Ryszard Kaczmarek
Jakub Grudniewski

Żory
w dobie
panowania
Hohenzollernów

1742-1918/1919

ŻORY 2013

Autorzy:
Ryszard Kaczmarek
Jakub Grudniewski
Recenzja naukowa:
Prof. dr hab. Idzi Panic
Projekt okładki i skład:
Anna Flaga
Fotografia na okładce:
Fragment pocztówki przedstawiającej Ratusz nadanej w1910 r.,
ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żorach
Fotografie:
ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żorach,
Towarzystwa Miłośników Miasta Żory,
Jana Delowicza, Ryszarda Kaczmarka, Grzegorza Utraty
ze zbiorów Wikipedii
Korekta:
Olga Joanna Nowak
Wydawca:
Muzeum Miejskie
44-240, ul. Dolne Przedmieście 1
tel. 32 43 43 714
www.muzeum.zory.pl
ISSN: 1731-8270
Druk:
Drukarnia „Tolek” Mikołów
Wydanie I, Żory 2013
Nakład 500 egzemplarzy
Copyright © Muzeum Miejskie w Żorach

Książka, którą mają Państwo w ręce, ma w historii wydawnictw
o Żorach miejsce szczególne, jako wspólna inicjatywa Muzeum
Miejskiego i Towarzystwa Miłośników Miasta Żory.
Jest zatem jednocześnie drugą pozycją w muzealnym cyklu naukowym „Ludzie i Kultury”, a także dziesiątą, jubileuszową pozycją
TMMŻ w rozpoczętym w 2000 roku cyklu „Pamiętam Żory”.
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Wstęp
Dzieje Żor rozciągają się na kilka stuleci. Niespełna 200 lat przynależności
do pruskiej monarchii Hohenzollernów jest tylko fragmentem historii miasta, a przy tym okresem zdecydowanie krótszym niż przynależność do państwa polskiego, korony czeskiej bądź monarchii austriackiej.
Pytanie kluczowe, przed którym przede wszystkim stanęli autorzy kolejnej
publikacji na temat historii Żor, dotyczyło zjawisk historycznych zmieniających oblicze miasta. Już po napisaniu książki wydaje się dość oczywiste,
że można mówić o dwóch procesach, które w XVIII i XIX wieku odegrały
najważniejszą rolę, aczkolwiek ich intensywność w poszczególnych okresach
była różna.
Pierwszym z nich były nasilające się procesy modernizacyjne. Pod tym
ogólnym pojęciem należy rozumieć cały szereg zjawisk historycznych. Dla
Żor przede wszystkim istotne były: stworzenie samorządu miejskiego, wprowadzenie powszechności oświaty oraz narastająca w związku z tym mobilność
społeczna, szybki wzrost demograficzny, powstanie nowoczesnej infrastruktury miejskiej.
W Żorach przebiegał zarazem drugi proces. Następowało – jak to określał
nestor polskich socjalistów, Bolesław Limanowski – „unaradawianie” Górnoślązaków. Pojęcie to odnosi się do coraz silniej narzucanych wówczas standardów państwa narodowego, których nosicielem było najpierw państwo
pruskie, a które ujawniły się z całą mocą w okresie II Cesarstwa Niemieckiego. Nie ulega wątpliwości, że do drugiej połowy XIX wieku wśród żorskich mieszczan (nie biorąc pod uwagę ludności napływowej) dominował
język polski. Zgodnie potwierdzają to źródła niemieckie i polskie, a jeszcze
bardziej wiarygodne w tym względzie są opinie wyrażane przez duszpasterzy obydwu kościołów działających w mieście: katolickiego i ewangelickiego.
Zmiana tej sytuacji nastąpiła dopiero w dobie kulturkampfu, kiedy usunięto język polski ze szkolnictwa. Nowe pokolenie, wykształcone w trzech ostatnich dekadach XIX wieku, zaczęło wchodzić w okres aktywności zawodowej
około 1900 roku. Wtedy nastąpił już szybki wzrost odsetka ludności niemieckojęzycznej, zwłaszcza że w tym czasie odnotowano również dość spory napływ Niemców z głębi Rzeszy Niemieckiej. Stwarzało to razem sprzyjającą sytuację dla procesów włączania części polskojęzycznych żorzan w krąg kultury niemieckiej i języka niemieckiego. Mimo to do wybuchu I wojny światowej – jak wynika jednoznacznie ze statystyk pruskich i obserwacji duchow-
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nych – większość mieszkańców Żor nadal na co dzień mówiła po polsku.
