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BISKUP OLOMUNIECRI BRUNO Z SCHAUE�BURGA A POLSKA 

Biskup Bruno pochodził z nółnocnych Niemiec, ze starego i znanego 
rodu hrabiów z Schauenburgf. Urodził się około 1205 r .. Tuż w 1229 r. 
został proboszczem kapituły w �,ubece oraz kanonikiem kapituły w ::\Iag
deburgu. W latach 1235-1236 Jbjął probosuvo w Hamburgu. a w 1238 r. 
v,:yniesiony został do godności ffOboszcza katedry w Iviagdeburgu. Vl'T'2s:;;
cie w 1245 r. mianowany zosh11 przez papieża biskupem ołomunieckim 1. 

Dv/a lata później konsekrowany został na biskupa, obejmując w zarząd 
powierzoną mu diecezji:;. Rola i ZI. aczenie biskupa Brunona \Vciąż ulegało 
wzmocnieniu. Papieże zlecali mu ważne i odpowiedzialne zadania. Dla 
władcy czeskiego był on pierwszym i głównym doradc,1 „cuius consilia 
et auxilio Ottaharus ... in multis � epius prosperatus" z. Stnnowisko do
radcy Przemysława Otokara II „vyznqczało w znacznym stopniu stosunek 
biskupa do Polski. 

Kontakty Brunona z Polską rozpatrywać trzeba na dwóch płasz
czyznach: kościelnej, gdzie Bruno występował jako biskup zarządzający 
diecezją sąsiadującą z polską prowincjq kościelną i zaufana osobR pa
pieży, oraz na płaszczyźnie świeckiej. gdzie z kolei występo\vał on jako 
czołowy doradca władcy. Rozbita na dzielnice Polska w planach dv.-oru 
czeskiego odgrywała znaczną rolę. Udział biskupa Brunona w przygoto
Wy\vaniu i realizacji tych planów zdaje się być decydujący. Biskup 010-

muniecki przyczynił się do wzmożenia zainteresowania władcy czeski2go 
sąsiadami z północy, ułatwiając mu politykę na tym terenie 3

. Obok 
własnej inicjatywy w sprawach polskich był Bruno wykonawcą polityki 
monarchii, a także, co należy podkreślić, polityki papiestwa. 

Temat powyższy nie doczekał się dotąd osobnego omówienia. Pewne 

1 Papież przy lej okazji określa go jako m,:ża „morum honcste con�picuo, 
liUerarum scient.i:i dc:-nratn" --· Cocic.-c c!iplomaticus et. ep,sfoln,-i, He,p;i Ilo/,,.,,,;ne. 
wyd . .J. Sebanek, S. Dui;kova, t. IV, cz. 1, nr 72 (dalej CDB). 

2 Heinrici de Heimlrnrg Annales (Monument;,_ Germaniac Historica. Scr:,)tores, 
t. XVII, s. 717).

s Por. l\.L Eisler, Gescfiichte Brunos von Scha'Uenbllrg (Zeitschrift de$ dc·,1t
schen Vereins fi.ir die Geschichte Mahrens und Schlesiens. t. XI, 1907, s. 368); 
\V. Urb a n, Nieudane starania Przemysła Otokara II o metropatię czeskq na tle

jego rzqclów i krzyżackiej polityki (Nasza Przeszłość, t. VI, 1957, s. 314). 
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informacje znaleźć można w opracowaniach dotyczących osoby biskupa 
i jego działalności politycznej, gospodarczej czy religijnej. Wśród kilku 
opracowań tego rodzaju wymienić należy zwłaszcza pracę M. Eislera 
dającą wyczerpujący przekrój działalności oraz charakterystykę osoby 
biskupa ołomunieckiego 4. Nieco informacji dotyczących kontaktów Bru
nona z Polską znajduje się w pracy B. Włodarskiego s. Są to w zasadzie 
jedyne pozycje, w których problem stosunków Brunona z Polską został 
zasygnalizowany w szerszym nieco stopniu. Jest przy tym rzeczą cha
rakterystyczną, że dwie ważne rozprawy, traktujące o Przemyśle Oto
karze II i jego doradcach, politykę polską biskupa ołomunieckiego po
mijają niemal całkowitym milczeniem 6, W tej sytuacji podjęcie powyż
szego tematu wydaje się być uzasadnione. 

