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Stow
arzyszenie

Stowarzyszenie SEMPER SILESIANA powstało w 2020 roku. Jego
celem jest propagowanie śląskiej kultury, historii i  tradycji poprzez
działalność informacyjną oraz wydawniczą. W 2021 roku otwarto plat-
formę internetową, którą można znaleźć pod adresem: http://semper-
silesiana.pl/. Obecnie stowarzyszenie pracuje nad wydaniem Tek
Pamięci – wspomnień o Śląsku najstarszych mieszkańców regionu, cy-
klicznym ukazywaniu się Bedekera regionalnego, darmowego pisma in-
ternetowego Silesiana oraz projektem Wirtualne Muzeum Śląska.
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SILESIANA 1/2021
Z  prawdziwą przyjemnością

mamy zaszczyt zaprezentować
Państwu pierwszy numer pół-
rocznika naszego stowarzyszenia.

Jest on efektem pracy i  po-
święcenia grupy pasjonatów dla
których wielowiekowa historia
i  nieoczywista kultura Śląska zna-
czą bardzo wiele.

Ziemia śląska była, jest i  bę-
dzie Pograniczem. Obszarem, na
który wpływ miało i  nadal ma
wiele czynników, tak wielkich, jak
i  tych małych, na pozór nieistot-
nych, a  jednak w  ostatecznym
rozrachunku tworzacych barwna
mozaikę Silesii.

Prezentujemy Państwu zbiór
tekstów, które ukazały sie na stro-
nie internetowej stowarzyszenia.
A  wśród nich teksty o  architektu-
rze Śląska jako całości i  Krapko-
wic jako jego części oraz sylwetki
dwóch ciekawych, drewnianych
kościołów z  obszaru, który Gu-
staw Morcinek w  swoim sztucz-
nym podziale okreslał jako Śląsk
Biały czyli z okolic Lublinca.

Prezentujemy także sylwetki
kilku ciekawych miejsc: niewiel-
kiej wioski Żyrowa, a  także cze-
skiej Opawy i  Hradca nad
Moravici.

Przedstawiamy równiez dwie
postacie w wydawałoby sie dwóch
róznych biegunów, a  więc polity-
ka Wojciecha Korfantego oraz
podrózniak Emina Paszę. a  to
wszystko uzupełniamy dziejami
śląskiej linii, jednego z  najbogat-
szych rodów na Śląsku - von Ga-
schinów.

Numer uzupełniają teksty hi-
storyczne: o  Gwiazdce Cieszyń-
skiej, rocznicowy artykuł
o trzecim powstaniu sląskim oraz
dzieje jeńców wojennych w  Ny-
sie. Do tego wiersze po śląsku,
kilka legend oraz sporo informa-
cji o  stowarzyszeniu i  organizo-
wanych projektach.

Mamy nadzieję, że SILESIA-
NA spotka się z  ciepłym przyję-
ciem i  na stałe zagości w  ofercie
kulturalnej naszego stowarzysze-
nia.

Zachęcamy do współpracy,
która nic nie kosztuje, a wiele da-
je.

Redakcja



W  wyniku trzech wojen ślą-
skich (w  latach 1740–1763) i  na
mocy pokoju w  Hubertusburgu
w  Saksonii większa część Śląska
wraz z  Ziemią Kłodzką stała się
własnością Królestwa Prus, a  po-
tem Cesarstwa Niemieckiego.

W  granicach Korony Czeskiej
pozostała jedynie skrajna połu-
dniowo-wschodnia część regionu
– Śląsk Austriacki.

Powstałe w  połowie XVIII
wieku nowe warunki polityczne
sprawiły, że w  XIX stuleciu śro-
dowiska protestanckie wespół
z  pozostałymi ośrodkami arty-
stycznymi Śląska orientowały się
w  dwojaki sposób: na północy
w  kierunku Wrocławia i  Berlina,
na południu zaś w  kierunku
Wiednia.

W  początkowym okresie XIX
wieku nie uległy również zerwa-
niu silne dotychczas więzi oraz
nawiązania do wzorców z  Czech
i  Polski. Dopiero po upadku Na-
poleona w budowlach nie ma już
śladu baroku i  związków ze
wschodnimi oraz południowymi
sąsiadami. Od tego czasu zjawi-
ska artystyczne wykazują niemal
wyłącznie filiacje niemieckie.

Wraz z  przejęciem władzy na
Śląsku przez Fryderyka II, poja-
wia się nowe zjawisko: mecenatu,

którego rolę tym razem będzie
pełniło państwo.

Mecenat ten w  znacznym
stopniu różnił się od tradycyjne-
go czyli szlacheckiego, miesz-
czańskiego i duchownego.

Mecenat państwowy był me-
cenatem nie monarchy, ani nawet
nie władcy, ale instytucji państwa,
jako tworu biurokratyczno–admi-
nistracyjnego. Wyróżniał się on
wielką dostępnością środków
przeznaczonych na inwestycje,
ich rozmachem, ale często nie
śmiałością i  innowacyjnością. Do
głównych obszarów inwestycji
budowlanych państwa należą
przedsięwzięcia fortyfikacyjne.

Dla Śląska pruskiego zagroże-
niem było Cesarstwo Austriackie,
dlatego w  paśmie podsudeckim
przeprowadzono modernizację
starych i  budowę nowych
twierdz, ryglujących południową
granicę Ślaska, takich jak twierdze
w  Koźlu, Kłodzku, Srebrnej Gó-
rze i  Nysie. Państwo popierało
i  inwestowało także w  koloniza-
cję, przemysł i  budynki użytecz-
ności publicznej. Do zasiedlania,
szczególnie na obszarach leśnych
od Namysłowa po Górę św. An-
ny, sprowadzano ewangelików
niemieckich, a także Czechów, ale
zdecydowaną większość stanowi-

Sztuka Górnego
Śląska w XIX wieku
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ła ludność miejscowa, o charakte-
rze polskim. Nowi osadnicy przy-
nosili na ziemie Śląska swoje
rodzime wzorce architektoniczne.
Podstawą zaś do budowy nowych
osiedli stało się założenie i  po-
wstanie od 1747 roku osiedla Po-
kój (Karlsruhe).

Na sztukę budowlaną w  prze-
myśle zasadniczy wpływ miały
lansowane przez urzędy państwa
formy architektoniczne i  urbani-
styczne. Budynki użyteczności
publicznej były wielkimi inwesty-
cjami państwowymi, powstający-
mi w miastach, czego najlepszym
przykładem jest dawny zakład dla

ubogich w  Kluczborku. Powstał
on w 1778 roku według projektu
Karola Gottharda Langhansa. Na
osi frontu oraz na osi elewacji
bocznej wychodzącej na ulicę
umieszczono pozorną, smukłą
arkadę, obejmującą wejście oraz
okna znajdujące się w  dwóch
wyższych kondygnacjach. Zwień-
czenie stanowi niski trójkątny
przyczółek.

Powstają też nowe albo ulega-
ją przebudowie, istniejące już ra-
tusze. W  1766 roku w  Byczynie
ratusz zostaje odbudowany
według projektu Jana Marcina
Pohlmanna. Jest on obecnie naj-

Zakład dla ubogich w Kluczborku, obecnie mieści się przy ulicy Podwale.

lepiej na obszarze Śląska Opol-
skiego zachowanym przykładem
malowniczego zgrupowania bu-
dynku właściwego i  przyklejo-
nych do niego kamieniczek.
Pohlmann połączył tu klasycy-
styczne podziały elewacji z  baro-

kową formą mansardowego
dachu, wieżę natomiast zwieńczył
charakterystycznym obeliskowym
hełmem, który też należy już do
nowej epoki. Przykładem dalszej
ewolucji w  kierunku czystych
form klasycyzmu jest ratusz

A
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Ratusz w Byczynie.

w  Olesnie, wzniesiony w  latach
1820–1821 według projektu Got-
tlieba Kalbfleischa. Wbudowany
między kamienice w  narożniku
rynku, ze ślepą kolumnadą
w  wielkim porządku, zdobiącą
całą frontową fasadę. Nie istnie-
jąca dziś wieżyczka zakończona
została barokowym baniastym
hełmem z latarnią.

W  latach 1818–1826 nastąpiła
przebudowa opolskiego ratuszu.
W  tym czasie rozpoczęto budo-
wę nowego gmachu w  miejsce
poprzedniego z  zachowaniem je-
dynie dawnej wieży, w  stylu neo-
renesansowym na wzór
florenckiego pałacu Vecchio.
Projekt przygotowało naczelne
berlińskie biuro budowlane, je-
den z  najwybitniejszych architek-
tów tego okresu Karl Friedrich
Schinkel pochlebnie ocenił kon-
cepcję. W  1863 roku wieżę pod-
wyższono, dodając neogotycką
kondygnację, a  cały budynek
przebudowano w  latach
1934–1936, przy czym wieża za-

waliła się i  następnie została zre-
konstruowana według stanu
z roku 1863.

Oprócz państwa dalej istniał
mecenat prywatny. Magnaci bu-
dowali osiedla o  charakterze
miejskim, a  także wraz ze zmie-
niającym się profilem wielkich
własności wiejskich przekształ-
cających się właściwie w  przed-
siębiorstwa, co zaowocowało
powstaniem organizmów gospo-
darczych odrębnych od wsi za-
mieszkałej przez chłopów.
Budownictwo miejskie nie zaska-
kuje innowacyjnością, a  raczej
powiela wcześniejsze wzorce,
często za to pojawiają się nowe
koncepcje urbanistyczne, szcze-
gólnie jako osady robotnicze na
czarnym Ślasku lub prywatne
osiedla typu miejskiego, takie jak
Pokój.

Zmienia się również charakter
architekta który z  rzemieślnika,
bądź artysty przeistoczył się
w  zwykłego urzędnika, objętego
rzeszą formalności. Powstał rów-

A
rchitektura

SILESIANA 1/2021



A
rchitektura

nież cały system instancji budow-
lanych z  nadrzędną dla całego
Śląska naczelną dyrekcją budow-
laną we Wrocławiu i  stojącą jesz-
cze ponad nim dyrekcją
w  Berlinie. W  późniejszym okre-
sie, po krótkim panowaniu ro-
mantyzmu, sztuka nawróci się ku
eklektyzmowi. Stopniowo będzie
również słabło środowisko twór-
cze na Śląsku, gdzie brak będzie
wyróżniających się indywidualno-
ści, a  nieliczne wielkie inwestycje
powstawać będą w oparciu o pro-
jekty architektów berlińskich,

wrocławskich, bądź kolońskich.
W rezultacie jednak w 2. połowie
XIX wieku architektura eklek-
tyczna, a  później secesyjna nie
będą odgrywać wielkiej roli.

Budownictwo Sakralne

W  wyniku rezolucji deputacji
Rzeszy z 1803 roku zniesiono do-
tychczasowe urzędy kościelne
i  rozwiązano instytucje religijne
w  Niemczech, a  w  następnych la-
tach zlikwidowano na Śląsku za-
kony katolickie i  dokonano
sekularyzacji dóbr kościelnych
(w sumie ¼ gruntów prowincji).

Ziemie te rozdano członkom
rodu Hohenzollern i  zasłużonym
mężom stanu. W  ten sposób na
teren Śląska zaczęła napływać,
oprócz robotników i  chłopów,
także bogatsza warstwa społe-
czeństwa czyli arystokracja i  pro-
testancka warstwa kierownicza.
Pierwsza połowa XIX wieku
upłynęła na sporach pomiędzy
zwolennikami oświecenia a  ultra-

montanizmu, kierunku filozoficz-
nego postulującego za
podporządkowaniem polityki lo-
kalnych kościołów rzymskokato-
lickich różnych krajów decyzjom
papieża. Kościół katolick, popie-
rany przez rezydujących we
Wiedniu Habsburgów starał się
walczyć ze skutkami sekularyzacji,
jednak pierwsza połowa XIX
wieku upłynęła pod znakiem im-
pasu w  zakresie wznoszenia bu-
dowli sakralnych. Całkowicie inną
politykę prowadziło państwo
względem protestantów. W  1817
roku król Fryderyk Wilhelm III
wezwał do utworzenia jednej
ewangelicko–chrześcijańskiej
Unii. W kolejnych latach państwo
chciało uzyskać coraz większy
wpływ na kościoły istniejące
w  jego obrębie. Dopiero za
panowania Fryderyka Wilhelma
IV, który uznał samodzielność
ruchu staroluterańskiego oraz nie
prowadził żadnych działań wy-
mierzonych w  śląskich katolików
nastał czas spokoju, przerwany za

SILESIANA 1/2021
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czasów Bismarcka i  jego Kultur-
kampfu. W  1871 roku w  mini-
sterstwie wyznań zniesiono
osobny wydział katolicki i  połą-
czono go w  jeden z  wydziałem
ewangelickim. Data ta jest prze-
łomową, gdyż architekci projek-
tujący kościoły w  swoich
deklaracjach programowych za-
częli stosować tezę o  jednako-
wych wymaganiach liturgicznych
obu wyznań. W konsekwencji do-
prowadziło to do wykorzystania
podobnych schematów przy bu-
dowie obydwu rodzajów świątyń,
katolickich i  ewangelickich. Do-
prowadziło to do swoistego rene-
sansu budownictwa sakralnego,
które jednak nie szło w  parze
z polityką ministerstwa, które nie-
chętnie udzielało zgód na budo-
wę kościołów, szczególnie
katolickich. Opór biskupa wro-
cławskiego Heinricha Forstera,
który nie zgadzał się z  polityką
ministerstwa (został zdjęty
z  urzędu w  1875 roku), był kon-
tynuowany, ale już w  znacznie
spokojniejszym tonie przez jego
następcę Georga Koppa, za cza-
sów którego powstała duża liczba
wysokiej klasy kościołów.

Budownictwo sakralne 2. po-
łowy XVIII i  początku XIX wie-
ku w większości prezentuje raczej
tradycyjny układy. Kościoły
w  pełni klasycystyczne pojawiają
się dopiero wtedy, a  wszystkie
wcześniejsze wykazują przemie-
szanie cech stylowych. Klasycyzm
w  tej bardzo tradycyjnej architek-
turze to przede wszystkim
uproszczenie podziałów, tryglifo-
we fryzy, gzymsy kostkowe i  stiu-

kowe ozdoby w rodzaju festonów
lub wazonów. W  pierwszej poło-
wie XIX wieku z  uwagi na dzia-
łania zwolenników myśli
oświeceniowej, nieliczne budowle
sakralne były zazwyczaj kontynu-
acją nurtu barokowo–klasycy-
stycznego, dominującego
w  architekturze sakralnej od koń-
ca XVIII wieku. Architektura ko-
ściołów protestanckich jest
w  swych najlepszych dziełach
w  omawianej epoce niewątpliwie
bardziej postępowa od katolic-
kiej. W  latach 1765–1775 po-
wstaje w  Pokoju kościół
ewangelicki tzw. Kościół Zofii,
zaprojektowany przez Jerzego
Ludwika Schirrmeistra z  Wrocła-
wia. Rzut poziomy świątyni ma
kształt owalny, natomiast cztery
przybudówki są kwadratowe.
Przy wejściu do kościoła znajduje
się wieża zakończona zegarem
piaskowym i  kopułą. Ołtarz zdo-
bią obrazy malarzy Beuthesa:
Ostatnia wieczerza, Przemienienie
pańskie oraz Ernsta: Zmartwych-
wstanie i Wniebowstąpienie.

Do serii wybitnych realizacji
protestanckiej architektury histo-
rycznej na Śląsku przyjdzie zali-
czyć także neogotycki kościół
w Bielsku przebudowanego przez
wiedeńskiego architekta Henryka
Ferslera w  1881 roku. Kościół
otrzymał smukłą sylwetkę, gotyc-
kie podziały ścian oraz wytworne
żebrowane sklepienia. Rozwój
architektury sakralnej na Śląsku
przypada na lata 1850–1914 kiedy
to wybudowano prawie 400 no-
wych świątyń. Budowle szczegól-
nie projektów Schinkla były

SILESIANA 1/2021



o  unikatowym wówczas charakte-
rze, gdyż architekci starali się wy-
kreować wysokiej jakości
wrażenia estetyczne, odchodząc
od tradycji barokowej w  stronę
klasycyzmu. Budowa tak wielkiej
liczby kościołów możliwa była
dzięki wsparciu finansowemu
możnych właścicieli przedsię-
biorstw przemysłowych patronu-
jących nowo powstałym
osiedlom. Dużą rolę odegrało
również zainteresowanie Frydery-
ka Wilhelma IV architekturą go-

tycką i jego rola w sprawę katedry
w  Kolonii, która z  kolei miała
wpływ na prace wielu później-
szych architektów, w  tym Alexisa
Langera. Przełom XIX i  XX wie-
ku to z kolei okres w którym nie
dominowała jedna tendencja sty-
listyczna. Do projektowania ko-
ściołów zostawali zaproszeni
twórcy z  rożnych, często od-
miennych środowisk, utrwalający
w  swoich pracach często indywi-
dualny stosunek do sztuki sakral-
nej.

Wspólnym wyznacznikiem
ówczesnych poczynań artystycz-
nych był ogarniający całą Europę
nurt historyzmu. Oznacza to pro-
gramowe sięganie do wzorów
dawnej sztuki, dawnych stylów
pojmowanych jako równoprawne

źródła inspiracji, zgodnie z  du-
chem XIX wiecznego liberalizmu.
Przejawiać się to będzie szcze-
gólnie w  architekturze, która re-
produkować będzie wzorce
i  motywy późno klasycystyczne
i  historyzujące wypracowane

A
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przez Karla Friedricha Schinkela
– niemieckiego architekta, urba-
nistę, projektanta i malarza jedne-
go z  najwybitniejszych twórców
klasycyzmu w Królestwie Prus.

Najważniejsze projekty Schin-
kla na obszarze Śląska:

• 1819 - Pomnik feldmarszałka
Michaiła Kutuzowa w  Bolesław-
cu,

• 1838–1840 - Dawny kościół
ewangelicki – obecnie kościół ka-
tolicki pod wezwaniem Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa
w Mysłakowicach,

• 1838–1873 - Pałac w  Ka-
mieńcu Ząbkowickim,

• 1821 - Kościół ewangelicki
w Ozimku,

• 1824–1844 - Kościół św.
Marcina w Krzeszowicach.

Jego klarowne formy będące
w opozycji do barokowych wypu-
kłości i  wklęsłości, doskonale od-
dawały ducha pruskiego
klasycyzmu. Obok budowli klasy-
cystycznych, Schinkel opracowy-
wał projekty nawiązujące do
gotyku – w  stylu neogotyckim,
wyprzedzając tym samym póź-
niejszy nurt historyzmu. Styl
Schinkla był kontynuowany przez
jego uczniów: Ludwiga Persiusa
i Fridriecha Augusta Stülera, a ich
działalność określana jest często
mianem Szkoły Schinkla (niem.
Schinkelschule). Znanym architek-
tem tamtych czasów był także
Alexis Langer. który urodził się
w  Oławie w  ewangelickiej rodzi-
nie. Był przedstawicielem stylu
neogotyckiego (1900–1904 - ko-

ściół św. Trójcy w Legnicy - halo-
wy z  transeptem i wieżą narożną;
ciąg kamienic przy ul. Krupni-
czej, Włodkowica i św. Antoniego
we Wrocławiu).

Na Śląsku dominowała szkoła
berlińska, której głównymi
przedstawicielem oprócz wyżej
wymienionego Schinkla był  m.in.
August Soller. Nie można zapo-
minać również o  wpływach ko-
lońskich i  wiedeńskich na czele
z  twórczością Freidricha von
Schmida, twórcy  m.in. ratusza
wiedeńskiego i  kościoła św. Józe-
fa w tymże mieście.

Śląsk Austriacki

Nie można zapominać o  prze-
kształceniach architektonicznych
na Śląsku Austriackim. Był to
obszar niezwykle zróżnicowany
narodowościowo i  konfesyjnie,
a  pojawienie się idei pansłowiań-
skich doprowadziło do radykali-
zacji postaw mieszkańców. Obok
wiodącego katolicyzmu, coraz
mocniej do głosu zaczął docho-
dzić luteranizm (protestantyzm).
Głównym odnośnikiem wielora-
kich nurtów artystycznych Śląska
Austriackiego było środowisko
wiedeńskie i  w  mniejszej części
morawskie (Brno czy Ołomu-
niec). Śląsk austriacki na mocy
skodyfikowanego w  1863 roku
ustawodawstwa uzyskał w  pew-
nym stopniu autonomię. Powsta-
ło społeczeństwo oparte na
liberalnym mieszczaństwie i  kon-
stytucyjnym ustawodawstwie, co
doprowadziło do wzrostu pozio-
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mu edukacyjnego i  rozkwitu stan-
dardów życiowych oraz technicz-
nego nowatorstwa. Do
najprężniejszych pod względem
inwestycji budowlanych ośrod-
ków zaliczyć należy Opawę, Kar-
niów, Cieszyn i  Bielsko. Alexis
Langer w  Hradcu nad Morawicą

zaprojektował tak zwany Czer-
wony Zamek, nawiązujący swym
stylem do wielu źródeł. Innym
reprezentacyjnym przykładem ar-
chitektury na Śląsku Opawskim
jest Ratusz i  obecnie Muzeum
Miejskie w  Opawie wiedeńskiego
architekta Rudolfa Srnetza.
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Kościół Zbawiciela w Bielsku.

Jeden z fortów twierdzy w Nysie.



Śląska
prasa

Gwiazdka Cieszyńska. Pismo na-
ukowe i  zabawne to tygodnik wyda-
wany w  latach 1851–1939. Jego
pierwowzorem był Tygodnik Cie-
szyński, wydawany przez później-
szego redaktora głównego
Gwiazdki Pawła Stalmacha.