Młodsze pokolenie było najczęściej dwujęzyczne – łączyło znajomość literackiego języka niemieckiego z ojczystym językiem polskim, rzadko jednak opanowanym w literackiej formie.
Fascynująca dla autorów tej książki była obserwacja dwóch krzyżujących
się procesów historycznych: modernizacji i unaradawiania. Uczestnictwo
w procesach modernizacyjnych z reguły oznaczało konieczność dobrej znajomości języka niemieckiego, sprzyjało więc germanizacji, znacznie zaś utrudniało działalność polskiego obozu narodowego i uszczuplało jego potencjalny zasięg. Możliwość tworzenia samorządu, przejście Prus do rzędu państw
kierujących się zasadami prawa, a także inne wywołane modernizacją zmiany, takie jak mobilność społeczna czy industrializacja, pozwalały na tworzenie przez Polaków własnych towarzystw i organizacji, poznanie w czasie podróży innych dzielnic Polski, rozszerzenie dostępu do polskich gazet i książek. Bez tych zmian nie powstałby prawdopodobnie polski obóz narodowy.
Wobec tego każdy z przejawów tego skomplikowanego nakładania się
różnych procesów i zjawisk na Górnym Śląsku, w tym również w Żorach,
powinno się analizować ze szczególną starannością. Nie należy się silić na daleko idące uogólnienia na podstawie prezentacji pojedynczych zjawisk. Żory
w dobie panowania Hohenzollernów, szczególnie w XIX wieku, stały się nowoczesnym miastem w wyniku splotu bardzo różnych zjawisk, nie tylko politycznych, ale także gospodarczych i kulturowych. W takiej sytuacji przełomu
cywilizacyjnego dokonywano też wyborów narodowościowych. Po „wielkiej
wojnie” te doświadczenia legły u podstawy wyborów, które żorzanie musieli
poczynić podczas plebiscytu w 1921 roku.
Autorzy tej publikacji nie byli oczywiście pierwszymi opisującymi dzieje
Żor w wiekach XVIII i XIX. Miasto miało szczęście do dziejopisów prezentujących jego losy już wcześniej. Niezastąpiona wydaje się praca Augustyna
Weltzla Historia Miasta Żory na Górnym Śląsku (tytuł oryginału z 1888 roku:
Geschichte der Stadt Sohrau in Ober-Schlesien: aus Urkunden und amtlichen
Actenstücken), niedawno przetłumaczona na język polski1. Dla współczesnego
czytelnika jest ona jednak raczej źródłem niż opracowaniem naukowym, z racji archaicznego już sposobu narracji. Zgodnie z wzorami historiograficznymi XIX wieku Weltzel pozostawił w czasach sobie najbliższych zapis w istoAugustyn Weltzel, Historia miasta Żory na Górnym Śląsku, Żory 1888; tłum.
polskie, Żory 1997 [dalej: HMŻ], s. 78.
1
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cie kronikarski, a nie historyczny. Niekiedy nie pokazał najbardziej interesujących nas zagadnień w sposób syntetyczny, natomiast rozwodził się nad już
niezbyt istotnymi z dzisiejszej perspektywy epizodami. Jego dzieło niewolne jest przy tym od błędów rzeczowych. Inicjatywa Towarzystwa Miłośników Miasta Żory, by opracować na nowo dzieje Żor w postaci kilkutomowych studiów, była więc w pełni uzasadniona. Pierwsze dwa tomy tego cyklu, autorstwa Idziego Panica, pokazują dzieje miasta w okresie średniowiecza
i w czasach wczesnonowożytnych, do końca panowania Habsburgów na Śląsku2. Prezentowany tom dotyczy panowania Hohenzollernów w pruskiej prowincji śląskiej. Dzieło Weltzla jako źródło informacji szczegółowych nadal
jest wprawdzie niezastąpione, szczególnie dla przełomu XVIII i XIX wieku,
ale niestety urywa się w latach 80. dziewiętnastego stulecia. Dalej można odtwarzać dzieje miasta tylko na podstawie źródeł archiwalnych i prasowych.
Próbowano to w sposób wybiórczy robić po II wojnie światowej, od lat 60.
XX wieku. Olbrzymie zasługi przyniosły publikacje Towarzystwa Miłośników Miasta Żory (wcześniej Towarzystwo Miłośników Regionu Żorskiego).
