
PRZYBYSZE Z POLSKI W OPAWSKIEM, KARNIOWSKIEM 
I NA MORAWSKICH ENKLAWACH W XVI I XVII WIEKU

Wiadomo, że od XVI wieku datuje się przypływ ludności pol
skiej do poszczególnych księstw śląskich. Tę imigrację można za
obserwować także w Opawskiem i w Karniowskiem. Tutaj rozmiary 
je j były wszakże nieznaczne, ponieważ omawiany obszar cofnięty 
jest dość daleko od granic Polski. Emigranci rekrutowali się ze 
wszystkich grup ówczesnego społeczeństwa.

Najpierw dochodzą nas wiadomości o szlachcie polskiej. Gdy 
król czeski Władys.aw II Jagiellończyk oddał Opawszczyznę swo
jemu bratu Zygmuntowi, ten w latach 1501— 1509 mianował sta
rostą Polaka Albrechta Sobka z Sułowa na Wąsoszy. Opawskie stany 
jednak przeciwstawiły się mu i w końcu uzyskały to, że urzędy 
krajowe rozdawano odtąd szlachcie osiadłej stale na m iejscu1). 
Nie był to zapewne jedyny Polak z kraju i z otoczenia Zygmunta. 
Prawdopodobnie za jednego z jego dworzan, Floriana Chrzęstow- 
skiego na Glanowie, wyszła Markieta z Wierzbna i odjechała z nim 
do Polski2). Na Białej w Karniowskiem i na Zawadzie w Opawskiem 
siedział w latach 1506— 1512 Stanisław Sudiwoj z Goromnej 3). Po- 
jedyńczy przybysze zjawiali się i później, jak np. Jakub Wolski 
z Galeni czy z Kaliny, z siedzibą w Leskowcu koło Fulneka w latach 
1546— 1554 4) i Zygmunt Kronikowski czy Konikowski z Konikowa 
na dworze barońskim w Górnych Żywocicach około roku 1580 5).

*) P r a s e k  V., Nejvyśśi ufedmci zemst! na Opavsku a Krnovsku (Pro
gram ces. gymnasia v Opave 1895, str. 7).

2) Zemsky archiv v Opave (dalej ZAO), R. S. XI, f. 157.
3) ZAO, Zukalova pozustalost, hesla Bela a Zavada.
4) Kravarsko, rocz. IV, str. 164—165; A. T u r e k ,  Fulnecko, 202.
5) ZAO, R. S. XIX , f. 432, 458.
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Druga, żywsza, fala szlacheckich przybyszów polskich łączy się 
z emigracją stronników habsburskich po bitwie pod Byczyną. W tym 
czasie przebywa tutaj Bartłomiej Paprocki i gromadzi materiały do 
swojego ,,Zwierciadła margrabstwa morawskiego", którego ostatni 
rozdział poświęcił właśnie księstwu opawskiemuc). W Raduni 
w r. 1590, na Szczycinie w r. 1592 i w Brawancicach w r. 1595 
działa jako urzędnik Mikulasz Wracieński z Wracienia, a do Abra
hama Sokołowskiego z Sokołowa na dworze barońskim w Łagnowie 
koło Klimkowie przyczepiono w r. 1594 przezwisko „polska szel
ma" 6 7). Rok 1613 pamięta Jana Skorkowskiego ze Skórkowa na ba
rońskim dworze w Gniewoszycach. Także rodzina Porębskich z Po
ręby na Polance w pierwszym ćwierćwieczu XV II wieku była pol
ska i miała także majątki w Polsce8 9).

Trzeci napływ przypada na czas wojny trzydziestoletniej i po 
je j zakończeniu, kiedy to innowiercy pozbywali się majątków, 
ustępując obcej szlachcie, między innymi i z Polski. Rozpoczyna ją  
głośny alchemik Michał Sędziwój ze Skorska, który w r. 1630 po
zyskał posiadłości Krawarze i Kąty, dotknięte bardzo wojną °). 
Przy tym prowadzi on nieustanne spory ze stanami karniowskimi, 
ze swoimi poddanymi i sąsiadami, tak że ostatecznie i tu nie zaznał 
spokoju. Zmarł w lecie 1636 r. Jego córka, Weronika Maria, po 
śmierci ojca wkrótce wyszła za mąż za Jakuba z Eichendorfu, przy
nosząc mu w wianie majątek; zmarła jednak bez potomstwa zaraz 
w roku następnym10). W latach 1637— 1650 panem na Hrabyni był 
Albrecht Rembowski z Rembowa z Królestwa Polskiego; po ni ni 
dzierżyła majątek, do r. 1664, wdowa po nim, a w latach 1669— 1684 
jego zięć i dziedzic, Albrecht Meissinger z Grzymały; w r. 1687 
sprzedał to dziedzictwo jego szwagier Jan Czcibor Rembowski. 
Elżbieta Kozigłowska (1673— 1687), małżonka ich sąsiada Krzysztofa

6) Do tego ostatnio u K r e j ć e g o  K., Bartolomej Paprocki z Hlohol 
a Paprocke Vule (Prace Slovanskeho ustawi v Praze, XVII, 1946).

