcze i pozwolą 

wyciągnąć zaskakujące wnioski - jednak póki co, kwestia ta pozostaje w sferze planów i 

ambicji autora niniejszego konspektu.  
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Aleksandra Ziober 

Uniwersytet Wrocławski 

 

Odważyliśmy się wyjść na dwór, a tam chmara radzieckiej piechoty. Armia 

Czerwona we wspomnieniach mieszkańców Kocur i okolic. 

 

Przejście frontu Armii Czerwonej przez tereny dzisiejszej Polski, zwłaszcza na 

terenach tak zwanego Śląska Opolskiego wspominane jest, jako jedno z 

najtragiczniejszych wydarzeń dotyczących wymienionego obszaru. W literaturze 

dominuje obraz żołnierza armii sowieckiej, jako osoby pozbawionej wyrzutów 

sumienia, dokonującej licznych mordów, kradzieży i gwałcącej wszelkie normy 

obyczajowe panujące wśród współczesnego społeczeństwa. Każdy z nas zna historie, 

opowiadane przez naszych dziadków, kiedy żołnierze Armii Czerwonej mordowali 

dzieci, nie okazywali żadnej litości mieszkańcom terenów Śląska ograbiając ich z 

ostatnich zapasów żywności. Znajdujemy jednak miejsca, które przeczą temu obrazowi, 

a należy do nich między innymi interesująca mnie miejscowość – Kocury. Dzięki 

projektowi, do którego zostałam włączona miałam okazję rozmawiać z ludźmi, którzy 

przeżyli tamte czasy, przeważnie mając wtedy od kilku do kilkunastu lat. Dzięki ich 

uprzejmości zespół badawczy mógł przeprowadzić z nimi wywiady, zarchiwizować ich 

wypowiedzi, a następnie opublikować w formie wydanej już książki
1
 i skryptu 

edukacyjnego
2
 oraz poniższego artykułu. 

Kocury to niewielka miejscowość leżąca przy drodze między Dobrodzieniem i 

Olesnem, w województwie opolskim. Sąsiaduje między innymi z Szemrowicami, 

Malichowem, Klekotną i Warłowem. Najprawdopodobniej osada została lokowana już 

w 1612 roku, choć nie można wykluczyć, że mogło to nastąpić w przeciągu 

następujących kilku lat po wymienionej dacie. Niemniej jednak pierwsze zabudowania 

na interesującym mnie terenie powstały najprawdopodobniej w pierwszej połowie XVI 

wieku, co było związane z prowadzoną na terenie dzisiejszych Kocur hodowlą owiec
3
. 

Sama nazwa Kotzuren, czyli jedna z pierwszych nazw osady pasterskiej, po raz 

                                                           
1
 Kocury i Malichów. Zarys dziejów od czasów najdawniejszych do 1945 roku, pod red. M. Sawickiego, 

Olesno 2012. 
2
 Historia Kocur i Malichowa do 1945 roku. Skrypt edukacyjny, pod red. M. Sawickiego, Lubliniec 2013. 

3
 R. Słota, Zarys dziejów Kocur i Malichowa od wojny trzydziestoletniej do końca czasów napoleońskich, 

w: Kocury i Malichów..., s. 54-56. 
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pierwszy pojawiła się już w aktach z XV wieku, w których była mowa o przysiółku o 

tej nazwie. Historia tej niewielkiej miejscowości oraz niedalekiego Malichowa do roku 

2012 była nieznana szerszym kręgom odbiorców. Dzięki działalności mieszkańców, a 

zwłaszcza miejscowej sołtys Doroty Maleska udało się skompletować zespół 

naukowców na czele z wykładowcami Uniwersytetu Opolskiego: Mariuszem Sawickim 

i Magdaleną Przysiężną-Pizarską. W pracach pomagali im także Olgierd Kniejski, 

Robert Słota oraz autorka niniejszego artykułu. Dzięki staraniom miejscowej ludności i 

wspomnianego zespołu udało się wydać książkę pt. „Kocury i Malichów. Zarys dziejów 

od czasów najdawniejszych do 1945 roku” oraz skrypt edukacyjny, który zawiera 

rozszerzony przedruk wspomnianej pozycji uzupełnionej o konspekty lekcji dla klas 

podstawowych i gimnazjalnych. Obydwie pozycje zostały wydane dzięki wsparciu 

finansowemu marszałka województwa opolskiego oraz funduszom unijnym. W 

przyszłości planowane jest także utworzenie izby regionalnej oraz wydanie albumu 

zawierającego stare fotografie, na które to działania zatwierdzone już zostały kolejne 

granty unijne. Wspomniane badania są wyjątkowe, ponieważ z pewnością wpłyną one 

stymulująco na rozwój gospodarczy i społeczny Kocur oraz okolic, a także pomogą w 

ukonstytuowaniu tożsamości historycznej mieszkańców. 

Artykuł został sporządzony na podstawie nagranych wspomnień mieszkańców 

Kocur, Malichowa i okolic, w tym między innymi: Eryka Gaidy, Antoniny Maleska z 

domu Brodowy, Heleny Dudek, Teresy Ochman, Eryki Pielok, Marty Pradella, Otylli 

Maleska oraz Edmunda Hermańskiego. Ze względu na prośby wyżej wspomnianych 

osób w trakcie opisywania określonych wydarzeń nie podaję personaliów osoby, która 

przekazała określone informacje. 

Z rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości Kocury i 

pobliskich wiosek wynika, że tereny te nie poniosły większych strat materialnych oraz 

społecznych podczas przemarszu wojsk Armii Czerwonej. Nie dochodziło na 

wymienionym terenie również, do zdarzających się w innych częściach Śląska, do 

eskalacji brutalnych i nie obyczajowych zachowań żołnierzy radzieckich. Większość 

wspomnień osób, z którymi miałam przyjemność rozmawiać jest zgodna w relacji tych 

samych wydarzeń, co podkreśla ich wiarygodność. Niekiedy zdarzało się jednak, że o 

danej sytuacji słyszał tylko jeden mieszkaniec interesujących nas terenów, co jednak nie 
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przeczy ich wiarogodności, choć powinno, jeśli to tylko możliwe, zostać poddane 

dalszej weryfikacji. 

W połowie stycznia 1945 roku dowództwo oddziałów niemieckich postanowiło 

zrezygnować z obrony interesujących nas terenów i linii Dobrodzień-Olesno. W tym 

czasie w kierunku Kocur zaczęły nadciągać już wojska Armii Czerwonej. 21 stycznia 

tego samego roku została zajęta pobliska Łomnica oraz Dobrodzień
4
. Podobno jeszcze 

w kilka dni przed wejściem wojsk frontowych, 19 stycznia, w Kocurach, w domu 

Heleny Dudek miał pojawić się żołnierz SS, który namawiał obecnych do ucieczki, a 

tych, którzy postanowili pozostać na miejscu oskarżał o zdradę oraz straszył 

okrucieństwami popełnianymi przez żołnierzy radzieckich na ludności cywilnej
5
. 

Eryk Gaida, mieszkaniec Malichowa, zapytany o wspomnienia związane z 

pierwszymi oddziałami frontowymi Armii Czerwonej, które przetoczyły się przez teren 

Kocur uważa, że żołnierze przeszli „w miarę spokojnie”. Nie przypomina sobie żadnych 

znaczących incydentów, poza niewielkimi wybrykami, o których, według rozmówcy, 

nawet nie warto wspominać. Gaida stwierdził natomiast, że jeszcze w kilka dni przed 

wejściem wojsk radzieckich w Warłowie, gdzie chodził do szkoły, rozdawano maski 

przeciwgazowe w obawie przed nalotami zrzucającymi środki chemiczne. Dzień przed 

wejściem wojsk frontowych na interesujące nas tereny mieli przybyć zwiadowcy, 

którzy zapytywali mieszkańców o znajdującą się w pobliżu gorzelnię. Gaida uważa, że 

żołnierze Armii Czerwonej przybyli do Kocur 21 stycznia 1945 roku, co zostało także 

potwierdzone przez pozostałych mieszkańców, z którymi udało mi się porozmawiać. 

