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JAN KWAK (OPOLE) 

FORMY OPIEKI SPOLECZNEJ W MIASTACH 

KSIĘSTW A OPOLSKO-RACIBORSKIEGO W XVI-XVIII W. 

Zadaniem artykułu jest krótkie naszkicowanie poszczególnych form 
opieki społecznej, z której koczystali ubodzy, sieroty i kaleki w miastach 
księstwa opolsko-raciborskiego. Żródeł na ten temat istnieje niewiele. 
Z rękopiśmiennych zas}ugują na uwagę fragmentaryczne dokumenty 
i akta szpitala Św. Aleksego w Opolu, znajdujące się w Wojewódzkim 
Archiwum Państwowym w Opolu 1

. Ponadto w Archiwum Archidiecezjal
nym we W!rocławiu zachowały się protokoły wizytacji kanonicznych, 
począwszy od końca XVII w. 2, z :których część wydał J. Jungnitz 3. Za
wierają one dość dużo informacji na temat szpitali w miastach interesu
ją<::ego nas terenu. 

Zagadnienie opieki społecznej w miastach górnośląskich w XVI
XVIII w. ,nie jest opracowane 4, chociaż ubodzy stanowili w nich poważny 
problem. W miastach księstwa opolsko-raciboiskiego niemało było. ludzi

ubogich, bezdomnych i kalek oraz sierot. Liczba ich wzrosła w okcresie 
wojny trzydziestoletniej, po której szeregi potrzebujących pomocy zasilili 
dodatkowo byli żołnierze, przeważnie inwalidzi. Powiększyli oni liczlbę 
żebraków, z których część była zupełnie zdrowa. Żebracy stanowili ele
ment wyjątkowo niespokojny i nierzadko przestępczy. Władze miejskie 
próbowały więc sprawować kontrolę nad nimi, m. in. przez powołanie 
tzw. wójta żebraczego, o którym słyszymy w XVIII w. w Opolu 5

• 

1 W.AP Op., Arkta szpitala Sw. Aleksego w O.polu, sygn. II-8/11. Ponadto w Ak
tach miasta Opola (dalej A. m. Opola) znajdują się dwie księgi rachunkowe szpitala 
opolskiego z lat: 1612/13, sygn. 11, i 1636, sygn. 6. 

2 AA Wr., sygn. II b 78, II b 79, II b 152, II b 155, II b 158, II b 159. 
J Vis-ibationsberichte der Diocese Breslau. Archidiakonat OppeLn, t. I, hrsg. 

J. Jungnitz, W·rocław 1904.
4 Jest tylko kilka przyczynków ,przedwojennych badaczy niemieckich. Pewne

informacje na ten temat zawierają też monografie miast górnośląskich. W polskiej 
literaturze powojennej zagadnienie form opieki społecznej, ale tylko w wiekach 

�III-XNI, dość ogólnie omówił K. Do I a, Szpitale średniowieczne Sląska (Rocznik 

Teologiczny Sląska Opolskiego, t. I, Opole 1968, s. 239-292). 
s Nie wiadomo jednak, czy funkcja wójta żebraczego istniała przez cały okres 

XVI-X!VIII w., gdyż wydatki na niego (korzec żyta) zaznaczono tylko w księdze
rachunkowej z 1733 r., WAP Op., A. m. Opola, sygn. 44, s. 1'31.
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Problem ubóstwa w miastach próbowano częściowo rozwiązać przez bu
dowę szpitali, które pełniły rolę przytułków 6• Już w XVI w. w każdym 
prawie miasteczku księstwa opolsko-raciborskiego był szpital 7, a w latach 
następnych liczba ich przypuszczalnie wzrosła, gdyż według sprawozdań 
wizytacyjnych z 1687/88 r. w airchidiakonacie opolskim znajdowało się 
ich 23 s, w tym dwa w Opolu 9. Szpitale od średniowiecza były instytu
cjami kościelnymi i stąd zainteresowanie nimi przez wizytujących parafie. 
Zarządców szpitali naznaczały jednak przeważnie rady miejskie spośród 
rajców lu{b innych poważanych mieszczan. Np. w drugiej połowie XVII w. 
w Gliwicach szpitalem zarządzali rajca K,rzysztof Foltek i dwóch miesz
czan 10, w Woźnikach zaś funkcję tę pełniło dwóch mieszczan u. 