7) ZAO, R. S. XXIII, f. 141, 238—242. Także u J. P i l n a ć k a ,  Rody sta- 
reho Slezska, heslo Vratnisky (rękopis w posiadaniu Slezskeho studijniho 
ustavu w Opawie).

8) ZAO, Klarisky opavske K 1, P 3; tamże, Dominikani v Opave, G 2 ,  

G 14. Por. do tego Zeitschr. f. Gesch. und Kulturgesch. ost. Schlesiens, VIII 50.
9) Według księgi uprawy dóbr Krawarze i Kąty, oryg. czes. w Archiwum 

Ministerstwa Spraw Wewn. w Pradze, akta czeskiej kancelarii dworskiej, sygn. 
V K. Mieszkańcy obu wsi mieli nazwiska czeskie, jednak jedna z właścicielek 
zagrody w Kątach nazywała się Welunska (zapewne od Wielunia).

10) Z u k a l  J., Alchymista Michał Sendivoj panem na Kravarich a Kou- 
tech (Vestn. Mat. Opavs.) XVII 1 nn. (VMO).



Twardawy z Podwigowa, była również Polkąn). Meissingerowie 
trzymali również Dobrosławice (w latach 1681— 1685) i Zabrzeh 
koło Hluczyna (w latach 1683— 1699). W Zubrzycach i Zopowach 
siedziała w r. 1662 Julianna Maria Herbersteinowa, zamężna za 
Węgierskim * 12). Przez krótki okres czasu, szczególnie w czasie wojny 
trzydziestoletniej, przebywało tu w polskich oddziałach armii ce
sarskiej wielu oficerów spośród szlachty 13). Jeszcze z końcem XVII 
wieku Maria Franciszka Apolena z Reichu, pani na połowie Wik- 
sztejnu, wychodzi powtórnie za mąż za Polaka Stanisława Piegłow- 
skiego, a potem, po raz trzeci za Antoniego Mikołaja Oraczowskiego 
z Przywisławic, pana na Komitowie w Królestwie Polskim, sama 
zaś podpisuje się jako „starostka i pani na Ujeżdzie w Polsce" 14 15).

W XVI wieku odczuwała diecezja ołomuniecka brak ducho
wieństwa katolickiego i korzystała z pomocy księży z innych diece
zji, zwłaszcza z Polski, i to tak zakonnych, jak  i świeckich. W więk
szym jeszcze stopniu miało to miejsce po upadku powstania cze
skiego 1&). Dopiero w ostatnim ćwierćwieczu XV II wieku niedobór 
duchowieństwa wyrównano dzięki napływowi rodzimych kandyda
tów. Z księżmi zakonnymi spotkamy się częściej i wcześniej. I tak 
pomiędzy franciszkanami w Opawie i Głubczycach byli też Polacy. 
Oba klasztory w XV I wieku upadły; próby utrzymania chylącego 
się ku upadkowi konwentu opawskiego, dokonane przez Macieja 
Kożuchowskiego (około roku 1570) oraz przez franciszkanów Ma
cieja i Linhardta z Krakowa (1574), nie powiodły się. W XV II wieku 
odrestaurowano je  16). Także między przełożonymi klarysek opaw
skich figurują nazwiska polskie, jak np. w latach 1584— 1611 Alena 
Mozgowna z Czyrzejowic i inne 17). Najliczniej reprezentowani byli 
Polacy wśród dominikanów opawskich, których klasztor (św. Wa
cława) należał pierwotnie do zakonnej prowincji czeskiej. Jednak 
w r. 1536 wszyscy członkowie konwentu, w liczbie 9, wymarli na 
zarazę morową, a w 1544 klasztor oddany został braciom prowincji 
polskiej, przy której dotrwał do r. 1706, tj. kiedy znów przeszedł do

n) Z u k a 1 J., Pameti opavske, 296—298 nn.
12) H o s a k  L., Historicky mistopis zeme moravskoslezske, 753, 790, 813, 

838, 845; spuścizna Zukala ma w odpowiednich miejscach czasami różne daty.
13) Z u k a 1, Pameti, 357 i j. w.
14) ZAO, Nova sbirka listin, oryg. perg. niem. dat. 2. X . 1708 i 23. IX. 1712 

Vikśtejn.
15) Konsistornf archiv v Olomouci (KAO), wizytacja z r. 1655, w różnych 

miejscach.
16) Z u k a l  w VMO XII, 11—12; t e n ż e ,  Pameti, 40—41.
17) Ich wykaz zob. u Hosaka, o. c. 744.



prowincji czeskiej. Już w r. 1570 pisze biskup Wilhelm Prusinovsky 
cesarzowi, że w klasztorze św. Wacława jest przeorem Polak, „który 
język polski umie, a w klasztorze tym głosi słowo boże na tyle zro
zumiale, że go można dość dobrze wyrozumieć" 18). W r. 1614 po
chodzili tutejsi bracia w większości z klasztoru krakowskiego 19), 
a w r. 1619 balwierz Wacław z przedmieścia opawskiego na prośbę 
jednego z tamtejszych braci, aby nie czynił szkody na gruntach 
klasztornych, odpowiedział grubiańską pogróżką: „Poczekajcie wy 
tylko, gdy tu przyj edzie margrabia kamiowski. Każe on was wszyst
kich powiesić, wy szelmy i zdrajcy polscy" 20).