Kiedy nadciągali pierwsi żołnierze Eryk Gaida wraz z pozostałą częścią rodziny (matką, 

dwójką braci i dziadkiem, ojca nie było w domu, ponieważ brał udział w walkach na 

froncie) ukrywali się w piwnicy, ponieważ przestraszyły ich wystrzały z czołgu. 

Wspomina, że już od dłuższego czasu, od zobaczenia pierwszych żołnierzy słychać było 

strzały. Z wszystkich obecnych tylko dziadek odważył się wyjść na zewnątrz i 

zorientować w aktualnej sytuacji. Ten jednak, gdy zobaczył pierwsze oddziały, także 

zląkł się i schował w kuchni za szafką. Kiedy reszta rodziny wyszła na zewnątrz 

zobaczyła „ogrom wojska”, które przemieszczało się na saniach, koniach i rowerach. 

Żołnierze wieźli różnego rodzaju karabiny, amunicję, armaty, odzież i pożywienie. 

Oficerowie wędrujący wraz z wojskiem zapytywali matkę Eryka Gaidy o dane osobowe 

                                                           
4
 Kocury i Malichów..., s. 83. 

5
 Tamże, s. 84. 
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rodziny, gdzie prowadzą pobliskie tory oraz o nazwę miejscowości, w której aktualnie 

przebywali. Jeden z żołnierzy przyszedł do domu Gaidów i spędził u nich trochę czasu. 

Okazało się, że potrafił nawet mówić po polsku. Gdy zorientował się, że pozostali jego 

koledzy z wojska poszli dalej, szybko opuścił dom wymienionej rodziny. Kiedy później 

jeden z jej członków chciał nakarmić zwierzęta znajdujące się w stodole okazało się, że 

brakuje jednego z trzech koni. Zorientowali się, że wierzchowca musiał ukraść żołnierz, 

który ich odwiedził. Cieszyli się jednak, że przynajmniej pozostawiono resztę zwierząt 

domowych. Tego dnia Eryk Gaida nie widział już ani jednego żołnierza niemieckiego, 

możemy stwierdzić, że najprawdopodobniej większość z nich uciekła lub schroniła się 

w pobliskich lasach. 

W ciągu kilku najbliższych dni, żołnierze Armii Czerwonej nie nachodzili 

mieszkańców Kocur. Dopiero w późniejszym czasie do rodziny Gaidów przyszli 

szeregowcy i chcieli spożywać alkohol z dziadkiem Eryka Gaidy. Podobno żołnierze 

nalewali sobie wódkę do szklanek i wypijali ją z typowo rosyjskim temperamentem. W 

pewnym momencie rodzina zaczęła obawiać się, że czerwonoarmiści wypiją cały 

alkohol, który trzymany był w ogromnej beczce. Dziadek Eryka Gaidy postanowił 

zwrócić im uwagę, co wywołało oburzenie wśród Rosjan, którzy w następstwie 

sprzeczki zamierzali go zastrzelić. Ostatecznie udało się jednak załagodzić całą 

sytuację, a żołnierze pozostali u wspomnianej rodziny do rana. 

Mieszkańcy Kocur i okolic uważają, że tylko w pierwszy dzień wkroczenia 

żołnierzy Armii Czerwonej na interesujące nas tereny dochodziło do niewielkich 

potyczek z nielicznymi oddziałami niemiecki. Potwierdza to także Otyllia Maleska, 

teściowa wspomnianej wcześniej sołtys Kocur. Dodaje ona także, że to starć doszło w 

okolicy domu Gaidów przy lesie, co potwierdza tezy Eryka Gaidy. Także w lesie, 

podobno zabito kilku Niemców. Otyllia Maleska podkreśla, że bardzo dobrze pamięta te 

czasy, ponieważ jej brat, Jerzy Bronder, brał ślub w środę, 15 stycznia 1945 roku. 

Mieszkańcy wiedzieli już, że w niedługim czasie na terenie Kocur pojawią się żołnierze 

Armii Czerwonej jednak, przewidywano, że nadejdą dopiero za tydzień. Z tego powodu 

zdecydowano się odprawić zaplanowane wesele. Jednak już 20 stycznia rano pojawił 

się pierwszy żołnierz radziecki na koniu, który szybko odjechał, możemy przypuszczać, 

że był to ten sam zwiadowca, o którym wspominał Eryk Gaida.  
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 Kolejna fala żołnierzy radzieckich przechodząca przez tak zwany Śląsk Opolski 

okazała się bardziej brutalna niż jej poprzednicy. Gaida wspomniał: „Kobiety były 

ofiarami, biedne”, ale nie przytoczył żadnych szczegółów, poza jedną, w której 

opowiadał, że w jego gospodarstwie byli pracownicy, ojciec, syn, córka i matka - 

Tyrałowie. Pracowała też u nich para Ukraińców, którzy zostali im przydzieleni do 

pracy jeszcze w czasach rządu nazistów na omawianym terenie. Kiedy przechodził 

tamtędy front zorientowali się, że zniknął kolejny koń. Okazało się, że 

najprawdopodobniej ukradł go żołnierz „drugiego” frontu. Z trzech koni został im już 

tylko jeden. Wobec obawy o utratę ostatniego konia postanowili zabrać go do Rzędowic 

i schować u państwa Witek. Podobno, gdy matka Gaidy zwróciła uwagę Rosjanom, że 

koń zniknął, żołnierz miał odpowiedzieć: „Pani Gajda, co Pani sobie myśli. My was 

możemy zabić”. Udało się jednak uratować ostatniego konia. Żołnierze Armii 

Czerwonej ukradli konie pozostałych mieszkańców albo połapali te, które uciekły 

wcześniejszym właścicielom i rozbiegły się po okolicy. Rosjanie chcieli zabrać rodzinie 

Gaidów także tak zwany „wóz na gumowych kołach”, który był jednak zepsuty, a 

żołnierze nie potrafili go naprawić, dzięki czemu pozostał w Malichowie. Miłym 

zaskoczeniem dla mieszkańców Kocur i okolic miało być także, to, że żołnierze nie 

ukradli bydła ani trzody chlewnej. Po wymarszu kolejnych jednostek Armii Czerwonej 

z interesującego nas terenu Eryk Gaida wspomina, że z powodu posiadania już tylko 

jednego konia musiał wraz z sąsiadem na zmianę ciągnąć pług, aby móc uprawiać 

ziemię. Aby nie przemęczyć jedynego wałacha nie raz zdarzało się, że orali ziemię bez 

jego pomocy. Na zakup następnego wierzchowca Gaidowie mogli pozwolić sobie 

dopiero po dłuższym czasie.  

Wiele osób, z którymi przeprowadzono wywiady potwierdziło, że podczas 

wkroczenia żołnierzy Armii Czerwonej na tereny Kocur i okolic kobiety z pobliskich 

wiosek ukryły się w wieży kościelnej w Szemrowicach, z obawy przed żołnierzami 

radzieckimi. 