Szpitale, przeważnie drewniane, budowano najczęściej na przedmieś
ciach, np. w Krapkowicach 12, Głogówku 13, Koźlu 14, Leśnicy 1s, lub w po
bliżu bram miejskich, m. in. w Opolu 1s. 

Były to zazwyczaj nieduże zakłady. Szpital w Opo}u posiadał w 1686 r. 
dwie sypialnie {jedną dla mężczyzn, a drugą dla kobiet) oraz wspólną 
jadalnię 11. W następnych latach został on widocznie przebudowany, gdyż 
w 1739 r. było w nim pięć izb i cztery komocy 1s. W sz.pitalu w Dobro
dzieniu w początkach XVIII w. znajdowało się osiem pomieszczeń 19. Bar
dzo mały szpital miała Leśnica, gdyż liczył on jedną izbę i komorę 20• 

Mogły więc te instytucje charytatywne utrzymywać tylko niewielką licz
bę osób, co ilustruje tabela 21. 

6 D o 1 a, op. cit., s. 239.

1 Z. B o r a s, Szkice z dziejów Opolszczyzny w pierwszej połowie XVI stulecia, 
Poznań 11961, s. 52. 

a H. M y r t e k, Oberschlesiens Kirche nach dem dreissigjćihrigen Kriege 

(Oberschlesisches Jahrbuch fiir Heimatgeschichte und Volkskunde, t. II, 1925, s. 2J.). 

9 E. S c h r a m e k, Das Kollegiatstift zum Hl. Kreuz in Oppeln (Oberschlesische 
Heimat, t. XI, 1915, s. 60). 

10 K. K u k  o w k a, Kurze Geschichte der Hospitalkirche ad S. Trinitatem in

Gleiwitz (Gleiwitzer Jahrbuch, 1928, s. 25). 
u L. Mus i o ł, Woźniki, Opole 1971, s. 47. 
1J? AA Wr., sygn. II b 152, Protokół wizytacji kanonicmej w 1713 r., f. 165-166. 
13 J. Ch r ząs z c z, Oberglogau im Jahre 1680 (Aus dem Oberglogauer Lande, 

1926, nr 8, s. 30). 
14 Visitationsberichte ... , t. I, s. 162. 
1s Tamże, s. 399. 
16 F. I d  z i k o  w ski, Geschichte der Stadt Oppeln, Opole 11863, s. 87. 
11 S c h r am e k, op. cit., s. 61. 
1s I d z i k o  w s  ki, op. cit., s. 201.
19 AA Wr., sygn. IIb 159, Protokół wizytacji kanonicznej w 1720 r., f. 369.
20 Visitationsberichte ... , t. I, s. 399-400. 
21 AA Wr., sygn. II b 79, f. 3; II b 152, f. 7; II b 155, f. �50, 259; U b 158, 

f. 62, 234; II b 159, f. 6, 369, Protokoły wizytacji kanonicznych w latach 1697, 1713,
1719, 1720; Visitationsberichte ... ,t. I, s. 82, 111'9, 155, 162, 314, 369, 400; Generalne tabele
statystyczne Sląska 1787 roku, wy<l. T. Ładogórski, Wrocław 1954, s. 96; A. W e  1 t
z e 1, Geschichte der Stadt, Herrschaft und Festung Cosel, Berlin 1888, s. 525;
Sc h r  a m  e k, op. cit., s. 61; My r t_e k, op. cit., s. 67-68.
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Liczba ubogich w szpitalach miast księstwa opolsko-raciborskiego 

-

Liczba osób Liczba osób 

Miejscowość kor.iec xvn Miejscowość 
i pocz. 1787 r. 