Wydawane przez nie informatory3 zawierają bardzo wiele informacji na temat dziejów miasta, niekiedy opartych na przekazach ustnych, które bezpowrotnie zaginęłyby, gdyby nie działalność lokalnych historyków opisujących
swoją małą ojczyznę. W tej grupie z pewnością znajdują się także inne monograficzne publikacje Muzeum Miejskiego w Żorach, szczególnie pióra Jana
Delowicza, który opisał wiele zjawisk z życia społecznego miasta, w tym również w czasach Hohenzollernów4. Taki charakter ma również wspólna publikacja Bogdana Cimały, Jana Delowicza i Pawła Porwoła, dwukrotnie wydana
w latach 90., zawierająca wiele epizodów z życia miasta w XVIII i XIX wieku5. Dzisiaj pełny dostęp do publikacji na temat miasta zapewnia wydawana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Żorach bibliografia, gdzie zainteresowany przeszłością własnego miasta czytelnik znajdzie wszystkie interesująIdzi Panic, Żory we wczesnym średniowieczu: z badań nad historią miasta, Żory 2000;
Idem, Żory pod rządami Przemyślidów i Habsburgów: z badań nad historią miasta w latach
1327–1742, Żory 2002.
3
„Informator Towarzystwa Miłośników Regionu Żorskiego w Żorach” 1967
i n.; „Informator Towarzystwa Miłośników Miasta Żory” 1991 i n.
4
M.in.: Jan Delowicz, Żory: ludzie i wydarzenia, Żory 1999; Idem, Z dziejów kolejnictwa na Śląsku: w 70-lecie otwarcia linii kolejowej Rybnik–Żory–Pszczyna, Żory 2008.
5
Bogdan Cimała, Jan Delowicz, Paweł Porwoł, Żory, zarys dziejów i wypisy, Żory
1994 (wyd. II popr. Żory 1997).
2
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ce informacje6. Bibliografia zamieszczona na końcu niniejszej książki zawiera wobec tego wyłącznie pozycje wykorzystywane w tym opracowaniu. Zainteresowanych odsyłamy do szczegółowych poszukiwań we wskazanych powyżej publikacjach.
Podstawową częścią źródłową opracowania były materiały zawarte w oddziale raciborskim Archiwum Państwowego w Katowicach. Zachowały się
tam zarówno materiały magistratu, jak i starostwa (landratury). Cennym
uzupełnieniem były także dokumenty rejencji opolskiej (w Archiwum Państwowym w Opolu). Sięgnięto również do innych zespołów archiwalnych,
w których można było znaleźć dokumenty ważne dla Żor: lekarza powiatowego, szkół, cechów i stowarzyszeń czy gmin wyznaniowych. Bardzo wiele informacji źródłowych dla historii XX wieku znaleziono w „Sohrauer
Stadtblatt”, gazecie, która rejestrowała wydarzenia w mieście niemal codziennie. Niestety, zachowała się tylko część egzemplarzy (całość roczników
dostępna jest dopiero od roku 1907). Dzieje Kościoła katolickiego w mieście uzupełniono dzięki kwerendzie w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach. Dodatkowym miejscem zebrania informacji źródłowych były
druki i rękopisy sprzed 1918 roku (m.in. Alfonsa Nowacka7, Carla Günhagena8, Immanuela Deutscha9, Friedricha Alberta Zimmermanna10, Felixa Triesta11, Franciszka Goduli12), w większości przechowywane w zasobie
Biblioteki Śląskiej. Niejednokrotnie informują one o źródłach archiwalnych, które – choć nie przetrwały do dnia dzisiejszego – stały się cennym
uzupełnieniem narracji w prezentowanej książce.

Bibliografia miasta Żory, Żory 2012.
M.in.: Alfons Nowack, Stadtpfarrkirche zum heiligen Philippus und Jacobus in Sohrau
OS, Gross Strehlitz 1900; Idem, Geschichte der Landpfarreien des Archipresbyteriats Sohrau
OS, Gross Strehlitz 1912.
8
Publikowane na łamach „Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens”.
9
Immanuel Deutsch, Kronika synagogi gminnej Żory – Górny Śląsk, Magdeburg
1900.
10
Friedrich Albert Zimmermann, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, Bd. 3: Oppelnscher Kreis, Brieg 1784.
11
Felix Triest, Topographisches Handbuch von Oberschlesien im Auftrage der Königlichen
Regierung und nach amtlichen Quellen, Zweite Hälfte, Breslau 1865.
12
Zbiory Specjalne Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Franciszek Godula, Historia parafii Żory [rękopis].