Mimo, że Tygodnik Cieszyński
nie był pismem upolitycznio-
nym, a  umieszczano w  nim pora-
dy rolnicze lub opowiadania
historyczne został zakazany
w  Galicji, co doprowadziło do
zaprzestania wydawania gazety.
Wobec tego, wspomniany wcze-
śniej redaktor naczelny Paweł
Stalmach (dziennikarz, publicysta,
działacz społeczny i  narodowy)
w jego miejsce zaczął od 1 marca
1851 roku wydawać Gwiazdkę Cie-
szyńską, w  której to zamieszczał
powieści i  opowiadania historycz-
ne, artykuły oświatowe oraz lite-
raturoznawcze, poezję, rozprawki
gospodarcze i  przemysłowe.
W  latach 1863–1864 przekształ-
cono Gwiazdkę w  pismo politycz-
ne, w  pełni popierające walki
powstańcze oraz Rząd Narodo-
wy, przy jednoczesnym pełnym
antyrosyjskim nastawieniu, co na-
raziło jej redaktorów na prześla-
dowania ze strony austriackiej
i  doprowadziło do procesu
i aresztowania Stalmacha.

W  tym czasie pismo miało
około 1400 subskrybentów,
z  czego 300 na Śląsku, a  600
w  Galicji. Czasopismo – choć je-
go redaktor był ewangelikiem –
popierali głównie katolicy,
a  zwłaszcza biskup tarnowski
ksiądz Józef Pukalski i biskup su-
fragan wrocławski – Bernard Bo-
gedain.

Po powstaniu styczniowym
Gwiazdka Cieszyńska stała się naj-
bardziej radykalnym pismem na-
rodowym na Śląsku Cieszyńskim.
Na łamach pisma walczono o  ję-
zyk polski, polską kulturę i prawa
dla ludności polskiej. W latach 80.
XIX wieku Gwiazdka Cieszyńska
przedstawiała na swoich łamach
prawie wyłącznie katolickie po-
glądy, co związane było z  ewolu-
cją duchową jej edytora Pawła
Stalmacha; w  obliczu zbliżającej
się śmierci, zmienił on bowiem
wyznanie na katolickie. Od 1888
roku gazeta była finansowana
przez Katolickie Towarzystwo Praso-
we. Na łamach Gwiazdki debiuto-
wało wielu śląskich literatów. Byli
to  między innymi Karol Miarka,
Andrzej Cinciała, Jan Kubisz, Er-
nest Farnik, Józef Lompa, Bojko,
Perges, Robert Zanibal, Juliusz
Ligoń. Średni nakład tygodnika
wynosił 4500 egzemplarzy.

Gwiazdka
Cieszyńska
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Pierwszą edycję

WIRTUALNEGO

MUZEUM ŚLĄSKA

otwarto 18.07.2021

roku.

Wirtualne

Muzeum Śląska

prezentuje na swojej

wirtualnej ekspozycji 73

eksponaty muzealne.

W
irtualne

M
uzeum

Śląska

1. Muzeum Ziemi

Kozielskiej,

2. Muzeum Sztuki

Sakralnej w Ligocie Dolnej,

3. Muzeum Miejskie

Dzierżoniowa,

4. Muzeum Hutnictwa Doliny

Małej Panwi,

5. Izba regionalna w Żyrowej,

6. Muzeum sanktuaryjne

w Piekarach Śląskich,

7. Centralne Muzeum Jeńców

Wojennych,

8. Muzeum Gazownictwa

w Paczkowie,

9. Muzeum Polskiej Piosenki

w Opolu,

10. Ośrodek „Pamięć

i Przyszłość”

z Wrocławia.

Do września 2021
roku nasze Wirtualne

Muzeum zostało
odwiedzone 3515
razy przez ponad

1000
odwiedzających.

SILESIANA 1/2021

Kolejna
edycja projektu

planowana jest na
2022 rok.
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Kościół pod wezwaniem Mat-
ki Bożej Różańcowej w  Borono-
wie jest perłą śląskiej architektury
drewnianej.

Prawdopodobnie pierwszy ko-
ściół na tym miejscu istniał już
w  XIII wieku, dzisiejszy zaś po-
wstał zapewne w 1611 roku.

Fundatorem dzisiejszego ko-
ścioła jest rodzina polskich
szlachciców - Dzierżanowskich.

Pierwotnie świątynia istniała
pod wezwaniem św. Andrzeja,
dzisiejsze wezwanie zostało nada-
ne za przyczyną oo.  dominika-
nów, którzy rezydowali w kościele
w  części XVII i  XVIII wieku.

Bractwo różańcowe przy świątyni,
działające od XVIII, gromadziło
niegdyś wiernych z całego prawie
Śląska.

Kościół jest orientowany
(zwrócony prezbiterium ku
wschodowi), zrębowy, zbudowany
z  drewna sosnowego w  rzadkim
na naszym terenie planie krzyża
greckiego. Ośmiokątna wieża
konstrukcji słupowej jest oszalo-
wana (obita pionowymi) deskami.
Kryję ją dach namiotowy, nato-
miast nawę główną i  kaplice
boczne – dach siodłowy, nad na-
wą główną znajduje się mała wie-
życzka na sygnaturkę, z  latarnią

Kościół pw Matki
Boskiej Różańcowej

w Boronowie
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i baniastym hełmem.
Wewnątrz zwracają uwagę

głównie: piękny, późnorenesan-
sowy ołtarz główny z  obrazem
patronki kościoła, stalle z  tego
samego okresu i  w  tym samym
stylu, służące niegdyś oo.  domini-
kanom, połączone z  sobą boaze-
rią z  wyobrażeniami świętych
oraz portal do zakrystii, nad któ-
rym namalowana jest tzw. chusta
św. Weroniki.

Wewnątrz znajdują się też
dwie boczne kaplice – północna
św. Anny, i  południowa Niepoka-
lanego Poczęcia. W każdej z nich
znajdują się dwa ołtarze – głów-
nie barokowe. Oprócz tych dzieł
sztuki w  świątyni znajduje się
jeszcze kilka starych obrazów,

parę feretronów – drewnianych
kaplic procesyjnych, chrzcielnica,
piękna krata odgradzająca kaplicę
św. Anny od nawy, a  w  kaplicy
Niepokalanego Poczęcia – tablice
Dekalogu i  namalowane wezwa-
nia litanii loretańskiej.

Kościół Boronowski jest bar-
dzo zadbany, podobnie jak znaj-
dujący się wokół niego cmentarz
i  stanowi bardzo dobry przykład
sakralnego budownictwa śląskie-
go oraz wyraz religijności i  odpo-
wiedzialności miejscowych ludzi.
Plan i  wielkość czynią go bardzo
ciekawym architektonicznie,
a  wystrój sprawia, iż jest ona
skarbnicą cennych i  unikalnych
dzieł sztuki.
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Wojciech Korfanty był jedną
najważniejszych postaci w  naj-
nowszych dziejach Górnego Ślą-
ska, choć nie ulega watpliwośći,
że ostateczna ocena jego życia
i  dokonań oraz wyborów, zależna
jest od zapatrywań politycznych.

Korfanty urodził się 20 kwiet-
nia 1873 roku w  rodzinie
robotniczej w  osadzie Sadzawka,
która obecnie leży na terenie  Sie-
mianowic. Jego ojciec – Józef, był
górnikiem. Z  domu wyniósł wy-
chowanie w  poszanowaniu dla
ciężkiej i  uczciwej pracy oraz
umiłowanie dla kultury polskiej.
Działalność patriotyczną rozwi-
nął podczas swoich studiów na
politechnice w  Charlottenburgu,
gdzie należał do polskich organi-
zacji akademickich. W  tym czasie
miał miejsce fakt, który zaważył
na jego przyszłości politycznej –
zetknął się z  ideologią Ligi Naro-
dowej, a  także poznał program
polskich socjalistów. Gdy w  1896
roku przeniósł się na Wydział
Prawny i  Ekonomiczny Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, działał ak-
tywnie w  tajnym, związanym
z  endecją Związku Młodzieży
Polskiej Zet i  w  Towarzystwie
Akademików Górnoślązaków.
Efektem tej współpracy było
przystąpienie przez niego w 1901

roku do Ligi Narodowej w  ra-
mach której rozwinął aktywną
działalność na terenie Górnego
Śląska.

Wojciech Korfanty był prze-
ciwnikiem polityki umiarkowanej
i  ugodowej prowadzonej na tym
terenie przez ugrupowania
współpracujące z  Centrum
czyli partią niemieckich katolików.
Wkrótce ujawniły się publicy-
styczne talenty Korfantego, który
w  broszurach publikował emo-
cjonalne teksty piętnujące złą sy-
tuację materialną robotników,
podkreślające wagę uświadomie-
nia narodowego Górnoślązaków
i  ukazania im więzów łączących
z  całym narodem ponad granica-
mi zaborów. Efektem tej działal-
ności stało się uzyskanie przez
niego z  okręgu katowicko-za-
brzańskiego mandatu posła do
parlamentu Rzeszy w  1903 roku
i  w  1905 roku (pozostawał w  Re-
ichstagu do 1911 roku). Prawdo-
podobnie jego rozeznanie
wartości militarnej i  ekonomicz-
nej państwa niemieckiego sprawi-
ło, że w  momencie wybuchu
I  wojny światowej poparł on sta-
nowisko proniemieckie, sądząc, iż
może to przynieść pewne korzy-
ści ludności polskiej, na przykład
możliwym stanie się utworzenie

Postać
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z  ziem, także Kongresówki oraz
litewskich i  białoruskich, buforo-
wego państewka polskiego zwią-
zanego z  Niemcami. Jednak
bardzo szybko, bo już na przeło-
mie 1914/1915 roku, z  tych po-
glądów wycofał się, obserwując
zmieniającą się sytuację na fron-
tach wojennych.

Wraz z  końcem wojny nad-
szedł kolejny etap działalności
Korfantego – który to przenosi
się do Poznania, gdzie wchodzi
w  skład Komisariatu Naczelnej
Rady. U  progu istnienia II RP
najważniejsza była sprawa granic,
ustalenia jej terytorium po ponad
wieku zaborów. W  tej sprawie
Korfanty długo był zwolenni-
kiem pokojowego rozwiązania
i zdania się na ustalenia konferen-
cji pokojowej jako, że uważał, iż
trwałe cele można osiągnąć środ-
kami politycznymi, a  nie akcją
zbrojną. Gdy 27 grudnia 1918 ro-
ku spontanicznie wybuchło po-
wstanie wielkopolskie nie wycofał
się ze swego zdania, dążąc do po-
kojowego uregulowania tego kon-
fliktu. Postanowienia konferencji
wersalskiej tylko w części były za-
dowalające dla strony polskiej.

Dochodzimy do najbardziej
znanego etapu działalności Woj-
ciecha Korfantego – jako polskie-
go komisarza plebiscytowego na
Górnym Śląsku. Podczas konfe-
rencji w  Spa w  lipcu 1920 roku
Korfanty przedstawił
międzynarodowemu gronu tzw.
Białą Księgę, o  terrorze skiero-
wanym przeciw ludności polskiej
Śląska. Aż do II powstania ślą-
skiego z  sierpnia 1920 roku,

z  pewną rezerwą podchodził do
rozwijania Polskiej Organizacji
Wojskowej, zgodnie z  poglądem,
iż to kartka do głosowania po-
winna być najskuteczniejszą bro-
nią w walce o przynależność tych
ziem do odrodzonego państwa
polskiego. Powstanie, a zwłaszcza
porażka w  przeprowadzonym 20
marca 1921 roku plebiscycie,
zburzyło te rachuby i  wykazało,
że niezbędna jest dobrze zorgani-
zowana i  popierana przez Pola-
ków z  innych ziem organizacja
wojskowa. Nie widząc szansy na
osiągnięcie sukcesu tylko na dro-
dze rokowań 3 maja 1921 roku
jako dyktator, w Manifeście do ludu
górnośląskiego, dał sygnał do walki
w  III powstaniu śląskim. Zryw
trwał do 5 sierpnia tegoż roku,
gdy podpisano zawieszenie broni,
które ostatecznie  zaowocowało
przyznaniem Polsce przez Radę
Ligi Narodów 12 października
1921 roku 29% obszaru plebiscy-
towego zamieszkałego przez 46%
ludności regionu. Gdy rozstrzy-
gnął się los Górnego Śląska Woj-
ciech Korfanty poświęcił się
działalności politycznej. Stanął na
czele Chrześcijańskiej Demokracji
– której program opierał się na
społecznej nauce Kościoła – par-
tii, która pod jego przewodem,
w  krótkim czasie osiągnęła na te-
renie województwa śląskiego
czołowe znaczenie.

Już w  1922 roku Korfanty zo-
stał wybrany nie tylko na posła
do Sejmu RP, ale również do Sej-
mu Śląskiego. W  tymże takżę ro-
ku był desygnowany na premiera
Rządu RP, z  czego jednak
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zrezygnował ze względu na
sprzeciw Piłsudskiego i  ugrupo-
wań lewicowych. Mimo to w roku
następnym otrzymał nominację
na stanowisko wicepremiera rzą-
du Wincentego Witosa. Równole-
gle z  pracą rządową
i  parlamentarną Korfanty prowa-
dził działalność wydawniczą:
wydawał warszawski dziennik
Rzeczpospolita oraz katowicką Polo-
nię, która od zamachu majowego
stała się jednym z  najważniej-
szych organów opozycyjnych.
Przewrót majowy w 1926 roku to
kolejna cezura w  życiu i  działal-
ności Wojciecha Korfantego. Jako
polityk wychowany w  innych wa-
runkach i  tradycji ideologicznej
niż Józef Piłsudski nie potrafił
się zgodzić na siłowe przejęcie
władzy w  suwerennym państwie.
Zdecydowanie potępił przewrót
i poparł rząd Wincentego Witosa,
zaś po przejęciu władzy przez
ugrupowanie sanacji rozpoczął
żywą działalność opozycyjną wo-
bec nowych rządów. Konsekwen-
cją tej postawy stał się spór
toczony na łamach prasowych
i  w  Sejmie Śląskim z  przedstawi-
cielem nowej władzy w  woje-
wództwie śląskim – wojewodą
dr  Michałem Grażyńskim. Nara-
ził się w  ten sposób na ostre ata-
ki, z  których najboleśniejszym
było postawienie go przed Sądem
Marszałkowskim pod zarzutem
zbyt ścisłych związków z wielkim
kapitałem niemieckim oraz doko-
nywania nadużyć finansowych.
Do zarzutów tych przyczynił się
fakt finansowania Polonii przez
Górnośląski Związek Przemy-

słowców Górniczo-Hutniczych.
Po orzeczeniu Sądu Marszałkow-
skiego, iż zachowanie takie uchy-
bia godności posła i  publicysty,
Korfanty stracił sporo zwolenni-
ków. Mimo to ciągle był uważany
za wpływową i  opiniotwórczą
postać. Potwierdzeniem tego sta-
ło się uwięzienie go 26 września
1930 roku wraz z  posłami Cen-
trolewu w  twierdzy brzeskiej.
Wojciech Korfanty zarzucał wła-
dzom sanacyjnym prowadzenie
błędnej polityki wobec Ślązaków,
faworyzowanie przybyszy spoza
województwa śląskiego w  obsa-
dzaniu stanowisk  m.in. w  admini-
stracji czy oświacie. Krytykował
równocześnie nieufny, wręcz
wrogi stosunek władz do mniej-
szości niemieckiej. Przez długi
czas był zdania, że z  tą posiadają-
cą znaczny kapitał grupą, trzeba
szukać sposobów współżycia, że
takie racjonalne postępowanie
może w  przyszłości doprowadzić
do jej asymilacji z  ludnością pol-
ską. Poglądy swoje na ten temat
zaostrzył po dojściu do władzy
Adolfa Hitlera, widząc rozpo-
wszechnianie się ideologii faszy-
stowskiej wśród wielu śląskich
Niemców. Pozostając w  ciągłej
opozycji do rządu był wielokrot-
nie atakowany, co spowodowało,
że w  1935 roku udał się na emi-
grację do Czechosłowacji, skąd
jednak udawało mu się kierować
swoją partią i  pismem Polonia.
W porozumieniu z  innymi działa-
czami opozycyjnymi będącymi
poza granicami państwa: Ignacym
Paderewskim, Władysławem Si-
korskim, Józefem Hallerem
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i Wincentym Witosem w 1936 ro-
ku stworzył tzw. Front Morges.
Ciągle pozostając na emigracji
przyczynił się do połączenia
w  1937 roku partii opozycyjnych:
Polskiego Stronnictwa Chrześci-
jańskiej Demokracji, Narodowej
Partii Robotniczej i  Związku Hal-
lerczyków w  Stronnictwo Pracy,
którego został pierwszym przy-
wódcą. Do kraju, po wielu stara-
niach i  potajemnie, powrócił
dopiero w  kwietniu 1939 roku,
jednak wkrótce ponownie został
uwięziony. Z  więzienia w  Warsza-
wie uwolniono go w  lipcu 1939
roku, lecz był już wtedy w bardzo
złym stanie zdrowia.

Wojciech Korfanty zmarł 17
sierpnia 1939 roku, zaś jego po-
grzeb stał się wielką manifestacją
polskiej ludności Górnego Ślą-
ska.

Pamiętnik

Korfanty napisał swój pamięt-
nik z  okazji obchodów 10. rocz-
nicy wybuchu III powstania
śląskiego. Na całość Marzeń i  zda-
rzeń składa się 25 odcinków tek-
stu wydanych przez Polonię
począwszy od 5 maja 1931 roku
w  2362 numerze pisma do nume-
ru 2391 z  4 czerwca 1931 roku.
Bardzo prawdopodobne wydaje
się więc, że Korfanty swoje teksty
pisał na bieżąco z  pięcioma, jed-
nodniowymi przerwami.

Ważną cechą pamiętnika Kor-
fantego jest ujęcie tematu przez
osobę stojącą wtedy u  szczytu
władzy. Dzięki temu dużo miej-
sca poświęca się w  nim na uwa-
runkowania i  czynniki

międzynarodowe oraz  działania
dyplomatów. Sporo miejsca autor
poświecił również zależnościom
i  wpływom Niemiec i  Polski na
przebieg powstania. Najważniej-
szym jednak czynnikiem zbioru
tekstu zawartego w  zbiorze Ma-
rzenia i  zdarzenia jest odniesienie
się do publikacji Macieja Miel-
żyńskiego i  dr  Michała Grażyń-
skiego. Na początku w  swoich
tekstach Korfanty polemizuje
z wyżej wymienionymi postaciami
i  dopiero po przeczytaniu całej
publikacji wyłania się obraz III
powstania śląskiego. W  pierw-
szych tekstach odwołuje się
głównie do swoich wspomnień,
dalej natomiast często posiłkuje
się literaturą fachową przy opisy-
waniu działań wojennych. Wykre-
ował się później również system
opisywania w  kolejnych odcin-
kach cyklu poszczególnych za-
gadnień, jak na przykład sytuacja
finansowa czy życie społeczne.
Pierwsze odcinki wprowadziły do
całości nieład i  niespójność, Kor-
fanty później częstokroć wracał
w toku narracji do wcześniejszych
wątków, burząc jeszcze bardziej
zwartość swoich wspomnień.
Można jednak podejrzewać, że
jako doświadczony dziennikarz
zapewne doskonale znający prawa
jakimi rządzi się wydawanie
utworu w  odcinkach w  gazecie
codziennej, zrobił to celowo dla
większego oddziaływania na czy-
telnika. Relacja Korfantego musi
przywodzić na myśl stronniczość
i to jest zapewne prawda. Nie dał
on nam obiektywnego obrazu III
powstania śląskiego, czego przy-

Postać
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kładem są  m.in. subiektywne
przedstawienie militarnych aspek-
tów. Jednak jego praca ma wielkie
walory poznawcze, co potwierdza
liczne wykorzystywanie utworu
przez historyków. Najważniej-
szym elementem popularności
pamiętnika jest ukazanie tak bia-
łej jak i  czarnej strony walk po-
wstańców.

Najważniejszym elementem
napisania pamiętnika przez Kor-
fantego jest jednak polemika
z  Maciejem Grażyńskim. Korfan-
ty traktowany jako wróg sanacji,
dla której obchody rocznicowe

stały się wspaniałą okazją do
ukazania ideowego rodowodu.
Chadecja kierowana przez Kor-
fantego próbowała te obchody
zbojkotować. Sanacja przypisy-
wała Korfantemu takie cechy jak
mściwość, czy fałszerstwo. Kor-
fanty na krytykę odpowiadał spo-
kojem. Najpierw wyśmiał
Mielżyńskiego nazywając go
skompromitowanym wodzem III
powstania, a  później odniósł się
do Grażyńskiego i  jego słów, że
są: najskrajniejszym subiektywizmem
którym pan Grażyński zawsze w  sto-
sunku do mnie odznaczał.

Postać
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Narrator
Willi a Uwe w jednym domu

żyli,
Uwe na wierchu, Willi ku

dołowi,
Uwe spokojny, nie wadziół

nikomu,
Willi wyrołbioł choby we

stodole.
Willi

To pies, to hasiok, ciepoł se
z wongloma,

Tupoł, a gupioł, a durch
czaskoł drzwioma.

Narrator
Rołz kiedy Willi szczyloł ze

patrona,
połno dymu było w cołkim

doma,
Uwe se wnerwiół, zlołz na dół

i padoł do niego:
Uwe

Willi, ti podciepie, joł nie
szczimiam tygo,

joł Cię prosza żebyś ti
zawrzdy cicho siedzioł.

Narrator
Willi mu na to jedno ino

pedzioł:
Willi

Uwe, co komu do jemu,
co jemu do komu,

Ti pieruński giździe joł je
w swoim domu.

Narrator
Szoł nawierch Uwe a durch

medytowoł,
co by se z Willi mądrze

porachowoł.
Rano kej Willi na szezlongu

chrapie,
cojśik z gibsdeki mu na łeb

kapie.
Willi wstoł, wnerwiół se, wez

srogoł tyka i wartko do sąsiada
myka,

klup! Klup! zawarte,
doł oko, paczi, całoł izba

w wodzie,
a Uwe z wędką siedzi na

komodzie.
Willi

– Co robisz Uwe?
Uwe

– Ryby se łowiam.
Willi

– Wiesz co Uwe, mie leci na
głowa.
Narrator

Uwe mu na to jedno ino
pedzioł:

Uwe
Willi, joł od Ciebie se

dowiedzioł,
co komu do jemu, co jemu do

komu,
Ti pieruński giździe, joł je

w swoim domu.