W kościele dominikańskim, podobnie jak w kościołach franci
szkańskich, troszczono się o równouprawnienie czeszczyzny z języ
kiem niemieckim, a w konwencie zawsze jeden z członków nosił ty
tuł „concionator moravicus" albo „concionator bohemicus". Pro
boszczami byli do końca XV II wieku prawie bez przerwy Polacy: 
1579 Wawrzyniec z Krakowa, 1581 Jeremiasz Kurnicki, 1584— 1585 
Marcin Pakosz, prób. opawski i żmigrodzki, 1585— 1612 Feliks z Wil
na, osobistość niezwykle wojownicza i zajmująca (działał on z prze
rwami, jako probcszcz u Panny Marii w Opawie, aż do swojej 
śmierci w r. 1630), 1613— 1616 Marcin Twardecki, 1626 i 1636 Mar
cin Fulkowski, 1628 Rajmund Mieczelski, 1651 Karol Kuropatwa, 
1663— 1664, 1673— 1675 Bazyli Jastrzębski, 1665— 1666 Erazius Ja - 
nossowicz, 1670— 1672 Jan Hiac. Pisarski z Pisar, 1675— 1680 Ludwik 
Rederowicz, 1685 Hieronim Miloński, 1692 Kazimierz Napolski21). 
Wówczas to spośród 9 członków konwentu przynajmniej 5 byli to 
Polacy, a to — obok przeora : podprzeor Norbert Kloniawski, ka
znodzieja Tobiasz Stachowicz, Walenty Nowiński i Albert Nowo- 
górski. Jeszcze w r. 1732 spotykamy tu dwu dominikanów o nazwi
skach polskich 22).

Liczni zakonnicy pochodzenia polskiego obsługiwali w latach 
trzydziestych do sześćdziesiątych XV II wieku także probostwa, 
głównie dominikanie, poza tym minoryci, benedyktyni i cystersi, 
na co mamy różne dowody; a więc np. w Bielowcu, Porębie, Kra-

18) Arcibiskupsky archiv v Kromenżi (AAK), Kopiarz X, f. 55 v.
1B) ZAO, Dominikani v Opave, D 5, G 14, H 8/1, H 8/6. Tam, zwłaszcza 

pod sygn. D 10, są ciekawe wiadomości o osobie Feliksa z Wilna.
20) Zemsky archiv v Brnę (ZAB), Boćkova sbirka, 1. 5598, oryg. czes.
21) Z u k a 1 J., Zapisky opavskych dominikanu, Opava 1877. Dane o prze

orach uzupełniłem według ksiąg pozwów opawskich (R. S.) i według archiwum 
skasowanego klasztoru dominikańskiego w ZAO.

22) K i i r s c h n e r  G., Das Buch der Stiftungen zum ehemaligen Domini- 
kaner-Kloster in Troppau, Opawa 1903, 31, 39 nn.



warzach, Piszcie, Nasilę, Radkowie, Mokrych Łazicach i w Sławko
wie. Tu i ówdzie parafie prawie nie wychodziły wówczas z rąk 
polskich księży zakonnych, w Kobierzycach, Hluczynie, Slatinie, 
Studzience. Ostatnie dwa probostwa obsługiwali czescy i polscy 
augustianie — kanonicy w Fulneku. Świeckich księży polskiego po
chodzenia było wprawdzie o wiele mniej, ale i ich znajdujemy 
wtedy w Bielowcu, w Wielkiej Połomi, Hluczynie, Krawarzach, 
Piszcie, Nasilę, Sławkowie, Radkowie, Grodku, Zatorze i Pustej 
Połomi (tu już w XVI wieku)23). W Opawskiem i Karniowskiem 
działało w ciągu XVII w. około 40 księży narodowości polskiej jako 
administratorów parafii, a liczbę ich pomnożyć by jeszcze można 
po szczegółowszym przeglądnięciu materiałów archiwalnych. Pra
cowali oni prawie wyłącznie w prowincjach czeskich.

Miejska imigracja polska kierowała się przede wszystkim do 
Opawy. Polacy przybywali głównie z obszaru leżącego między Kra
kowem, Bielskiem, Bytomiem, Miechowem, Lublińcem, Tarnow
skimi Górami a Częstochową. Byli to albo wolni rzemieślnicy, albo 
— i to o wiele częściej — zbiegli poddani, którzy szukając polep
szenia swej doli, uchodzili w te dalekie strony, aby ich władze ści
gające nie mogły dosięgnąć. W Opawie przyjmowano ich chętnie, 
ponieważ brak było kandydatów na czeladników i rzemieślników 
z okolicznych wsi, władze miejscowe bowiem niechętnie pozbywały 
się poddanych ze wsi, o tych zaś, którzy mimo zakazów udawali się 
do miasta, wkrótce się dopominały 24).