6
7
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Autorzy mają nadzieję, że lektura tej książki, odwołującej się do wielu niepublikowanych do tej pory dokumentów, pozwoli mieszkańcom Żor
inaczej spojrzeć na dzieje ich miasta w okresie panowania Hohenzollernów.
Pomoże im odnaleźć historię małej ojczyzny nie tylko w epoce konfrontacji
narodowościowej, ale także w czasie rozkwitu i tworzenia podstaw obecnego wizerunku Żor u progu XXI wieku.
Autorzy chcieliby złożyć podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do wydania tej książki, a przede wszystkim władzom miasta, Radzie
Miejskiej i Urzędowi Miasta, Prezydentowi miasta Żory Waldemarowi Sosze,
za życzliwość w trakcie jej powstawania, a szczególnie Towarzystwu Miłośników Miasta Żory, za inicjatywę wydania monografii. Słowa podziękowania
skierować należy również na ręce Dyrektora Muzeum Miejskiego w Żorach
Lucjana Buchalika i kierownika Działu Wydawnictw Muzeum Jana Delowicza za praktyczną realizację całego przedsięwzięcia. Autorzy zaciągnęli także dług wdzięczności w stosunku do wielu pracowników archiwów państwowych w Katowicach i Opolu, szczególnie oddziału raciborskiego AP w Katowicach, oraz Biblioteki Śląskiej w Katowicach, za pomoc w szczegółowych
kwerendach źródłowych.
Jakub Grudniewski, Ryszard Kaczmarek
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W dobie fryderycjańskiej monarchii
absolutnej (1740–1806)
Wojny śląskie (1740–1763)

I wojna śląska (1740–1742)
Tylko kilka dat w dziejach Górnego Śląska, w tym również Żor, było tak
przełomowych jak rok 1742. Do ówczesnych wydarzeń porównać można
wcześniej tylko przejście Śląska pod panowanie czeskie w pierwszej połowie
XIV wieku, a później podział będący rezultatem dwóch wojen światowych
w XX wieku.
To, co stało się na skutek I wojny śląskiej, było efektem niezwykłego w dziejach zbiegu okoliczności historycznych na dwóch dworach państw przodujących wówczas w Rzeszy Niemieckiej, w okresie tzw. dualizmu po wojnie
trzydziestoletniej i po podpisaniu pokoju westfalskiego w 1648 roku. W rozdrobnionym na małe państwa Cesarstwie Niemieckim każdy władca miał
prawo nie tylko do prowadzenia własnej polityki wewnętrznej, ale również
do samodzielności w działaniach dyplomatycznych (z wyjątkiem – enigmatycznie określanego – występowania przeciwko cesarzowi, który to tytuł przywódcy katolickiej Europy znalazł się na stałe w rękach austriackich Habsburgów). Prusy i Austria, dwa państwa należące do tego dziwnego tworu dalej zwanego Cesarstwem Niemieckim, były jednak w XVIII wieku niewspółmiernie większe i silniejsze niż wszystkie pozostałe państwa niemieckie, co
skazywało je na nieuchronny konflikt o przywództwo.
Przesilenie nastąpiło w 1740 roku, kiedy zmarli zarówno ostatni w linii prostej cesarz z dynastii Habsburgów – 55-letni Karol VI, jak i władca Prus – Fryderyk Wilhelm I z dynastii Hohenzollernów. Obydwaj należeli jeszcze do „starego świata”. Ukształtowani byli w tradycji monarchii silnie związanych ze sta-
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nowymi ograniczeniami, których nie próbowali nawet naruszać. Ich następcy,
a jednocześnie od tej pory stali wrogowie na okres ponad pół wieku: 23-letnia
córka Karola VI – Maria Teresa (Karol nie pozostawił po sobie męskiego potomka, wpędzając monarchię w długotrwały kryzys dynastyczny; próby uniknięcia dramatu rozpadu monarchii Habsburgów przez zmuszenie większości

Maria Teresa Habsburg

stanów Rzeszy do podpisania tzw. sankcji pragmatycznej zapewniającej nierozerwalność ziem należących do Habsburgów i prawa dynastyczne Marii Teresy zakończyły się fiaskiem), oraz 28-letni najstarszy syn Fryderyka Wilhelma I – Fryderyk II, reprezentowali już „nowe czasy”. Nieobce im były, szczególnie Hohenzollernowi, idee europejskiego Oświecenia. W polityce wewnętrznej i zagranicznej śladem Francji zamierzali modernizować swoje państwa, idąc
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jednak nadal drogą monarszego absolutyzmu. Nie zważając na stanowe ograniczenia, przy pomocy aparatu biurokratycznego chcieli scentralizować własne
państwa, by były one w stanie prowadzić politykę mocarstwową i ekspansjonistyczną kosztem własnych sąsiadów1.