Helena Duda z Szemrowic potwierdza wersję Eryka Gaidy, o tym, że wojska 

Armii Czerwonej weszły na tereny Kocur i okolic rano, 21 stycznia. Sama w tym czasie 

miała zaledwie 16 lat, lecz pomimo tego pamięta wiele z tego okresu. Razem w domu 

rodzinnym było ich 10 osób, 8 dzieci i rodzice. Ojciec nie brał udziału w walkach z 

powodu podeszłego wieku. Dodatkowo był także weteranem I wojny światowej, co 
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zwalniało go ze służby w trakcie następnej. Bracia Heleny Duda byli zaś zbyt młodzi by 

brać udział w walkach. Ona sama wspomina, że dużo rodzin opuszczało swoje domy, 

ponieważ bano się nadciągającego frontu. Większość mieszkańców przeważnie uciekała 

na tereny dzisiejszych Niemiec. Jej rodzina jednak pozostała w Szemrowicach, a ona 

wraz z siostrami, w przeciwieństwie do innych kobiet, nie schroniła się w pobliskiej 

wieży kościelnej. W jej rodzinnym domu żołnierze nie kwaterowali, ale mieli podobno 

zatrzymać się w stodołach u niewymienionego z imienia sąsiada Strzygła. Helena Duda 

nie przypomina sobie jednak, aby ktoś z znanych jej osób doznał jakiś krzywd od 

czerwonoarmistów. Wspomina także, że kolejna fala żołnierzy przeszła dosyć spokojnie 

przez ziemie Szemrowic. Duda przyznaje także, że jej rodzina ukrywała żołnierzy i 

cywilów przed żołnierzami Armii Czerwonej. Czerwonoarmiści nie ukradli żadnych 

krów i świń, zabierali jedynie konie, co potwierdza informacje przekazane przez Eryka 

Gaidę. Podobno sytuacja przedstawiała się gorzej w pobliskiej Ligocie, której 

mieszkańcy zostali całkowicie zrabowani przez żołnierzy Armii Czerwonej. Do Heleny 

Dudy docierały informacje, że w innych miejscowościach ludzie mieli stracić wszystko. 

Po przejściu żołnierzy Armii Czerwonej i uspokojeniu sytuacji międzynarodowej 

tutejszy proboszcz Hęczyca wybudował kapliczkę na cześć matki boskiej za 

uchronienie okolic od tragedii przejścia żołnierzy radzieckich. 

Helena Duda opowiedziała również podczas wywiadu historię o mężczyźnie, 

który miał się schronić przed żołnierzami radzieckimi i niemieckimi w szemrowickiej 

remizie strażackiej. Obawiał się, że Rosjanie wezmą go za Niemca, albo, że trafi do 

wojska niemieckiego. Podobno później schronił się wśród drzew w pobliskim lesie, 

gdzie ostatecznie został zastrzelony. 

Niektórzy uważają, że jeden z żołnierzy Armii Czerwonej, która nadciągała od 

strony Warłowa, wyjechał na koniu do przodu i zapytał, gdzie znajdują się żołnierze 

niemieccy. Mieszkańcy odpowiedzieli, że na tych terenach już od dawna nie ma 

żadnych oddziałów, którymi interesował się pytający. Zaraz za zwiadowcą nadeszły 

pozostałe oddziały armii radzieckiej. Jeden z mieszkańców omawianych terenów 

wspomina, że czerwonoarmiści kwaterowali u niego w stodole. Jego ojciec palił im w 

piecu i musiał pilnować, aby nie zapaliła się słoma. Kobiety miały podobno schować się 

pod stodołą u niewymienionego z imienia sąsiada Kuca. Następnie we wspomnianej 

stodole żołnierze Armii Czerwonej utworzyli magazyn, do którego zwozili różnego 
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rodzaju narzędzia, w tym imadła, klucze, gwoździe itp. Cała rodzina musiała pilnować 

zwiezionych rzeczy, inaczej jej członkowie zostaliby zastrzeleni. Po jakimś czasie do 

stodoły zaczęto także przywozić samochody. Żołnierze opuścili posiadłość 

wspomnianej rodziny wraz ze wszystkimi zwiezionymi materiałami i udali się w 

kierunku zachodnim. 

Mieszkańcy twierdzą, że niektórzy z nich ukrywali żołnierzy niemieckich w 

swoich stodołach. Przeważnie chowano ich w sianie. Raz zdarzyło się, że żołnierze 

Armii Czerwonej zorientowali się, że ktoś ukrywa się w stodole jednego z mieszkańców 

i postanowili nakłuć siano widłami. Nie udało się im jednak nikogo znaleźć, więc 

opuścili to miejsce. Nie wiemy jednak czy rzeczywiście ktoś się tam ukrywał. Kilka 

osób, z którymi rozmawiałam potwierdziło także, że jedna z mieszkanek Kocur 

ukrywała u siebie Żyda. O podobnej sytuacji wspomina Edmund Hermański z 

Klekotnej. Przyznał on, że jego rodzice ukrywali u siebie dwóch żołnierzy niemieckich. 

Ktoś o zaistniałej sytuacji poinformował czerwonoarmistów, którzy postanowili 

przeszukać stodołę dźgając widłami w słomę. Rosjanie posiadali także psa, który jednak 

bał się wejść na drabinę i z tego powodu nie udało się odnaleźć wrogich żołnierzy. 

Jeden z uratowanych po tym, jak dotarł do rodzinnej Kolonii wysłał list do rodziny 

Hermańskich z podziękowaniem za ocalenie życia.    

Do Kocur żołnierze mieli dotrzeć w nocy z 20 na 21 stycznia, a do pobliskiej 

Klekotnej, w której mieszkała wtedy czternastoletnia Antonina Maleska z domu 

Borodowy, mieli wkroczyć 4-5 dni później. Część jej rodziny jechała pociągiem, 

pozostali mieli dołączyć do nich później furmanką, w tym ojciec i trzy starsze siostry 

Antoniny Maleska. Ucieczka nie była zorganizowana przez Niemców, wszyscy uciekali 

na własną rękę. Dziadek Antoniny Maleska mówił, że będzie bardzo ciężko oraz, że 

może dojść do licznych mordów, ponieważ tak było podczas I wojny światowej, gdy 

przechodził front. Pociąg, którym mieli jechać z Katowic był opóźniony. Kiedy pociąg 

w końcu przyjechał, a część rodziny wsiadła okazało się, że jechała z nimi także kobieta 

Kalea (Kaleja) Albina, która urodziła dziecko w trakcie podróży, w otaczającej 

temperaturze do -20 stopni, a niemowlę zmarło z powodu niesprzyjających warunków 

atmosferycznych i braku opieki medycznej. Rodzina udała się do krewnych, którzy 

mieszkali w Saksonii. W domu rodzinnym żołnierze przyszli do ojca i sióstr i pytali ile 

mają koni. Mieli zaprowadzić ich do stodoły i pokazać wierzchowce. Z trzech koni, 
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żołnierze Armii Czerwonej zabrali jednego. Od tego czasu rodzina nie doświadczyła już 

żadnych krzywd ze strony żołnierzy sowieckich, których już nie widziała do końca 

wojny.  

Podobnie, jak pozostali, Eryka Pielok potwierdza, że oddziały frontowe Armii 

Czerwonej wkroczyły na tereny Kocur i okolic w niedziele, 21 stycznia. Dużo żołnierzy 

miało własne konie. Wspomina ona, że czerwonoarmiści weszli do napotkanych 

domów, jednak tylko w celu znalezienia czegoś do jedzenia. Nie wyrządzili oni nikomu 

krzywdy. Około 1 lutego, kiedy przechodził już kolejne jednostki radzieckie, wielu 

żołnierzy kwaterowało w stodole z końmi rodziny Pielok. Gdy Rosjanie zakończyli 

kwaterunek postanowili spalić dom Pieloków, który pokryty był słomą. Nie wiemy 

jednak, jaka była tego rzeczywista przyczyna. W tym czasie matka rodziny, która 

dochodziła do zdrowa po ciężkiej operacji, chwyciła za wiadro z wodą. Cała rodzina 

próbowała zgasić ogień, co udało się dzięki temu, że była zima, a dach w części pokryty 

był śniegiem. Czerwonoarmista, gdy zobaczył, że zaprószony przez niego ogień zgasł, 

wrócił się i znów zapalił słomę, tym razem w stodole. Ogień rozprzestrzenił się na dom. 