W cechach pojawiali się Polacy rzadko, a wśród przybyszów 
z Polski, przyjętych przez nie, byli i Niemcy. W cechu niemieckich 
rzeżników był w r. 1608 Simon Krocker ,,von der Lemberg in Po- 
len“ (Lwów), w cechu ślusarzy — Wenzel Gummer, flecista z Kra
kowa, w skórniczym — Hans Bauch z Poznania. Spośród Polaków 
był solnikiem „Johannes Marakovsky von Schottky aus Polen;‘, 
z majątku królewskiego, członkiem morawskiego, czyli czeskiego, 
cechu masarskiego — Feliks Zichy z Niegorzy, w kowalskim — 
Wojtek Piskorz z Częstochowy, w niemieckim zapisie jako Adalbert 
Steinpeister, w piwowarskim, z przewagą Czechów — Tomasz Go- 
rinsky z „Auticzkuow“ i Florian Mychna z Krzepic. Liczniej repre
zentowani byli Polacy wśród czeladników piwowarskich. I tak — 
w browarze bzeneckim: Brykczy Dudek, majster z Oltuw, Błażej

23) W o l n y  G., Kirchliche Topographie von Mahren, 1/3, 217, 231—232, 
235, 238, 241, 1/4, str. 231, 233, 235, 256, 302—303, 311—313, 386, 1/5, str. 218, 
232—233, 263, 273, 278.

24) Z u k a 1 J., Z nejstarśich matrik opavskych (VMO VII, 14—15).



Dżbemik i Wojtek, czeladnik, wszyscy z Polski, u L. Jackela Wojtek 
Bulowski z ,,Moczowicze“, w browarze Samuela Śidelky Jerzyk 
Cely, majster z Kalinowa i in., o których nic pewnego powiedzieć 
się nie da 25). W roku 1560 nadał cech kowalski w Opawie cechowi 
kowalskiemu w Odrach swój statut czeladniczy; w punkcie 13 zobo
wiązywał się każdy czeladnik, czy jest Niemcem, czy Czechem, czy 
Polakiem — do wyznawania tej samej wiary, co majster 26).

Na przełomie XVI i XV II wieku wśród osiadłego mieszczań
stwa, względnie między właścicielami domów i gruntów w Opawie 
Polaków był niewielki procent. W r. 1586 byli to: Sebalt Polak, Je 
rzyk Wrowsky i Ambroży Raczyński w mieście, na przedmieściu 
zaś: Adam Ortschiesky, Jan Svatopolsky, Szymek Zogala i Paweł 
Zriebinsky, w Kyleszowicach (obecnie dzielnica Opawy) — Kaspar 
i Jakub Polaćek i komornicy Kuba Polak i Jan Wissarskhi. W r. 1604: 
w mieście szewc Georg Gorawsky i Jakub Warsowsky, na przed
mieściach: Hans Kosolowsky i Witek Zarumba, w Katarzynkach: 
Georg Twardawa, w Kyleszowicach: może Kaspar Polak, Marcin 
Mazur, Kuba Gigera i Reha Polak.

Zatem z 870 mniej więcej realności najwyżej 2°/o należało do 
Polaków, około 46% do Czechów, 50% do Niemców (resztę tworzą 
niepewni i inni). Ścisłych wniosków jednak nie można tu wyciąg
nąć, bo nie ujęto w cyfry czeladników, sierot, nazwisk i liczby osób 
należących do jednej rodziny, a poza tym niektóre nazwiska w tym 
po niemiecku pisanym źródle są tłumaczone nieraz na język nie
miecki lub okaleczone i przekręcone27). Zresztą większy dopływ 
Polaków rozpoczął się, według protokołów metrykalnych, dopiero 
w latach 1601— 1622. Należy jednak wziąć pod uwagę tę okolicz
ność, że śluby zawierali często ludzie, którzy nie mieszkali w danej 
miejscowości stale, albo tacy, którzy później odeszli28). Według re
lacji z 1. VIII. 1656, w kościołach opawskich mówiono kazania także 
po polsku, oczywiście dlatego, że do miasta, jako do ważnego 
ośrodka przy zbiegu granic Moraw, Śląska, Węgier i Polski, przy
bywało wielu cudzoziemców29). Polskie kazania były tutaj prawie

25) ZAO, Zemska registratura, D II/IV.
26) R o l l e d e r  A., Beitrage zur Gesch. d. Stadt Odrau (Program szkoły 

realnej w Styrii, 1888, 28—31); P r a s e k V., K dejinam remesel ve Slezsku 
(Program gimnazjum czeskiego w Opawie, 1893, 25).

27) ZAO, Urbar zameckeho panstvi opavskeho z 1. 1586 i 1604, f. 38, 62 v, 
106, 142, 147, 164, 202 v—203, 206—207, 211, 217, 223 v, 245, 247—248.

2S) Z u k a 1, w VMO VII, 14—15. R. 1624 nazywa się w Opawie miesz
czanin Adam Gorinsky (Ztschr. f. Gesch. und Kulturgesch. ost. Schles. VII, 124).

2D) Z u k a 1, Pameti, 110—111.



wyłączną zasługą miejscowych dominikanów. Wzmianka o „czeskim 
albo polskim“ kaznodziei luterańskim, wprowadzonym w r. 1565 do 
kościoła św. Jerzego wbrew woli biskupa, dotyczy jednak kazno
dziei czeskiego, skądinąd dobrze znanego 30).