W
ierszeWilli a Uwe
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Z brałzy kożdy korzysto,
A masara chciała być czysto.

W niydziela siadła na czornym
murze,

A w poniydziałek toplała sie
we żurze,

We wtorek we ajnlaufie chyba,
A zajś we środa – siadła na

oberiba,
We czwortek siupła na ciotce

Rołzie
A we piontek we tatarskij

zołzie,
W sobota – w apfelmusie…

Cy łona sie tak marasić musi?
Co potym miała? Zmartwiynie

miała,
Chciała być szykowno, nic niy

wyłazi,
Nale jak durch siado
w belejakij mazi…

Łona niy wiy, że to je we
modzie,

Coby się wykompać we
wodzie.

W
ierszeMasara

Pan Hilary
Loto, tyro pan Hilary, do dekla

mu piere
Bo kajś ten boroczek posioł

swoi brele.
Szuko w galotach, kabot

obmacuje,
Przewraco szczewiki, psińco

znajduje.
Bajzel w szranku i w byfyju

Tera leci do antryju.
“kurde” – woła – “kurde bele!
Ktoś mi rombnoł moi brele!”
Wywraco leżanka i pod nią

filuje,
Borok sie wnerwio, gnatow już

nie czuje.
Sztucho w kachloku, kopie

w kredynsie,
Glaca spocona, caly się

trzynsie.
Pieroński brele na amyn kajś

wcisnyło
Za oknym już downo blank sie

sciymniło
Do zrzadla oroz zaglondo

Hilary-
Aż mu po puklu przefurgły

ciary.
Spoziyro na kichol, po łepie

sie puko,
Bo znejdly sie brele – te, co

tak ich szukoł.
Czy to ni ma gańba? –
Powiydzcie sami,

Mieć brele na nosie a szukać
pod ryczkami.
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śląskie

Kapliczka w Starym
Ujeździe

Legenda ta jest ciągle żywa
wśród mieszkańców Starego

Ujazdu w powiecie
Krapkowickim.

W czasie, gdy w pobliskim
Gogolinie wybuchła zaraza,
mieszkańcy Starego Ujazdu

nosząc prośbę o uratowanie od
zarazy, udali się do kościoła

w Ujeździe-Goju. Ostatecznie
zaraza nie zaatakowała wsi,

a wdzięczni mieszkańcy
w podzięce za wysłuchanie ich
błagań, wybudowali w miejscu,
w którym odpoczywali podczas

pielgrzymki kapliczkę.

Karczma “Na Środku
Ziemi” w Izbicku

Pewnego razu do mieszczącej
się w Izbicku karczmy zawitał
król Fryderyk Wielki. Znany
z miłości do szarad, obiecał

karczmarzowi uiścić opłatę za
pobyt, jeśli tylko ten odpowie na
trzy jego pytania, które brzmiały:

ile liści ma lipa przed
karczmą?

ile włosów ma król na
głowie?

gdzie jest środek ziemi?
Gospodarz odpowiedział na
to, że lipa ma tyle liści ile

szypułek, król ma 3 miliony 257
tysięcy włosów, a środek ziemi

jest pod karczmą, bo ziemia
jest okrągła. Zapłata króla była

sowita.

Książęcy Dół

W środku lasu nieopodal
Tarnowa znajduje się tajemnicze
miejsce zwane Księżym Dołem.

W czasie wojny
trzydziestoletniej podczas, gdy

wojska szwedzkie grabiły wieś, jej
mieszkańcy prowadzeni przez

proboszcza Schaffa schronili się
w miejscu, które dziś nosi to

miano. Chronili się tam do czasu,
aż nadchodząca zima i głód

sprawiły, że nie mogli już dłużej
się ukrywać. Garstka tych, którzy

przetrwali, prowadzeni przez
niezłomnego księdza powróciła

do wioski, w momencie, gdy
żołnierze opuścili wieś.

Powstanie miasta Grodków

Miasto Grodków po raz
pierwszy zostało wspomniane
w XIII wieku, choć nie taką

nazwę z początku nosiło.
Wszystko zaczęło się, gdy

w okolicach przyszłego miasta
pojawili się osadnicy szukający

swojego miejsca na ziemi.
Przechadzając się po tamtejszych

rejonach natrafili na sporych
rozmiarów staw, w którym

zauważyli ryby zwane grotami.
Nazwa tych rybek dała początek
nowemu miastu, które przyjęło

miano Grotków, a którą to nazwę
w późniejszych czasach

przemianowano na Grodków.
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A
rchitektura

Kościół pod wezwaniem św.
Jana Chrzciciela w  Bruśku został
wzniesiony w  połowie XVII wie-
ku, a  na pewno przed 1670 ro-
kiem; nie jest on pierwszym
w tym miejscu – wcześniejszy po-
chodził prawdopodobnie z  XV
wieku, jednak nie znamy przy-
czyn zastąpienia go nowym.

Świątynia jest niewielka, orien-
towana, konstrukcji zrębowej,
jednak ściany ma obite gontem.
Posiada nawę, do której przylega
przedsionek boczny oraz prezbi-
terium zamknięte prostą ścianą,
przy którym znajduje się zakry-
stia. Nad głównym wejściem
wznosi się kwadratowa wieża
konstrukcji słupowej, szalowana
deskami, nakryta dachem namio-

towym. Nad nawą główną i  pre-
zbiterium znajdują się dachy
siodłowe (dwuspadowe), a  nad
zakrystią i  przedsionkiem bocz-
nym – pulpitowe (jednospadowe)
– wszystkie gontowe. Na dachu
nawy głównej znajduje się wie-
życzka na sygnaturkę z  latarnią.
Wewnątrz kościoła znajduje się
piękna polichromia z  1693 roku,
a  także mały, neogotycki ołtarz
z  obrazem przedstawiającym
chrzest Jezusa oraz dwie bardzo
stare rzeźby z  przełomu gotyku
i  renesansu, przedstawiające św.
Annę oraz Maryję; rzeźby te
prawdopodobnie wyrzucili
w  okolicy Rosjanie, wracający po
wojnie z  zachodu, po czym zna-
lazły one schronienie w Bruśku.
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Żyrowa leży w  województwie
opolskim, w  powiecie krapkowic-
kim, w  gminie Zdzieszowice, na
zachodnim zboczu Grzbietu
Chełmskiego, nieopodal Góry
Świętej Anny. Badania archeolo-
giczne wykazały, że ślady osad-
nictwa na tym terenie sięgają
epoki mezolitu, to znaczy około
8000–5000 lat p.n.e. Świadczą
o  tym odkryte w  tym rejonie wy-
roby z krzemienia oraz fragmenty
glinianych naczyń. W  źródłach
pisanych Żyrowa po raz pierwszy
została wzmiankowana w  1280
roku jako posiadłość Bolesława
Opolskiego. Około 1285 roku ów
książę nadał dobra żyrowskie Za-
konowi Cystersów z  Jemielnicy,
którzy około 1300 roku wybudo-
wali w  Żyrowej kościół pod we-
zwaniem św. Mikołaja, w  stylu
wczesnogotyckim. Kościół ten
był jedynym kościołem na ziemi
zdzieszowickiej i  jednym z  68
murowanych w  biskupstwie wro-
cławskim w  ówczesnym czasie.
Prawdopodobnie w  miejscu,
gdzie dziś stoi pałac, cystersi oko-
ło 1300 roku wybudowali naj-
pierw klasztor, który następnie
został przebudowany na siedzibę
magnacką pierwszych świeckich
właścicieli miejscowości – Ży-
rowskich, herbu polskiego Cze-

woja, zwanego również Łzawą
(dwie odwrócone podkowy i  je-
leń). W 1302 roku papież Bonifa-
cy VIII wymienia w  swojej bulli
nazwę Cirova, jako parafię do
płacenia dziesięciny na rzecz
klasztoru cystersów z  Jemielnicy.
Pierwszymi świeckimi właścicie-
lami majątku byli Żyrowscy, któ-
rzy w 1447 roku otrzymali dobra
żyrowskie od cesarza Fryderyka
III. Według opowieści
mieszkańców, istnieja trzy wersje
etymologii nazwy Żyrowa:

• pierwsza głosi, że jest to sta-
ra nazwa dzierżawcza oznaczają-
ca, że wieś była własnością Żyra,
będącego skróceniem od staro-
polskiego imienia Żyrosław lub
Żyromir,

• druga opowiada, że człon
żyr, może oznaczać  m.in. pastwi-
sko na żerowisko, warto pamię-
tać, że ,y było pierwotniejsze niż
,e, dlatego dawniej pisano żyro-
wisko,

• natomiast 3 wersja opowiada,
że nazwa wsi wzięła się od wystę-
pującej na tym terenie rośliny
zwanej żyrem zajęczym.

Żyrowscy mieli w  herbie dwie
odwrócone podkowy i  jelenia.
Skąd się to wzięło, o  tym mówi
legenda: Dawno temu przodek rodu
Żyrowskich gnębiony przez swojego są-
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siada, który wypowiedział mu wojnę,
został przymuszony do ucieczki. Ucie-
kając, kazał rozkuć konie i podkuć je
odwróconymi podkowami, żeby prześla-
dowca myślał, że ucieka w przeciwnym
kierunku. Natomiast jeleń pojawił
się w  herbie – jak podaje owa le-
genda – na pamiątkę zaprzęgu
z  jeleniami, którym Żyrowscy po-
dróżowali do Wiednia.

W  1339 roku Kazimierz Wiel-
ki zrzekł się Śląska po wszeczasy.
Śląsk, a  w  tym Żyrowa przeszła
spod panowania polskiego pod
władztwo państwa czeskiego.
W  połowie XVI wieku ród Ży-
rowskich osiągnął największe
znaczenie w  swojej historii. Wła-
ściciel Żyrowej był starostą księ-
stwa strzeleckiego. W  tym też
czasie na Śląsk i  do Żyrowej do-
tarło już nowe wyznanie – prote-
stantyzm. Żyrowscy usunęli
z  kościoła św. Mikołaja katolic-
kiego księdza i  przeszli na nową
wiarę. W  czasie wojny 30-letniej
Żyrowscy walczyli po stronie

protestanckich Czech przeciwko
katolickiej Austrii. To nie spodo-
bało się cesarzowi, który w  1629
roku oskarżył Żyrowskiego
o zdradę stanu i  skazał go za po-
parcie udzielone Czechom na do-
żywotnie więzienie oraz
konfiskatę dóbr. Jego dzieci zaś
otrzymały jednorazową odprawę,
po czym zostały wygnane. W  ten
sposób Żyrowscy po 182 latach
zakończyli swoje panowanie na
terenie Żyrowej.

W  1631 roku za 24.000 tala-
rów Żyrową zakupił hrabia Mel-
chior Ferdynand Gaszyn, który
przybył na Śląsk z  ziemi wieluń-
skiej. Herb Gaszynów ma w  po-
szczególnych polach tarczy: orła,
lwa, dwa koła i  grzebień. Jak po-
dają – Legendy Górnego Śląska Ju-
liana Brudzewskiego – orzeł,
symbol potęgi i  odwagi, został
darowany Gaszynom przez króla
Czech za obronę czeskiego zam-
ku, natomiast lew, symbol siły
i  męstwa, darował im sam Kazi-
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mierz Wielki za obronę kraju
przed najazdem Tatarów. Z  kolei
grzebień otrzymali od króla Mo-
raw, który – jak podaje legenda –
zgubił się w  lesie i  nie mógł od-
naleźć drogi powrotnej. Gdyby
nie ptasznik, byłby niechybnie
zginął. Zmęczonego, zabrał do
swojej chaty na skraju lasu, ugo-
ścił go i  rozczesał mu poplątane
włosy. Na pamiątkę tego wyda-
rzenia w  herbie znalazł się grze-
bień. Są jeszcze dwa koła, które
otrzymali Gaszynowie za obronę
zamku Koło przed Krzyżakami
oraz kwiat róży, który znajduje
się w  centrum herbu – został on
podarowany za wierność cesarzo-
wi Austrii.

Kiedy więc Mikołaj Gaszyna
przybył do Żyrowej, jedną
z  pierwszych rzeczy jaką uczynił,
było usunięcie protestanckiego
kaznodziei i  przekazanie żyrow-
skiego kościoła pod zarząd para-
fii w  Jasionej, gdyż zgodnie
z  obowiązującym prawem, para-
fia, która przeszła na protestan-
tyzm nie mogła ponownie zostać
parafią rzymsko-katolicką. Od te-
go czasu kościół pw św. Mikołaja
– z  parafialnego stał się kościo-
łem filialnym.

Jednym z  celów, który posta-
wił sobie nowy właściciel Żyro-
wej było wybudowanie pięknego
pałacu na zgliszczach rezydencji
byłych właścicieli. Po 13 latach
pracy, w  1644 roku zakończono
budowę pałacu w  stylu wczesno-
barokowym. Pałac Żyrowskich
został wzniesiony na planie pro-
stokąta. Budynek, jak dowodzą
badania, był dwukondygnacyjny,

z  podwójnym dziedzińcem. Naj-
bardziej reprezentacyjne było
skrzydło południowe ozdobione
trzema wieżami. Warto wiedzieć,
że w  1653 roku ród Gaszynów
otrzymał tytuł hrabiów Cesarstwa
(niem. Reichsgraf) za zasługi dla
rozwoju Księstwa Opolsko-Raci-
borskiego. Wtedy to Gaszynowie
zmienili nazwisko na von Ga-
schin, jednak równie często pod-
pisywali się z  francuska, de
Gaschin. W  1781 roku miała
miejsce kolejna przebudowa pa-
łacu w  Żyrowej. Wtedy też po-
wstał dziedziniec gospodarczy. Po
śmierci fundatora annogórskiej
kalwarii, Jerzego Adama von Ga-
schin, który był bratankiem Mel-
chiora, jeden z jego synów Frantz
von Gaschin odbudował plebanię
w  Żyrowej, która obecnie jest
najstarszym budynkiem we wsi.

O  ostatnim potomku Gaschi-
nów, Ferdynandzie, zwanym Sza-
lonym, który na kartach książki
przybiera imię fikcyjnej postaci,
Damian, opowiada powieść hi-
storyczna Hrabia Damian, napisa-
na najprawdopodobniej przez
Adama Napieralskiego, dyrektora
Wydawnictwa Katolik w  Bytomiu.
Główny bohater jest zupełnym
przeciwieństwem Ferdynanda,
który – jak podają źródła histo-
ryczne – prowadził hulaszczy
tryb życia, przez co popadł
w  długi i  w  1852 roku sprzedał
Żyrową. Potem przez pół wieku
właściciele Żyrowej wielokrotnie
się zmieniali, nie inwestując
w pałac.

Dla dziejów tego obiektu i wsi
znacząca był 1899 rok. Wtedy
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Amerykanin Knowlton zakupił
dla swojej córki w  posagu ślub-
nym dobra żyrowskie. Od tego
czasu właścicielami zostali hra-
biowska para Mary i  Johann von
Francken-Sierstorpf. W  tym roku
rozpoczęto również renowację
i  przebudowę niezamieszkiwanej
budowli. Do północnej elewacji
głównego skrzydła dobudowano
kuchnię. Poddasze tego skrzydła
zagospodarowano, przeznaczając
je na izby. Elewację zewnętrzną
wyposażono w  liczne elementy
dekoracyjne, np. ślepe arkady
o  łukach koszowych, uszate obra-
mienia okienne wraz z  występują-
cą ponad oknami dekoracją
o  motywach roślinnych i  zwierzę-
cych, ślepe balustrady i  inne deta-
le architektoniczne. Przyczyniło
się to wydatnie do podniesienia
świetności tej rezydencji. Nowy
właściciel zafundował także re-
mont parafialnego kościoła w  Ja-
sionej w  stylu neobarokowym,
gdyż groził on zawaleniem,
a w centrum Żyrowej wybudował
nową szkołę powszechną.
W  1911 roku na zaproszenie gra-
fa von Francken-Sierstorpf przy-
był do majątku cesarz niemiecki
Wilhelm II. Na pamiątkę pobytu
w  Żyrowej cesarz posadził dąb,
który swoją rozłożystą koroną
cieszy oczy do dziś. Żyrowej nie
ominęły również takie wydarze-
nia historyczne, jak wybuch
I wojny światowej oraz powstania
śląskie. To z  III powstaniem ślą-
skim Żyrową wiąże strategiczny
punkt, gdyż to właśnie z folwarku
Leśnik, potocznie zwanego Wal-
dhofem, powstańcy pobrali broń

i w nocy z 2 na 3 maja o godzinie
1:00 ruszyli na Górę św. Anny. To
tu na tzw. Czerwonej Górce
w Oleszce, sąsiadującej z Żyrową,
zginął prawdopodobnie lwowski
kadet Karol Chodkiewicz, poto-
mek słynnego hetmana wielkiego
litewskiego Jana Karola Chodkie-
wicza, a  powstańcy splądrowali
pałac i szkołę.

Po powstaniach śląskich syn
Josepha i  Mary, Klemens von
Francken-Sierstorpff wraz ze
swoją żoną Elizabeth w  1927 ro-
ku wybudowali w Żyrowej przed-
szkole, które służy mieszkańcom
do dziś. Szczęśliwy okres dla pa-
łacu skończył się z chwilą dojścia
do władzy Adolfa Hitlera i  jego
partii NSDAP. Potomkowie
Amerykanki Mary w  nowej sytu-
acji politycznej poczuli się zagro-
żeni, stąd też w 1934 roku decyzja
hrabiego o  opuszczeniu pałacu.
W  1936 roku Żyrowa otrzymała
nazwę Buchenhoh, co tłumacząc
na polski znaczy wysoka buczyna.
W  czasie II wojny światowej
w  pałacu znajdowało się archi-
wum III Rzeszy. Żołnierze wkra-
czającej armii radzieckiej
splądrowali i  zdewastowali wnę-
trza, jednakże pałac nie został
zniszczony. W  1945 roku urzą-
dzono w nim sierociniec dla ofiar
Powstania Warszawskiego. Pre-
wentorium znajdujące się w  pała-
cu i  istniejące do 1982 roku
podlegało Zespołowi Opieki
Zdrowotnej, a  więc instytucji,
która nie posiadała praktycznie
żadnych środków nawet na bie-
żące remonty. W 1982 roku pałac
trafił w  ręce prywatne. W  1985
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roku zakupiła go znana i  przodu-
jąca na Opolszczyźnie firma RE-
MAK, która planowała
przeznaczyć go na bazę szkole-
niowo-wypoczynkową. Kryzys lat
90-tych spowodował, że firma
mimo wykonania dużego zakresu
prac postanowiła wystawić pałac
na sprzedaż. W  1998 roku pałac
został sprzedany. Nowy właści-
ciel – Spółka Jaga z Sosnowca nie
podjęła się restauracji pałacu.
W  2008 roku nabył go prywatny
przedsiębiorca z  Góry św. Anny,
który w  sąsiednich czworakach
urządził stadninę koni i  ośrodek
hodowli dzikich zwierząt.

Warto nadmienić, że we wsi
znajduje się też jedyna na Śląsku
Opolskim dwufunkcyjna kaplicz-

ka-studzionka, w której miejscowi
przez 200 lat zaopatrywali się
w wodę. Na granicach wsi z  inny-
mi miejscowościami mieści się
kapliczka trzech braci, o  której
mówi legenda, która głosi: Ojciec
i  trzech jego synów poszło na wojnę,
wpierw jednak uklęknęli przed dębem,
na którym wisiał obraz św. Rodziny,
pomodlili się i  poszli na różne fronty.
Przez ten czas nic o sobie nie wiedzieli,
ale obiecali sobie, że jeżeli przeżyją, to
po wojnie spotkają się w  tym samym
miejscu. Tak się też stało. Z  tego po-
wodu postawili w  tym miejscu kaplicz-
kę, którą dziś zwą kapliczką trzech
braci.

Śląskie
m

iejsca
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Tak zwany Kozi Rynek z beczkowozem oraz pomnikiem kozy.
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Dąb posadzony przez cesarza Wilhelma II w 1911 roku.

Pomnik ofiar I wojny światowej.
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Od śmierci Emina Paszy mi-
nęły 122 lata, a  jego życie mogło-
by stać się kanwą niejednej,
wielkiej, światowej superproduk-
cji. Już za życia stał się legendą,
choć nie pragnął zaszczytów.
Zrodziła go epoka ludzi niepo-
kornych podążających za nieod-
krytym i  nieznanym. Wśród tych
wielkich indywiduów, jako jeden
z niewielu, starał się pozostać tyl-
ko skromnym badaczem.

Młodość

Emin Pasza urodził się 28
marca 1840 roku w  pruskim
Opolu jako Izaak Schnitzer. Jego
rodzicami byli Żydzi. Ojciec zaj-
mował się drobnym handlem.
W  kolejnym roku rodzina Schnit-
zerów przeniosła się do Nysy,
największego w  tamtym okresie
górnośląskiego miasta. W  1845
roku, nie przekroczywszy nawet
40 roku życia zmarł ojciec mło-
dego Izaaka – Louis, a matka, po
śmierci męża związała się z  pro-
testanckim kupcem i  bankierem.
Zapewne za namowami ojczyma,
zdecydowała się na ochrzczenie
swojego syna w  ewangelickim ko-
ściele parafialnym w  Nysie,
w  którym to nadano mu imiona

Eduard Karol Oskar Theodor.
Dzieciństwo Eduarda przebiegało
szczęśliwie, ojczym opiekował się
nim oraz jego młodszą o rok sio-
strą, dając im dobre wychowanie.
W  latach 1850–1858 Eduard
uczęszczał do królewskiego gim-
nazjum katolickiego w  Nysie,
które ukończył z  wyróżnieniem.
W wieku piętnastu lat brał udział
w szkolnej wycieczce do Muzeum
Przyrodniczego w  Berlinie, która
zaowocowała obudzeniem w  nim
największej pasji jego życia – ba-
daniem przyrody. W  1858 roku
Eduard zdał maturę. Kolejne lata
1858–1864 to okres studiów me-
dycznych i  nauk przyrodniczych
na uniwersytetach we Wrocławiu,
Berlinie i  krótko w  Królewcu.
W  czasie studiów, jak wielu mu
podobnych studentów, borykał
się z  olbrzymimi problemami fi-
nansowymi. Młody Schnitzer po-
stanowił więc, bez uprawnień
i  odpłatnie przyjmować pacjen-
tów, co spowodowało prawne
konsekwencje ze strony Uniwer-
sytetu i  nie pozwoliło zdać mu
medycznego egzaminu państwo-
wego.