Eryka Pielok chwyciła młodszą siostrę i zaniosła ją do sąsiada. Później wróciła po 

ubranka i zabawki. Młodszy brat sam ubrał się i uciekł. Po tym tragicznym wydarzeniu 

mieszkali dłuższy czas u sąsiadów. W lecie przebywali w chlewie, który jako jedyny 

pozostał w nienaruszonym stanie po pożarze i w tym czasie przeprowadzali gruntowny 

remont spalonego domu, które ostatecznie udało się odbudować. W tym czasie ojciec 

rodziny Jan brał udział w walkach i na froncie zachodnim dostał się do niewoli 

alianckiej. Szczęśliwie wrócił do domu, a wcześniej przebywał w obozie jenieckim w 

Kanadzie, gdzie zbierał bawełnę. Eryka Pielok wspomina jednak, że ojciec dobrze 

wypowiadał się o warunkach tam panujących, miał podobno nawet otrzymywać pensję 

w dolarach za odpracowane godziny. 

Marta Pradela, wspomina, że do jej sąsiadki, niewymienionej z imienia i 

nazwiska, przyszli żołnierze, którzy pooglądali dom, a następnie udali się do stodoły. 

Twierdzili, że ukrywa ona żołnierzy niemieckich, więc zaczęli widłami dźgać słomę. W 

stodole miał podobno znajdować się zegar, który wydawał charakterystyczny dźwięk, 

co zaniepokoiło Rosjan, którzy ostatecznie nikogo nie znaleźli. W rzeczywistości 

okazało się, że w słomie schowała się w dziewczyna z okolicznej wioski, która 

obawiała się żołnierzy Armii Czerwonej. Później, gdy Rosjanie wrócili do Pradelów 
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chcieli wziąć ze sobą kilkuletnią Martę Pradelę, a, gdy ta zaczęła płakać i trzymać się 

kurczowo nogi mamy, postanowili ją zostawić. Mieszkanka Kocur wspomina także 

historię, którą opowiedziała jej jej teściowa Zofia. Miała ona posiadać pięcioro dzieci, a 

jej mąż zginął podczas walk na froncie. Jednak zanim poległ znajdował się wraz z 

niewymienionym z imienia Sierwusiokiem, w obozie pracy na wschodzie. Teść Marty 

Pradeli napisał do żony list, w którym informował, że już najprawdopodobniej nie 

wróci nigdy do domu i o miłości, którą darzył swoją małżonkę. Następnie dał go 

wspomnianemu Sierwusikowi, który schował go pod językiem, aby nie znaleźli go 

czerwonoarmiści i zaniósł do Szemrowic, do Zofii. Marta Pradela opowiedziała również 

historię o chłopie, który wleczony był końmi przez żołnierzy Armii Czerwonej. Nikt z 

mieszkańców nie posiadał jednak informacji na temat jego ewentualnego postępowania, 

które mogło doprowadzić do takiej reakcji żołnierzy. Nie wiadomo także, jak się 

nazywał, z jakiej wioski pochodził oraz czy przeżył tą sytuację.  

Otyllia Maleska wspomniała także o dość interesującej sytuacji. Podobno 

żołnierze niemieccy i radzieccy mieli kwaterować w domach mieszkańców, które 

znajdowały się w odległości około 800 metrów od siebie. O swojej obecności 

dowiedzieli się dopiero po jakimś czasie, co wywołało potyczkę pomiędzy 

wspomnianymi. W strzelaninie zginęło dwóch Niemców, pozostali uciekli. Maleska 

pamiętała także, że podczas kwaterowania żołnierzy radzieckich u nich w wiosce kradli 

oni wódkę z pobliskiej gorzelni, co tłumaczyłoby ich wcześniejsze zapytania o jej 

umiejscowienie. 

W domu Maleskich pozostała matka, trzy siostry i brat. Pewnego dnia przybyli 

do nich żołnierze radzieccy i zażądali od mieszkańców przygotowania posiłku. Otyllia 

Maleska udała się więc do piwnicy w celu przyniesienia znajdującej się tam w beczkach 

kwaśnej kapusty. Kiedy przygotowała posiłek dla żołnierzy, ci zjedli go, a zaraz po nich 

przybyli następni szeregowcy, którzy także zażądali obiadu. Kiedy sytuacja powtórzyła 

się kilka razy, wspomniana Otyllia Maleska zaczęła obawiać się, że zabraknie jedzenia, 

aby wszystkich ich wyżywić. Jej siostra postanowiła, więc zrobić naleśniki. Jednak całą 

sytuację przerwał ich brat, który wrócił do domu i zdruzgotany tym, co zastał, 

postanowił przegonić żołnierzy. Wyciągnął więc posiadany karabin i strzelił. 

Przestraszeni czerwonoarmiści zrezygnowali z jedzenia i uciekli. Otyllia Maleska 

wspomina także, że żołnierze przez tydzień zbierali mięso od mieszkańców, a kobiety 
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miały przygotowywać im ziemniaki. U samej rodziny Maleskich żołnierze kwaterowali 

i spali w łóżkach sióstr, które ostatecznie zmuszone zostały do spania na jednym łóżku. 

Nieraz jadali u nich obiady wysocy oficerowie radzieccy. Otyllia Maleska wspomina, że 

często zdarzało się, że wspomniani dowódcy ofiarowywali bawiącym się wokół domu 

dzieciom liczne podarunki, w tym zabawki i słodycze. O podobnej sytuacji wspomina 

Dorota Maleska, która słyszała, że czerwonoarmiści kazali chować się dzieciom do 

domów, aby nie ucierpiały podczas potyczek. Otyllia Maleska wspomina także historię, 

według której w pobliskiej miejscowości kilkunastu żołnierzy Armii Czerwonej 

dopuściło się masowego gwałtu na jednej z kobiet. Nie przypomina sobie jednak 

podobnych zdarzeń, które miałyby mieć miejsce w Kocurach lub Malichowie. 

Wymieniona wyżej potwierdza jednak spostrzeżenia Eryka Gaidy o tym, że kobiety 

padały ofiarami dopiero kolejnych żołnierzy, nie frontowych i to dopiero wtedy, gdy 

szeregowcy okradli gorzelnię i wypili znajdujący się tam alkohol. 

Pewna kobieta zamieszkująca interesujące nas tereny wspomina także, że pewni 

niewymienieni z nazwiska bracia podczas przebywania żołnierzy Armii Czerwonej na 

terenach Kocur i okolic bawili się w strzelaninę. Kiedy żołnierze to dostrzegali 

przegonili chłopców zwracając im uwagę na to, że nie wiedzą w co się bawią i mają 

uważać żeby nie zrobić sobie krzywdy. 

Kilku mieszkańcom Kocur znana była także opowieść o kobiecie, która miała 

rodzić w lutym 1945 roku, a wokół jej domu kwaterowało pełno żołnierzy Armii 

Czerwonej. Kiedy oficer radziecki wszedł do środka, miał podobno zapytać dlaczego ta 

kobieta leży w łóżku, a gdy dowiedział się, że rodzi nakazał wszystkim żołnierzom 

opuścić pobliski teren, aby mogła w spokoju powić dziecko. Niestety niemowlę z 

niewiadomych przyczyn zmarło. 