Dla biskupa Brunona szczególne znaczenie miały kontakty z Kościo
łem polskim, zwłaszcza zaś z biskupami wrocławskimi Tomaszem I i To
maszem II, zaliczanymi do najwybitniejszych postaci na wrocławskiej 
stolicy biskupiej. Obaj zresztą pod wieloma względami przypominali Bru
nona. vVszystkich trzech cechowała energia, upór, wielkie zaangażowanie 
w sprawy Kościoła. Wszyscy trzej byli dobrymi gospodarzami. Inna była 
jednak sytuacja w rozbitej na dzielnice Polsce, inna w Czechach. Wspo
mniani biskupi wzmacniając podstawy swej władzy doszli do ogromnego 
znac7.enia. Odbywało się to często kosztem władzy książqcej. Popadali 

przy tym w przewlekłe, ostre spory z książętami, zwycięskie na ogól 
dla hiskupa. 

\Vłaśnie wtedy, przy rozstrzyganiu tych zatargów, pojawia się zwykle 
w Polsce biskup ołomuniecki 1. W 1250 r. świadkuje Bruno w Nysie 
przyvv·ieszając swoją pieczęć na dokumencie księcia Bolesława, zawiera
jącym szereg przyrzeczeń księcia dla biskupa Tomasza I. Porozumienie 
to kończyło okres silnego napięcia mic:dzy obu stronami s. W 1276 r. zaś 
biskup ołomuniecki patronuje porozumieniu biskupa Tomasza II i ka
pituły z księciem Henrykiem IV 9, Zwraca uwagę fakt, że Bruno nie 

i Eis 1 c !', op. cit., (t,rniżc. t. VIII-XII. :90-!--1908). 
s B. w loda r ski, Polska i Czechy w drugiej połowie XIII i początkach XIV

wicl:u, Lwów 1931. 
G .J. Bo 11 a n d, Die hofische Umgebung Konig Ottokars 11. von Bohmen, Diss. 

Tlibingen 1945, maszynopis; K. Ti 11 ac k, Studien ii.ber Bruno von Schauenburg 
und die Po!itik Otto1rnrs II. von Bohmen, Diss. Munster 1959. 

1 H. St o ob, Bruno 1.,·on Olmiitz, das mćihrische Stadtenetz und die europiiische 
Po!itik 'vom 1245 bls 1281 (Die mittelalterliche Stadtebildung im slidostlichen Euro
pa. wyd. H. Stoob, Koln-Wien 1977, s. 99), sugeruje, że Bruno przed objęciem 
bislc1p,twa ołomunieckiego przebywał jakiś czas na Sląsku - jest to bardzo możli
we, gdyż król \Vaclaw popierał swojego kandydata na to biskupstwo, sprzeciwia
jąc �ię nominacji papieskiej. 

' n,,gc,ten :iu ,<:hlcsi.�chen Geschicl1tc. ,vyd. C. Grilnhagen, t. I, nr 70. 
n Tamże, t. II, nr l:i07; zdaniem L. Hoffman n a, Die Be:::iehungen Konigs 

Pr:::cmysl Ottokar II. von Bohmen zu Schlesien und Polen, Czernowitz 1909, s. 27, 
to bi:;kup ołomuniecki doprowadził do tej ugody. 
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angazuJe się zbyt mocno w rozgrywki między biskupem a książętami. 
Niemniej jego obecność w tych momentach jest niezwykle wymowna. 
Rozstrzygane w jego obecności spory są załatwiane kompromisowo. Do
bitnie świadczy o tym wspomniany układ z 1276 r. unikający wyraźnie 
przesądzania spraw najbardziej drażliwych dla obu stron. W takim roz
wiązywaniu sporów ujawnia się Bruno jako biskup i duchowny wystę
pujący w obronie Kościoła oraz jako rzecznik polityki monarchii, popie
rający równocześnie książąt polskich, sojuszników króla czeskiego. Po
zycja Brunona w Polsce była silna. Biskup ołomuniecki cieszył się 
autorytetem zwłaszcza w Kościele polskim. Biskup wrocławski (zapewne 
Tomasz Il) podkreślał szczególne więzy łączące obu dostojników kościel
nych, obiecując Brunonowi w razie potrzeby wszelką pomoc 10. 