Ze znaczniejszych miast mamy wiadomości jeszcze z Karniowa. 
Karniowskie było w latach 1523— 1622 w rękach Hohenzollernów, 
do których należało także leżące nad granicą polską Bytomskie. Nie 
dziw, że z Tarnowskich Gór, kwitnącego wówczas miasta i atrak
cyjnego ośrodka także i dla przybyszów z Polski, pojedyńczy lu
dzie docierali dalej, aż do Karniowa, jak np. w r. 1588 tamtejszy pi
sarz Jan Nikodem, albo w r. 1590 zarządca huty mosiężnej, Cilian 
Bogut, a koło 1556 r. rodzina Staszków. Zresztą prawdopodobnie 
żywioł polski był jeszcze reprezentowany przez Tomka Polaka (ok. 
r. 1530) i Maćka Polaka (zmarł w r. 1585), pewnie też przez Martina 
(w r. 1522), przez Michała (1583— 1600), przez Melchiora Mazura 
(1620), przez Jeremiasza Jaworskiego (1607— 1622), zapisanego także 
jako Zaboisky. W r. 1553 zaznaczają tam swoją obecność: Jan Prze- 
wentke i Blasian Wałek ze ,,Schawen“. W r. 1557 Walenty Wojtków 
z ulicy Głubczyckiej brał za żonę Reginę, córkę Mikulasza z Żarów 
„bei Czesmachau“ 31). W kościele na Kopeczku, który był celem 
pielgrzymek, mówiono kazania — według wiadomości z r. 1678 — 
w różnych językach, gdyż przybywały tutaj liczne pielgrzymki pąt
ników z Czech, Moraw, Śląska i Polski 32).

Miasto Wladislaw na prawym brzegu Odry, które w latach 
1528— 1742 należało z całym majątkiem i kilkoma dobrami szla
checkimi do Opawszczyzny, wykazywało w r. 1608 na 182 (prze
ciętnie) obywateli 9 nazwisk niemieckich, blisko 20 niepewnych, 
około 130 czeskich (Lokaj, Hulćinsky, Mrihladek, Sternbersky, Cech, 
Chudy, Nowak, Brezina, Zmeśkal, Vojtech, Vavra, Kućera, Fryśtat- 
sky, Marśalek, Bida, Netopyr, Mały, Vyskoć, Vśetićka, Kaćer 
i jeszcze inne) i wreszcie nazwiska typu polskiego (Ssostek 3 razy, 
Pierko, Grzeblo, Czółka, Drzingala, Głodny, Pientkova wdowa, Wie
czorek, Piegza, Pokrzywa, Ssumilas, Zigula, Skowronek, Chorosiol, 
Gladiss, Twerdy, Grzybek, Niegrol, Garbon, Jagussinek). Do pierw

30) AAK, Kopiarz 1565, f. 5—6. Por. nadto u Z u k a 1 a, Cesky kostel 
a ćeska śkola v Opave (VMO XV, 65—67).

31) Mest. archiv v Krnove, Kniha smluv I, p. 12, 438, II, f. 252, 274, 402, 
III, f. 103 v; ZAO, grunt, kniha A 15—1, f. 104, 131, A 15—2, f. 94, 256 v, 
A 15—3, f. 94, 328, A 15—4, f. 73 v, 185, 418, A 15—7, f. 50, 102, 139, A 15—41, 
f. 58—9.

32) AAK, Parochialia, hasło Krnov.



szego ćwierćwiecza XV III wieku nazwisk polskich oczywiście przy
było. Na podstawie nazwisk mieszkańców możemy zatem stwier
dzić, że miasto miało charakter trójjęzyczny.

We Władysławszczyźnie, miejscowości: Dolni i Horni Jestrabi, 
Uchylsko, Jirovice, Małe Turi, Kokośice, Krostovice, Dolni Svrk- 
lany i Gogolna, zaludnione były mieszkańcami o nazwiskach wy
łącznie czeskich. Polską mniejszość wykazywały Łaziska (25 osia
dłych : Wowra, Gendrzik, Chrzenstek, Ssostek), Radlin (65 : Czedzi- 
woda, Nowrat, Stiemiska, Petrek, Ksiolka, Kempa, Wilczek, Go- 
gulka, Dzierzega, Nolepka), Polom (45; Ssczotka, Konieczny, 
Grzonka, Jonek, Ssaligura, Ostrzolek, Niessporek), Tisuvka i Rado- 
śovy (15: Jurek Gumiensky, Chłopek, Niessporek, Hrzehorz Skura), 
Skriśow (26: Pozdzier, Gembala, Pieczka, Kundiolka), Jedlovnik 
(15: Konieczny, Grzegurz, Dembowy, Czółka), Gorićky (31: Ssik- 
lorz, Polak, Koloczek, Kolorz, Birtek, Bigas, Piotrek), obie części 
Godowa (łącznie 29: Stania, Cziczoń, Bunćka, Polak, Gendrysek, 
Tkacz), Wilchwy (31: Mikulaj, Diga, Lasoniek, Czopala, Gaweł) 
i Ruptawa (38 : Piekolko, Gendryss, Karaś, Polak, Gryger, Ka- 
śinsky).