Kiedy młody pruski władca decydował się na wywołanie konfliktu z – jak
mu się wydawało – na tyle osłabioną Austrią, by móc osiągnąć bez większego
trudu powiększenie własnych posiadłości o bogatą prowincję śląską, uczynił
to także po to, by osłabić głównego rywala wśród państw Rzeszy Niemieckiej.
Zarazem był owładnięty pragnieniem szybkiego sięgnięcia po wojenne laury,
a w ślad za tym uzyskania hegemonii politycznej w Europie Środkowej. Podstawy do aktywnej polityki międzynarodowej przygotował mu już jego ojciec
– Fryderyk Wilhelm I, pozostawiając dobrze zorganizowane państwo ze sporą armią, chociaż niesprawdzoną jeszcze na placach bitew. Gdy zatem Fryderyk II wstępował na tron, nie wahał się jasno deklarować, iż nadszedł dla niego wyczekiwany od dawna czas zdobycia „sławy i chwały”2. Jego przeciwniczka wydawała się słabą i niedoświadczoną młodą kobietą, będącą dodatkowo
akurat w tym czasie w ciąży z czwartym już dzieckiem. Przyszłym ojcem był
pozbawiony cech przywódczych Franciszek Stefan Lotaryński, od czterech lat
jej mąż, który w 1745 roku został cesarzem Franciszkiem I. Po latach Maria
Teresa o ówczesnej dramatycznej sytuacji monarchii i przygnębiającym nastroju po śmierci ojca napisała następująco: „Znalazłam się w sytuacji bez
pieniędzy, bez możliwości uzyskania kredytu, bez armii, bez doświadczenia
i wiedzy i w końcu także bez jakiejkolwiek rady”3. Fryderyk II mógł zaś zaangażować na froncie przeciw Austrii prawie całe swoje siły. Armia pruska, składająca się z 32 pułków piechoty i 14 pułków jazdy, nie licząc oddziałów obsadzających twierdze oraz milicji krajowej, składała się z prawie 80 tys. żołnierzy i była gotowa do walki. Swoje siły zbrojne Fryderyk II już w pierwszym
roku panowania stopniowo zwiększył o kolejne 8 pułków piechoty i 2 pułki jazdy, co zapewniło mu zdecydowaną przewagę w obu wojnach śląskich4.
Hans Schmidt, Zerfall und Untergang des alten Reiches (1648–1806), [in:] Deutsche
Geschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Hrsg. Martin Vogt, Frankfurt am Main
2002, s. 258–259.
2
Deutsche Geschichte. Personen-Ereignisse-Institutionen, Hrsg. Christian Zentner,
München 2003, s. 149.
3
Edward Crankshaw, Maria Theresia. Die mütterliche Majestät, München1966, s. 44.
4
Stanisław Salmonowicz, Fryderyk II, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–
Łódź 1985, s. 61.
1
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Fryderyk II nie zawahał się przed
atakiem na Śląsk jeszcze zimą, wbrew
zwyczajom nakazującym unikanie wielkich kampanii o tej porze roku z powodu trudności w sprawnym zabezpieczeniu zaopatrzenia, szczególnie dla
kawalerii. Przewaga liczebna zdawała się przesądzać z góry pruski militarny sukces, mimo niedogodności zimowej aury. Podstawą roszczeń wystosowanych w stosunku do Austrii był legitymistyczny powód, odwołujący się
do praw Hohenzollernów z linii Ansbach jeszcze sprzed wojny trzydziestoletniej. Żądano oddania odebranego wówczas przez Habsburgów lenna,
księstwa karniowskiego, którego Jan
Fryderyk II Hohenzollern
Jerzy Hohenzollern został pozbawiony
po pierwszym, tzw. czeskim etapie wojny trzydziestoletniej, w podpisanym
w 1621 roku akordzie drezdeńskim. Hohenzollerna wypędzono wówczas ze
Śląska, skazując go na banicję za bunt przeciw Ferdynandowi Habsburgowi. W 1740 roku Fryderyk II upominał się jeszcze o lenna piastowskie, których po wymarciu Piastów śląskich w 1675 roku nie dostali Hohenzollernowie, wbrew wcześniejszej umowie o przekazaniu im księstw: legnickiego,
brzeskiego i wołowskiego. Prawdziwą przyczyną ataku na Śląsk było jednak
bogactwo tej prowincji, która graniczyła z Prusami. Jej ewentualne zdobycie zaokrąglało posiadłości monarchii Hohenzollernów. Dodatkowy czynnik
stanowiła także słabość wojsk austriackich na Śląsku, gwarantująca – jak się
wydawało – szybki i pewny triumf. Oddziały wierne Marii Teresie szacowano na Śląsku na zaledwie 8 tys., a i to w większości rozmieszczonych w twierdzach wzdłuż Odry, a więc niemogących przeciwstawić się w polu kilkakrotnie silniejszej armii Fryderyka II5.