Te, wydawać by się mogło, poprawne i bliskie stosunki kościelne 
olomuniecko-wrocławskie pozostają w sprzeczności z napiętą sytuacją na 
pograniczu morawsko-śląskim. Powodem napięć była akcja osadnicza 
prowadzona na pogranicznych terenach przez biskupów wrocławskich 
i przez biskupa Brunona 11. Jeszcze w latach 20-tych XIII w. rozpoczęły 
się spory o poszczególne tereny. Biskupstwo ołomunieckie podnosiło już 
wówczas pretensję do tzw. prowincji gołężyckiej należącej do diecezji 
wrocławskiej 12

. Kolejne lata przynosiły Polsce straty. Osadnictwo z Mo
raw \Vkraczało na tereny śląska. Równocześnie biskup Bruno rozpoczął 
umacnianie zajętych terenów 13

• Dochodziło w związku z tym do walk 
granicznych, które prowadził przede wszystkim książę Władysław opolski, 
o czym będzie jeszcze mowa. Z terenów tych nie rezygnowali jednak
także bislrnpi wrocławscy. Wykorzystując sytuacJę związaną ze śmiercią
Brunona Tomasz II przy poparciu księcia Henryka IV odzyskał utracone
niegdyś na rzecz Moraw miasto Sosnowiec wraz z zamkiem Edelstein 14. 

Trzeba wie;c przyjąć, że za życia Brunona biskupi wrocławscy godzić się
musieli z istniejącą sytuacją. Brak bowiem przesłanek, które wskazywa
łyby na ich energiczną kontrakcję. Przyczyn tego upatrywać należy
w umiejętnej polityce Brunona, wspartej autorytetem i potęgą Przemysła
Otokara II oraz poparciem papieży.

Umacniał niewątpliwie pozycję i znaczenie Brunona w Polsce archi-

10 Einc Wiener Briefsammlung zur Geschichte des deutschen Reiches und der 

ósterreichischen Liinder in der zweiten Hiilfte des XIII. Jahrhunderts, wyd. O. 
Redlich (Mittheilungen aus den vaticanischen Archive. t. II, 1894, nr 163); Eis Ie r, 
op. cit., t. VJII, s. 368, mówi o głębokiej przyjaźni obu biskupów.

:1 W tej sprawie por. L. Hrab o va, Ekonomika feudalni drzavy olomouckeho

biskupstui ve druhe polovinli 13. stoleti (Acta Universitatis Pa1ackinae 01omucen
sis, t. XX, Facultas Philosophica. Historia, t. VI, Olomouc 1964, s. 50 nn.}, oraz 
V. Med e k, Osudy Moravske Cfrkve do konce 14. Praha 1971, s. 103 nn.

11 T. Si I n icki, Dzieje i ustrój Kościoła katolickiego na S!qsku. do końca

wieku XIV, Warszawa 1953, s. 152, przyp. 3. 
is S t o o b, op. cit., s. 100 nn.
14 Regesten ... , nr nr 1674, 1675; także Si 1 n icki, op. cit., s. 179. 

I)
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diakon ołomuniecki Jan, wyniesiony do godności kanonika wrocławskie

go 15
. Znaczne możliwości oddziaływania Brunona na Kościół polski da

wały specjalne misje i polecenia zlecane przez papieży. Bruno wraz z bi
skupem praskim z nominacji Innocentego IV został opiekunem szpitala 
św. Elżbiety krzyżowcóv,r z gwiazdą v,;e Wrocławiu is. Dwaj najbliżsi 
współprac_ownicy biskupa (o czym Ś\Viadczy \Vyznaczenie ich przez Bru
nona na egzekutorów jego testamentu) 1i, członkowie kapituły ołomuniec

kiej Herbart i Bnrtlomiej, z polecenia p:ipieża Urbana IV wpro\,·adz;ć 
mieli na kanonię krakowską archidiakona wrocławskiego Stefana 1s.

Oznaczało to niewątpliwie umocnienie wpływów potężnego biskupa 
i wpły\vów czeskich w ogóle w Kościele krakowskim. Dziekan ołor'.rn
niecki, wspomniany wyżej Herbart, wr.1z z dziekanem wyszehradzkim 
z polecenia papieża Aleksandra IV dopilnov,;ać mieli osadzenia na bene
ficjum kościelnym w diecezji v;rocławskiej Jana kanonika poznar'lskie