Emin
Pasza

Część 1
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Studia

Już w  okresie studiów Eduard
odznaczał się niesamowitymi
umiejętnościami. Był wytrawnym
szachistą z  talentem muzycznym.
Na uczelniach dał się poznać jako
znakomity zoolog i  ornitolog, pu-
blikujący swe artykuły w  kilku
uznanych periodykach. Był czło-
wiekiem niewysokim i  szczupłym,
mierzącym zaledwie 148 centy-
metrów, o  ziemistej cerze, pocią-
głej twarzy i długim nosie (często
napominano o  jego orientalnej
urodzie). Od małego uchodził za
osobę utalentowaną i  inteligent-
ną, z  ogromną łatwością uczącą
się języków obcych, co zaowoco-
wało w  jego przyszłej karierze.
Do listy używanych przezeń języ-
ków trzeba zaliczyć ojczysty nie-
miecki, francuski, angielski,
albański, włoski, demotyczny
grecki, turecki, arabski, perski, je-
den z  języków południowosło-
wiańskich (możliwe, że
czarnogórski, bądź serbsko-chor-
wacki) oraz kilka języków środko-
woafrykańskich. Możliwe, że znał
również powierzchownie polski.
Wszystkich tych języków nauczył
się dzięki własnym studiom
i  praktyce w  czasie swoich licz-
nych podróży.

Austro–Węgry

W  wieku 24 lat, w  listopadzie
1864 roku po ukończeniu stu-
diów z  tytułem doktora, ale bez
egzaminu państwowego, Eduard
opuścił Niemcy. Schnitzer długo
zastanawiał się nad drogą, jaką

powinien obrać. W  państwie pru-
skim, gdzie pamiętano o aferze na
uniwersytecie z  odpłatnym przyj-
mowaniem pacjentów, oraz bra-
kiem państwowego egzaminu,
droga jego kariery zawodowej by-
ła praktycznie zamknięta. Roz-
myślał o  wyjeździe do kolonii
brytyjskich w  Afryce lub do Ar-
gentyny. Ostatecznie pierwszym
przystankiem na jego długiej po-
dróżniczej drodze stała się Lu-
blana, dzisiejsza stolica Słowenii,
gdzie podróżując przez Wiedeń
trafił w  listopadzie 1864 roku.
Starał się tam zaciągnąć do armii
zbieranej przez austriackiego ar-
cyksięcia Maksymiliana Habsbur-
ga. Wojska te miały pomóc
młodemu władcy w  awanturni-
czej, zainspirowanej przez Fran-
cuzów, misji utworzenia
Cesarstwa na terenie Meksyku.
W  korpusie największy udział
mieli Austriacy i Belgowie, jednak
licznie reprezentowane były rów-
nież inne nacje, w  tym Polacy.
Wszyscy ci ochotnicy liczyli na
zarobek, splendor i  przeżycie nie-
samowitych przygód na terenach
wciąż jeszcze egzotycznych, do
jakich dla Europejczyków zaliczał
się wtedy Meksyk. Schnitzer za-
ciągnął się do korpusu, licząc, że
przyznany zostanie mu etat leka-
rza wojskowego, jednak, gdy za-
proponowano mu posadę
zwykłego szeregowca, jego entu-
zjazm szybko podupadł. Osta-
tecznie okazało się, że do
oddziałów Habsburga należeć
mogą wyłącznie katolicy, co osta-
tecznie zweryfikowało plany
przyszłego Białego Paszy. Sam
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Wiek pary i  światła, jak często nazywa się wiek XIX, był czasem
ekscentryków i  wizjonerów, wielkich wodzów i  buntowników, ludzi
interesu i awanturników oraz odkrywców, dla których nie istniały żadne
granice. XIX stulecie było także wiekiem gwałtownych zmian, czasem
kiedy świat, choć nadal wielki, stawał się coraz lepiej poznany
i  zrozumiały. Był to okres ludzi niepokornych. Jednym z  nich był
urodzony w Opolu Izaak Schnitzer, który poza innymi jeszcze mianami,
najlepiej i najbardziej jest znany jako Emin Pasza, Biały Pasza.
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Zdjęcie Emina Paszy zrobione na Zanzibarze.
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Schnitzer o  kolorowej zbieraninie
ochotników, z  których niewielu
powróci do Europy pisze: Ludzie
w  najbardziej malowniczych unifor-
mach, czerwonych, w  szerokich
spodniach; opadających piórach i  brzę-
czących szablach, sześciostrzałowych
rewolwerach przy pasach: było to uoso-
bieniem obozu Wallensteina, tak jak
malował go Schiller. Zrezygnowany
powrócił więc do Wiednia, po
czym udał się na południe do
Wolnego Cesarskiego Miasta
Triest. Po przybyciu na miejsce,
Eduardowi pozostało zaledwie
dwa i  pół guldena, czyli srebrnej
monety Cesarstwa Austriackiego;
była to suma bardzo niewielka.
Przyjął się do pracy jako pomoc-
nik w  jednym z  najtańszych hote-
lików w  mieście, w  którym przy
okazji pomieszkiwał i  wysyłał pil-
ne listy do rodziny o  pomoc ma-
terialną. Eduard znalazł w  końcu
pracę, jako chirurg w  lokalnym
szpitalu oraz pełnił rolę dentysty
w  miejskim porcie, gdzie zajmo-
wał się wyrywaniem zębów
i  sprzedażą rożnych proszków
bądź maści na zęby. W końcu sta-
jąc pod względem finansowym na
nogi, młody lekarz zdecydował
się na emigrację do Imperium
Osmańskiego, które dawało
ogromne możliwości rozwoju dla
obcokrajowców.

Imperium Osmańskie

Między 21 a  22 grudnia 1864
roku po sześciodniowej podróży
statkiem Arciduca Lodovico na tra-
sie Triest-Antivari (dzisiejszy Bar
w  Czarnogórze) młody Eduard

Schnitzer dopłynął do portu.
Znalazł się na nieznanej tureckiej
ziemi, sprzyjało mu jednak szczę-
ście. Jego współpasażer rodem
z  Antivarii, z  którym zaznajomił
się podczas podróży, dał mu list
polecający go swemu bratu, który
należał do śmietanki towarzyskiej
zamieszkującej w  tym czasie mia-
sto. Z samym zejściem Schnitzera
na ląd wiąże się ciekawa anegdota,
mianowicie turecki przedstawiciel
urzędu imigracyjnego, który zaj-
mował się Eduardem, rozmawia-
jąc z  nim po włosku, źle
zrozumiał wyjaśnienia młodego
lekarza i  ogłosił, że Schnitzer
przybył do Antivarii z  dalekiej
Rosji i  jest Włochem. O  całym
zajściu dowiedział się austriacki
konsulat, gdzie pracujący tam
tłumacz zaproponował mu w  ak-
cie miłosierdzia lokum, w  swoim
domu. Po krótkim czasie Eduard
został lekarzem domowym rodzi-
ny tłumacza, która jak się okazało
wywodziła się z  Prus. Schnitzer
w szybkim tempie zyskiwał sławę
w  mieście i  już po trzech miesią-
cach przeprowadził się do dwu-
pokojowego mieszkania
z  ogrodem. W  owym czasie po-
sługiwał się nazwiskiem tureckim
– Hairoullach. Zaczął także nosić
fez, rodzaj nakrycia głowy, z  któ-
rym w  późniejszym okresie bę-
dzie kojarzony i  utożsamiany. Po
kilku miesiącach wytężonej pracy,
medycznych podróżach po całek
okolicy i  z  rosnącą renomą,
Schnitzer został lekarzem w  szpi-
talu dla chorych na cholerę. Starał
się również unowocześnić sani-
tarną stronę miasta, poprzez na-

Postać

SILESIANA 1/2021



woływanie do budowy kanalizacji
i  sprzątania ulic. Jego rosnąca sła-
wa przysporzyła mu wielu pro-
tektorów, z  których
najważniejszym stał się Ismail
Hakki Pasza – gubernator Albanii
Północnej – poznany w  1866 ro-
ku. Turek przyjął Schnitzera na
służbe jako nadwornego medyka,
który miał się opiekować jego
piękną żoną oraz ich dziećmi. Na
dodatek Eduard został awanso-
wany na wojskowego lekarza
okręgowego, a  co ciekawe nomi-
nacja ta została wydana na kolej-
ne nowe nazwisko Schnitzera,
które brzmiało Tabib Effendi.
W  tamtym czasie, posługiwał się
on już swobodnie językami wy-
stępującymi na obszarze, w  któ-
rym mieszkał, znał doskonale
kulturę i  obrzędy Imperium
Osmańskiego. Aby mieć większe
możliwości wkrótce zrezygnował
z państwowej posady na rzecz sa-
modzielnej praktyki lekarskiej.

Eduard, dzięki swoim poliglo-
tycznym umiejętnościom, został
wciągnięty przez osmański aparat
biurokratyczny do pracy dyplo-
matycznej i  politycznej. Pisywał
również artykuły do dzienników
i gazet europejskich. Kiedy Ismail
Hakki, jego przyjaciel i  protektor,
wraz z  rodziną został przeniesio-
ny do Azji Mniejszej, na stanowi-
sko gubernatora Erzerum,
oddalonego od Antivarii o  dwa
tysiące kilometrów, Schnitzer po-
dążył za nim. Przez cztery lata
Eduard dbał o  edukację potom-
ków swojego szefa, jadał z  rodzi-
ną obiady, leczył członków
rodziny i  wraz z  tą rodziną prze-

żył chwile grozy w czasie jednego
z  licznych powstań Albańczyków.
Najprawdopodobniej wdał się
również w romans z młodą żoną
swego pana – Hanum. W  listach
do rodziny pisał o  niej, jako oso-
bie bardzo dobrej i  sympatycznej,
natomiast o  Hakkim mówił, jako
prawie ojcu. Wraz z  Isamilem,
często przenoszonym na różne
stanowisko w  rozległym Impe-
rium Osmańskim, zwiedził sporą
część kraju. Po Erzerum przy-
szedł czas na pobyt w  Trapezun-
cie (dzisiejszy Trabzon) by
następnie odwiedzić Bejrut
w środkowym Libanie, Damaszek
w  południowo-zachodniej części
Syrii, Smyrnie (dzisiejszy Izmir)
oraz wielkie obszary Armenii,
Anatolii, Syrii i  dużą część Pół-
wyspu Arabskiego. W  1874 roku
dotarł do Konstantynopola, stoli-
cy Państwa Osmańskiego. W  tym
czasie nienawidził już Hakkiego,
który stał na przeszkodzie związ-
kowi swej żony i  Eduarda. Ostat-
nim etapem ich współpracy była
Janina w zachodniej Grecji, gdzie
swój żywot zakończył w  roku
1874 Ismail Hakki Pasza. Eduard
był w  tym czasie dobrze opłaca-
nym sekretarzem i  prawą ręką
Ismaila. Wiele podróżował,
udzielał się w  polityce, planował
założenie gazety, która jednak nie
powstała. Prawdopodobnie rów-
nież wtedy przyjął wiarę muzuł-
mańską. Czym się kierował, nie
wiadomo. Nie wiadomo też czy
była to formalna zmiana, choć do
fanatycznego wyznawcy Maho-
meta było mu daleko. Jak sam pi-
sał do skonsternowanej rodziny:
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Bóg jest przecież jeden, a on sam zmie-
nił tylko nazwisko i  nie został Tur-
kiem.

Prusy

Po śmierci swego protektora
Schnitzer zaopiekował się Harun
oraz jej dziećmi. Żona Ismaila,
zdając sobie sprawę z  kosztów
życia w  stolicy, do której powró-
ciła po śmierci męża oraz prak-
tycznego braku dochodów
własnych, postanowiła wyemi-
grować za granicę. Relacja między
Eduardem a  wdową po Ismailu
była niejasna. W  listach Schnitzer,
pisze, że chciałby związać się
z  nią i  opiekować się jej dziećmi.
Ona z  kolei myślała o  wyjeździe
z  nimi do miejsca, gdzie koszty
życia nie byłyby wysokie. Pierw-
szym ich wyborem były północne
Włochy, drugim Kair, a  trzecim
Szwajcaria. Ostatecznie Eduard
postanowił wrócić do swojej oj-
czyzny po jedenastu latach nie-
obecności. Na początku kwietnia
1875 roku wraz z  Hanum, szóst-
ką jej potomstwa i  trzema służą-
cymi powrócił w  swe rodzinne
strony. Aby uniknąć skandalu po-
dał się za męża wdowy po Isma-
ilu. Jednak i  tak zaczęły krążyć
plotki o  rozpustnym zagranicz-
nym życiu Schnitzera. Mawiano,
że powrócił ze swoim prywatnym
haremem, przez co odmówiono
całej grupie noclegów w hotelach
w Nysie i okolicy. W czasie poby-
tu u  rodziny, Eduard podróżował
także do Berlina i  Wrocławia, od-
wiedzając przy tym swoich znajo-
mych i  nauczycieli z  czasów

studiów. Po powrocie do rodzin-
nego miasta na Schnitzera czekała
już wiadomość z  możliwością
wyjazdu do Egiptu. Propozycję
pracy w  Chartumie przysłali mu
Anglicy, którzy poszukiwali am-
bitnych i  wykształconych pra-
cowników w  odległych i  często
niebezpiecznych miejscach globu.
Po krótkim namyśle, powodowa-
ny brakiem perspektyw na znale-
zienie pracy oraz tą tajemniczą
siłą pchającą ludzi w  nieznane,
Eduard zdecydował się odpowie-
dzieć na propozycję Anglików.
Przez Austrię dotarł ponownie do
Triestu, z  którego 15 październi-
ka 1875 roku wypłynął do Kairu.
Wyruszywszy z  Niemiec, już nig-
dy nie miał tam powrócić, już ni-
gdy nie miał zobaczyć rodziny,
wdowy po Hakkim ani rodzin-
nych stron.

Afryka Emina

Egipt na początku XIX wieku
był najbardziej dochodową pro-
wincją Imperium Osmańskiego,
jednak w  drugiej połowie tego
wieku rozrzutna polityka jego za-
rządców doprowadziła do ban-
kructwa. 17 listopada 1869 roku
uroczyście otwarty został Kanał
Sueski. Imperium brytyjskie,
w  początkowej fazie niezaintere-
sowane zdawałoby się nieopłacal-
ną inwestycją, szybko nadrobiło
straty i  nabyło większośc udzia-
łóW w  tym przedsięwzieciu, wy-
przedzając Francuzów. Egipt jako
państwo był w  tym okresie kra-
jem pogrążonym w  kryzysie,
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z  ogromnym międzynarodowym
długiem i  milionowymi pożyczka-
mi u  europejskich mocarstw. An-
glia od kilku lat mocno
penetrowała już państwo egip-
skie, będące nominalnie prowin-
cją Imperium Osmańskiego,
licząc na przejęcie niezwykle ren-
townego i  ważnego pod wzglę-
dem strategicznym Kanału.
Wielu Europejczyków – głównie
z Austrii, Francji i Anglii, służyło
w  administracji i  wojsku kedywa
Egiptu. Kiedy statek Eduarda do-
bijał do brzegu, ich liczba wyno-
siła już około 100 tysięcy.
Reprezentowali oni interesy
państw europejskich, będąc jed-
nak na żołdzie egipskim. Egipt
w 1875 roku, a więc roku, w któ-
rym do jego brzegów przybył
Eduard Schnitzer, zarządzany był
przez kedywa Ismaila. Sudan,
z  arabskiego As-Sudan, co ozna-
cza kraj czarnych, znajdował się
wtedy pod nominalną władzą
Egiptu. Terytorium liczące dwa
i  pół miliona kilometrów kwadra-
towych było zarządzane z  Char-
tumu, miasta powstałego
u  skrzyżowania Nilu Białego
i  Błękitnego. Znajdująca się na
południu Sudanu, Ekwatoria,
której w  przyszłości Schnitzer
zostanie gubernatorem, poza sie-
cią placówek wojskowych, zało-
żonych jeszcze przez Samuela
Bakera, była praktycznie dzikim
terytorium.

Pierwsze kroki na Czarnym
Lądzie

Po dotarciu do Kairu Schnit-
zer zaczął szukać możliwości do-
tarcia do Chartumu. Z  Kairu
parostatkiem po Nilu Eduard do-
stał się do Suezu, po czym wraz
z  grupą syryjskich handlarzy, ka-
rawaną ruszył na południe. Po
długiej podróży (Chartum od
Kairu dzieli w  linii prostej prze-
szło 1600 kilometrów) znalazłszy
się na miejscu, Eduard zaczął po-
sługiwać się nazwiskiem Mehmet
Emin Efendi (drugi człon nazwi-
ska oznacza zaufanego, wiernego,
natomiast trzeci znaczy pan).
Utrzymywał również, że był Tur-
kiem, ale chodził do niemieckich
szkół. Znalazł zatrudnienie
w  służbie medycznej w  Chartu-
mie. Przyjaciele Emina, których
poznał w  Chartumie, polecili go
do służby u  Charlesa Gordona,
zarządcy Ekwatorii, południowe-
go regionu Sudanu. Gordon, bry-
tyjski generał, uważany był
w  Europie niemal za bohatera,
walczącego z  handlarzami nie-
wolników, a  w  Egipcie za jedyną
osobę zdolną utrzymać porządek
w  tym oddalonym zakątku pań-
stwa. Emin Effendi otrzymał po-
sadę oficera medycznego
w służbie Gordona w Lado, stoli-
cy Ekwatorii. 36-letni wówczas
doktor był w  całej prowincji je-
dynym europejskim doktorem,
który leczył i  europejczyków i  tu-
bylców, stając się w  ich oczach
niemal cudotwórcą. Wtedy też
podróżnik zaczął spisywać swój
dziennik. Prowadzony z  chrono-
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metryczną precyzją, zawierający
szczegółowe wspomnienia niemal
każdego dnia jego życia, stał się
doskonałym świadectwem dzie-
jów tego jednego z  najwybitniej-
szych odkrywców okolic
początków rzeki Nil. Mimo po-
czątkowego sceptycyzmu Gordo-
na względem Emina Effendiego,
generał szybko się przekonał
o  wartości lekarza. Dzięki swoim
poliglotycznym umiejętnościom,
Eduard zaczął pracować dla egip-
skiej administracji, dla której
przeprowadzał dyplomatyczne
zabiegi na terytorium Bugandy
i  Bunjoro (obszar dzisiejszej
Ugandy).

Wśród Afrykanów

Emin dostał za zadanie uwol-
nienie egipskiego oficera i 160 su-
dańskich żołnierzy, którzy trafili
do niewoli po jednej z  wypraw
Gordona. Nie był on jedynym,
którego wysłano do tej delikatnej
misji, jednak to właśnie jemu
udało się sprostać wyzwaniu. Ja-
ko osoba skromna, pełna cierpli-
wości i  szacunku do
odmienności, udało mu się za-
przyjaźnić z  Mutesą, królem Bu-
gandy, który trzymał w  niewoli
żołdaków. Trwało to kilka tygo-
dni i  wiele wyrzeczeń, jednak
ostatecznie misja zakończyła się
sukcesem, a  miejscowi nadali mu
przydomek Bwana Emin. Po po-
wrocie do Lado Eduard nie zastał
jednak Gordona, który zmęczony
klimatem wyjechał do Chartumu.
Schnitzera powitano w  stolicy
Ekwatorii z  honorami wojskowy-

mi. Wtedy też poznał swojego
późniejszego towarzysza niedoli
w  obleganej prowincji, doktora
Wilhelma Junkera, naturalizowa-
nego Niemca urodzonego w  Ro-
sji. Tak o  pierwszym spotkaniu
z Białym Paszą pisze Wasili Wasi-
liewicz, bo tak naprawdę nazywał
się doktor Junker: wyszedł radośnie
i  serdecznie mi na przeciw dr  Emin
i  powiedział: Teraz, gdy ceremonii sta-
ło się zadość pozdrowię pana w języku
niemieckim, możemy wreszcie ze sobą
mówić po niemiecku. W  intensywnej
wymianie myśli przy naszych codzien-
nych spotkaniach czas mijał bardzo
szybko. Emin zebrał bardzo interesu-
jące przedmioty etnograficzne z  połu-
dniowych okręgów prowincji, jak też
z  Unyoro i  Ugandy. On był na tyle
uprzejmy, że dla uzupełnienia mojej
własnej kolekcji dużą liczbę duplika-
tów mi podarował.

Po krótkim pobycie w  Lado
Eduard udał się parostatkiem
w  dół Nilu do Chartumu, gdzie
spotkał się z  Gordonem, który
pogratulował mu sukcesu. Po pa-
ru dniach, w  grudniu 1876 roku
lekarz powrócił do swojego szpi-
tala w  stolicy Ekwatorii. Jednak
spokojne życie medyka na pro-
wincji, co prawda głębokiej i  sła-
bo zaopatrzonej, nie było mu
pisane. Zakończona sukcesem
pierwsza wyprawa dyplomatyczna
Schnitzera zaowocowała kolejną.
Tym razem wysłano go do wład-
cy Unyoro, krwawego króla Ka-
baregi, aby poprawić stosunki
dyplomatyczne i  uspokoić goreją-
ce pogranicze południa Ekwato-
rii. Po trwającej wiele tygodni
podróży w  górę Nilu Białego, 21
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września 1877 roku Emin dotarł
do dworu królewskiego w  Mparo
Njamango. Na audiencji u  króla
Eduard obdarował go staroturec-
kim garniturem, czerwoną ście-
reczką ze złotym haftem, pasem
z  brokatem, szklanymi paciorka-
mi, pachnącymi mydłami, małymi
dzwoneczkami, czerwonymi pan-
toflami oraz wieloma innymi su-
wenirami. Następnego dnia po
audiencji rozpoczęły się negocja-
cje. W  końcu po długich obra-
dach obaj panowie doszli do
porozumienia, a  podając sobie rę-
ce, siejący postrach wśród sąsia-
dów i  własnych ludzi król
Kabarega rzekł do Schnitzera: Je-
steśmy braćmi. Lekarz pozostał
jeszcze kilka miesięcy u  swojego
murzyńskiego znajomego, zwie-
dzając i  poznając kraj, zbierając
mnóstwo okazów fauny i  flory,
które opisywał i  wysyłał do mu-
zeów w  Europie. Gordon przez
ten czas zdążył już zrezygnować
z  pełnienia funkcji gubernatora
Ekwatorii i wrócić do Anglii. Jed-
nak jego awanturnicza dusza
szybko przypomniała o sobie i po
długim namyśle zdecydował się
zostać gubernatorem całego Su-
danu. Brytyjski generał musiał
w takim razie obsadzić kimś zdol-
nym i  zaufanym swoje byłe pryn-
cypia. W  sukurs przybył mu
powracający z  południa kraju
doktor Junker, który bezzwłocz-
nie polecił na to stanowisko Edu-
arda Schnitzera. W 1878 roku, po
trzech latach pobytu w  Afryce,
Eduard Schnitzer został miano-
wany uroczyście gubernatorem
Ekwatorii, prowincji Sudanu.