Początkowo wojska pruskie odnosiły błyskawiczne sukcesy. Dnia 16 grudnia 1740 roku król pruski na czele swych wojsk przekroczył granicę Śląska,
5

s. 290.

Christopher Clark, Preuβen. Aufstieg und Niedergang 1600–1947, München 2008,
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proponując jednocześnie przyznanie Marii Teresie gwarancji zapewniających
jej prawo do innych ziem dziedzicznych. W zamian żądał uznania jego praw
do prowincji śląskiej. Wówczas jeszcze pruski władca oficjalnie swoje żądania
ograniczał tylko do Dolnego i Środkowego Śląska z Wrocławiem. Jednak szybkie zajęcie na przełomie 1740/1741 roku całej prowincji, wraz ze stołecznym
Wrocławiem, zaledwie w ciągu 5 miesięcy, zmieniło pierwotne plany i pretensje Fryderyka II szybko rozciągnęły się na całą prowincję.
Sukces militarny króla Prus przypieczętowany został w zwycięskiej walnej
bitwie z armią austriacką, która pod dowództwem marszałka hrabiego Wilhelma Reinharda von Neipperga wkroczyła z Moraw na Śląsk w 1741 roku, idąc
z pomocą twierdzom w Brzegu i Nysie. Wojska Neipperga zostały pokonane 10
kwietnia 1741 roku w bitwie pod Małujowicami (Mollwitz). Stało się to zresztą nie tyle dzięki ciągle nieujawnionym jeszcze talentom wojskowym Fryderyka II, ile było efektem determinacji stojącego u boku króla wiekowego pruskiego feldmarszałka, hrabiego Kurta Christopha von Schwerina. Maria Teresa zagrożona przez potężną koalicję antyaustriacką, z Bawarią i Francją na czele, zgodziła się jesienią na tajne zawieszenie broni z Prusami, podpisane 9 października 1741 roku w Przydrożu Małym (Klein Schnellendorf ). Wówczas już
ceną Fryderyka II za zachowanie neutralności w wojnie o sukcesję austriacką
był również Górny Śląsk, a granica wschodnia monarchii pruskiej miała przebiegać wzdłuż rzeki Brynicy. Zgoda Marii Teresy na te żądania wynikała z zimnej kalkulacji. Interesy dynastyczne były dla niej ważniejsze od – uważanej za
chwilową – utraty bogatej prowincji. Tymczasowe porozumienie spowodowało
opuszczenie Górnego Śląska przez wojska Neipperga6.
Przerwa w I wojnie śląskiej nie trwała długo. Sukcesy militarne Marii Teresy w Austrii, uzyskane między innymi dzięki ściągnięciu wojsk z frontu na Śląsku, zaniepokoiły na tyle Fryderyka II, że zerwał dopiero co zawarte zawieszenie
broni i ruszył ze Śląska na Czechy, gdzie – już dowodząc osobiście – w bitwie
pod Chotusicami (Chotusitz) rozgromił wojska austriackie, dowodzone przez
Karola Lotaryńskiego. Maria Teresa, dalej walcząca o koronę cesarską dla swego
męża i dla Habsburgów, zmuszona została tym razem do podpisania 1 czerwca
1742 roku preliminariów pokojowych we Wrocławiu, potwierdzonych 28 lipca tegoż roku pokojem w Berlinie, kończącym tzw. I wojnę śląską7.
Carl Grünhagen, Oberschlesiens Sonderstellung in der Geschichte, „Zeitschrift des
Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens” 1903, Bd. 37, s. 111.
7
Hans Schmidt, Zerfall und Untergang des alten Reiches (1648–1806)…, s. 260–262.