go rn.
Ró,vnie istotne znaczenie minły uprawnienia biskupa ołomunieckil'go 

na ziemiach polskich, wL;żqce siq z przygotowaninmi do krucj'lty na pół
noc Europy �0. Plany tnkiej krucjaty, podnoszone i uzasadniane przez 
Brunona, miały popmcie papieży 21. Koncepcje te zakładały założenie na 
podbitych terenach organizacji państ,vowej oraz kościelnej podlc'.:.';łej 
Czechom 22. Realizacja tych projektów oznncz:1la1,y okrążenie sbbrj i ,-0%

bitej Polski przez potc;żne Królestwo Czech również od północy. Z\v"·ócić 
trzeba uwagę na trzech biskupów \vyświc;conych dla ziem chrystic::nizo
wanych i objętych planami krucjaty. Bn;nona z każdym z tych biskc,
pów, tj. Anzelmem warmir'1skim, be;ctącym równocześnie legatem papic
sk'm ��.\\'item. \\·:,.·3wi,;conym dla Litw:,; � 1• ; Henrykiem, przc,,:idy\-.·,i.;ym 
na biskupa Jaćwingów 25, łączyły bliskie, przyjazne kontakty. D\,·aj 
pierwsi związani byli mocno z Kościołem polskim. Anzelm osiedlił się 

15 Por. R. Sarn u Isk i, Untersttchnnoc,i ul!cr die /H:rsiinliche Zusammc:11sc'.:,u1a 
des Dreslauer Domkapitels im Mittelaiter bis zum Tode des Bischofs Na1:ker 
(1341)_ Weimar 1940, s. lfi3. 

16 Por. Regesta cliJ)iomatica nec non epistołcrrfo Bohemiae et Morai:iac (dalej 

RBI\-1), \Vyd. C. J. Erben, J. Emler, t. II, nr 22 (ten sc1n1 dokurnent \vydany został 
je�Y-cze :·,-.z pcd nrem 26GO,; L:kże CDB, t. V 1 I. nr· rn. 

i; Por. RBM, t. II, nr 571. 
,s CDB, t. V/1, nr 420. 
1s T;::imże, nr 266.
20 Por. np. CDB, t. V/1, nr 133. 
21 Por. artykuł H. St o ob a, op. cit., s. 91 nn. wskazujący na tradycj1; krucjaty

oraz zaangażowanie rodu hrabiów z Schauenburga w chrystianizację pólnoc!:ych

terenów Europy.

2� Zagadnienie to po,iada bogatą literaturę . .Jedną z ostatnich rozpr,rn· za;:nu-
jących się również powyźszć) sprawą jest cytowana już praca \V. Urbana. 

es CDB, t. V/1, nr nr 11, 319, 338. 
24 Tamże, nr nr 142, 207 (niewątpli\,·ic za wiedzq i zgodą Brunona). 
�, Tamże, nr 152. 

('\ 
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na śląsku, Wit zaś przebywał we Wrocławiu pełniąc tam funkcję bisku
pa pomocniczego 26_ 

Wyżej zostały omówione kontakty Brunona z Polską na płaszczyźnie 
kościelnej. Jak wynika z tego przeglądu, układały się one na ogół po
prawnie. Zaznaczała się jednak wyraźnie przewaga biskupa ołomunieckie
go, popieranego przez papieży i czeskiego monarchę. Nieco inaczej przed
stawiały się stosunki Brunona z książętami polskimi. Książęta Ś\vieccy 
na ogół nie ulegali tak łatwo presji potężnego biskupa. Zwracałem już 
kiedyś uwagę, że ich stosunki z władcą czeskim w większości wypad
ków nie były tak przyjazne, jak to nieraz sugeruje literatura przedmio
tu 21. Spory graniczne, powodowane intensywną kolonizacją, ciążyły na 
wzajemnych stosunkach Brunona z sąsiadami z północy, zwłaszcza z księ
ciem opolskim Władysławem 28. Sytuacja na pogranicznych terenach 
kształtowała się niekorzystnie dla Polski. Jeszcze w 1249 r. Bruno na
jechał na Racibórz 29. Wtedy to zapewne doszło do zajęcia Racławic przez 
biskupa ołomunieckiego 30_ Udział księcia opolskiego we wspólnej rusko
-krakowskiej wyprawie w 1253 r. na Morawy był bez wcJpienia o.d\vetcm 
za wspomniany najazd Brunona 31. Nie można też wykluczyć, że szybki 
powrót Przemysła Otokara II z pierwszej wyprawy pruskiej spowodo
wany był najazde;n księcia \Vładysława na Morawy 32. 