Mimo to na terenie Kocur i okolic dochodziło do nielicznych incydentów 

wywołanych przez czerwonoarmistów. Antonina Maleska wspomina o zamordowaniu 

nieznanej z imienia i nazwiska ciężarnej kobiety przez żołnierzy. Edmund Hermański 

pamiętał także o rozstrzelaniu żołnierza niemieckiego pochodzącego z pobliskich 

terenów, którego ciało zostało wywleczone przez żołnierzy Armii Czerwonej i 

pozostawione przy drodze. Jeden z mieszkańców Malichowa wspomina także o sytuacji 

podczas, której jeden z szeregowców radzieckich chciał zgwałcić jego matkę. Sytuacja 
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ta została przerwana przez jednego z oficerów, który zastrzelił napastnika i nakazał 

wywieść jego ciało. 

Kocurom i pobliskim miejscowościom udało się uniknąć tragicznego losu 

innych miast i wsi znajdujących się na terenie tak zwanego Śląska Opolskiego. 

Pozostaje jednak niewyjaśnione dotąd pytanie, dlaczego tak właśnie się stało? Dlaczego 

omawiane tereny były traktowane łaskawiej przez żołnierzy Armii Czerwonej, którzy 

byli dość rygorystycznie traktowani przez swoich oficerów, nie pozwalających na zbyt 

nieodpowiedzialne zachowanie. Możemy przypuszczać, że sowieci uznali, że ludność 

zamieszkująca te tereny to Polacy, co mogłoby wynikać z języka, którym posługiwali 

się mieszkańcy Kocur i okolic, czyli gwary śląskiej. Powyższa kwestia pozostaje jednak 

nadal nie wyjaśniona, nie posiadamy bowiem informacji na temat rozkazów 

przekazywanych oficerom rosyjskim, którzy stacjonowali na tych terenach. Pozostaje 

jednak bez wątpliwości, że interesujące nas tereny zostały potraktowane przez Armię 

Czerwoną w sposób szczególnie łagodny, co potwierdzone jest przez świadków tamtych 

wydarzeń. Na taki stan rzeczy wpływ mogło mieć również stosunkowo niewielkie 

zaludnienie interesujących nas terenów i zdecydowany brak przemysłu lub 

potraktowanie Kocur i okolicy jako jedynie krótki przystanek i to być może mało 

atrakcyjny ekonomicznie w trakcie przemarszów kolejnych oddziałów Armii 

Czerwonej. Niemniej jednak wspomnienia tamtych czasów odcisnęły poważne piętno 

na mieszkańcach interesującej mnie miejscowości, którzy do dnia dzisiejszego 

pamiętają i przekazują kolejnym pokoleniom wspomnienia z tragicznych czasów II 

wojny światowej. 
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Mapa Kocur i okolic z 1921 roku. Zbiory prywatne rodziny Maleska. 
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Patrycja Ziomek 

 

 

Historia nieszczęsnej Halszki z Ostroga jako podwalina miejscowej legendy 

 

Elżbieta Katarzyna Ostrogska przyszła na świat 19 listopada 1539 r. Jej 

rodzicami byli: Beata z Kościeleckich 1. voto Ostrogska 2. voto Łaska i kniaź Ilia 

Ostrogski.  

Beata z Kościeleckich to jedyna córka Katarzyny Ochstat zwanej Telniczanką
1
 

oraz jej męża. Zygmunt I, starając się o rękę Barbary Zapoyli, wydał w 1510 r. 

Katarzynę za mąż za podskarbiego koronnego Andrzeja Kościeleckiego. W 1515 r., 

kilka tygodni po śmierci ojca, na świat przyszła Beata, którą i tak uważano za córkę 

króla polskiego - głównie ze względu na to, że wychowała się na dworze królowej 

Bony
2
. Zbigniew Kuchowicz stwierdził, żew czasach swej młodości, podczas pobytu na 

renesansowym Wawelu, była (…) wspaniałą, interesującą, przede wszystkim zaś bogatą 

i piękną młodą damą. Jej niewieście wdzięki wielbili najwięksi ówcześni znawcy kobiet, 

składano jej hołdy, była prawdziwą ozdobą Zygmuntowego dworu
3
.  

Za namową królowej Bony Beata poślubiła prawosławnego kniazia Ilię 

Ostrogskiego – starostę bracławskiego i winnickiego. Syna najwyższego hetmana 

litewskiego Konstantego Iwanowicza i jego pierwszej żony księżniczki Tatiany 

Holszańskiej. Ilia urodził się w drugiej połowie 1510 lub pierwszych miesiącach 1511 

r.
4
 Był więc zaledwie o kilka lat starszy od swej żony. Książę Ostrogski w latach 30. 

XVI wieku był osobą bardzo popularną, nie tylko ze względu na dokonania wojenne 

(odznaczył się w walkach z Tatarami, wziął również udział w wojnie litewsko-

moskiewskiej po śmierci Wasyla III), ale także z powodu swej urody, charakteru i 

bogactwa. 

Ślub tej pary odbył się w Krakowie 29 grudnia 1538 r. Miesiąc później 

księżniczka Izabela Jagiellonka została wydana za króla węgierskiego Jana Zapoylę. W 

czasie wesela córki królewskiej kniaź Ostrogski wziął udział w turnieju rycerskim i 

                                                           
1
 Telniczanka pochodziła z Czech i była wieloletnią nałożnicą króla Zygmunta Starego. 

2
 Z. Kuchowicz, Wizerunki niepospolitych niewiast staropolskich XVI-XVIII wieku, Łódź 1972, s. 95-96. 

3
 Tamże, s. 97. 

4
 T. Kempa, Dzieje rodu Ostrogskich, Toruń 2002, s. 53. 
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skruszył kopie z królewiczem Zygmuntem Augustem. W trakcie pojedynku spadł z 

konia i doznał poważnych obrażeń wewnętrznych, które mogły stać się przyczyną 

komplikacji zdrowotnych. Skończyły się one śmiercią księcia 19 sierpnia 1539 r., 

dokładnie 3 miesiące przed narodzinami jedynej córki
5
. 

Trzy dni przed śmiercią kniaź Ilia sporządził testament. Nienarodzone dziecko, 

syn lub „dziewka”, miało otrzymać połowę z ojcowizny Ilii (drugą przeznaczył 

młodszemu bratu Wasylowi
6
). Umierający polecił także rodzinie królewskiej, a w 

szczególności królowej Bonie, żonę i dziecko w opiekę i obronę
7
. Na mocy testamentu 

ojca oraz spodziewanych dóbr rodowych po matce Halszka już w momencie narodzin 

stała się najbogatszą panną w Rzeczypospolitej. I to ten majątek stał się przyczyną jej 

nieszczęścia. 

Od najmłodszych lat o rękę Halszki ubiegali się liczni panowie polscy i litewscy. 

Ze względu na bogactwo przyszłej panny młodej król wymógł na jej matce „zaruki”
8
. 

Księżna Ostrogska zobowiązała się, że bez woli i wiedzy władcy nie wyda córki za 

mąż. Zygmunt August na sejmie wileńskim w 1551 r. ustanowił także prawo około 

niewydawania za męże dziewek, które ojców nie mają, bez konsensu przyjaciół 

najbliższych
9
. 