Ekwatoria

Ekwatoria, inaczej zwana Pro-
wincją Równikową, a  z  arabskie-
go Mudirijjat Chatt al-Istiwa,
graniczyła od zachodu z  dzisiej-
szą Etiopią. Od strony przeciwnej
z  prowincją Bahr El Ghazal i  po
części także z  francuską Afryką
Równikową. Od południa zaś re-
gion ten graniczył z  brytyjskimi
koloniami – Ugandą i  Afryką
Wschodnią (Kenia) oraz od po-
łudniowego-zachodu z  powsta-
łym w  1885 roku (a  więc siedem
lat po objęciu gubernatorstwa
przez Schnitzera) Wolnym Pań-
stwem Kongo, będącym własno-
ścią króla Belgów, Leopolda II. Jej
stolicą było Lado, stylizowane na
europejskie miasteczko z  czysty-
mi ulicami i  ceglanymi domami.
Innymi ważniejszymi ośrodkami
były Gondokoro, Fatiko, Dulfie
i Wadelai, nad górnym Nilem, na
północ od jeziora Alberta.
Wszystkie one rodowodem sięga-
ły do czasów fortów Samuela Ba-
kera, które na przestrzeni 1000
kilometrów przekształciły się
w  małe miasteczka. Po otrzyma-
niu gubernatorstwa generał Gor-
don przyznał Schnitzerowi tytuł
beja oraz miesięczną pensję w wy-
sokości pięćdziesięciu funtów. Po
swoim zwierzchniku oddziedzi-
czył on świetnie zarządzaną oraz
spokojną prowincję. Swoją wła-
dzę nowy bej opierał na ufortyfi-
kowanych miasteczkach, gdyż
ogromne połacie kraju ze swoją
dzikością nie pozwalały nad sobą
zapanować. Emin dysponował
dwoma wysłużonymi parowcami
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oraz znaczną flotyllą łodzi. Po-
dzielił całą prowincję na 10 dys-
tryktów. Dowodził armią złożoną
z  prawie 2000 żołnierzy sudań-
skich dowodzonych przez egip-
skich oficerów oraz kilkoma
słoniami indyjskimi. Odbywał
liczne podróże zarówno badaw-
cze, jak i  w  celach anektowania
sąsiednich krain. W jego państwie
panował ogólny spokój, jednak
od czasu do czasu musiał tłumić
rebelie wojowniczych plemion
murzyńskich oraz walczyć z  arab-
skimi handlarzami niewolników,
gdyż podążał drogą swego pro-
tektora, który starał się bez-
względnie zwalczyć proceder
handlu żywym towarem. Otwo-
rzył pierwszy szpital dla tubylczej
ludności, w  którym za pomocą
chininy leczył malarię. Tubylcy
traktowali go niczym wielkiego
uzdrowiciela. Utrzymywał szero-
ką sieć kontaktów handlowych.
Do legendy przeszedł jego mi-
tyczny skarbiec kości słoniowej
wart ponad 60 tysięcy funtów an-
gielskich. Jeśli przyjmiemy, że
z  dorosłego słonia otrzymamy
około 10 kg kości słoniowej, a za
6600 kilograma na targu w Zanzi-
barze płacono 3000 funtów, to
aby zgromadzić taki majątek mu-
siało zginąć ponad 13 200 słoni!
Zamiast monet posługiwano się
w  jego prowincji muszelkami
kauri, pochodzącymi z  wybrzeży
Zanzibaru. Popierał ideę imigra-
cji Chińczyków do Afryki Środ-
kowej. Eksperymentował także
z  różnymi sposobami przędzenia
bawełny. W  swych listach pisał
o  rejonach opanowanych przez

kanibali gdzie ludzie powstrzy-
mujący się przed jedzeniem mięsa
stanowią rzadkość. Nie zrezygno-
wał także z  podróży, a  teraz ma-
jąc do dyspozycji własne środki,
podróżował jeszcze więcej. Jego
przyjaciel Wilhelm Junker pisze
o  nim: smukły, niemal wychudzony
mężczyzna, dość słusznego wzrostu,
o  pociągłej twarzy z  ciemną brodą
i  głęboko osadzonymi, które uważnie
spoglądały zza okularów. Krótko-
wzroczność zmusza go do natężania
oczu i  koncentrowania wzroku na oso-
bie znajdującej się na wprost niego, co
powoduje, że jego spojrzenie zdaje się
surowe, czasami niemal ukradkowe
(…) na wskroś orientalny wygląd (…)
Co piątek chodził do meczetu, gdzie
odmawiał nakazane modlitwy – i  we
wszystkich takich i  podobnych oka-
zjach przejawiał pedantyczną skrupu-
latność, a  także wielką staranność
w  ubiorze. Inni jego współpracow-
nicy, pisali jednak o  jego trudnej
osobowości i  chytrości. Zwykły
dzień Emina Paszy podczas peł-
nienia przezeń obowiązków gu-
bernatora prowincji wyglądał
następująco: Wstawał około go-
dziny szóstej rano, po czym od-
bywał zwyczajowy obchód po
szpitalu. Następnie przystępował
do zwykłych codziennych obo-
wiązków, dzieląc zajęcia garnizo-
nowe z pracą badawczą. W swoim
przydomowym ogródku uprawiał
kukurydzę i jarzyny.

Widmo Mahdiego

Wśród namorzynowych wyse-
pek na Nilu nikomu nieznany ka-
znodzieja, Muhhammad Ahmed,
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syn szkutnika Abd Allaha oplótł
wokół mitu Mahdiego, bożego
pomazańca, swój kult i  zyskiwał
zwolenników.. Rozgromił dwie
ekspedycje przeciwko swoim si-
łom i  zaczął nawoływać do dżi-
hadu przeciwko niewiernym
w ich kraju. Po tych zwycięstwach
szeregi mahdystów zasiliło kilka-
dziesiąt tysięcy nowych powstań-
ców. Po zajęciu Kordofanu i  jego
stolicy El Obeid, miasta liczącego
wtedy 100 tysięcy mieszkańców,
lokalne powstanie przekształciło
się w  ruch ogólnonarodowy. 3
września 1883 roku siły ansarów,
jak samych siebie nazywali, poko-
nały wojska egipskie pod do-
wództwem angielskiego
pułkownika Wiliama Hicksa, wy-
słane przez Wielką Brytanię.
Z  pogromu, jaki zgotowali mah-
dyści oddziałom ekspedycyjnym
ocalało zaledwie 300 ludzi.
W  kwietniu 1884 oddziały Mah-
diego zamknęły w  okrążeniu
Chartum wraz z  Charlesem Gor-
donem, który nie opuścił swoich
ludzi i  przypłacił swoją decyzję
życiem. 26 stycznia kolejnego ro-
ku 50 tysięcy Sudańczyków przy-
stąpiło do wielkiego szturmu,
którego impet nie dał szans Egip-
cjanom na zorganizowanie sku-
tecznej obrony. Kolejny korpus
ekspedycyjny wysłany na odsiecz
oblężonemu miastu spóźnił się
i dotarł do celu po zajęciu stolicy,
po czym śpiesznie się wycofał.
Śmierć Gordona wywołała szok
i  niedowierzanie, a  rząd brytyjski
musiał przyjąć olbrzymią falę kry-
tyki. Mahdi zajął się uporządko-
waniem swojego kraju, z  którego

na początku 1885 roku ostatnimi
ośrodkami oporu zostały Sennar,
Kassala i Ekwatoria Schnitzera.

Ekwatoria w pierwszych la-
tach powstania Mahdiego

W  pierwszym okresie walk po-
wstańczych Ekwatoria nie była
niepokojona przez mahdystów.
W  1882 roku przypłynął ostatni
statek z  północy, który przywiózł
jakiekolwiek wieści o  rozwoju po-
wstania i sytuacji w Sudanie. Emi-
nowi i  jego współpracownikom
pozostały teraz zdawkowe infor-
macje, przynoszone przez kurie-
rów. Rok 1884 przyniósł dotąd
pozostawionej w  spokoju prowin-
cji szereg złych wieści. Ekwatoria
została okrążona. Nawet wydawa-
łoby się możliwa droga ewakuacji
na południe była teraz zagrodzo-
na. Z nową siłą wybuchły bowiem
konflikty i niesnaski nie tylko mię-
dzy królami murzyńskimi, ale tak-
że na tle religijnym, między
nawróconymi wyznawcami misjo-
narzy protestanckich i  katolickich,
Arabami oraz wyznawcami starych
murzyńskich wierzeń. W  maju te-
go roku doktor Schnitzer napisał:
Jestem tutaj skończony.
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H
istoria

Miasto Krapkowice położone
jest po obu stronach rzeki Odra,
w  środkowej części powiatu, któ-
ry swoją nazwę wywodzi właśnie
od tego miasta. To tutaj wpada
do Odry wypływająca z  Jesion-
ków w  Czechach Osobłoga. Mia-
sto leży na skrzyżowaniu
ważnych szlaków komunikacyj-
nych z  Opola do Kędzierzyna-
Koźla i  z  Raciborza oraz z  Nysy
i Prudnika do Strzelec Opolskich.
Obecnie jest ono siedzibą powia-
tu i  zamieszkuje je prawie 18 ty-
sięcy ludzi na powierzchni 21
km2. Po raz pierwszy wzmianko-
wane było w  XIII wieku pod na-
zwą starosłowiańską Chrakowiece
(od nazwiska Chrapek), wspomi-
nana jest wtedy również po raz
pierwszy osada rybacka Otmęt,
będąca dziś dzielnicą Krapkowic
(przypuszcza się, że już w  XIII
wieku zamek w  Otmęcie był
w  posiadaniu zakonu templariu-
szy). W  starożytności przebiegał
w  rejonie Krapkowic szlak łączą-
cy Cesarstwo Rzymskie z  Mo-
rzem Bałtyckim. Prawa miejskie
na prawie magdeburskim Krap-
kowice otrzymały najprawdopo-
dobniej w 1275 roku z rąk księcia
opolskiego Władysława. W  1330
roku po raz pierwszy wzmianko-
wany był kościół w  Krapkowi-
cach, który w  okresie od 1537

roku do 1629 znajdował się w rę-
kach protestantów. W  pierwszej
połowie XVI wieku Krapkowice
przeszły pod jurysdykcję Habs-
burgów, którzy po kilkudziesięciu
latach sprzedali miasteczko ro-
dzinie Redernów. Rodzina ta mia-
ła niebagatelny wpływ na życie
Krapkowic. To właśnie w  czasie
jej panowania miasto przeżywało
dynamiczny rozwój, a  na Odrze
między Krapkowicami i Otmętem
powstał drewniany most łączący
obie miejscowości. Niestety
w  czasie wojny trzydziestoletniej
przez okolice przeszły różne
zwaśnione wojska, a  w  1638 pra-
wie całe, w  tym drewniany most
na Odrze, spłonęło. W 1742 roku
Krapkowice zostały włączone
w  obręb państwa pruskiego.
W  1765 po wygaśnięciu linii Re-
dernów nowym właścicielem zo-
stał Karol Wilhelm von
Haugwitz.

Pierwsza połowa XIX wieku
to dramatyczny okres w  dziejach
Krapkowic. Liczba mieszkańców
w  1834 wynosiła 2.157 osób.
Miasto wielokrotnie niszczyły
pożary, dokładnie w  latach 1841,
1852 i  1854. Po ostatnim z  nich,
rozebrano ruiny spalonego ratu-
sza, który już nigdy nie powrócił
na krapkowicki rynek. Klęska
głodu, jaka nawiedziła Śląsk

Krapkowice
w XIX wieku
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w  1847 roku, nie ominęła Krap-
kowic. Dopiero lata 70-te XIX
wieku przyniosły pewną popra-
wę. Po wygranej przez Prusy woj-
nie z  Francją w  1871 roku,
zaczęła napływać kontrybucja
wojenna, której znaczną część
przeznaczono na rozwój ekono-
miczny państwa. Ostatecznie pie-
niądze płynące od pokonanej
Francji rozpoczęły czasy prospe-
rity miasta, które wkroczyło
w  XX wiek z  nowo wybudowa-
nym mostem, który powstał nad
Odrą jeszcze we wrześniu 1887
roku i  ponownie połączył Krap-
kowice z  Otmętem. W  grudniu
1896 roku prywatna spółka Lenz
und Compagnie przy wsparciu miej-
skiego magistratu, wybudowała
i  uruchomiła linię kolejową bie-
gnącą z  Prudnika, przez Krapko-
wice do Gogolina. Tymczasem
w  mieście pojawił się Adolf Ba-
ron, aplikant sądowy z  Wrocła-
wia, który okazał się niezwykłym
wizjonerem. W  maju 1898 roku
objął on funkcję burmistrza.
Przełom wieków XIX i  XX był
dla Krapkowic okresem inten-
sywnego rozwoju. Dzięki popra-
wie komunikacji nastąpił rozwój
przemysłu. Regulacja biegu Odry
i budowa śluzy przyczyniły się do
rozwoju transportu rzecznego, co
z  kolei zwiększyło atrakcyjność
tych terenów i  spowodowało
gwałtowny rozwój handlu. Mia-
sto rozrastało się, dzięki przyby-
ciu do niego ludzi poszukujących
pracy. W 1894 roku wybudowano
szpital, który posiadał urządzenia
kanalizacyjne, wodociągowe i  łaź-
nie. Nowy burmistrz słusznie

uznał jednak, że samo położenie
nie przyniesie miastu pieniędzy.
Dlatego na własną rękę zaczął
szukać źródeł dochodów. Przede
wszystkim ściągnął do Krapkowic
inwestorów. Już w  1900 roku po-
wstała tu papiernia Nieß und We-
rle, dzięki czemu do kasy gminy
wpłynęły znaczne pieniądze
z  podatków. Firma wytwarza-
ła  m.in. półprodukty do innych
fabryk oraz papier gazetowy.
Niedługo po tym zdecydowano
się na utwardzeniu brzegów Od-
ry, co umożliwiło transport towa-
rów rzeką i ich szybki rozładunek
do miejscowych zakładów. W tym
czasie własnością miasta były
okoliczne wioski, lasy, folwarki,
a  także browar miejski, młyny,
cegielnie i  3 palarnie wódki.
Działały zakłady przemysłowe
i kamieniołomy wapienne.

W  rynku, który tętnił życiem,
można było spotkać tłumy spa-
cerowiczów i  handlarzy, którzy
rozkładali się ze swoim towarem.
Kamienice otaczały rynek two-
rząc kształt prostokąta – na pię-
trach znajdowały się mieszkania,
a  na parterze sklepy i  apteki.
Szybki rozwój miasta sprawił, że
masowo zaczęli tutaj przyjeżdżać
ludzie w  poszukiwaniu pracy.
Burmistrz Baron, aby ich tutaj
zatrzymać na stałe, zakazał budo-
wy hoteli robotniczych. Zamiast
tego zalecał budowanie zwykłych
domów czynszowych.

H
istoria
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Opawa to jedno z  historycz-
nych centrów Śląska – miasto
o  wielowiekowej, dumnej historii.
Hradec nad Moravici z  kolei jest

nie tylko centrum muzyki kla-
sycznej, ale przede wszystkim po-
raża nie-oczywistością dwóch
pałaców – Białego i Czerwonego.

Śląskie
m

iejsca

Opawa
Troszkę historii…

Opawa leży na Płaskowyżu
Głubczyckim nad brzegami
dwóch rzek: Opawy i  jego prawe-
go dopływu – Morawicy. Dzięki
temu już w  czasach słowiańskich
stała się siedzibą grodu jednego
z  plemion słowiańskich – Go-
łęszyców. Źródła pisane wspomi-
nają o  niewielkiej osadzie nad
rzeka Opawą już pod koniec XII

wieku. W pierwszej połowie XIII
wieku miejscowość uzyskała pra-
wa miejskie i  ulokowany tutaj zo-
stał katolicki dekanat diecezji
ołomunieckiej. W  połowie tego
wieku, w  czasie wojny o  sukcesje
austriacką miasteczko zostało na-
jechana przez ruskiego księcia
Daniela Halickiego oraz wspo-
magających go rycerzy oraz
knechtów opolskich i  małopol-
skich. Mimo wzmożonego osad-
nictwa niemieckiego ciągle silne

Opawa i Hradec nad
Moravicí
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Rynek w Opavie.



pozostały wpływy morawskiego
osadnictwa nizinnego, czyli tzw.
laszczyzny.

W  okresie lat 1269–1456 Opa-
wa oraz otaczające ją ziemie stały
się samodzielnym dziedzicznym
lennem Korony Czeskiej, choć
w  międzyczasie większe wpływy
miały w  nim księstwa śląskie
(unia raciborsko-opavska), przez
co i region zaczął być uważany za
integralną część Górnego Śląska.
W  XV wieku miasto było cen-
trum handlowym i  rzemieślni-
czym regionu. W  tymże wieku
ucierpiało także bardzo w  czasie
pożaru z  1431 roku oraz wcze-
śniejszych najazdów husyckich,
szczególnie Prokopa Wielkiego.

W  czasie od 1613 do 1918 ro-
ku miasto i  księstwo znajdowało
w  rękach niemieckiego roku
Liechtenstein. W  XVII wieku sta-
ło się ośrodek lokalnej reforma-
cji, a  w  czasie wojny
trzydziestoletniej okupowane by-
ło przez wojska duńskie
i  szwedzkie. Po wojnach śląskich
stało się centrum Śląska Austriac-
kiego, a w XIX wieku obradował
tutaj Śląski Sejm Krajowy.

Według austriackiego spisu
ludności z  1900 w  1408 budyn-
kach w Opawie na obszarze 1091
hektarów mieszkało 26 748 osób,
z  tego 24 879 mieszkańców było
katolikami, 782 ewangelikami,
1047 wyznawcami judaizmu, 22
114 było niemiecko-, 2604 cze-
sko- a  598 polskojęzycznymi. Do
1910 liczba mieszkańców wzrosła
do 30 762, z  czego 29 587 było
zameldowanych na stałe, 27 240
(92%) było niemiecko-, 2039

(6,9%) czesko-, a  274 (0,9%) pol-
skojęzycznych. 28 379 (92,2%)
było katolikami, 1155 (3,7%)
ewangelikami, a  1112 (3,6%) ży-
dami.

Po I  wojnie światowej Opawa
stała się na krótko siedzibą rządu
niezależnego Kraju Sudetów, za-
jętego ostatecznie przez wojska
czechosłowackie. W  okresie mię-
dzywojennym szybko stała się
znaczącym ośrodkiem narodo-
wych socjalistów. W  trakcie walk
II wojny światowej znacznie
ucierpiała.

Ciekawostki…

• Opawa po śląsku to
Uopawa, po staropolsku Tropa-
wa, a  po niemiecku Troppau, co
oznacza nad Opavą.

• W Opawie urodził się Petr
Bezruč – autor Pieśni śląskich,
znany ze swojego nacjonalizmu.

• W  1908 roku drużyna
Cracovii rozegrała dwa mecze
piłkarskie z  Troppauer Sport Ve-
rein z  Opawy. Były to jedne
z  pierwszych piłkarskich spotkań
polskiej drużyny piłki nożnej
z zagraniczną.

• W dniach 23 październi-
ka-24 grudnia 1820 roku odbył
się w  Opawie drugi kongres
Świętego Przymierza.

• W Opavie w 1991 roku
powstał Uniwersytet Śląski.

No to zwiedzamy…

Czesi nazywają Opawę białą
perłą regionu lub miastem dwóch
wież – białej ratuszowej zwanej

Śląskie
m

iejsca
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Hláska oraz południowej wieży
kościelnej. W  Opawie piękne ka-
mienice z  XIX wieku stoją ramię
w  ramię z  brzydkimi socreali-
stycznymi maszkaronami.

Tą drugą z  wież możemy po-
dziwiać nieopodal Targu Rybne-
go. Zbudowano ją, jako element
Konkatedry Wniebowzięcia Marii
Panny, która powstała pod koniec
XIV wieku na zlecenie Krzyża-
ków. Ta gotycka, zbudowana
z  cegły największa budowla swe-
go czasu na Śląsku, to wspaniały
przykład architektury średnio-
wiecznej. Dodatkowo smaku ca-
łej konstrukcji dodaje fakt, że
właśnie wieża południowa po ba-
rokowej przebudowie, jest naj-
wyższą wieżą na terenie Śląska.
Dlaczego konkatedra, a  nie kate-
dra lub kościół? Jest to spowodo-
wane tym, ze siedziba biskupstwa
została rozlokowana w  dwóch
miejscach – w  Opawie oraz kate-
drze Boskiego Zbawiciela
w Ostrawie.

Drugim ważnym przystankiem
jest Górny Rynek (Horní
náměstí), gdzie mieści się dawna
hala targowa, a  obecnie ratusz
miejski z  renesansową 60-metro-
wą, białą wieżą Hláska, z  której
można podziwiać widoki na
pobliskie góry. Naprzeciwko
znajduje się Teatr Śląski z  1805
roku o  neorenesansowej bryle,
zaś pośrodku, między dwoma bu-
dowlami fontanna.