Źródła czeskie wspominają o krzywdach doznanych przez B:rurrona 
od księcia Władysława 33. Ale też często w źródłach tych jest mowa o po
szczególnych posiadłościach, jak również całych terytoriach przejętych 
od władcy opolskiego 34_ Zawarte przed listopadem 1255 r. a:; układy gra
niczne Przemysła Otokara II i zapewne Brunona z księciem Władysła
wem nie zadowalały tego ostatn,iego 36. Jego stosunek do władcy czeskie-

26 Si 'fn i Ck i, op. cit., s. 160.
�1 A. Barciak, Polacy w bitwie pod Suchymi Krutami (Prace Naukowe 

Uniwersytetu Sląskiego. Prace Historyczne, t. IV, Katowice 1975, s. 12 nn). 
2s lntcresuj4co porównuje politykc; Brunona na granicy polskiej i węgierskiej

Med e k, op. cit., s. 100 nn. 
29 Rocznik Górnośląski (Monumenta Poloniae Historica, t. III, s. 715); także 

Dług os z, Annales seu Cronicae inc!iti Regni Poloniae, Ks. VII, Warszawa 1975, 

s. 67.
so Por. B. Dud i k, 'Ober Nekrologe der Olmiltzer Domkirche (Archiv fur oster

reichischc Geschichte, t. LXV, 1883, s: 494). Motyw zajęcia tej miejscowo�ci po
dany w nekrologu nie odpowiada zapewne prawdzie. Przed 1253 r. nie słychać 
bowiem o agresywnej akcji Władysława wobec Moraw. 

a, Inną interpretację podaje Włodarski, op. cit., s. 14 nn. 
a2 Tamże, s. 24. 
33 Dud i k, op. cit., s. 494. 
31 Wspominają o nich dokumenty - por. CDB. t. V/1, nr, nr 56, 80; iaki:e Du

d i k, op. cit., s. 494; Vita Brunon is, wyd. M. Eis 1 er, op. cit., t. XII, s. 195, nr 14.
35 Por. CDB, t. V/1, nr 56 - dokument ten wspomina o zawartym wcześniej 

układzie. 
8B RBM, t. II, nr 127 - zachował się jedynie układ władcy czeskiego z księ-

ci<!m ·władysławem. 
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go, a zapewne i biskupa ołomunieckiego, charakteryzował się zawsze 

powściągliwością 37_ Tragiczna śmierć potężnego władcy czeskiego dała 
księciu opolskiemu okazję rewanżu. Władysław podjął wtedy działania 
zmierzające do oderwania pogranicznych terenów ss. 

Jak już zaznaczono, żródła wskazują na decydujący udział Brunona 
w przygotowywaniu planów względem Polski. Bruno prowadził rozmowy 
z Rudolfem Habsburgiem w sprawie sprzedaży dóbr księżnej śląskiej 

Heleny, wdowy po Henryku III 39. Zaangażowany też był w przygotowa
nie spotkania Przemysła Otokara II z księżniczkami polskimi 40_ Wystę
pował wreszcie wobec papieża jako opiekun i obrońca niszczonej przez 
najazdy Polski. Bolejąc nad położeniem chrześcijańskiego kraju, Bruno 
pisał: ,,Lethuani et Utheni velut gentiles plures episcopatus Poloniae 
jam penitus deleverunt: isti sunt parietes proximi nobis, in quibus cum 
ardeat rem nostram agi sine dubio jam videmus" 41. Jedynie władca czeski 
może przeciwstawić się niebezpieczeństwu, sugeruje wyraźnie biskup we 
wspomnianym liście. Pojawiający się u Brunona i Przemysła Otoka
ra II motyw ściany łączącej Polskę i Królestwo Czech 42, świadczyć mo
że o inspiracji Brunona w kierunku zbliżenia z Polską. Z polecenia pa
pieża Aleksandra IV w 1256 r. biskup ołomuniecki wraz z biskupem lu
buskim Wilhelmem miał rozstrzygać spory terytorialne między książę
tami polskimi 43. Miał też biskup ołomuniecki udział w rozstrzyganiu 
jakichś pretensji margrabiego brandenburskiego Ottona V względem 
Henryka IV, podniesionych w czasie uwięzienia tego księcia w 1277 r. 4.4• 

Wydany w tej sprawie wyrok nie był korzystny dla księcia śląskiego. 
Inny książę śląski, Henryk III wrocławski, w nieznanych bliżej okolicz
nościach przed 1252 r. zmuszony był zapłacić 120 grzywien polskiej wagi 
biskupowi ołomunieckiemu 45_ W tej zapewne sprawie przebywał na dwo
rze księcia wrocławskiego w grudniu 1251 r. podstoli Brunona Herbort, 
czołowa postać w otoczeniu biskupa 4.6. 