XVIII w. 

Biała Prudnicka JO 7 Olesno 
Dobrodzień 7-10 5 Prószków 
Gliwice 7-9 8 Prudnik 
Głogówek 12 12 Pyskowice 
Gorzów Śl. 4 4 Racibórz 
Koźle 5-6 1 J Rybnik 
Krapkowice 10-12 JO Strzelce Opolskie 
Leśnica 6 5 Toszek 
Lubliniec 7 9 Woźniki 
Niemodlin ? 7 Żory 
Opole 363 J8b 

W tym 19 w szpitalu miejskim i 17 w szpitalu Św. Aleksego. 

I 
I 

koniec XVll 
i pocz. 

XVJll w. 

12 
6 
6 
? 
5 
9 
6 

5-7
5 
6 

-

1787 r. 

J I 

? 
11 

6 
13 
5 
6 
7 
? 
6 

b Prawdopodobnie tylko w szpitalu miejskim, gdyż w J 785 r. w szpitalu Św. Aleksego było 
12 kobiet i 12 mężczyzn (WAP Op., A. szpitala Św. Aleksego, sygn. JI - 8/1, nlb.). 

W szpitalach mieszkały kobiety, mężczyźni, a nawet dzieci (np. 
w 1787 r. w Lublińcu i Koźlu). Przeważały w nich jednak kobiety, które 
miały mniej możliwości od mężczyzn znalezienia środków utrzymania. 
Dlatego też w Opolu i Raciborzu zbudowano ponadto przytułki dla sa
motnych kobiet. W Opolu dom opieki dla samotnych ko'biet stał w pobliżu 
kolegiaty Św. Krzyża; = drugiej połowie XVII w. znajdowało w nim 
utrzymanie 6-7 ubogich mieszczanek opolskich 22. W Raciborzu przytu
łek taki pod wezwaniem Św. Łazarza zbudowano w 1622 r. dzięki fun-
dacji mieszczanina Kai 2a.

Jednym z podstawowych obowiązków mieszkańców szpitali było regu
larne uczęszczanie co dzień na nabożeństwa 24

. Dla ułatwienia hospitali
som odbywania praktyk religijnych przy szpitalach budowano najczęściej 
kaplice 25

. 

Dochody czerpały szpitale głównie z fundacji dobroczynnych świad
czonych przez szlachtę, duchownych lub zamożnych mieszczan w gotów
ce albo w postaci nieruchomości. Przykładowo hr. Jan Oppersdorf 
w 1571 r. zapisał dla szpitala w Koźlu Reńską Wieś wraz z nowym sta-

22 Sc hr a m  e k, op. cit., s. 61; W. K r  a us e, Alte Armen- u. Krankenstalten

im Oppelner Land (Oppelner Heimatblatt, R. VIII, 19·32, nr 11, s. 4). 
23 AA Wr., sygn. II b 155, Protokół wizytacji kanonicznej w 1719 r. f. 6; 

W. Dz i e w u Is k i, Dzieje Raciborza od najdawniejszych czasów do. zaboru Sląska

przez Prusy (Szkice z dziejów Raciborza, Katowice 1967, s. 1102).
2• C hr z ą s z c z, Oberglogau ... , s. 30. 
2s Sc hr a m  e k, op. cit., s. 60; Chr z ą s ze z, Oberglogau ... , s. 30; Kuk o w

k a, op. cit., s. 18; Dz i e  w ul s k i, op. cit., s. 100. 
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wem rybnym 26, natomiast hr. Jerzy III Oppersdorf w 1642 !r. ofiarował 
szpitalowi w Głogówku 300 tal. 27 W 1681 r. hr. Gustaw Colonna zapisał 
szpitalom w Toszku i Strzelcach Opolskich po 300 fl., szpitalowi w Pysko
wicach 200 fl. oraz szpitalowi w Leśnicy 100 fl. 2s 