Wśród wielu pretendentów do ręki Halszki znalazł się również Dymitr 

Sanguszko – starosta kaniowski, czerkaski i żytomierski. Księżna Beata wyraziła 

wstępną zgodę na małżeństwo swej córki z Sanguszką, którą jednak po krótkim czasie 

wycofała. Łukasz Górnicki w Dziejach w koronie polskiej w usta Stanisława 

Czarnkowskiego (reprezentującego na rozprawie księżną), włożył słowa, że Księżna 

                                                           
5
 Tamże, s. 60-61. 

6
 Książę Wasyl Konstanty Ostrogski żył w latach ok. 1526-1608, marszałek ziemi wołyńskiej, wojewoda 

kijowski. Młodszy syn wielkiego hetmana litewskiego Konstantego Ostrogskiego i jego drugiej żony 

Aleksandry z Olelkowiczów, bratem przyrodnim księcia Illi i stryjem Halszki z Ostroga, zob. więcej T. 

Chynczewska-Hennel, Ostrogski Konstanty Wasyl, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXIV, red. E. 

Roztworowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, s. 489-495. 
7
 A. Przeździecki, Jagiellonki polskie w XVI wieku. Obraz rodziny i dworu Zygmunta I i Zygmunta 

Augusta Królów Polskich, t. 2,  Kraków 1868, s. 264. Oryginalna treść: „wopieku i obronu żonu Moju 

Knieznu Bijatu  

i dieti moi, kotoryje mi Boh dał z żenoju mojeju mieti, polecaju i pokornie proszu i nisko czołem biu 

najasniejszomu Hosudaru, milostiwomu Korolu Jeho Miłosti Zykhimontu i synu Jeho Miłosti Hosudaru 

naszemu miłostiwomu Korolu mołodomu, a osobliwie polecaju i pokornie nisko czołom biu najasniejszoj 

milostiwoj Hosudaryni naszoj Wielkioj Kniehinie Bonie czerez tot mój testament, aby Jeje Miłost żonu 

Moju i dieti moi raczyła w łasce i opiece i w obronie swojej mieti” 
8
 Poręczenie, które w prawie litewskim było kwotą składaną przez jedną z umawiających się stron 

gwarantującą dotrzymanie umowy. 
9
 I. Kaniewska, Listy króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów, Kraków 1997, list 117., s. 227. 
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J.M. krótkimi słowy podziękowawszy (…), tę odpowiedź na ostatku dała, którą innym 

dawać była zwykła, iż ona córką swoją nie władnie, ale WKM, pan jej, opiekun i 

ociec
10

. Mowa ta jednak nie jest poświadczona innymi źródłami. 

Dymitr Sanguszko nie przyjął odmowy i zmówił się ze stryjem Halszki – 

Konstantym Wasylem. Napisał list do Beaty prosząc o przyjęcie na zamku w Ostrogu. 

Księżna wyraziła zgodę na jego odwiedziny i w wyznaczony dzień czekała na przybycie 

gościa, ale obaczono z zamku, ano wielki orszak ludzi na kształt wojska pędem idzie i 

wnet tak blisko podbieżał, iż osobę książęcia Jego M. Wasyla Ostrogskiego poznano
11

. 

Kniahini rozkazała zamknąć bramy. Niestety reakcja okazała się zbyt późna. Połączone 

wojska wchodziły już na teren zamku. Zygmunt August relacjonował w liście do 

Mikołaja Czarnego, że była tam niemała bitwa, zabitych niemało, poranieni bez mała 

wszytcy. Lecz ks. Konstanty pocztem przebrał (…) , plac otrzymał
12

.  

Król wysłał posłańca do kniazia Wasyla z rozkazami, żeby z zamku wyjechał, 

pannę przy matce aż do rozprawy ostawieł, ut omnia fiant in integrum restituta (aby 

wszystko wróciło do pierwotnego stanu)
13

. Dopiero później dotarły do władcy wieści, 

co się stało na zamku w Ostrogu. Księżna Beata, gdy tylko zobaczyła nadjeżdżające 

wojsko, schowała się z córką w komorze. Na niewiele się to jednak zdało. Ksiądz Wasil 

(...) opowiedział wolą swą, a jakoby ta z wolej bożej iść miała, iż księżnę Jej M. młodszą 

obiecał i słowy dał księdzu Dymitrowi za małżonkę własną, dla wykonania czego 

przyjechał z nim po społu
14

. Po czym ksiądz Wasil porwał księżnę młodszą za rękę, a 

księżna Jej M., matka uboga, za drugą, tamże księżnę pchniono, iż o ziemię padła i 

omdlała
15

. Stryj sprowadził kapłana, którego zmusił do udzielenia sakramentu 

małżeństwa, mimo że panna młoda krzyczała, że się jej bezprawie i wielki gwałt 

dzieje
16

. Zamiast Halszki słowa przysięgi wypowiadał kniaź Ostrogski jako przy krzcie 

bywa
17

. Po dokonaniu obrzędu zaślubin i wyprawieniu małej uczty, książę Wasyl 

doprowadził do pokładzin, a uboga księżna, jako przed kapłanem, tak i tu broniąc 

                                                           
10

 Ł. Górnicki, Dzieje w Koronie Polskiej, Wrocław 2003, s. 76. 
11

 Tamże, s. 77. 
12

 I. Kaniewska, list 154., s. 282. 
13

 Tamże, s. 283. 
14

 Ł. Górnicki, s. 78. 
15

 Tamże, s. 79. 
16

 Tamże, s. 80. 
17

 Tamże, s. 80. 
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poczciwości swojej, była tak silna księdzu Dymitrowi, iż sług na ratunek zawołać 

musiał, przy oczu których jako się pastwił nad księżną
18

. 

Beata Ostrogska wniosła skargę zarówno na Dymitra, jak i Konstantego. Sąd 

wyznaczono na zimę 1553 r. w Knyszynie. Jednak żaden z pozwanych się nie stawił. 

Wyrok wypadł skazujący Dymitra Sanguszkę na infamię i gardło: a księżna Beata 

wyprosiła sobie niezwłocznie rozesłanie uniwersałów, za któremiby książę Dymitr mógł 

być pojman, a księżna Halszka matce oddana
19

. Konstantemu odebrano prawo do 

decydowania o losie bratanicy, lecz niedługo potem karę umorzono. 

W tym czasie Sanguszko w towarzystwie Halszki ostrzyżonej i ubranej jak 

pacholę opuścił Ostróg i skierował się w stronę granicy śląsko-czeskiej
20

. Do ścigania 

zbiega zobowiązali się wojewoda kaliski – Marcin Zborowski i jego syn, także, Marcin. 

Razem  

z nimi w pogoń ruszyli: Janusz i Jędrzej Kościeleccy oraz Andrzej i Łukasz Górkowie. 

Sanguszko wraz z Halszką zatrzymał się w miejscowości Lysy w pobliżu 

Jaromierza, gdzie wziął udział w miejscowym weselu. Tam dopadli go Zborowscy, 

którzy wraz ze swymi ludźmi pobili Dymitra, następnie go więzili i torturowali. 

Ostatecznie wojewoda kaliski zabił Sanguszkę na początku lutego 1554 r.
21

. Halszka, 

po tych wydarzeniach, powróciła do matki 18 marca 1554 r.  

W roku 1555 Beata Ostrogska wraz z córką przebywały w Warszawie przy 

królowej Bonie. Tam odwiedził je jadący na sejm do Piotrkowa król, który bardzo 

usilnie namawiał księżnę Beatę na wydanie Halszki za wojewodę brzeskiego Łukasza 

Górkę
22

. Ostrogska stawiała opór argumentując to statutem litewskim, który umożliwiał 

wykup ziem Litwinki zamężnej z Polakiem za bezcen. Król obiecywał, że rozwiąże tę 

sprawę, jednak księżna pozostawała nieugięta. 