Liczniejsi mieszkańcy o nazwiskach pochodzenia polskiego 
w Turzy Wielkiej (26 mieszkańców: Musiał, Kozieł, Wowra, Pinko, 
Gogolka, Kwiaton, Grusska, Pyrta), w Marklowicach (37 : Dyabelek, 
Wilków, Piecha, Piguła, Rduch, Graźik 2 razy, Niestruoy, Gawolek, 
Piotrek, Michalsky), w Mszanie (44: Kwiaton, Grzeblo, Ligenza, 
Niessporek, Niedielczyk, Grzonka, Nolepka, Chorosiol, Wieczorczin, 
Patiorek, Gromek), a zwłaszcza w Gołkowicach (obie części 38 osad
ników), gdzie stanowili Polacy aż połowę mieszkańców: (Dzierziga, 
Gorgul, Klucz, Żyra, Jan Morawiecz, Jurek Gebalczyk, Bieniek 
Kiermassek, Fonsik, Niedbała, Grzegurz Gruczka, Bieniek Gorzok, 
Adam Grżibek, Pietrek Ssput, Michna Gosiur, Wacław Glusek, 
a pewnie także i Gendryss Zajic i Stefan Kempny). Do początku 
XV III wieku napłynął i tu element polski falą od wschodu 33).

Na zachód od rzeki Odry napływ Polaków był jednak znacznie 
słabszy. O masowej kolonizacji polskiej prawie w ogóle nie może 
być mowy. W czasie zatargu między księciem karniowskim Jerzym 
Fryderykiem a szlachtą na Karniowszczyźnie skarżył się nawet 
w roku 1565 książę cesarzowi, jakoby szlachta wypędzała ze swych



majątków osadników niemieckich, a na ich miejsca starała się spro
wadzać Czechów i Polaków, ale stany odrzuciły tę skargę, jako 
kłamliwą i bezpodstawną. W końcu nie znajdujemy w Karniowszczy- 
źnie śladów większego przybytku elementu polskiego, ani w domi
niach książęcych, ani w latyfundiach rycerskich. Nazwiska, które 
by mogły uchodzić może za polskie z pochodzenia (Polak, Polaczek), 
nosiły w XVI wieku nieliczne tylko osoby w Bezdziekowie, Bru- 
mowicach, Dobieszowych i Uwalnie. Inni mieszkańcy byli rodowi
tymi Czechami, później stale przybywało Niemców 34). W Sułkowie, 
który miał w trzecim dziesiątku XVI wieku 33 mieszkańców, poja
wiają się nazwiska typu Kwitunczek, Noga, Masurek; w Baworowie 
wśród 70 osadników: Schwerkala, Skomudek, Neffrzele; w Wódce: 
1559 r. Jan Drazgaluy, ale poza tym obszar ten był prawie zupełnie 
czeski35). W połowie XV II wieku pojawia się wśród ludności cze
skiej sporadycznie jakiś przydomek zdradzający Polaka, jak np. 
w Wódce (Polak, Piechnik), w Hradczanach (Ventreba, Piexa, Ma
zur), w Klemsztynie (Polak, Mazur), w Niekaźnicach (Zionek, Vien- 
cek, Zaporovsky) i w Nasilę (Wiencek, Goili, Polak) 36).

Częściej pojawiały się pojedyńcze osoby najpewniej polskiego 
pochodzenia w dobrach komturstwa joanitów w Hrobnikach. Tak 
więc w Bemacicach znalazł się w r. 1571 Urban Svirkala i Mate
usz Zagura; w Hrobnikach w roku 1554: Kuba Polak i Svidrgał; 
w Dietmarowie w tym samym czasie : Gendrys, Janek Gąssowski. 
Jurek Naczengarz, Malchar Vojtośkuv, a w roku 1571 było tam na 
27 osiadłych obok Czechów i Niemców także nieco ludzi, których 
możemy uważać za Polaków (Voytek Miantolka, Grzegorzek, Gre
gor Kurpatt, Gallus i Jurek Wieczurek, Kaspar Chuchlo). W r. 1625 
przebywał tak jakiś Go worek i trzej osadnicy o nazwisku Utziechla, 
w r. 1633: Janek Zgassly, a w r. 1657: Ziolundeg, Ziółka, Sskrobieg. 
Także w Jarogniewie od czasu do czasu pojawiali się poszczególni 
osadnicy o nazwiskach polskich, jak np. w r. 1554: Chrustek, 
w 1571: Komorek, Żoludek, Kurobić, Vorda, Mrozek (na 38 sta
łych), w roku 1625: Piecha, Chrostek, Vojtek Nowog, Wałek Kone- 
lupsky, Wałek Oziepka, Andres Seśtronek, w 1633: Adam Schwiży, 
Witek Dzieluk, Pribovsky, Chrostek, w 1657: Swissy, Trzetziag,

34) Szczegóły do tego zob. Slezsky Sbornik 1949, 36—37, 43, 123.
35) ZAO, Urbare krnovske komory z 1. 1523, 1531, 1535 i 1559 w odpo

wiednich miejscach.
3G) KAO, wizytacja z r. 1655, parafia Nasilę.