W akcji fundacyjnej uczestniczyli też aktywnie mieszczanie, choć da
rowizny ich były skromniejsze. W pierwszej ,połowie XVII w. Kasper 
Kozłowski ofiarował np. :kawałek pola dla szpitala w Dobrodzieniu, co 
w 1648 r. potwierdził jego syn, zastrzegając przy tym, że dzierżawca tej 
roli ma co roku dawać do szpitala dwie cza!rne suknie 29_ W Opolu 
w 1730 r. •burmistrz Rolke zapisał szpitalowi św. Aleksego ogród przed 
bramą Odrzańską, a wójt miejs,ki Palhon 560 tal. ao Dzięki tym funda
cjom szpitale dysponowały dość znacznymi kapitałami, które wypożyczały 
osobom prywatnym lub radom miejskim za o!Neślone odsetki. W drugiej 
połowie XVII w. szpital w Głogówku miał otrzymywać np. odsetki od 
2662 tal. kapitału 31, a szpital w Białej Prudnickiej od 2272 tal. 32 

Szpitale posiadały też dość duże nieruchomości, jak grunty orne, łąki, 
lasy, a nawet folwarki i wsie, które oddawały niekiedy w dzierżawę za 
określony czynsz. Szpital w Prudniku ot!rzymywał w drugiej połowie 
XVI w. od dzierżawcy młyna w Dytmarowie rocznie 3 małdraty i 9 korcy 
mąki żytniej, korzec mąki pszennej, cztery świnie i dwie kury 33• 

Także cechy rzemieślnicze w niektórych miastach zobowiązane były 
do świadczeń nu !rzecz :szpitali, m. in. cech rzeżni.ków w Opolu miał co 
roku dostarczać miejscowemu szpitalowi 7 kamieni łoju 34• 

Wydatki szpitali były jednak bardzo duże, a zwiększyły się jeszcze 
w okresie wojny trzydziestoletniej, gdyż wzrosła liczba potrzebujących 
pomocy. Tymczasem na skutek zniszczeń wojennych dochody tych insty
tucji bardzo zmalały. Szpital w Opolu w 1636 r. wydał na zakup części 
produktów rolnych, sukna, butów oraz na spocadyczne iusługi rzemieśl� 
ników i robotników dniówkowych 175 tal. 8 gr, czyli więcej, niż wy
niosły jego wpływy (128 tal. 18 gr) z odsetek od kapitałów, czynszów i ze 
Sp!rzedaży niektórych produktów r·olnych - szpital ,posiadał bowiem fol-

26 We 1 t z e 1, Geschichte der Stadt. .. Cosel, s. 525. 
21 A. Kosi a n, Fiihrer durch das schone Oberglogau, Głogówek 1931, s. 169. 
2s A. N o w a c  k, Die Reichsgrafen Colonna Freiherrn von Fels auf Gross Streh

litz und Tworog in Oberschlesien, Strzelce Opalskie 1902, s. 30. 
29 A. We 1 t z e  1, Geschichte der Stadt und Herrschaft Guttentag, Racibó rz 1882,

s. 308.
Jo I d z i ko ws k i, op. cit., s. 89.
31 Chrz ą s z cz, op. cit., s. 30. 
a2 J. Chrząsz cz, Geschichte von Zulz (Ober schlesische Heimat, t. XIII, 1917, 

s. 77).
as Die Inventare der nichtstaatlichen Arch.ive Schlesiens (CdS, t. 33, ·hrsg.

E. Graber, Wrocław 1928, s. 51).
34 S c h r a m e k, op. cit., s. 61.
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wark 35. Prawdopodobnie tylko nadwyżlka finansowa z lat ubiegłych 
pozwoliła szpitalowi uiścić wszystkie należności. 