6
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Fryderyk II uzyskiwał na mocy pokoju prawie cały upragniony Śląsk – nie
tylko Śląsk Dolny i Środkowy, ale także Hrabstwo Kłodzkie, które było ważne ze względów strategicznych, pozwalało bowiem utrzymywać niezagrożoną komunikację przez przełęcze sudeckie z Czechami. Górny Śląsk został podzielony. Południowe księstwa (cieszyńskie, opawskie, części karniowskiego
i nyskiego) pozostały w rękach Habsburgów. Pozostałe księstwa górnośląskie,
na czele z opolskim i raciborskim, znalazły się w rękach Prus8. Zresztą sam
Górny Śląsk dla Fryderyka II nie miał wówczas większej wartości. W czerwcu 1742 roku Fryderyk II w liście do swojego ministra Heinricha v. Podewilsa, przebywającego wtedy we Wrocławiu, pisał, że „nie chce nic z Górnego Śląska, [bo] to kraj zrujnowany, nie do utrzymania pod względem militarnym, a zamieszkany przez ludzi, do których nigdy nie będę miał zaufania”9.
Żory w momencie wybuchu wielkiego konfliktu militarnego między Austrią a Prusami były już od ponad stulecia miastem cesarskim, ściśle rzecz ujmując – miały samodzielność finansową, polegającą na prawie do ściągania
należności podatkowych od: posiadanych przez miasto gruntów, lasów i stawów, z czynszów, z cła i od uzyskiwanych przez mieszkańców zysków. Miasto mogło także czerpać dochody z należących do niego różnego rodzaju gospodarczych zakładów, w tym przede wszystkim młynów i karczm. Te uprawnienia wynikały z wykupu praw monarszych przez miasto. Król czeski (cesarz niemiecki) pozostawiał sobie tylko regalia jako dochód własny. Dokument taki, podpisany przez cesarza Rudolfa II w 1603 roku, gwarantowali i podpisali również późniejsi władcy. Jako ostatni zrobił to Karol VI Habsburg w 1740 roku10.
Tradycja miasta królewskiego spowodowała, że mieszkańcy Żor, a przede
wszystkim władze miasta, zachowały na początku I wojny śląskiej wierność
Habsburgom. Podobnie zresztą uczyniła większość stanów śląskich. Kiedy
Cesarski Urząd Zwierzchni we Wrocławiu 22 grudnia 1740 roku, a więc
4 dni po wkroczeniu Fryderyka II na Śląsk pod Głogowem, potwierdził wierność stanów śląskich Marii Teresie, w grupie reprezentantów miast znaleźli się także żorzanie. Potem, gdy w obliczu zagrożenia pruskiego na wezwa-

Gabriela Wąs, Dzieje Śląska od 1526 do 1806 roku, [w:] Historia Śląska, red.
Marek Czapliński, Wrocław 2002, s. 191.
9
Carl Grünhagen, Oberschlesiens Sonderstellung in der Geschichte…, s. 114.
10
Augustyn Weltzel, Historia miasta Żory na Górnym Śląsku, Żory 1888, tłum.
polskie, Żory 1997 [dalej: HMŻ], s. 78.
8
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nie ówczesnego austriackiego starosty generalnego Karola Józefa Erdmanna
hrabiego Henckla i barona Donnersmarcka zwołano niezwłocznie na dzień
9 stycznia 1741 roku delegatów wszystkich stanów do Wrocławia, także nie
zabrakło reprezentantów Żor. Burmistrz Żor George Hallatsch znalazł się –
wśród 9 wojskowych, 5 prałatów i 15 rycerzy – w gronie mieszczan z kilku miast górnośląskich: burmistrza Opola Christiana Rolcke, Franza Ignatza
Morawca z Raciborza, Franza Foltka z Gliwic i Antona Hoffmanna z Prudnika. W podniosłej atmosferze, po nabożeństwie odprawionym w intencji
zmarłego cesarza Karola VI, wszyscy potwierdzili wówczas ponownie wierność domowi habsburskiemu i królowej Marii Teresie, deklarując „majątek
i własną krew” w obronie jej praw. Zobowiązanie miało także charakter bardziej praktyczny. Obiecano królowej udzielenie pożyczki w wysokości 50 tys.
florenów11. Szlachta śląska zobowiązała się ponadto skierować 2 700 chłopów
pańszczyźnianych dla rozbudowy twierdzy w Brzegu, mającej powstrzymać
ekspansję Fryderyka II na Górny Śląsk i dalej na Morawy12.
