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JERZY BURCHARDT 

W SPRAWIE GIMNAZJALISTÓW NYSKICH ZE SLĄSKIEGO 
WIĄZOWA 

Na s. 449 swego wykazu pt. Polscy uczniowie gim�jum w Nysie

w latach 1574-1580 1 Henryk Barycz, znany i zasłużony badacz polskiego 
Odrodzenia, przy pięciu uczniach z adnotacją rektora szkoły, Kirrnesera, 
o ich miejscu pochodzenia: ,,Wansoviensis", zamieścił pytajniki. Są to:
1. Casparus Schucz, 2. Christophorus Voller, 3. Gallus Pasternak, 4. Gal
lus Czepel i 5. Georgius Kurskulo. U pierwszego brak daty wpisu, drugi
uczył się w Nysie w latach 1574-1577, trzeci i czwarty zostali zaliczeni
w poczet uczniów gimnazjum nyskiego w 1575 r., a piąty w 1576 r. Wąt
pliwości prof. Barycza dotyczą zatem miejs�a pochodzenia. W Rzeczy
pospolitej nie było miasteczka Wąsów czy Wąsowo, a obydwie wsie, Wą
sów ,pod Proszowicami czy Wąsowo pod Nowym Tomyślem, nie wchodzą
w rachubę, ponieważ ze względów ekonomicznych nie byłyby w stanie
rokrocznie posyłać jednego chłopca na naukę d-0 Nysy.

Istnieją jednak jeszcze inne możliwości. Już pozycja wykazu H. Ba
rycza na s. 450 „Joannes Crupka Zilicensis" prowadzi na Sląsk, do Bia
łej Prudnickiej, ponieważ „Zilicensis" to tylko przymiotnik od „Zillz", 
niemieckiej nazwy tego miasteczka, położonego w pobliżu Nysy. Otóż 
w księstwie brzeskim na Sląsku, w połowie drogi między Nysą a Wroc
ławiem, znajdowało się i znajduje do dziś dnia miasto Wiązów, a każdy 
wiązowianin nazywał się po łacinie „Wansoviensis" 2• 

1 H. B a r y  c z, Między Nysą a Krakowem. Szkoła w Nysie w promieniach 

Uniwersytetu. Krakowskiego w okresie Odrodzenia (Sląski Kwartalnik Historyczny 
Sobótka, R. XXVI, 1971, nr 4, s. 449-451). 

2 Przykłady można mnożyć. Przytoczę tylko jeden: J. J u n g  n i t z, Visitations

berichte der Diozese Breslau.. Archidiakonat . Breslau., cz. I, Wrocław 1902, s. 181: 
parochus Johannes Muskała Wansoviensis. Jednocześnie wyjaśniam, że wieś Wią
zowo pod Koninem wykluczam nie tylko z wyżej przytoczonych względów, ale 
także z uwagi na nieprawdopodobny w Rzeczypospolitej zapis tej formy z twar
dym w. 



470 Jer zy Bur chardt 

Lektura niezmiernie materiałowo cennej monografii K. Engelberta 
o Wiązowie 3 potwierdza słuszność tej śląskiej hipotezy i UZU:pełnia bra
kujące elementy całości obrazu. Dowiadujemy się zatem, że Casparus
Schucz (Schiltz), rodowity wiązowianin, został wyświęcony w 1572 r. na
kapłana i był następnie proboszczem w Wiązowie, mieście zawsze tra
dycyjnie katolickim, już po ukończeniu nauki w Nysie 4• Na podstawie
wizytacji biskupa Gerstmanna, przeprowadzonej w 1580 r. w Wiązowie,
ustalamy, że kościelnym, a zatem bliskim współpracownikiem księdza
Schucza był Jan Pasternak (imię Jan zapisano przy tym po polsku) s.
Wiadomości te dają pewność, że wszyscy „Wansovienses" spośród gim
nazjalistów nyskich to wiązowianie ze śląskiego Wiązowa. Kasper Schucz
został proboszczem wiązowskim w 1575 r. 6 i chyba wkrótce potem wysłał
jako nauczyciel szkoł'.y miejskiej 7 dwóch najzdolniejszych chłopców z Wią
zowa do gimnazjum, które sam ukończył przypuszczalnie przed święce
niami, czyli trzy lata przedtem. Byli to: Gaweł Pasternak, prawdopodob
nie syn kościelnego Jana, oraz Gaweł Czepiela s. Nazwislm trzeciego gim