Wałek Gambowsky 37). Widocznie uzupełniała się tu ludność przy
byszami z majątków joannickich w Polsce. Także na niedalekich 
dobrach Drsławskich wypełniały się luki w ludności tubylczej, prze
trzebionej wskutek wojny trzydziestoletniej, Niemcami i częściowo 
Polakami, jako że zarządcą majątku był Polak Jan Gardinsky, 
a pisarzem jego krajan Jura Kurecky. Nazwiska rodzin wiejskich: 
Wichorosky i Groda, utrzymują się tam jeszcze z końcem XV II w.38).

W enklawach morawskich w Opawszczyźnie wkrótce po ukoń
czeniu wojny trzydziestoletniej doszło do częściowego zasiedlenia 
Polakami Tlustomast. Osada ta była częściowo wyludniona, a nowi 
osadnicy byli „mehreren Teils Polnische Leuthe“. W r. 1654 skar
żyli się, że kacerski pleban odmówił im chrztu dzieci, gdyż mu nie 
dali dziesięciny, której nie mogli uiścić z powodu ubóstwa. Poza 
tym narzekali, że ksiądz nie umie po czesku i że nie chce utrzymy
wać drugiego księdza, umiejącego po czesku, a oni nie umieją po 
niemiecku 39).

Według spisów ludności z lat 1657 i 1676 większość mieszkań
ców miała nazwiska czeskie obok niewielkiej ilości niemieckich 
i niepewnych. Na pewno Polakami byli: Ondrej Bugala (po nim 
w r. 1676 Michał Bugala), Greger Dżiumbla, Mates Dżiumbla, Gre- 
ger Hinda (po nim w r. 1676 był Czech Rehor Łysy), Wałek i Ma
rek Joch (po których przejęli posiadłość w r. 1676 osadnicy o nazwi
skach czeskich), Jakub Schewera (po nim Paweł Kotyrba), Woytek 
Badura, a może Jir i Dragon i Jakub Portczy. Wszystkich posesji 
było 2 6 40). W sąsiednich Wielkich Piotrowicach w r. 1588 na 49 
osadników zaledwie 5 miało polskie nazwiska: Wierbek, Werla, 
Woytek Skuła, Jurek Kotyrba, Mrozucziek 41), ale w r. 1676 tylko: 
Madżigal, Bioles, Pasmońka i Pećorka — na 55. W Kietrzy pojawił 
się wtedy niejaki Drżgala. Po jednym lub po dwu pojawiają się 
poddani o nazwiskach: Polak, Polaćek, Polaśek, Polach, Mazur 
w enklawach morawskich w trzecim ćwierćwieczu XV II wieku 
w Slatinie, Wiesce nad Osobłogą, Deszcznie, Stabłowicach j Sław
kowie, gdzie wtedy mieszkał także jakiś Adam Pilgrim 42). Także

37) Maltezsky archiv na Orliku, urbare hrobnicke komendy z 1. 1554, 
1571, 1625, 1633, 1638, 1657 w odpowiednich miejscach. Do tego Slezsky sbor- 
nik 1950, 180—188.

38) ZAO, RS. X X X IX , f. 101 v; Slez. sbornik 1949, 193—200, 1950, 194—5.
39) AAK, Parochialia, hasło Ketr.
40) ZAB, Lansky rejstrik, 1. 57 a. f. 55 i następne.
41) AAK, N i c  5/2, oryg. czes., urbar.
42) Slez. sbornik 1945, 213.



w r. 1608 nazwiska takie, jak Polak itp. pojawiają się we właściwej 
Opawszczyźnie sporadycznie, u 1—2 osadników, a to : w Pietrzy- 
kowach, Koszecicach, Sadku k/Heraltic, St. Ciechanowicach, Czerm- 
nej, Rogożanach, Wojnowicach, Dobieszowie nad Odrą, Wrzesince, 
Szilherzowicach, Hati. We Wraciszowach obok poprzednich spoty
kamy jeszcze nazwiska: Grusska i Gorzynsky; we Włodzieninie: 
Grabacz43); w Oldrzyszowie: Goczek, Gahnica; w Kobłowie: Mu- 
siol, Gawenda ; w Chrzanowicach : Goły, Piegza 44); w Owszyszti 
w r. 1618: Paweł Gemza; w Zbysławicach w r. 1526: Rehor Polak; 
w Lgotce koło Lubojat w r. 1580: Paweł Polaćek; w Zubrzycach 
w r. 1522: Macek Polak 45). Rodzina tego nazwiska jest w XVI 
i XV II w. i w Morawicy, i w Deszcznie. W Pustiejowie pojawiają 
się w roku 1607: Garwulka i Żiviec46); w Skrzypowie w roku 1645 
i w Chabiczowie w r. 1506: nazwisko Polak47 *). Młyn szczyciński 
trzymał w latach 1647— 1657 Polak Vacłav Vrabel, a w latach 1654 do 
1669 ogrodnikiem w Dobrosławicach był Mikulaś V jev jurka4e).