Odsetki, czynsze i świadczenia w natUtrze otrzymywały szpitale bardzo 
nieregularnie. W okresie reformacji wiele osób lub cechów zobowiąza
nych do takich świadczeń .nie chciało ich ponosić i szpitale musiały są
downie dochodzić swych należności. W 1561 r. rada miejska Opola złożyła 
do sądu ziemskiego skargę w imieniu miejscowego szpitala na opolski 
cech rzeźników, który ,nie chciał uiszczać wspomnianego łoju szpitalowi. 
Dopiero sądownie rzeźnicy opo.lscy zostali zmuszeni do tego świad
czenia 36. 

Ponadto w czasie wojny trzydziestoletniej wielu dłużników szpitali 
nie było w stanie uisz;czać czynszów, np. irada miejska Niemodlina dłużna 
była tamtejszemu szpita'lowi z tytułu nie płaconych odsetek w okresie 
woj�y 200 tal., które w latach następnych dalej rosły 37• 

Gospodarka majątkiem szpitalnym nie zawsz;e też była najuczciwsza, 
np. w XVII w. rada miejska Głogówka bardzo nieregularnie przedsta
wiała rachunki szpitala do kontroli panu miasta 38. 

Warunki materialne większości szpitali były więc brudne, co odbijało 
się na wyżywieniu hospitalisów. Nierzadko było ono bardzo skromne, jak 
to m. in. zaznaczono w czasie wizytacji kanonicznej z 1679 r. odnośnie 
do Koźla i Toszka 39. Z rachunków szpitala opolskiego z 1636 r. wynika, 
że hospitalisi otrzymywali tu najczęściej kaszę jęc:omienną i chleb żytni. 
Rzadziej dawano im chleb pszenny i piwo gorszego gatunku oraz mięso. 
Z tłuszczów podawano na stół łój, masło i słoninę 4o. 

Ponadto mieszkańcy szpitali dostawali odzież sporządzoną najczęściej 
z płótna i grubego sukna oraz obuwie. I tak w 1601 r. zakupiono do szpi
tala w Głogówku 36 łokci slllkna za 4 tal. 30 gr i 13 łokci innego gatunku 
sukna za 1 tal. 22 gr 6 fenigów. Uszyto z niego suknie dla sześciu kobiet, 
dwoje zaś sierot i dwóch mężczyzn otrzymało po parze spodni z płótna. 
W i602 r. szpital ten zakupił 34 łokcie sukna za 5 tal. 24 gr na sześć 
sukni dla kobiet, a niewidomemu Adamowi podarowano spodnie płócien
ne i bluzę 41. Podobnie ubodzy w szpitalu kozielskim dostawali oprócz 
wyżywienia co roku ubrania, tj. mężczyźni spodnie i koszule, a kobiety 
spódnice i !koszule 42. 

Poza terenem szpitali znajdowała się jednak masa ubogich, często 

as W AP Op., A. m. Opola, sygn. 6, s. 3-19. 
SG AP Wr., Rep. 35, l'V 3a (Księga sądu ziemskiego 1558-1562, f. il.28). 

37 Geschichte der Herrschaft Falkenberg in Oberschlesien, hrsg. H. Praschma, 

Niemodlin 11929, s. 119. 

ss Ch r z  ą s z c z, Obergiogau ... , s. 30. 

33 Visitationsberichte ... , t. I, s. 82, 162. 

40 W AP Op., A. m. Opola, sygn. 6, s. 11-33. 

41 J. Str e ck e, Das Oberglogauer Schuiwesen von seinen Anfangen bis z. 

Ende 18. Jahrhunderts (Aus dem Oberglogauer Lande, 1927, nr 4, s. 14). 
42 W e 1 t z 1, Geschichte der Stadt .. . Cosei, s. 525. 
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7Jrujnowanych przez wojnę lub pożar 43. Ludziom tym rady miejskie 
udzielały od czasu do czasu niewiel:kich zapomóg, przeważnie kilkugro
szowych. W Opolu w 1594 r. udzielono wsparcia pięniężnego aż 150 oso
bom, ale przeznaczono na ten cel zaledwie 20 tal. 44, w 1701 r. - 8 tal. 
w 1721/22 r. - 20 tal., w 1733 r. - aż 115 tal., w 1738 r. - 41 ta'l. 45 