Drugim żelaznym punktem
zwiedzania Opawy pozostaje
Dolni náměstí, czyli Dolny Ry-
nek. Mieści się na nim zbudowa-
ny przez jezuitów Kościół św.

Wojciecha wraz z  kolegiatą,
w  której obradował Sejm Śląski.
Na samym środku placu znajduje
się kontrowersyjna rzeźba Opavski
špion, autorstwa Františka Skáli
z Pragi.

Warto przejść się szlakiem
Planetarnym, który poprowadzi
nas po rożnych zakątkach miasta.
Zaczyna się on przy Kościele
Wniebowzięcia Marii Panny od
Słońca w  skali 1 : 626 576 000,
a  kończy na Plutonie oddanym
w  rozmiarze 3,6  mm przy miej-
scowym arboretum.

Obecní dům to centrum kul-
turowe miasta, do którego warto
zajrzeć ze względu na wystawy
stałe, w  tym o  historii miasta
i  czasowe. Kościół św. Ducha to
gotycka budowla z  około 1290
roku, w  której kryptach ponoć
pochowano Przemyślidów. Bada-
nia nadal trwają, ale na razie nie
potwierdzają tej teorii. Naprze-
ciwko kościoła znajduje się baro-
kowy pałac Sobków.
Kontrowersyjnym przykładem
architektury pozostaje do dziś,
zbudowany w  latach 20. XX wie-
ku w  stylu art déco dom handlo-
wy Breda&Weinstein. Jego twórcą
był uznany architekt Leopold
Bauer, a  sam budynek w  dniu
swojego otwarcia był najnowo-
cześniejszym domem towarowym
w Czechosłowacji.

Warto zajrzeć na koniec do
Muzeum Ziemi Śląskiej. Jest ono
najstarszym na terenie całej Re-
publiki Czeskiej, wciąż działają-
cym muzeum, powstało bowiem
w 1814 roku.

Śląskie
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Hradec nad Moravicí
Troszkę historii…

Podobnie jak Opava w Hradcu
(polska nazwa Grodziec Gołę-
szycki) znajdował się ongiś gród
Golęszyców. Według kronik to
właśnie tutaj spotkały się koro-
wody ślubne czeskiej księżniczki
Dobrawy i  władcy państwa Pia-
stów Mieszka I. Przez krótki
okres gród oraz osada należały
do księstwa Bolesława Chrobre-
go, a następnie znalazły się na te-
rytorium państwa czeskiego. Król
Przemysław II Ottokar zlecił bu-
dowę w  tym miejscu zamku. Do
1733 właścicielami zamku był ród
Pruskowskich, którzy przebudo-
wali go w  stylu renesansowym,
następnie niemiecki ród Neffzer-
nów, a od 1733 książęta Lichnow-
scy (do 1945), którzy
przekształcili zniszczony w  poża-
rze zamek w  pałac. Ostatecznie
w  XIX wieku po kolejnych prze-
budowach w  Hradcu znajdują się
dwa pałace – Biały i  Czerwony.
Miasteczko, dzięki swoim właści-
cielom stało się znanym ośrod-
kiem kultury muzycznej,
odwiedzanym przez Ludwiga van
Beethovena, a  także Niccolò Pa-
ganiniego i Ferenca Liszta.

Ciekawostki…

• Ludwig von Beethoven
skomponował w  tym zamku Ap-
passionatę, a  gdy poproszono go
o  jej zaprezentowanie przed fran-
cuskimi oficerami, pokłócił się ze
swym mecenasem księciem Kar-
lem Lichnowskim i  uciekł do

Opawy.
• Karl Lichnowski był

uczniem Wolfganga Amadeusza
Mozarta, na zamku wystawiono
klawesyn artysty sprowadzony
z Wiednia.

• Dla Ferenca Liszta, ów-
czesny pan na zamku Felix Lich-
nowski zakupił za rekordową jak
na ówczesne czasy sumę 600 ta-
larów mahoniowe pianino.

• Car rosyjski Aleksander
I odwiedził posiadłość, aby zoba-
czyć założoną przez panów oko-
licy hodowlę owiec rasy merynos.

No to zwiedzamy…

Zwiedzanie miejscowości
ogranicza się praktycznie do tere-
nu parkowo-pałacowego. W 2008
roku obszar ten zwyciężył w  ran-
kingu na najbardziej bajkowy za-
mek w  Republice Czeskiej,
natomiast od 2002 roku jest na-
rodowym zabytkiem kultury. Za-
mek w  Hradcu był siedzibą
Przemyslidów, jednak największy
wpływ na jego rozwój miała pru-
ska rodzina Lichnowskich z  Vo-
štic. Na całość kompleksu składa
się:

• 60-hektarowy, urokliwy
park przypałacowy w  stylu an-
gielskim,

• Biały zamek – klasycy-
styczna rezydencja,

• Czerwony zamek – nowo-
gotycki kompleks gospodarski,
który obecnie pełni role hotelu,
restauracji oraz sali weselnej.

Biały i Czerwony zamek to nie

Śląskie
m
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tylko zewnętrzne piękno. W  środ-
ku zachowało się pierwotne ume-
blowanie, a  trasy zwiedzania
pozwalają zajrzeć do luksusowo
urządzonych sal reprezentacyj-
nych, podziwiać kolekcję obra-
zów, bibliotekę z  ponad
piętnastoma tysiącami wolumi-
nów, a także kaplicę zamkową.

Co jeszcze udało nam się
zobaczyć w okolicy?

Nieopodal Hradca nad Mora-
vicí znajduje się strome wzgórze
wokół którego zbudowano tzw.
Kalvárie czyli drogę krzyżową,
która powstała w  1777 roku. Jej
budowa ma związek z  tajemni-
czym snem matki ówczesnego
właściciela okolic – Magdaleny
Thomagnini.

W  okolicy Opawy można zna-

leźć także dwa, doskonale odre-
staurowane zamki:

• Raduň– urokliwie położo-
ny zamek w  stylu neogotyku ro-
mantycznego, który to wygląd
zawdzięcza słynnym rodom La-
risch-Mönnich oraz Blücher.
Oprócz doskonale odwzorowa-
nych wnętrz, warto zobaczyć
oranżerię, a  także park przypała-
cowy z licznymi stawami.

• Kravaře– miejscowość
położona bezpośrednio nad rzeką
Opava dzieli się na dwie części:
morawską i  śląską. Park otaczają-
cy miejscowy pałac jest obecnie
słynnym polem golfowym,
a  smaczku temu miejscu dodaje
fakt, że cesarzowa Austrii Maria
Teresa opłakiwała pod orzechem
rosnącym w  tutejszym parku
utratę Śląska na rzecz Prus.

Śląskie
m
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Rynek w Opavie. Widok na ratusz.
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spółpraca

Blog kulturalno-historyczny,
istniejący od 2016 roku. Do dzi-
siaj odwiedziło go 100 000 osób,
generując 335 000 odwiedzin.
Ciekawe teksty historyczne, po-
dróżnicze oraz lubiane przez czy-
telników serie: 100 klasyków na
100 wieczorów, Sztuka szoku,
Dziwne konflikty, Historyczne
Kadry i  Podróże z  żartem to tyl-
ko niektóre z bogatej oferty treści
jakie prezentuje empiresilesia.pl.

Fundacja powstała w  1973 ro-
ku, której siedziba znajduje sie
w  Schwerinie. Jej głównymi zada-
niami jest ochrona i  propagowa-
nie języka dolnoniemieckiego
(plattdeutsch), prowadzenie dzia-
łalności wydawniczej i  informa-
cyjnej, a  także kulturalnej
zwiazanej z  historią Meklembur-
gii-Pomorza Przedniego.

Portal „Historykon.pl” po-
wstał w  czerwcu 2012 roku jako
strona na portalu społecznościo-
wym, której zadaniem było pro-
mowanie nauki, jaką jest historia.
Głównym celem portalu jest
przybliżanie wydarzeń związa-
nych z  historią Polski oraz histo-
rią powszechną – ukazanie, że
historia to piękna przygoda, a nie
nuda.

SILESIANA 1/2021



Pochodzenie rodu von Ga-
schin i  jego powiązania ze Ślą-
skiem, a  w  szczególności jego
wywód heraldyczny są nie do
końca znane. Według informacji
zawartych w  herbarzu Leszczyca
pochodzili oni od Markomanów
z  rodu Velenów, którzy około
1200 roku przybyli w  okolice

Wielunia i  nazwisko swe przejęli
od pobliskiej miejscowości Ga-
szyn. Najprawdopodobniej jed-
nak pochodzili z  terenów
dzisiejszych Niemiec, jako boczna
linia rodu Bersten II, który do
Polski przybył w  XIII wieku
i  szybko rozgałęził się na liczne
linie.

Herb tego szlacheckiego rodu
przedstawia tarczę podzieloną na
cztery pola. W  pierwszym z  nich
– niebieskim – znajduje się lew
z  koroną. Drugie pole – złote –
stanowi czarny orzeł z  koroną.
W  trzecim – złotym – znajduje

się siedem zaostrzonych szpiców,
uformowanych piramidalnie tak,
że największy z  nich znajduje się
w  środku, a  pozostałe tracą na
wysokości i  szerokości, począw-
szy od środka, aż na zewnątrz do
krawędzi pola. Czwarte pole –

Historia śląskiej linii
rodu von Gaschin

Śląskie
rody
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niebieskie – przedstawia dwa zło-
te koła z  ośmioma szprychami.
Koła te umieszczone są ukośnie
w  lewym kierunku i  znajdują się
jedno pod drugim. W  środek te-
go herbu wkomponowane jest
piąte pole – czerwone – przedsta-
wiające srebrną poprzeczną belkę
pokrytą podwójną czerwoną ró-
żą.

Von Gaschinowie swoją ma-
jętność zawdzięczali koligacjom
małżeńskim z  rodem Clemów,
który to z  kolei był powiązany
z  czeskim, królewskim rodem
Przemyślidów, od których przejęli
większość majątków. Na Śląsk
Gaschinowie trafili prawdopo-
dobnie już w  XV wieku, kiedy
weszli w  posiadanie miast Kietrz,
które stało się wkrótce główną
siedzibą rodu oraz Olesno.

Melchior Ferdynand urodził
się w  1581 roku w  Kietrzu, jako
syn Melchiora Borromusa von
Gaschin i  Anny Marii von Op-
persdorf. 13 marca 1631 za 24 ty-
sięcy talarów zakupił dobra
żyrowskie, w  skład których
wchodziły:

• Żyrowa,
• Krępna,
• Jasiona,
• Oleszka.

Dzięki zachowaniu wierności
cesarzowi austriackiemu podczas
wojny trzydziestoletniej, Gaszy-
nowie prędko awansowali w  hie-
rarchii szlacheckiej. W  latach
1621–1653 otrzymali kolejno:

•od Czechów tytuł barono-

stwa,
• tytuł dziedzicznych hra-

biów austriackich,
• tytuł hrabiów Rzeszy.

W  czasie wojny trzydziestolet-
niej (1618–1648) w  Żyrowej sta-
cjonowali żołnierze protestanccy,
a  do tego toczyły się w  pobliżu
starcia pomiędzy wojskami sak-
sońskimi i  szwedzkimi a  cesarski-
mi. Gaszynowie, w  czasie wojny,
jako jeden z  nielicznych rodów
szlacheckich pozostał katolicki
i  wierny Habsburgom. W  1631
roku podczas walk spłonął zamek
dawnych właścicieli Żyrowej, od
których wioska zyskała nazwę –
rodu Zyrowskich. Z  zamku po-
zostały tyko mury, a  nowy wła-
ściciel odbudował go według
nowego konceptu, na styl wło-
skim. Przy wejściu do zamku hra-
bia kazał umieścić napis: In
Concordia fratrum arx suis restaubili-
tia nepotibus, co oznacza: W zgodzie
z  braćmi jest ten zamek dla ich wnu-
ków odbudowany. Po wojnie hrabia
Melchior wyrzucił protestanckie-
go księdza z  Żyrowej i  już jako
katolicki kościół, przekazał para-
fii Jasiona. W  kolejnych latach
hrabia kupił, bądź przejął  m.in.
Porębę, Górę Chełmską (Górę
Świętej Anny), Krępnę, Dąbrów-
kę, Gogolin, Pyskowice, Toszek,
Polską Cerekiew, Cisek i Hulczyn.
Hrabia miał duże wpływy na au-
striackim dworze, głównie dzięki
wspieraniu katolików w  czasie
wojny oraz wysoką pozycję na
ziemi śląskiej. Był w  1625 roku
kanclerzem księstwa opolsko–ra-
ciborskiego, a  w  latach
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1636–1653 starostą tego księstwa.
W  międzyczasie pełnił również
funkcję starosty hrabstwa kłodz-
kiego oraz członka rady cesar-
skiej. Od 1657 roku do swojej
śmierci piastował funkcję prezy-
denta śląskiej kamery cesarskiej
we Wrocławiu. Hrabia w 1655 ro-
ku rozpoczął budowę kościoła na
Górze Świętej Anny. W  tym sa-
mym roku na Górę Chełmską
przybyło 22 zakonników fran-
ciszkańskich, w  tym 13 studen-
tów. Hrabia Melchior Ferdynand
zmarł w  1665 w  zamku w  Pol-
skiej Cerekwi.

Jako, że umarł bezdzietnie
włości i  majątek odziedziczył
bratanek Melchiora – Georg
Adam Franz Leopold. Został on
najbogatszym magnatem na Gór-
nym Śląsku dołączając do majo-
ratu Hlucin w  Czechach. Ten
bardzo pobożny hrabia rozbudo-
wał kościół na Górze Świętej An-
ny oraz rozpoczął budowę
kalwarii annogórskiej, wzorowa-
nej na Drodze Krzyżowej w  Jero-
zolimie. Kalwaria ta liczyła 33
kapliczki. Jej budowę hrabia po-
wierzył architektowi włoskiego
pochodzenia, zamieszkałemu
w  Opolu Domenicho Sighno,
a jej budowę zakończono 24 lipca
1709 roku. Koszt wzniesienia
drogi kalwaryjskiej wyniósł nieba-
gatelną wtedy sumę 100 000 gul-
denów reńskich. Hrabia
piastował wiele ważnych funkcji
w  Cesarstwie: był tajnym cesar-
skim radcą, komornikiem, sędzią
oraz zarządcą księstw opolskiego
i  raciborskiego. Ożenił się z  Ma-
rią von Sarau, a  po jej śmierci

z  Marią von Lobkowitz. W  1695
roku przejął funkcję hetmana.
Zmarł 6 października 1719 roku.

Jego spadkobiercą został syn,
urodzony w  1681 roku Franz
Karl von Gaschin. Ten zmarły
w  1733 roku hrabia zostawił po
sobie kapliczki w  zamku w  Za-
krzowie oraz odbudowaną pleba-
nię w Żyrowej. Ożenił się w 1708
roku z  hrabianką Marią Teresą
Guttenstyen. Po jego śmierci
władzę na dobrach żyrowsko-ce-
rekwickich (od dwóch głównych
siedzib rodu) objął jego brat Jo-
hann Joseph von Gaschin. Za je-
go rządów notuje się pierwsze
przejawy schyłku świetności rodu,
gdyż jako pierwszy pozbył się
części majątku z  powodu proble-
mów finansowych. Hrabiowski
księgowy zanotował w 1743 roku,
że majątek hrabiów w  samej Ży-
rowej wynosił 500 owiec i  15
krów, a pola były obrabiane przez
poddanych ze wsi. Johann Joseph
rozpoczął budowę murowanego
kościoła na Górze Świętej Anny.
Karl Ludwig Anton, przyrodni
brat Johanna, urodzony w  1691
roku został kolejnym właścicie-
lem Żyrowej. Jako młodzieniec
służył w armii francuskiej. Był aż
trzykrotnie żonaty: z  Johanne
Rosine von Sarau, Anna Sophie
von Pottenstein i  Marie von All-
thon. Po jego śmierci w  1754 ro-
ku rządy w  Żyrowej przejął jego
syn Anton Mocny, zwany tak od
ogromnej postury i  siły. Jako
człowiek silnie wierzący odnowił
kalwarię na Górze Świętej Anny
i  przeprowadził modernizację
kościoła w  Żyrowej. Jako wielki
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koneser sztuki sprowadził do Ży-
rowej znanego włoskiego malarza
Sebastiniego, który został auto-
rem obrazów w  ołtarzach bocz-
nych kościoła.

Anton ożenił się Josephą von
Udritzki. Zmarł w  1796 roku. Je-
go następcą został jego brat, 69 -
letni Franz Georg Adam, będący
między innymi radcą sądowym.
Jego żoną była Anna Barbara von
Garnier. Zmarł w wieku 72 lat w 
1799 roku. Właścicielem dóbr po
jego śmierci został syn jego brata
Armanda – Franz Anton urodzo-
ny w 1763 roku.

Od niego zaczęła się prawdzi-
wa klęska finansowa rodu, której
przyczyną stały się wojny napole-
ońskie, które swoim zasięgiem
objęły także Żyrową i  jej okolice.
W czasie szturmowania pobliskiej
twierdzy Koźle w 1807 roku, hra-
bia był zobowiązany do zakwate-
rowania i  wyżywienia armii
francuskiej, oprócz tego musiał
stworzyć szpital polowy, by zająć
się rannymi. W  1658 roku nowy
dziedzic dóbr żyrowskich Ar-
mand Leopold, z  powodów fi-
nansowych musiał rozwiązać po

150 latach istnienia majorat ży-
rowsko–cerekwicki. Pozostawił
po sobie między innymi willę
w  parku przypałacowym, kaplicz-
kę św. Teresy oraz cokół kamien-
ny przy kościele w  Żyrowej.
Armand zmarł w  1848 roku
w wieku 80 lat.

Ostatnim męskim potomkiem
śląskiej linii rodu von Gaschin
oraz właścicielem pałacu i  dóbr
żyrowskich był Ferdynand, zwany
Szalonym. Prowadził on bardzo
wystawny tryb życia, pomimo za-
dłużenia. Wielkie bale, polowania,
przyjęcia i  bankiety gromadziły
w  Żyrowej czołówkę śląskiej
szlachty. Dnia 10 listopada 1852
hrabia sprzedał Żyrową posłowi
Maxowi Friedrichowi Carlowi
Franzowi von Hatzfeld Schonste-
in i  generałowi Augustowi von
Nostiz. Panowanie von Gaschi-
nów nad majoratem żyrowsko-
cerekwickim trwało 221 lat. Po
sprzedaży Ferdynand przeniósł
się do Austrii. Wraz z  jego śmier-
cią 21 stycznia 1894 roku kończy
się historia śląskiej linii von Ga-
schinów.
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Skansen z podopolskich Bierkowicach.

Pomnik samolotu MIG-21 na lotnisku w Gliwicach.

Śląsk
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Górny Śląsk

Obszary Górnego Śląska we-
dług nowego podziału admini-
stracyjnego Prus z  1815 roku
znalazły się w  większości w  Re-
jencji Opolskiej (Regierungsbe-
zirk Oppeln). Rejencja była
pośrednim szczeblem administra-
cyjnym między powiatami a  pro-
wincjami w  Prusach. Stolicą
rejencji zostało miasto Opole,
które zaczęło przeżywać błyska-
wiczny rozkwit tak ludnościowy,
gospodarczy, jak i  terytorialny.
Oprócz stolicy największymi mia-
stami były: Racibórz, Gliwice,
Nysa, Prudnik, Katowice, Tar-
nowskie Góry, Kluczbork, Głub-
czyce, Mysłowice oraz Bytom.
Zachodnie tereny rejencji, za-

mieszkane były w  przeważającej
części przez ludność niemiecką,
z  kolei na  wschodzie Niemcy
mieli przewagę w  ośrodkach
miejskich. W  ich rękach znajdo-
wał się także niemal cały prze-
mysł górnośląski, który w wyniku
gwałtownego rozwoju całej Rze-
szy, równie szybko rozwijał się na
Śląsku, szczególnie na wschodzie,
a  związany był z  przemysłem
ciężkim i  wydobywczym, w  tym
kopalniami węgla, hutami oraz
cementowniami.

Droga do powstania

Wraz z  zakończeniem działań
militarnych i  wynikłymi przez to
politycznymi zawirowaniami –
Polska, w  myśl doktryny amery-

Trzecie powstanie
śląskie
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kańskiego prezydenta Woodrowa
Wilsona 11 listopada 1918 roku
odzyskała niepodległość. Tym-
czasem II Rzesza z  monarchii
konstytucyjnej została przekształ-
cona w  parlamentarną, a  w  pań-
stwie doszło do wielu wystąpień
przeciwko dotychczasowemu po-
rządkowi, co było zapowiedzią
głębokich reform społecznych.
Po wojnie wśród polskiej części
mieszkańców Górnego Śląska,
zaczęły radykalizować się posta-
wy narodowe. Działania Wojcie-
cha Korfantego i  jego głośne
przemówienie w  Reichstagu trak-
tujące o  przyłączeniu Górnego
Śląska do przyszłego państwa
polskiego sprawiało, że w  nie-
mieckim społeczeństwie zaczęło
narastać poczucie zagrożenia,
związane z  utratą ważnego regio-
nu na wschodzie. Wrażenie te
umocniło oderwanie się od Rze-
szy Niemieckiej po powstaniu
Wielkopolski, co w  pewien spo-
sób naruszało integralność pań-
stwa. W  niemieckich kręgach
rządzących jasnym stało się prze-
świadczenie o  potrzebie ochrony
jednej z  ostatnich wschodnich
prowincji. Jej utrata nie tylko wią-
załaby się ze stratą prestiżu (i  tak
już poważnie nadszarpniętego),
ale także z  ciosem ekonomicz-
nym i  jakościowym. Konferencja
pokojowa w  Paryżu niosła ze so-
bą wiele implikacji, a  jednym
z  najważniejszych jej punktów
było ustalenie przyszłej granicy
Polski z  Niemcami. Po burzli-
wych i  długotrwałych debatach
ustalono, że o  przyszłości Górne-
go Śląska zadecyduje plebiscyt.