Nie znaczy to wszakże bynajmniej, że każdy, kto nosił nazwisko 
Polak, Polach itp., był polskiego pochodzenia. Nazwiska mieszkań
ców w XVI i XV II wieku nie były jeszcze w pełni ustalone i na
zwiska Polak mógł używać także człowiek, który przez pewien czas 
przebywał wśród Polaków, na przykład jako żołnierz itp. Zresztą 
rodzina przybysza z XVI wieku w wieku XV II już dawno uległa 
asymilacji. Toteż w źródłach pojawiają się często nazwiska języ
kowo oszlifowane, albo w innym języku imię, a w innym nazwisko, 
tak że niekiedy nie można rozstrzygnąć, czy właściciel danego na
zwiska był Czechem, czy Niemcem. Jeszcze trudniejsze wydaje się 
to ustalenie granicy pomiędzy nazwiskami polskimi i czeskimi, 
zwłaszcza na Śląsku, gdzie granice obu zespołów językowych były 
płynne, wzajemnie się przecinały, nie mówiąc już o szerokim pasie 
dialektów przejściowych. Na koniec te same nazwiska pojawiają się 
tutaj obustronnie, tak u Polaków jak i u Czechów. Bezpośrednich 
wiadomości o narodowości mieszkańców mamy niewiele. Niemniej 
jednak obserwujemy stosunkowo częste występowanie nazwisk typu 
Polak itp. na omawianym terytorium. Można to sobie wyjaśnić



w ten sposób, że byli to ludzie z Polski centralnej, gdyż ci, którzy 
przybyli w Opawskie z Górnego Śląska, nie byli w XVI i XV II w. 
uważani za Polaków. Takich przybyszów było też więcej, niż emi
grantów z Polski właściwej i to ze wszystkich warstw społecznych, 
zwłaszcza spośród zbiegłych poddanych 49). Nie może tu jednak być 
mowy o napływie masowym; było to stopniowe sadowienie się po
szczególnych osadników i ich rodzin, które wnet rozpływały się 
w językowo pokrewnym, a społecznie przychylnym środowisku. 
Przybywała tutaj także polska czeladź, która na Śląsku, jak i gdzie 
indziej, sadowiła się na stałe. Ci sezonowi robotnicy są notowani 
już w XV I w ieku50). Takich robotników znajdziemy po wojnie 
trzydziestoletniej np. w Lodzienicy na Kamiowszczyźnie. Z końcem 
XV II wieku pozostał tu po nich zagrodnik Wantroba, a w sąsiednim 
Taborze — rodzina Głogowskich. Także w Hlawnicy żyła około 
1670 r. rodzina polskiego robotnika rolnego 51).

Praca niniejsza nie może, dla braku miejsca, wyczerpać wszyst
kich źródeł, dotyczących tego tematu. Szczegółowe studium aktów 
metrykalnych, ziemskich i ksiąg cechowych przyniosłoby niewąt
pliwie niejedną ważną i ciekawą wiadomość. Pewną jednak jest 
rzeczą, że emigracja z Polski do Opawskiego i Karniowskiego, jak 
i do enklaw morawskich, była stosunkowo nieznaczna w porówna
niu z napływem Niemców w XV I i XV II wieku. Z drugiej strony 
i to jest prawdą, że żywioł polski kierował się prawie wyłącznie do 
dzielnic czeskich, lub językowo mieszanych, gdzie łatwiej można się 
było porozumieć, nie zaś do ziem i miejsc czysto niemieckich. Polscy 
księża działali wyłącznie w parafiach czeskich, lub mieszanych, gdzie 
często bywali kaznodziejami czeskimi. Trzeba także zgodzić się 
z Zukalem52), że element polski, który już w pierwszej generacji 
z całą pewnością uległ asymilacji ze środowiskiem czeskim, tworzy 
do pewnego stopnia pewną zaporę przeciw grożącej germanizacji 
kraju, uzupełniając ubytek ludności czeskiej, spowodowany wojnami 
i innymi kataklizmami. Dzięki tym przybyszom wielkie majątki 
feudalne nie musiały szukać rąk do pracy wśród kolonistów nie

49) Zob. np. ZAO, RS. XI, f. 267 do r. 1548, XL, f. 55 v, 65 i następne, 
90 v, 94—96, 134—136, 245, 339—347 do lat 1683—1684, 1687, 1695 i u Zukala, 
Pameti 364—365.

50) Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte, XXIII, 190; 
K r a u s e  W., Zur Volkstums- und Herkunftsfrage der oberschlesischen Bau- 
ern des Mittelalters (Ztschr. Gesch. Schlesiens 1937, 181—185).

51) Z u k a l ,  Pameti, 209 nn. 177—178, 331, 336—338.
52) VMO VII, 14—15.



mieckich. Nie dochodzi jednak nigdzie, ani w Opawszczyźnie, ani 
w Karniowszczyźnie, ani w enklawach morawskich, do polskiego 
osadnictwa na wielką skalę. Polacy tworzyli zawsze i wszędzie jedy
nie niewielką mniejszość między autochtonami, a w XVI i XV II wie
ku nie było tu ani jednej wsi, czy kolonii, wyłącznie lub w przewa
żającej większości polskiej.
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