Ostatniego dnia pobytu Zygmunta Augusta na warszawskim zamku całe 

otoczenie księżnej tak mocno ją namawiało na wydanie córki za mąż, że księżna stara 

nie wiedząc co dalej rzec sobie, gdyż jej wymówka żadna w posłuch nie szła, uciekła 
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 Tamże, s. 81. 
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 A. Przeździecki, s. 81. 
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 Tamże, s. 82. 
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 Tamże, s. 97. 
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 Łukasz III Górka h. Łodzia, żył w latach ok. 1533-1573, najstarszy syn kasztelana poznańskiego i 
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gankami aż ku łaźniej i tam się utaiła, żeby jej naleźć nie możono
23

. Halszka natomiast 

stała na stanowisku, że gotowa uczynić wszystko, jeśli księżny matki wola do tego 

przystąpi
24

. Gdy już wszyscy stracili cierpliwość do Beaty, znaleziono ją, przymusem 

zdjęto z palca pierścień i doniesiono do księżny młodej, powiedając, że już matka 

przyzwoliła i na znak tego oto posłała pierścień. Tu księżna młoda powiedziała: I ja 

przyzwalam, jeśli matka przyzwoliła, ale jeśli inaczej jest, ja przy wolej matczynej 

zostawam
25

. W tej sytuacji biskup poznański, Andrzej Czarnkowski
26

, udzielił ślubu 

Łukaszowi Górce i Elżbiecie Ostrogskiej. Gdy Beata dowiedziała się, jaką intrygę 

uknuto za jej plecami, rzekła do Bony i ja, i córka moja ślubu tego za ślub nie mamy, 

ani mieć nie możemy
27

. 

Przez cztery lata od zaślubin Halszka pozostawała przy matce, aż w roku 1559 

Łukasz Górka upomniał się u króla o żonę. Wojewoda brzeski był jednym ze 

stronników Zygmunta Augusta, dlatego też władca postanowił działać. Księżna wraz z 

córką pozostawały wówczas we Lwowie w klasztorze dominikanów, dlatego król 

rozkazał Piotrowi Barżemu, staroście lwowskiemu, iżby dał księżnę małżonkowi 

poślubionemu
28

. Ten mową zdobną próbował przekonać Beatę Ostrogską, że Górka to 

wymarzony kandydat na męża, jednak księżna stara (…) powiedziała, iż nikt lepiej 

radzić o córce nie może, jako matka
29

. W tym czasie przybył do Lwowa Siemion 

Słucki, z którym (podobno) Beata związała Halszkę węzłem małżeńskim. Nie ma na to 

jednak żadnych dowodów – wiedzę o tym wydarzeniu przekazują tylko słowa księżny i 

jej „zięcia”. Po pewnym czasie Beata zdecydowała się oddać Halszkę w sekwestr, czyli 

pod opiekę osoby trzeciej aż do ostatecznego załatwienia sporu. Fatalnie się to odbiło 

na psychice tej ostatniej, która tak ustawicznie na łóżku swym siedziała, twarzą ku 

ścianie, a nic inszego jeść nie chciała, jeno to, co jej matka posyłała
30

.  

Mandatem królewskim Łukasz Górka mógł odebrać Halszkę z Lwowa. Zawiózł 

wtedy żonę do Szamotuł (swej posiadłości rodowej), gdzie w XV wieku na dwóch 
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krańcach osady (południowym i północnym) Szamotulscy herbu Nałęcz wznieśli dwa 

zamki warowne. Na miejscu pierwszego z nich w XVII wieku stanął klasztor 

reformatów, natomiast ten z przedmieścia wronieckiego stoi po dziś dzień, a 

przynajmniej jego część.  

Dobrogost i Wincenty Szamotulscy rozpoczęli jego budowę około 1423 r.
31

. 

Składał się on z dwóch niezależnych budynków mieszkalnych, murowanych baszt 

narożnych oraz trójkondygnacyjnej wieży przybramnej. Całość od zachodu i południa 

otaczała fosa, od wschodu zaś mokradła i rozlewiska rzeki Samy
32

. Prawnuczka 

Dobrogosta – Katarzyna wniosła zamek w posagu wojewodzie poznańskiemu 

Łukaszowi II Górce, który w latach 1511-1518 przeprowadził gruntowną przebudowę 

założenia zamkowego, przekształcając je w renesansową rezydencję magnacką
33

. 

Andrzej I Górka zlecił w 1549 r. przebudowę baszty zamkowej, a jego syn Łukasz III 

Górka zmodernizował ją w ten sposób, aby mogła tam zamieszkać jego nieposłuszna 

małżonka. 

Sylwia Zagórska uważa, że Halszka sama odsunęła się od Łukasza. Chciała w 

ten sposób zaprotestować przeciwko ubezwłasnowolnieniu jej i zamanifestować chęć 

dochowania przysięgi złożonej matce. Ludziom zaś nie mieściło się w głowach, że 

kobieta odważyła się przeciwstawiać mężczyźnie i czternaście lat spędziła w wieży, by 

nie żyć z niechcianym mężem. Stąd podania o okrucieństwie Łukasza i jego nieludzkim 

traktowaniu żony
34

. Według Zagórskiej także dziwny sposób bycia Halszki, jej ucieczka 

w samotność, żałobny strój (..), z pewnością również echa przeżyć, które docierały do 

mieszkańców Szamotuł
35

 stały się podstawami do powstania legend o Czarnej 

Księżniczce zamkniętej w baszcie zamkowej. 

W przewodniku Wszerz i wzdłuż Ziemi Wielkopolskiej Mirosław Ziemski i 

Tadeusz Piechocki w pełen egzaltacji sposób opisują smutną historię Halszki, którą 

warto przytoczyć w większym fragmencie. Według nich młoda księżna wyżeniła precz 

tyrańskiego małżonka z sypialni, choć się wlókł do niej na kolanach. I gryzł się nocami 

Łukasz Górka, żarła go zazdrość wzbierająca i lęk, że mu cudowną żonę znowu 
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wykradną. Zamknął więc Halszkę w szamotulskiej baszcie. Był rok pański 1559. A 

zbrodniczy tyran zakuł twarz księżniczki w maskę żelazną. Iżby z oczu jasnych i lic 

anielskich nie spływała słodycz na tych, na których spojrzy. Przeszedł rok 1560 i 61 i 

płynęły inne. I w baszcie chłodnej, po maleńkich, prostackich komnatach tłukła się 

piękna pani w czarnej masce. A w niedzielę schodziła w piwnice i lochem podziemnym 

szła nieszczęsna księżniczka do kościoła. By w ukrytej niszy modlić się do słodkiej 

Panienki w ołtarzu (..). Szły lata pańskie 1570 i 71… I wiądł coraz bardziej przepiękny 

kwiat… A gdy zdjęto po latach 14 maskę z twarzy pięknej księżniczki, upadły przerażone 

sługi. Patrzyła w nich straszna twarz upiora
36

.  

Wiadomo jednak, że niewola wojewodziny poznańskiej nie była aż tak sroga jak 

powszechnie jest przyjęte. Choć Halszka była pilnowana, to mogła poruszać się po 

rozległych posiadłościach Górków, modlić się w szamotulskiej farze i wyjeżdżać na 

rekolekcje do poznańskich klasztorów. Mąż wymagał od niej jedynie, by towarzyszyła 

mu podczas oficjalnych uroczystości
37

. Mitem jest więc zakłucie jej twarzy w czarną 

maskę. Podobnie jak i legendarne przejście podziemne pomiędzy basztą a kościołem. 

Archeolodzy nie natrafili na jego ślady w czasie badań prowadzonych w latach 70. na 

terenie zamku Górków
38

. 