W  międzyczasie obie strony po-
wzięły rozliczne działania, mające
uświęcić ich prawo do zawładnię-
cia tych ziem w przypadku Polski,
lub też utrzymania terytoriów
Górnego Śląska przez Republikę
Weimarską. Obie strony rozpo-
częły tworzenie organizacji, ma-
jących za zadanie obronę
interesów poszczególnych grup.
Ze strony polskiej była to przede
wszystkim Polska Organizacja Woj-
skowa Górnego Śląska (POW GŚ),
której liczba członków szybko
wzrastała, by w pierwszej połowie
1919 roku wynieść niemal 14 ty-
sięcy członków. Niemieckich
mieszkańców reprezentowało
scalone z  kilku pomniejszych or-
ganizacji: Zjednoczone Związki
Wiernych Ojczyźnie Górnoślązaków
(Vereinigte Verbaende Heimattreuer
Oberschlesier). Tymczasem sytuacja
polityczna stawała się coraz bar-
dziej zagmatwana.

W  końcu jednak, po licznych
mediacjach, projektach i  działa-
niach społecznych (w  tym wiel-
kich manifestacjach) Rada
Najwyższa Ligi Narodów – 4
czerwca ogłosiła przeprowadze-
nie plebiscytu, a  stosowny traktat
został podpisany 28 czerwca. Za-
nim jednak doszło do plebiscytu,
w  trakcie zakrojonej na szeroką
skalę przez obie strony akcji pro-
pagandowej, ziemiami Górnego
Śląska wstrząsnęły dwa wydarze-
nia, którym później nadano rów-
nież nazwę powstań. Pierwsze
wynikło z  kilku powodów, z  któ-
rych najważniejszym było za-
strzelenie kilku górników przez
Grenzschutz w  Mysłowicach. To
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pierwsze powstanie, które objęło
jedynie kilka wschodnich powia-
tów rejencji, szybko upadło. 11
lutego do Opola przybyła alianc-
ka Komisja złożona w  Francu-
zów, Włochów i  Anglików,
wspierana przez kilkanaście tysię-
cy żołnierzy alianckich. Niemcy
wycofali z  rejencji Grenzschutz
i  swoje władze, choć nadal utrzy-
mywali administrację oraz SIPO
czyli policję. Powoli w  wyniku
agitacji plebiscytowej zaczęły
wzrastać antagonizmy między
ludnością polską a  niemiecką.
Niemcy atakowali polskie lokale,
zastraszali ludność i  stosowali
szeroki aparat represji. Docho-
dziło także do zabójstw: Polacy
zabili m.in. Teofila Kupkę i Pawła
Szymurę, z  kolei Niemcy Andrze-
ja Mielęckiego. Polacy stosowali
te same metody wzmocnione
jeszcze dodatkowo powszechny-
mi manifestacjami pracowników
fabryk i  kopalń. W  atmosferze
wzajemnego terroru wybuchło
kolejne zbrojne wystąpienie lud-
ności polskiej. Nazwano je dru-
gim powstaniem. Trwało kilka
dni i  objęło swoim zasięgiem nie-
co większe terytoria niż poprzed-
nie wystąpienie. Także to
powstanie wygasło po kilku
dniach, jednak przyniosło kilka
ważnych zmian. Zamiast SIPO
utworzono APO czyli mieszaną
policję oraz zobowiązano się do
ukarania osób odpowiedzialnych
za strzelanie go górników, w  za-
mian strona polska rozwiązywała
POW (organizacja działała nadal
pod zmienioną nazwą jako Cen-
trala Wychowania Fizycznego)

i  zobowiązywała się do zaprze-
stania strajków i manifestacji. Po
powstaniu nadal trwała agitacja
plebiscytowa prowadzona za po-
mocą wszelkich dostępnych
środków: prasy, plakatu, teatru.
W  dalszym ciągu stosowano ter-
ror wobec oponentów. Ostatecz-
nie 20 marca 1921
przeprowadzono plebiscyt. Z  1
220 524 osób uprawnionych do
głosowania, aż 707 605 osób za-
głosowało za pozostawieniem
Górnego Śląska w  Rzeszy Nie-
mieckiej. Było to 59,5% upraw-
nionych do głosowania. Wyniki
głosowania, a  później spory wo-
bec ich interpretacji oraz przema-
wiające na niekorzyść Polski
propozycje podziału Górnego
Śląska, zdecydowały o  podjęciu
akcji zbrojnej na terenie Górnego
Śląska.

Pierwsza faza powstania
(3–20 maja 1921)

3 maja 1921 roku o  godzinie
2.00, od wysadzania przepraw
rzecznych w  ramach akcji Mosty
(przeprowadzonych przez grupę
dywersyjną Wawelberg) i  ogłosze-
niu dzień wcześniej strajku gene-
ralnego w  kopalniach i  hutach
wybuchło III powstanie śląskie.
Początkowo całej akcji zbrojnej
sprzeciwił się kategorycznie rząd
Polski, na czele z  premierem
Wincentym Witosem. Pierwsze
walki miały charakter lokalny,
a poważniejsze starcia rozpoczęły
się dopiero 5 maja. Wielkim
i  chyba nie do końca oczekiwa-
nym zwycięstwem, była działal-
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ność grupy Wawelberg kapitana
Tadeusza Puszczyńskiego, odpo-
wiedzialnej za akcję Mosty. Dzięki
wysadzeniu licznych przepraw
kolejowych na Odrze i  innych
rzekach, grupa ta odcięła cały re-
gion plebiscytowy od miast garni-
zonowych, czyli Wrocławia
i  Nysy. Dzięki temu zablokowała
i  w  znacznym stopniu sparaliżo-
wała poczynania Niemców
w  pierwszych chwilach trwania
powstania. W  tych pierwszych
dniach atakujące z  zaskoczenia
grupy bojowników propolskich,
w wyniku krótkich wymian ognia,
zajmowały ważne obiekty na da-
nym obszarze, takie jak zakłady
produkcyjne, poczty i  komisaria-
ty. Na ogół całkowicie nieprzygo-
towani Niemcy albo poddawali
się buntownikom albo też wyco-
fywali się w  głąb Śląska. Natych-
miast, bo już 4 maja
zainstalowała się na Górnym Ślą-
sku w  Szopienicach Naczelna
Władza z dyktatorem Wojciechem
Korfantym na czele. W  jej skład
obok dyktatora wchodził Wydział
Wykonawczy złożony z  przedsta-
wicieli głównych górnośląskich
partii politycznych oraz Naczelna
Komenda Wojsk Powstańczych.
Wkrótce też dyktator powstania
ogłosił manifest do ludności gór-
nośląskiej, w  którym opisał jego
cele oraz informował o  odwoła-
niu go przez Witosa z  funkcji
polskiego Komisarza Plebiscyto-
wego. Podkreślał również swoje
przywiązanie do Śląska. Ogłosiw-
szy się dyktatorem powstania
Korfanty mianował na wojskowe-
go dowódcę oddziałów powstań-

czych pułkownika Macieja
Mielżyńskiego.

Międzysojusznicza Komisja
w  tym czasie zaś ogłosiła stan
oblężenia na terytoriach plebiscy-
towym. W  ciągu zaledwie kilku
dni oddziały powstańcze opano-
wały wiele miejscowości znajdu-
jących się na obszarze
plebiscytowym. Największym
sukcesem było zajęcie Górnoślą-
skiego Okręgu Przemysłowego.
Strona niemiecka była zaskoczo-
na tak znacznymi rozmiarami
buntu ludności polskiej, przez co
pozostawała w  odwrocie i  defen-
sywie. Szybko okazało się, że jed-
nym z  największych problemów
powstańców pozostają jednak
niezdobyte miasta, których nie
zdołano opanować bądź też mu-
siano opuścić na żądanie Między-
sojuszniczej Komisji
Plebiscytowej – Bytom, Katowi-
ce, Tarnowskie Góry. Miasta te
musiały być zabezpieczone (na-
zywano to cernowaniem) przez
znaczne oddziały powstańcze, co
osłabiły jednostki pierwszego
rzutu. Oprócz dużych sił oddele-
gowanych do ubezpieczania ty-
łów, powstańcy nie mieli kontroli
nad najważniejszymi węzłami ko-
munikacyjnymi i  całym zabezpie-
czeniem strategicznym, tj.
magazynami, warsztatami, zakła-
dami przemysłowymi i  napraw-
czymi znajdującymi się w  wyżej
wymienionych miastach.

W  pierwszej fazie walk nie
można było określić w  jakiś kon-
kretny sposób zorganizowanej li-
nii frontu, która ustaliła się
dopiera po zajęciu przez po-

H
istoria

SILESIANA 1/2021



wstańców Koźla – 10 maja
i  praktycznie w  dużym stopniu
utrzymywała się do niemieckich
kontruderzeń drugiej połowy ma-
ja i  początku czerwca. Linia ta
ciągnęła się od Gorzowa Śląskie-
go przez Krośnicę, Kamień Ślą-
ski, Obrowiec, aż do Odry i dalej
wzdłuż niej do granicy z  Czecho-
słowacją.

Wojska powstańcze podzielo-
ne były na początku działań na 3
grupy operacyjne. Polska Organi-
zacja Wojskowa Górnego Śląska
w  pierwszej fazie powstania we-
dług różnych źródeł miała do
dyspozycji od 35 do 60 tysięcy lu-
dzi, z  czego co najmniej 10% by-
ło przydzielonymi z  Wojska
Polskiego żołnierzami, służącymi
głównie w charakterze oficerów.

W  powstańczych siłach służy-
ło także kilka tysięcy ochotników
z  innych rejonów Polski, w  tym
kadetów lwowskich i  modliń-
skich. Sukcesy pierwszych dni po-
wstania spowodowane były
świetnym przygotowaniem oraz
szybkim i  sprawnym zrealizowa-
niem wyznaczonych celów. Nie
do przecenienie było również:
pełne zaskoczenie strony nie-
mieckiej oraz tempo i  rozmach
przeprowadzonych operacji.

Niemieckimi siłami w  począt-
kowym okresie działań dowodził
pułkownik Friedrich von
Schwarzkoppen - kierownik cen-
trali Selbstschutzu we Wrocławiu.
Oberschleisicher Selbstschutz (Samo-
obrona Górnośląska) była to taj-
na, konspiracyjna niemiecka
organizacja górnośląska, a  o  jej
sile świadczy fakt, że jej liczeb-

ność w  szczytowym okresie oce-
niana jest na 20–40 tysięcy ludzi
w  polu i  kilkuset oficerów oraz
nawet do 16 tysięcy w oblężonych
miastach. Z powstańcami walczyli
również członkowie licznych Fre-
ikorpsów, czyli korpusów ochotni-
czych rekrutujących się z  byłych
żołnierzy armii cesarskiej przyby-
łych na Śląsk już w  toku działań
militarnych, jako wsparcie wal-
czących oddziałów. Musimy jed-
nak pamiętać, że liczba
ochotników z  obszaru poza-ple-
biscytowego wynosiła zaledwie
do 6000 ludzi, reszta zaś rekruto-
wała się z  mieszkańców obszaru
objętego powstaniem i  plebiscy-
tem. Po stronie niemieckiej wal-
czyli również studenci
Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz Wyższej Szkoły Technicznej
w Wrocławiu.

Oddziały niemieckie podzielo-
ne zostały podobnie jak polskie
w  trzy grupy liczące łącznie 8
maja około 32 tysięcy nieregular-
nego wojska. Jednak tuż przed
kontrnatarciem, a  więc 21 maja,
siły niemieckie zreorganizowano
tworząc tylko dwie grupy opera-
cyjne z  generałem Karlem Höe-
fer, jako głównodowodzącym.
Grupą Południe dowodził nato-
miast generał Bernhard von Hül-
sen, a grupą Północ podpułkownik
Grüntzer.

10 maja Naczelna Komenda
Wojska Powstańczych oznajmiła
zakończenie ofensywy. Spowodo-
wane to było osiągnięciami po-
wstańców, którzy zrealizowali
prawie wszystkie założenia oraz
mediacją Francji. W  tym czasie
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Niemcy wydawali się rozbici
i  niezdolni do powzięcia jakich-
kolwiek akcji ofensywnych. Mimo
to Niemcy nie akceptując poro-
zumienia 24 maja założyli
w  Opolu tak zwany Komitet 12,
który miał pełnić rolę prowizo-
rycznego rządu górnośląskiego.
Na zajętych przez powstańców
obszarach władzę szybko zaczęli
przejmować polscy doradcy tech-
niczni powołani przez Międzyso-
juszniczą Komisję Rządzącą
i  Plebiscytową. Utworzono poli-
cję, pocztę, a  już kilka dni po za-
jęciu terenu kursowały tam
pociągi tak towarowe, jak i  oso-
bowe. Życie poza linią frontu to-
czyło się w miarę normalnie.

Dla powstańców problemem
były duże braki żywnościowe, na-
wet mimo zdobycia pokaźnych
składów w  rejonie kędzierzyń-
skim. Do innych ich problemów
zaliczały się notoryczne braki
w  amunicji i  broni oraz niedosta-
teczne wyszkolenie oddziałów. Po
pierwszym entuzjazmie spowodo-
wanym sukcesami, w  toku dal-
szych działań wojennych
i  stopniowym przejmowaniu ini-
cjatywy przez Niemców proble-
my powstańców polskich zaczęły
wzrastać. Korfanty i  Naczelna
Władza zdawali sobie sprawę
z  kruchości sukcesu i  zaczęli dą-
żyć do likwidacji powstania. Do-
datkowym argumentem za
zaprzestaniem walk były naciski
aliantów. Wśród państw zachod-
nich walki zbrojne na Śląsku wy-
wołały niemałe poruszenie
i  zbieżne opinie. Włoscy i  angiel-
scy przedstawiciele w  Międzyso-

juszniczej Komisji wyrazili swoje
oburzenie przeciwko zbrojnemu
wystąpieniu i  naruszeniu porząd-
ku oraz władzy sił sojuszniczych.
Poza tym spodziewano się więk-
szej i  bardziej oficjalnej pomocy
ze strony rządu polskiego, który
zażądał jak najszybszego zaprze-
stania walk i  dalszego ich konty-
nuowania drogą dyplomatyczną.
Dowództwo powstańców zaczęło
zdawać sobie sprawę z  faktu, że
pierwsze sukcesy mogą okazać się
niewystarczające wobec dalszych
walk z  reorganizującymi się
Niemcami.

Niemcy natomiast po począt-
kowych porażkach szybko otrzą-
snęli się z  zaskoczenia
i  powstrzymali działania ofen-
sywne Polaków. Wobec przyjaznej
w  stosunku do Polaków polityki
Francuzów, którzy zagrozili Re-
publice jednoznacznymi działa-
niami, jeśliby tylko użyli
Reichswery do zdławieniu buntu,
Niemcy byli zmuszeni do wielkiej
ostrożności. W  wyniku tego, wła-
dze niemieckie zmuszone były do
wysłania nieregularnych Freikorp-
sów zamiast regularnych oddzia-
łów wojskowych. Problemem dla
nich była również napięta sytu-
acja wewnętrzna w  Niemczech ,
która nie sprzyjała jednoznacz-
nym reakcjom na obrzeżach kra-
ju. Tymczasem na Śląsku
niemieckie siły przegrupowywały
się i  przygotowywały do kontr-
ofensywy.

Podsumowując więc
w  przededniu ataku sił niemiec-
kich, rozkład liczebny wojsk bio-
rących udział w  walkach,
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przedstawiał z  lekkim wskaza-
niem na Polaków. Sprzętowo
przewaga natomiast znajdowała
się po stronie niemieckiej. Po-
wstańcy opanowali znaczną część
operacyjnej prawobrzeżnej części
Odry, choć Niemcy posiadali
dwa, niezwykle ważne taktycznie
i  strategicznie, przyczółki po pra-
wej stronie Odry w  okolicach
Koźla i  Krapkowic. Mimo niepeł-
nego zrealizowania planów ope-
racyjnych (zajęcia terenów po
lewej stronie Odry), powstańcy
odnieśli spory sukces. Strona nie-
miecka bardzo szybko jednak
opanowała sytuację, nie pozwoli-
ła zająć Raciborza i  na całej dłu-
gości frontu przedrzeć się
Polakom na drugą, lewobrzeżną
część Odry.

Druga faza powstania (21
maja–6 czerwiec 1921)

21 maja 1921 rozpoczęła się
szeroko zakrojona ofensywa sił
niemieckich, której pomysłodaw-
cą i  inicjatorem był generał Hül-
sen. Jej celem było przedarcie się
przez polską obronę w  rejonie
masywu Chełmskiego i  zdobycie
górnośląskiego okręgu przemy-
słowego. Silny polski opór unie-
możliwił Niemcom, mimo zajęcia
Góry Św. Anny w największej

i  najkrwawszej bitwie powsta-
nia, przełamania obrony. Wyrwę
która powstała w  wyniku tego
uderzenia, strona niemiecka usi-
łowała poszerzyć kolejnymi ata-
kami z  30–31 maja i  4 czerwca,
co przyniosło tylko częściowy
sukces, bo zdobycie Kędzierzyna,

lecz nie doprowadziło do przebi-
cia się w kierunku górnośląskiego
okręgu przemysłowego.

Na południowym odcinku linii
frontu dochodziło praktycznie
tylko do działań o charakterze lo-
kalnym w  okolicach Olzy oraz
w celu przeprawienia się na drugą
stronę Odry. Natomiast ciężkie
walki toczyły na północy w  rejo-
nie Zębowic i  Olesna, gdzie atak
z rejonu Kluczborka miał na celu
przecięcie dróg zaopatrzeniowych
z Praszki do Gorzowa. Ich jednak
zasadniczym celem było związa-
nie jak największych sił powstań-
czych, aby udaremnić ściągniecie
posiłków na głównym – środko-
wym – teatrze działań ofensywy
niemieckiej.

Działania wojenne w  drugiej
fazie odznaczały się największym
natężeniem podczas trwania całe-
go powstania. Walki o  Górę św.
Anny oraz okoliczne miejscowo-
ści: Żyrową, Oleszkę, Rozwadzę,
Krępną i  inne charakteryzowały
się niezwykłą zaciętością. Po-
szczególne wioski kilkakrotnie
przechodziły z  rąk do rąk. Osta-
tecznie Niemcy zepchnęli po-
wstańców do rozpaczliwej obrony
mimo ciężkich strat, jednak do
przerwania obrony i  osiągnięcia
głównego celu, jakim było zdo-
bycie górnośląskiego okręgu
przemysłowego, nie doszło.

Tymczasem głównodowodzący
Międzysojuszniczą Komisją fran-
cuski generał Henri Le Rond
uznał Komitet 12 za oficjalną re-
prezentację Niemiec. Po pewnym
czasie jednak – 30 maja w Opolu
ogłosił dekret o  rozbrojeniu
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Selbstschutzu i  utworzeniu strefy
neutralnej.

Druga faza walk powstań-
czych zakończyła się 6 czerwca.
Stronie niemieckiej w  toku dzia-
łań ofensywnych udało się zdo-
być ważne pod względem
taktycznym miejsca: Górę Św.
Anny i  Kędzierzyn, jednak osta-
tecznych założeń strategicznych
nie udało się jej osiągnąć. Obie
niemieckie ofensywy to najinten-
sywniejszy i  najbardziej krwawy
okres III powstania śląskiego.

Tymczasem siły powstańcze
zaczęły przechodzić poważny
kryzys. 31 maja Korfanty odwołał
pułkownika Mielżyńskiego zastę-
pując go Stanisławem Rostwo-
rowskim. Wywołało to falę
zadowolenia wśród powstańczych
oddziałów. Poprzedni dowódca,
jak uważano, narzucony z  War-
szawy nie identyfikował się ze
Śląskiem, nie wypracował sobie
także zaufania wśród swoich pod-
komendnych. Na przywódców
powstania z  każdym dniem coraz
bardziej naciskały różne odgórne
siły. Rząd polski sam będący pod
presją Ententy dążył do likwidacji
powstania. Powstańcy doznawali
coraz większych niepowodzeń na
froncie, rosły straty, których nie
było kim uzupełnić. Problemem
o  strategicznym znaczeniu były
także problemy z  zaopatrzeniem
i  wypłacaniem żołdu. Zwolnienie
Mielżyńskiego wśród niektórych
oficerów stało się symbolem
utraty kontroli nad rozwojem wy-
padków przez Korfantego.

W  tych okolicznościach do-
szło do puczu zorganizowanego

przez dowódców grupy operacyj-
nej Wschód, a więc grupy na któ-
rej ciążyła największa
odpowiedzialność i  zarazem gru-
py która toczyła najcięższe walki.
Spiskowcy ogłosili najwyższym
wodzem powstania kapitana
Grzesika, dowódcę grupy opera-
cyjnej Wschód. Na szczęście dla
Korfantego, wojskowa rewolucja
została szybko zlikwidowana przy
pomocy wiernych mu oddziałów.
Natychmiast też Korfanty miano-
wał nowego komendanta w  oso-
bie Kazimierza Zenktellera, który
pełnił swoją funkcję do końca
powstania.

W  czasie drugiej niemieckiej
ofensywy (z  przełomu 30 i  31
maja) alianci prowadzili działania
mające na celu powstrzymanie
dalszego rozlewu krwi, poprzez
mediację i  pomysł wprowadzenia
linii demarkacyjnej obsadzonej
przez wojska międzynarodowe.
Dowództwo powstańcze odnio-
sło się do tego pomysłu niezwy-
kle pozytywnie, natomiast
z Niemcami, mającymi inicjatywę
na froncie, prowadzone były roz-
mowy na linii rządowej.

Trzecia faza powstania (7
czerwca–5 lipca 1921).

Ostatnia faza walk powstań-
czych charakteryzowała się po-
wolnym wygasaniem walk na
skalę ogólną, choć dalej na nie-
których obszarach toczyły się
ostre starcia  m.in. w  rejonie Zę-
bowic i  Kadłuba Wolnego. Plan
aliantów dotyczący strefy neutral-
nej został zaakceptowany 11
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czerwca przez Naczelną Władzę,
a  25 czerwca przez stronę nie-
miecką. Dzień później Wojciech
Korfanty ze strony powstańczej
i  głównodowodzący siłami nie-
mieckimi Karl Hoefer podpisali
układ o  wycofaniu oddziałów
obu zwaśnionych stron z obszaru
plebiscytowego, co trwało do 5
lipca. Wraz z  tą datą kończy się
również trzecie powstanie śląskie.