W Niemodlinie w 1727 r. na zapomogi wydano tylko 5 tal. 7 gr 11/2 ha
lerza; skorzystali z nich m. in. z.rujnowany rzemieślnik, dwie starsze 
i ubogie kobiety, pielgrzymi i wędrujący studenci 46. 

Rady miejskie starały się także otoczyć opieką sieroty organizując 
sierocińce. W Białej Prudnickiej w XVI w kierowały nim trzy osoby 
wyznaczone przez radę miejską, której też co roku miały składać sprawo
zdania z gospodar'ki w sierocińcu 47. Także w Prudniku rada miejska wy
dała w 1703 r. specjalną instrukcję dla urzędu sierocego, określającą jego 
uprawnienia oraz gospoda,rkę tej instytucji charytatywnej 4s_ 

Ponadto rady miejskie starały się zabezpieczyć majątek małoletnich 
sierot pozostawiony im przez rodziców. W Gliwicach 10 VII 1708 r. rada 
miejska na wieść o śmierci Tomasza Scedoni wyznaczyła dwie osoby do 
opieki nad dziećmi zmarłego. Opiekunowie sporządzili też dokładny spis 
majątku pozostawionego przez zmarłego i wykaz ten przekazali radzie 
miejskiej 49. 

Przedstawione formy opieki społecznej w miastach górnośląskich nie 
wyczerpują pełnego ich zestawu, świadczą jednak, że władze miejskie 
starały się w miarę możności przyjść z pomocą najbardziej potrzebują
cym, chociaż pomoc ta stanowiła przysłowiową kroplę w morzu pobrzeb. 

FORMEN SOZIALER Ft)RSORGE IN STXDTEN DES FURSTENTUMS 

OPOLE-RACIBÓRZ IM 16.-18. JH. 

Verschiedene Naturkatastrophen, vor allem aber der Dreissigjlihrige Krieg 

verursachten, dass die Anzahl der Armen in den oberschlesischen Stlidten sehr gross 

war. Die stlidtischen Behorden versuchten ihnen durch den Bau von Hos:pitalern, 

Erteilung von Unterstiltzungen usw. zu helfen. Die Bebtler wurden von Bettlervogten 

ilberwacht. Die Stadtrlite betreuten auch die Waisen, bauten Waisenhliuser und 

bemilhten sich das den Weisen hinterlassene Vermogen sicherzusitellen. 

Es muss jedoch festgestellt werden, dass all diese Formen der sozialen Filrsorge 

unzulanglich waren. 

,s Np. pod koniec XVII w. część opolan nie była w stanie zwrócić minimalnych 

długów, WAP Op., sygn. II-1/13, Księga wójtowsko-ławnicza Opola 1698-1721, s. 6, 

20, 25, 26, 35, 38, 43. 

44 WAP Op., A. m. Opola, sygn. 3, s. 205-207. 

45 Tamże, sygn. 27, s. 131-132; 40, s. 161-163; 44, s. 236-237; 49, s. 205-207. 

46 WAP Op., Zes,pół Praschmów z Niemodlina, sygn. Ill-1/380, Księga rach. 

Niemodlina 1727 r., nlb. 

47 Die Inventare ... , s. 164. 

4S J. F e  1 d s  m a  n n, Das Statutenbuch der Stadt Neustadt (Heimatbllitter fur 

den Kreis Neustadt OS, 1927, nr 1, s. 8). 

49 PAPG, A. m. Gliwic, sygn. Via 81, Księga sądowa rady miejskiej Gliwic 

•1679-1729. f. 71-74. 