Wśród miejscowej ludności krążą pogłoski, że podobno o północy po komnatach 

wieży snuje się zjawa czarno ubranej kobiety jęcząc okropnie. Widmo najchętniej staje  

w zakratowanym oknie, patrzy w dal i płacze. Przerażeni przechodnie nieraz widzieli jej 

trupią twarz oświetloną bladym blaskiem księżyca. Bywa, że czarna postać błąka się 

wokół baszty, a niektórzy utrzymują nawet, że zjawa przechodzi tajemnym przejściem 

podziemnym do pobliskiej kolegiaty, szukając ukojenia i przebaczenia za grzechy
39

. 

Ludowa tradycja wytworzyła także inne legendy związane zarówno z basztą, jak  

i bezpośrednio z imieniem Halszki, które mogą w pewien sposób tłumaczyć 

pochodzenie nazwy miasta.  

Mówi się, że Czarna Księżniczka była córką dziedzica okolicznych włości. 

Zdarzyło się, że pokochała młodzieńca niższego stanu, co strasznie rozgniewało jej 

dumnego ojca. Dziewczyna zbiegła więc potajemnie z rodzicielskiego domu. 
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Opuszczona przez wszystkich tułała się po borach, które ciągnęły się wzdłuż pobliskiej 

rzeki Samy, ukrywała się w leśnych osadach, aż w końcu pochwycili ją siepacze ojca. 

Srodze ukarano biedaczkę za jej występną miłość: miała resztę życia spędzić uwięziona 

w baszcie, z czarną maską na twarzy. Miasto, w którym znajduje się ta wieża, nazwano 

potem ‘Samotuła’ albo ‘Samotuły’, co ma się wywodzić od ‘samotnego tułania się’ 

księżniczki
40

. Istnieje także inne zakończenie tej legendy, w którym magnat zareagował 

w zupełnie inny sposób. Tak bardzo uradował go powrót córki, że w miejscu jej 

odnalezienia kazał postawić basztę i nazwał ją ‘Samotu’, co miało oznaczać: sama się tu 

tułała. Obok rychło wzniesiono zamek, w którym odbyło się wesele „występnej” pary
41

. 

Inne podanie ludowe starało się wyjaśnić pochodzenie nazwy Czarna 

Księżniczka  

i tłumaczyło to tym, że dawno temu możnemu dziedzicowi Szamotuł urodziła się córka  

z czarną twarzą. Ojciec nie wiedząc, co uczynić z upośledzoną przez naturę 

dziewczynką, postanowił zamknąć ją na całe życie w wieży
42

. Żyła podobno jednak 

bardzo krótko. 

Kolejna legenda łączy się już bezpośrednio z imieniem Halszki. W 

średniowieczu na szamotulskim zamku panował możny wojewoda. Na jego dworze 

służył pisarz nazwiskiem Zaręba, który wiele godzin spędzał w towarzystwie córki 

swego pana – Halszki. Młodzi się w sobie zakochali i wiedząc, że wojewoda nie 

zgodziłby się na ślub, postanowili uciec. Zaręba ukrył Halszkę w leśniczówce, a sam 

wyjechał w poszukiwaniu pracy. Wojewoda, dowiedziawszy się o zniknięciu pary, 

wysłał za zbiegami pościg. Zbrojni niebawem odnaleźli córkę wielmoży. Ojciec, nie 

chcąc oglądać twarzy córki, rozkazał zakuć ją w czarną maskę, której nie mogła ściągać 

bez pozwolenia. Została wyznaczona służebna mająca pilnować Halszki. Za namową 

wojewody wymogła na jego córce zdjęcie maski. W tym samym momencie wszedł 

ojciec i nałożył na swą latorośl jeszcze sroższą karę. Halszka miała spędzić całą 

młodość w baszcie, śpiąc na posłaniu ze słomy, żywiąc się jedynie chlebem i wodą. 

Kiedy Zaręba powrócił do leśniczówki, szybko zorientował się, co się stało. Pełen żalu  

i rozczarowania wstąpił do klasztoru we Wronkach, gdzie w niedługim czasie został 

wyświęcony na księdza. Pewnego dnia został wezwany do szamotulskiego zamku w 
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celu udzielenia ostatniego namaszczenia. Początkowo młodzi nie poznali się 

wzajemnie. Zaręba rozpoznał, w wymizerowanej istocie, swoją dawną ukochaną 

dopiero po głosie. Po dokonaniu obrzędu zdjął kaptur i pozwolił Halszce się poznać. 

Wtedy nadszedł wojewoda, który wielce żałował, że doprowadził córkę do takiego 

stanu. Niestety było już za późno – Halszka oddała ducha w ramionach swej miłości 

sprzed lat
43

.  

Wracając do historii prawdziwej – kniahini Ostrogska przez jeszcze wiele lat 

nieskutecznie procesowała się ze swym zięciem Łukaszem Górką. Jako niemal 

pięćdziesięcioletnia kobieta miała dość samotnej walki, która trwała już dziesięć lat, 

dlatego postanowiła zyskać męskiego sprzymierzeńca w walce. Zdecydowała się 

poślubić
44

 dwadzieścia lat młodszego wojewodę sieradzkiego, znanego awanturnika i 

alchemika - Olbrachta Łaskiego, na którego, bezprawnie, przepisała cały majątek swój i 

swojej córki. Łaski po kilku miesiącach pożycia małżeńskiego zabrał księżnę w podróż 

do Kieżmarku na Spiszu, swego zamku rodowego… i tam ją uwięził. Spędziła w 

zamknięciu 11 lat. Pod koniec życia została uwolniona, ale kilka tygodni po 

oswobodzeniu zmarła (w 1576 r.) i pochowano ją w znienawidzonym za życia 

Kieżmarku. 

Natomiast córkę, po kilkunastu latach niewoli, na początku 1573 r. wyzwoliła 

nagła śmierć Górki. Księżna jako trzydziestoczteroletnia wdowa powróciła do swych 

rodowych dóbr, pod opiekę stryja Konstantego Ostrogskiego. Dopiero Stefan Batory i 

Anna Jagiellonka przyznali jej z powrotem ziemie, które kniahini Beata przepisała na 

Łaskiego. Halszka zmarła w grudniu 1582 r., a cały swój majątek pozostawiła w 

testamencie kniaziowi Wasylowi Ostrogskiemu. 

Emocjonujące życie Halszki z Ostroga, którym interesowała się cała szlachta 

Rzeczypospolita Obojga Narodów, nie pozostało bez echa także w kulturze ludowej 

ziemi szamotulskiej. Tajemnicza wojewodzina poznańska mieszkająca czternaście lat w 

wieży, zamknięta przez niekochanego męża, łatwo stała się postacią na w pół 

legendarną i bohaterką romantycznych podań ludowych. Mieszkańcy Szamotuł nie 

znając prawdy na temat Górkowej, w kolejnych pokoleniach, wytworzyli legendę o 

Czarnej Księżniczce zamkniętej w zamkowej baszcie z twarzą zakutą w żelazną maskę.  
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W podaniach ludowych nie przywiązywano uwagi do prawdziwych dziejów 

Halszki i faktów historycznych. Wojewodzinę poznańską wiązano bezpośrednio ze 

średniowieczną córką pana na Szamotułach zakutą w maskę za występną miłość. Przez 

wieki podania o rzeczywistej Halszce (zamkniętej w baszcie przez męża) i tej fikcyjnej 

córce możnowładcy współistniały w tradycji ludowej.  

Postać księżniczki ostrogskiej stała się nierozerwalnie związana z zamkiem 

Górków, chociaż nie zmarła tam, to jednak lata spędzone w „niewoli” silnie rozgrzały 

serca i umysły szamotulan przekazujących sobie z pokolenie na pokolenie historię 

nieszczęsnej Halszki z Ostroga. 

 