Straty poniesione przez obie
strony w  wyniku walk są trudne
do oszacowania, a  specjaliści po-
dają różne liczby.
Najprawdopodobniejsze wydaje
się, że około 2 tysięcy zginęło, a 4
tysiące zostało rannych po strony
polskie (choć pojawiają się nawet
szacunki podnoszące sumę ran-
nych i  zabitych do 14 tysięcy)
i  ponad 450 poległych po stronie
niemieckiej. Zginęło również kil-
kudziesięciu Włochów.

Podsumowanie

12 października 1921 roku Ra-
da Ligi Narodów podjęła decyzję
o  podziale Górnego Śląska mię-
dzy Niemcy i  Polskę. Republika
Weimarska otrzymała 71% pro-
cent terytorium wraz ze 54% lud-
ności, reszta plebiscytowych
terytoriów znalazła się w  rękach
Polaków. W  1922 roku oficjalnie
do państwa polskiego włączone
zostały ziemie przyznane przez
Ligę Narodów, czyli powiaty: Ka-
towice, Królewska Huta, Lubli-
niec, Tarnowskie Góry, Pszczyna,
Świętochłowice oraz Rybnik. 20
czerwca 1922 roku polskie jed-
nostki wojskowe na czele z  in-

spektorem armii generałem
Stanisławem Szeptyckim wkro-
czyły do pierwszej miejscowości,
która znalazła się na ziemiach
polskich: Szopienic (obecnie jed-
na z  dzielnic Katowic). Z  całko-
witego, liczącego 11.008 km2
obszaru plebiscytowego, strona
polska otrzymała mniej niż jedną
trzecią, czyli 3.214 km2. Liczba
mieszkańców zaś całej Rejencji
Opolskiej liczyła 2 112 700,
z  czego prawie milion znalazło
się po stronie polskiej. W  tej licz-
bie było także około 250 000
osób deklarujących się, jako
Niemcy, z  kolei po stronie prze-
ciwnej znalazło się około 530 ty-
sięcy osób uważających się za
Polaków. Osoby które nie zga-
dzały się z  wyznaczonymi grani-
cami dzięki uchwale Ligi
Narodów, mogły bez przeszkód
wyemigrować do wybranego
przez siebie kraju. Z  tej możliwo-
ści skorzystało po około 200 000
osób po każdej ze stron. Trzeba
również pamiętać, że Konwencja
Górnośląska z 15 maja 1922 roku
określała poszanowanie praw dla
mniejszości niemieckiej zamiesz-
kującej polski obszar oraz dawała
możliwość odwołania się do Ligi
Narodów, w  razie złamania swo-
ich praw.

Powstanie można uznać za
duży sukces polskiej strony (nie
w sensie stricte militarnym), gdyż
w  jej ręce trafiła znaczna więk-
szość uprzemysłowionej części
Górnego Śląska, co miało kapi-
talne znaczenie dla sytuacji go-
spodarczej II Rzeczypospolitej.
O  sukcesie politycznym Polaków
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mogą świadczyć liczby, ponieważ
w ich rękach znalazło się m.in. 53
spośród 67 kopalń węgla lub 9
z 14 stalowni. Dziś coraz częściej
traktuje się III powstanie śląskie,

jako demonstrację militarną sił
zmierzających do uznania polskiej
racji stanu, niż jako zryw narodo-
wy.

Zimowy widok na Pomnik Czynu Powstańczego i amfiteatr na Górze św. Anny

Widok na Kłodzko
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31 października 1741 roku
wojska króla pruskiego Fryderyka
II przyjęły kapitulację żołnierzy
austriackich broniących miasta
Nysa. Data ta kończy okres au-
striacki, a  rozpoczyna pruski
w  dziejach miejscowości i  fortyfi-
kacji. Na mocy traktatu pokojo-
wego podpisanego we Wrocławiu
w  czerwcu 1742 roku Nysa przy-
padła Prusom i  pozostała w  ich
posiadaniu aż do 1945 roku. War-
to nadmienić, że w czasie tej woj-
ny w  Nysie znalazło się 954
wziętych do niewoli pruskich żoł-
nierzy, po notabene przegranej
przez Austriaków bitwie pod
Mollowitz (Małujowice).

Przez kolejne stulecia, oprócz
roli twierdzy mającej wraz z  inny-
mi śląskimi obozami warownymi:
Koźlem, Srebrną Górą i  Kłodz-
kiem bronić południowej granicy
Prus, Nysa otrzymała także rolę
obozu dla jeńców wojennych,
którzy znaleźli się tutaj po jed-
nym z  wielu konfliktów, w  które
zaangażowane były Prusy; do roli
której ze względu na fortyfikacje
i  garnizon była dobrze przygoto-
wana.

Dziesięciolecia po zajęciu Ślą-
ska przez Fryderyka II upłynęły
na licznych wojnach z  południo-
wym sąsiadem Prus – Austrią:

jeszcze dwie kolejne wojny ślą-
skie, wojna o  sukcesję bawarską
(popularnie zwana wojną kartofla-
ną) z  lat 1778–1779 oraz wojny
napoleońskie. Nie dysponujemy
lub dysponujemy niestety niepeł-
nymi źródłami i danymi co do te-
go okresu. Wiadomo, że 6
stycznia 1794 roku z Magdeburga
do Nysy do fortu Prusy został
przewieziony jeden z  dwóch naj-
słynniejszych jeńców, jacy kiedy-
kolwiek byli internowani w Nysie.
Chodzi o  Marie Josepha de La
Fayette – francuskiego męża sta-
nu i  jednego z  inicjatorów utwo-
rzenia Deklaracji praw człowieka
i  obywatela, jej redaktora oraz
wnioskodawcę. La Fayette, który
uciekł z  Francji do Austrii po
odebraniu mu dowództwa nad
armią i w obawie przed wyrokiem
śmierci, został przekazany Pru-
som. W  nyskiej twierdzy przeby-
wał do 16 maja 1794 roku, kiedy
to został wysłany przez Prusaków
z  powrotemdo Austrii i  prze-
transportowano go do Ołomuń-
ca. La Fayette pozostawił po
sobie wspomnienia z  pobytu
w  Nysie: W  Nysie warunki więzien-
ne są nadal bardzo trudne. Żaden ze
strażników nie mówi po francusku,
nawet lekarz zapomniał łaciny. Wia-
domo, że dla zabicia czasu uczył

Jeńcy wojenni w Nysie
od 1741 do 1939 roku
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się języka niemieckiego i  plano-
wał ucieczkę.

W  1807 roku w  kazamatach
fortu Prusy umieszczano jeńców
z  czasów wojen napoleońskich.
Po nich twierdze śląskie, w  tym
Nysa, powoli zaczęły tracić na
znaczeniu, co było spowodowane
zmianami na polu walki. Od dru-
giej połowy XIX wieku wraz ze
spadkiem strategicznego znacze-
nia twierdzy Nysa, stała się ona
miejscem doskonałym do prze-
trzymywania jeńców wojennych
wziętych do niewoli w  konflik-
tach, które prowadziło państwo
pruskie. Ważnym miejscem zwią-
zanym z  działalnością obozów je-
nieckich na terenie twierdzy Nysa
był Cmentarz Garnizonowy przy
obecnej ulicy Krasickiego, który
został utworzony w  1835 roku
wraz z  rozwojem twierdzy i  na-
pływem do niej urzędników, żoł-
nierzy i  oficerów. Pełnił on rolę
cmentarza nie tylko wojskowego,
ale również komunalnego.

Najstarsze nagrobki znajdują-
ce się na tym cmentarzu pocho-
dzą z  czasów po wojnie
prusko-duńskiej z  1864 roku. Do
nyskiej twierdzy trafiło wtedy
około 400 Duńczyków. Przetrzy-
mywano ich w  forcie Prusy.
W  czasie niewoli kierowano ich
do pracy przy fortyfikacjach oraz
innych robotach likwidacyjnych
na przedpolu. Zbudowali  m.in.
aleję wzdłuż fragmentu fosy for-
tecznej. Na północno-zachodniej
części cmentarza pochowano
w 1864 roku trzech duńskich żoł-
nierzy, którzy zmarli w  Nysie
w wyniku chorób, a byli to:

– Hemming Christian Peder-
sen,

– Peder Larsen Overgaard,
– Rasmus Markvardsen.
Rząd Danii w  1866 roku

umieścił trzy marmurowe na-
grobki w miejscu pochówku swo-
ich obywateli, które niestety nie
przetrwały do dnia dzisiejszego.

Po wojnie prusko-austriackiej
z  1866 roku i  bitwie pod Chlu-
mem, w  której zginęło 50 tysięcy
ludzi, w nyskiej twierdzy od 8 lip-
ca znalazło się w  zależności od
źródeł od 3000 do 6000 jeńców
austriackich. Ich główny obóz
znajdował się przed Bramą Ce-
glarską (Ziegeltor), część zaś zna-
lazła zakwaterowanie w  kościele
Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
rii Panny oraz w  Carolinum – ko-
legium jezuickim. Austriaccy
więźniowie brali udział w pracach
porządkowych oraz przy likwida-
cji fortyfikacji twierdzy. Wielu
z  nich podczas pobytu w  Nysie
zachorowało i  zmarło na cholerę
i  aby zażegnać epidemii od 8
września zaczęto odtransporto-
wywać jeńców do innych miejsc
na terenie Prus. Pewną pamiątką
po tych żołnierzach był ufundo-
wany w  1909 roku przez władze
miejskie pomnik upamiętniający
51 pruskich i  11 austriackich żoł-
nierzy. Dziś pomnik ten, znajdu-
jący się na cmentarzu
garnizonowym, jest zdewastowa-
ny i uszkodzony.

W  trakcie wojny prusko-fran-
cuskiej do Nysy trafiła największa
liczba jeńców wojennych, jaka
kiedykolwiek miała znaleźć się
w  tym mieście jednorazowo.
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Pierwsze transporty z  pokonany-
mi francuskimi żołnierzami za-
częły docierać do Nysy od 29
sierpnia 1870 roku. Większość
jeńców przybyła do twierdzy po
upadku Strasburga (28 września
1870) i  Metzu (27 października
1870). Z  około 18 000 Francu-
zów, którzy przybyli do Nysy, od
3500 do 5000 zostało odtran-
sportowanych do Lamsdorf
(Łambinowic). Pozostałe prawie
13 000, po podróży liczącej 1500
kilometrów rozlokowano w  Ny-
sie, w następujący sposób:

• 6000 ludzi w  36 barakach
oraz w  namiotach w  dzielnicy
Obermährengasse (ulica Słowiań-
ska);

• 1000 ludzi w forcie Prusy;
• 250 ludzi w  reducie Kardy-

nalskiej;
• 750 ludzi w  niedokończonej

zbrojowni;
• 750 ludzi w wozowni nr 3;
• 750 ludzi w budynku do ćwi-

czeń;
• 500 ludzi w bastionie I;
• 500 ludzi w bastionie IX;
• 1500 ludzi w  budynkach na-

leżących do artylerii polowej
(m.in. stajnia).

Część chorowała na typowe
choroby frontowe, takie jak ospę,
czerwonkę oraz cholerę. Więk-
szość była zupełnie nieprzygoto-
wana na warunki panujące
w  Nysie, wielu pochodziło bo-
wiem z  ciepłych rejonów połu-
dnia Francji. Zbliżała się zima,
a  internowanym brakowało
odzieży i  lekarstw. Więźniów za-

kwaterowano w  kilku miejscach
w  Nysie, ale wielu mieszkało
również w  prowizorycznych na-
miotach. W  połowie listopada
temperatura spadła poniżej 18
stopni Celsjusza.

Chorych, których liczba osią-
gnęła stan 1254 (około 10% jeń-
ców) osób izolowano
w  lazaretach i  zapewniano lepsze
warunki, mimo to większość
chorych zmarła. Ocenia się, że od
prawie 800 do prawie 1100 osób.
Część jeńców francuskich została
pochowana na cmentarzu garni-
zonowym (około 300 osób).
Reszta znalazła miejsce wieczne-
go spoczynku na specjalnie przy-
gotowanym cmentarzu
Francuskim (500 do ponad 700
osób).

Racje jenieckie były skromne,
jednak rodziny miały możliwość
posyłania uwięzionym pieniędzy,
za co ci mogli w razie konieczno-
ści dokupić jedzenia oraz innych
potrzebnych artykułów. Więk-
szość jeńców była zatrudniona
przy rozbudowie i  remontach
w  twierdzy. Wraz z  końcem zimy
ich sytuacja znacznie się popra-
wiła. Zaczęły częściej docierać li-
sty od rodzin, także aprowizacja
uległa znacznemu polepszeniu.
Oprócz szeregowych żołnierzy,
znajdujących się w  trudnych wa-
runkach, śpiących na słomie
z  odmrożonymi stopami i  dłoń-
mi, do Nysy trafiła także grupa
około 70 francuskich oficerów.
Zostali oni zakwaterowani w  du-
żo lepszych warunkach, w  miesz-
kaniach prywatnych, które mogli
opuszczać na tzw. słowo honoru.
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Na skutek licznych dezercji pozo-
stali oficerowie zostali wkrótce
przeniesieni do innych twierdz na
obszarze Prus.

Do legendy przeszły próby
ucieczek jeńców francuskich
z  twierdzy Nysa. Jeńcy znajdujący
się w forcie Prusy wykopali tunel,
którym w  jedną noc uciekło oko-
ło stu więzionych. Planowali oni
przedostać się do Francji, jednak
większość została złapana przez
pruskich żandarmów. Druga
z  ucieczek była jeszcze bardziej
spektakularna. Grupa jeńców pod
pretekstem wystawiana sztuk te-
atralnych, zaopatrzyła się w  ko-
biece stroje, dzięki którym
niepostrzeżenie wymknęli się no-
cą z  miasta. Wiadomo, że dotarli
oni do Francji. Francuzi opuścili
Nysę w  kwietniu 1871 roku. Od
1907 roku do 1914 roku organi-
zowano uroczystości upamiętnia-
jące zmarłych w  Nysie
Francuzów z  udziałem niemiec-
kich oficerów oraz przedstawicie-
li socjety miasta.

W czasie I wojny światowej na
Śląsku utworzono dwa stalagi
(Łambinowice – Lamsdorf
i  Świetoszów – Neuhammer),
czyli obozy jenieckie dla szere-
gowców i  podoficerów oraz trzy
oflagi, w tym jeden w Nysie (dwa
pozostałe, znajdowały się w: Piła-
wie Górnej – Gnadenfrei i  Świd-
nicy – Schweidnitz) do których
kierowano oficerów wraz z  adiu-
tantami i  ordynansami. Offizier-
gefangenenlager Neisse mieścił
się w  otoczonych drutem kolcza-
stym, dwupiętrowych barakach na
tak zwanym Końskim Placu –

placu koszarowym pułku artylerii.
Część więźniów znalazła się także
w  fortach I, II i  III. Warunki
w  jakich przebywali oficerowie
były dobre, szczególnie na tle
obozów dla szeregowców oraz
obozów jenieckich z  czasów dru-
giej wojny światowej, jednak na
początku niezadowoleni jeńcy
zwracali uwagę na kiepskie wa-
runki sanitarne, a  nawet na kiep-
skie urządzenia do ćwiczeń
fizycznych. Jeden z  baraków zo-
stał przeznaczony na lazaret,
w  którym oprócz głównego nie-
mieckiego lekarza usługiwało
także czterech rosyjskich lekarzy,
również jeńców.

Pierwszą i  najliczniejszą grupą
jeńców wojennych przetrzymy-
wanych w  oflagu nyskim byli Ro-
sjanie. Mniejszymi grupami byli
Francuzi oraz Brytyjczycy. Nie
zachowały się natomiast szczegó-
łowe dane o  Rumunach, jednak
pewnym jest, że pewna ich liczba
znajdowała się w  obozie. Liczba
uwięzionych na przestrzeni lat
wojennych stale się zmieniała,
choć wydaje się, że maksymalny
stan liczebny, obóz osiągnął
w  liczbie 1400 uwięzionych, śred-
nia zaś wynosiła około 1000 osa-
dzonych. W  połowie czerwca
1916 roku delegacja hiszpańska,
która odwiedziła obóz podała, że
w  forcie numer 1 osadzono 64
francuzów, a  w  forcie numer 1-
54. W  obozie znalazło się także
kilkudziesięciu żydowskich leka-
rzy wraz z ordynansami.

Warto nadmienić, że sytuacja
jeńców brytyjskich i  francuskich
była znacznie lepsza od ich rosyj-
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skich odpowiedników. Jeńcy ci
mieli do dyspozycji własną kuch-
nię, a  co najmniej od drugiego
kwartału 1816 roku, także francu-
skiego kucharza, któremu za
przygotowanie posiłków, każdy
z oficerów płacił 1,5 marki dzien-
nie. Od tego też czasu, w wyniku
pogarszających się warunków
w  fortach, więźniów przetrzymy-
wano tylko w  głównym obozie.
Rosyjscy żołnierze, aż do obale-
nia caratu, nie byli również po-
zbawieni pomocy swojego
państwa. Caryca Aleksandra Fio-
dorowna przekazywała rosyjskim
więźniom paczki żywnościowe,
bardzo potrzebne, szczególnie
w  drugiej połowie I  wojny świa-
towej, kiedy to w  Cesarstwie Nie-
mieckim pojawiły się olbrzymie
problemy aprowizacyjne.

Obóz był regularnie wizytowa-
ny przez zagraniczne delegacje.
Żołnierze zaś mieli do dyspozycji
boisko do gry w  piłkę nożną,
a  także dobrze uposażoną kanty-
nę. Na terenie obozu działał te-
atr, wyświetlano filmy i  istniała
obozowa orkiestra. W  mesie
i  kantynie pracowali rosyjscy ofi-
cerowie, którzy dostawali normal-
ną zapłatę za swoją pracę. Poczta
była cenzurowana, jednak prze-
ważnie docierała do jeńców, któ-
rzy mogli swobodnie odprawiać
obrzędy religijne, a  jeden z  obo-
zowych budynków zamieniono
na kaplicę, po części katolicką, po
części protestancką, a  po części
prawosławną. Zdarzały się też
próby ucieczek, szczególnie ze
strony rosyjskich osadzonych.

Drugim słynnym więzień ny-

skiej twierdzy był kapitan Charles
de Gaulle. Przyszły francuski
prezydent, mąż stanu oraz gene-
rał w pierwszych miesiącach 1916
roku, podczas krwawych walk
o  Verdun, został poważnie ranny
i  trafił do niemieckiej niewoli.
Przebywał w niej do końca wojny.
Od maja do września 1916 roku
jego nazwisko znalazło się na
oficjalnej liście zaginionych.
W tym czasie przebywał w trzech
obozach: w  Osnabrück, w  Nysie
oraz w  Szczuczynie. Następnie
został przewieziony do Ingol-
stadt. W nyskim oflagu przebywał
między majem a  czerwcem,
a  swój pobyt zakończył, po pró-
bie ucieczki (w  sumie próbował
uciec z  niemieckiej niewoli aż 5
razy).

W listopadzie 1918 roku, kiedy
to Niemcy ogarnęła fala rewolucji
i  zamętu, przetrzymywani jako
ostatni rosyjscy jeńcy podjęli pró-
bę buntu, powstrzymaną jednak
przy użyciu broni przez niemiec-
kich wartowników. Śmierć ponio-
sło paru Rosjan oraz niemiecki
żołnierz. Jeńcy rosyjscy byli prze-
trzymywani w  Nysie najprawdo-
podobniej do 1910 roku, kiedy to
podpisano niemiecko-radziecką
umowę repatriacyjną.

Część rosyjskich jeńców
w  wyniku rewolucji nie wróciła
do kraju i  pozostała po zakoń-
czeniu wojny w  Nysie. Najpraw-
dopodobniej około 1920 roku
ufundowali oni pomnik upamięt-
niający rosyjskie ofiary I  wojny
światowej, na którym znajduje się
napis: СООРУЖЕНЬ
СРЕДСТВАМИ
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ВОЕННОПЛЕННЫХЬ
ЛАГЕРЯ НЕИССЕ (Dostarczenie
środków jeńcom wojennym obozu Neis-
se).

Ostatnimi jeńcami w  Nysie,
w  opisywanym okresie, byli
uczestnicy III powstania śląskie-
go. Powstańcy śląscy byli trans-
portowani do Nysy, a  następnie
przewożono ich w  głąb Niemiec
do obozów  m.in. w  Cottbus,
gdzie przebywało w  sumie około
1500 uczestników III powstania
śląskiego. Więźniów przetrzymy-
wano w  nieistniejącym już dziś
bastionie numer VI, zwanym for-
tem ziemnym, który służył jako
Festung Gefangniss (więzienie
twierdzy). Tak brzmi relacja jed-
nego z powstańców, który znalazł
się w Nysie: Do Nysy przyjechaliśmy
bardzo późno wieczorem. […] Zmasa-

krowani, krwią oblani i  zbici musieli-
śmy zsiąść z  auta przy forcie blisko
kościoła. […] Fort miał wewnątrz
wygląd piwnicy-koszaru o  mrocznym
świetle. Wszyscy, którzyśmy tam byli,
otrzymaliśmy wikt więzienny. Przed-
tem już do tego fortu przyprowadzono
kilkuset jeńców. […] W krótkim cza-
sie była cała załoga tej fortecy gotowa
i nastąpił wymarsz do stacji Nysa. Tu
mieliśmy wsiadać do specjalnego pocią-
gu. Było nas bardzo dużo, może około
tysiąca. Pociągiem w  nocy nastąpił wy-
jazd w nieznane.

Uczestnicy III powstania byli
ostatnimi jeńcami, którzy znaleźli
się w  Nysie do 1939 roku. Nysa
i ziemia nyska była jeszcze świad-
kiem tragedii II wojny światowej,
w  tym tragicznego w  skutkach
szlaku śmierci.

Obóz dla francuskich jeńców wojennych 1870-1871.
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