nazjalisty nyskiego rodem z Wiązowa musiało też być polskie, ale je nie
miecki rektor mieksztakil do tego stopnia, że stało się nieczytelne 9. Chy
ba także i ten chłopiec znalazł się w 1576 r. w Nysie z poręki swego pro-

'

boszcza. A zatem ksiądz Schucz mimo swego niemieckiego pochodzenia
popierał posyłanie do gimnazjum w Nysie przede wszystkim zdolnych
polskich wiązowian. Wydaje się to usprawiedliwione takż·e i tym faktem,
że ludność niemiecka na �ląs'ku sprzyjała reformacji. Sądzę, że ortodoksyj
nie katolicka i polska atmosfera Wiązowa tłumaczy, że w pełnych, jak
zapewniła Engelbert, wykazach mieszczan wiązowskich z 1538 r. i z 1580 r.
brakuje Vollerów 10. Widocznie ojciec Krzysztofa Vollera opuścił Wiązów
między r. 1577 a wizytacją biskupa z 1580 r. Wypada jeszcze dodać, że
Pasternakowie byli mieszczanami wiązowskimi. W wykazie wiązowian
z 1538 r. wymieniona jest Jagna Pasternaczyna. Również widnieje tam

3 K. En g e 1 b er t ,  Geschichte der Stadt Wansen und des Wansener Haites�

t. I, Oława 1927, passim.

• Tamże, s. 101.

s Tamże, s. 71.

e Tamże, s. 101.

1 Tamże, s. 110. 

s K. En g e 1 b er t ,  op. cit., t. II, Wiązów 1935, s .  190, stwierd za, że w 1677 r. 

żył w Bisku pi cach k mieć Sten zel Czepela. To samo nazwisko w innej grafii s po

tykamy później w Pó łwsi: s. 216 - Ts chepela, s. 210 - Czepela. Jest zatem niemal 

pewne, że nazwisko gi mnaz jalisty nyskiego br z miało Czepiela i że zostało substy

tu cy jnie zredukowane przez zapisują cego Niem ca. 

9 Wy pada tu podkreślić, że nazwiska niemieckiego Niemiec by nie pr zekręcał. 

Za zapisem Kursku lo kryla się jakaś po lska nazwa osobowa. 
10 En g e 1 b er t, op. cit., t. I, s. 69 i 71-72. 
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przypuszczalny ojciec księdza Schucza - Mikołaj Schucz. Natomiast Cze
pielowie mieszkali na wsi podwiązowskiej: w Biskupicach u i Półwsi 12. 

W ciągu stuleci miasto Wiązów było polskie. Miało jeszcze w XVI
XVII w. polskich burmistrzów: Tomasza Klimka w 1580 r. i późniejszych 
odeń Tomasza Cwik,a i Mikołaja Skałę. Istniała tam też nieliczna zrazu 
mniejszość niemiecka. Jeszcze w latach 1665-1668 do burmistrzów wią
zowskich pisali petycje miejscowi rzemieślnicy: Wojtek Siwykot, Wojtek 
Zybałka, Jorga Gęsiwól, Jakub Racek, Adam Klimek czy Jorga Gawron 13. 
Język polski był językiem potocznym w mieście 14, choć w kancelariach 
obowiązywał, jak wszędzie na Śląsku, język niemiecki, a w najlepszym 
wypadku - łacina. 

H Tamże, t. II, s. 190, 193, 201. 
12 Tamże, s. 210 i 216. 

u Powiatowe Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta Miasta Wiązowa, nr 5. 

14 E n g e l b e r t, op. cit., t. I, s. 73. 
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