Kontakty Brunona z książętami polskimi wynikały przede wszystkim 
z racji Brunona na dworze czeskim oraz polecenia papieskiego i ograni
czały się w zasadzie do władców sąsiadujących z Królestwem Czech ziem. 
Kilkakrotne pobyty Brunona w Polsce zwi<]zane były z reguły z powsta-

a1 Por. Barci a k, op. cit., s. 12 nn.
as Por. RBM. t. II, nr 1196; także Włodarski, op. cit., s. 89 i 93.
ag Ei-ne Wie-ner Briefsammlung ... , nr 98.
40 Tamże, nr nr 95, 97. Por. też Wł od a r ski, op. cit., s. 77 nn.
41 RBM, t. II, nr 845. 
-12 Tami.e oraz CDB, t. V/1, nr 48. 
48 CDB, t. V/1, nr 101. 
44 Das urkundliche Formelbuch des konigl. Notars Heinricus Itaiicus aus der

Zeit der Kiinige Ottokar II. und WE!nzel II. von Bohmen, wyd. J. Voigt (Archiv filr 
Kuncl'" ósterreichischer Geschichts-Quellen. t. XXIX, 1863, nr 47). 

,; Regesten ... , t. II, nr 796. 
46 Tamże, nr 779. 
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łymi sporami między książętami bądź między książętami i biskupami. 
Podkreślić należy olbrzymią rolę biskupa Brunona w wytyczaniu pla

nów polityki polskiej monarchii Przemysła Otokara II. W stosunkach 
z Polską był Bruno przede wszystkim rzecznikiem czeskiej polityki. Opie

rał się zaś na potędze państwa Przemyślidów, a także powadze papie

stwa. 

DER OLOMOUCER BISCHOF BRUNO VON SCHAUENBURG UND POLEN 

Der Bischof von Olomouc, Bruno von Schauenburg, war der politische Haupt
berater Ottokars II. und spielte fast ilber die ganze Regierungszeit dieses Herr
schers eine wesentliche Rolle bei der Aufnahme von Beziehungen mit den polni
schen Herrschern und der Kirche in Polen. Die Anerkennung, die Bruno bei den 
einzelnen Pii.psten fand, gab ihm die Moglichkeit auf die Kirche in Polen, und 
indirekt auch auf die weltlichen Herrscher Einfluss auszuilben. Der Bischof betei
ligte sich also an der Beilegung von Streitigkeiten zwischen der weltlichen Macht 
und der polnischen Kirche sowie unter den Fi.irsten. In einem Brief an den Papst 
aus dem Jahre 1273 verteidigte er die polnische Kfrche und bereitete damit die 
politische Expansion des bohmischen Herrschers in dieser Richtung vor. Dieser 
Aufgabe sollten auch die Missionen des Bischofs in unserem Lande dienen, die 
er im Auftrag seines Herrn und der Papste unternommen hatte. 

Das Fehlen jeglicher Gegenmassahmen von seiten der Obrigkeit der Wrocła
wer Dibzese zu Lebzeiten Brunos gegen die Expansion des Olomouccr Bistums 
auf Territorien, die zur Wrocławer Diozese gehorten, und sogar enge Beziehungen 
mit Bruno zeugen von dessen Oberlegenheit gegenilber der Wrocławer Kirche, 
einer Oberlegenheit, die sich auf die Autoritat des von den Papsten und dem 
bohr:1ischen Herrscher bevorzugten Bischofs stiltzte. Die weltlichen Fi.irsten waren 
dagegen weniger geneigt, sich der Pression des gewaltigen Bischofs zu beugen, 
was nicht selten zu Spannungen, und sogar zu offenen Kampfen mit Władysław, 
dem Filrsten von Opole fi.ihrte. Es sei schliesslich betont, dass eine Reihe von 
J'vI2.3,;nah,11cn seitens der Monarchie Ottokars II. gegeniiber Polcn deutlich auf die 
Anregung des Bischofs Bruno hinweist, des ein Sachwalter der Politik dieser Mo
narchie war. 