Te zobowiązania szybko jednak poszły w niepamięć, a wierność Habsburgom musiała ustąpić trzeźwej kalkulacji w obliczu szybkiego marszu wojsk
pruskich na południowy wschód, w kierunku Górnego Śląska. Regimenty Fryderyka II zajmowały kolejne miasta śląskie, z Wrocławiem na czele,
bez walki. Twierdze zamykano zaś w pierścieniu oblężenia, znając słabość zarówno uzbrojenia, jak i wyszkolenia austriackich załóg fortecznych. Dla Żor
prawdziwa wojna rozpoczęła się na dobre właśnie wówczas, a więc wiosną
1741 roku, w momencie pojawienia się w okolicy miasta wojsk pruskich.
Fryderyk II podążał właśnie naprzeciw armii von Neipperga. Po bitwie pod
Małujowicami padła także twierdza brzeska. Wówczas wojska pruskie rozpoczęły dość niemrawo przygotowywać się do oblężenia twierdzy nyskiej.
Konwencja w Przydrożu Małym i zajęcie bez walki twierdzy nyskiej stały się powodem poszukiwania przez różne pruskie oddziały znajdujące się
pod dowództwem feldmarszałka von Schwerina miejsc na leża zimowe, ponieważ tym razem starano się unikać uciążliwych walk w okresie zimowym,
szczególnie trudnych dla kawalerii pozbawionej możliwości łatwego pozyskania furażu. Pomocy można było już wtedy żądać od miast górnośląskich
1 floren – odpowiednik złotego dukata o pierwotnej wadze około 3,5 gramów
złota, był wart około 60 krajcarów (w tym czasie jeszcze w parytecie srebra około
1–1,6 grama).
12
HMŻ, s. 101–102.
11
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legalnie, ponieważ uzyskano wstępną zgodę Marii Teresy na oddanie Śląska. Zadanie zorganizowania pobytu wojsk pruskich na Śląsku na koszt jego
mieszkańców przejął na siebie istniejący do końca wojny, nowy tymczasowy urząd pruski – Generalny Polowo-Wojenny Komisariat (General-FeldKriegs-Commissariat), na czele którego stanął najpierw Karl Franz von Reinhardt, a potem Ludwig Wilhelm von Münchow13.
Komisariat Wojenny rozpoznał, jakie są możliwości finansowe i możliwości zaopatrzenia w poszczególnych miastach śląskich. Już we wrześniu nakazano przedstawić magistratom miejskim rachunki za ostatnie 20 lat, by oszacować i zrewidować ich dochody. Na tej podstawie określono liczebność oddziałów przeznaczonych do kwaterunku14. Nakładane na miasta obciążenia
nie spotkały się, oczywiście, z aplauzem ich mieszkańców. Już sam pobyt obcych wojsk w pobliżu nie zapowiadał niczego dobrego. Doświadczenia z wojny trzydziestoletniej, oparte na dobrze zapamiętanych rujnujących miasta
przemarszach wojsk szwedzkich i cesarskich, zawsze połączonych z rabunkiem, pozostawały na Śląsku bardzo żywe. I co równie istotne – w 1741 roku
miasta nie były przygotowane na nadzwyczajne wydatki. Król pruski nie zamierzał jednak ustępować, tym bardziej że zbliżała się nowa kampania wojenna. Stany księstw górnośląskich próbowały oponować przeciwko ciężarom, jakie na nie narzucono, uznając, że jest to przekreślenie solennych obietnic złożonych przez Fryderyka II w momencie wkraczania na Śląsk. Deklarował on wtedy dotrzymanie wszystkich praw i przywilejów stanów. Pertraktacje nie przyniosły jednak zmiany stanowiska władz pruskich. Spotykano się
w sprawie kwaterunków kilkakrotnie: 22 października w Raciborzu, 30 października w Opawie i 13 listopada w Klisinie koło Głubczyc15. Jednak król
swoje żądania wyegzekwował z konsekwencją, na którą pozwalały mu warunki de facto okupacji wojskowej Śląska. Nie zważał więc na żadne protesty.
Nie odwołał się do zgromadzeń stanowych, które pozbawione uprawnień stanowiących wprawdzie przetrwały, ale już tylko symbolizowały dawną samodzielność stanów śląskich. Zamiast tymczasowego wojskowego Komisariatu wprowadził szybko podporządkowany tylko sobie zarząd kameralny. Dnia
25 listopada 1741 roku rozkazem monarchy powołano w ten sposób do życia odrębną instytucję administracji królewskiej – Kamerę Wojenno-Domi13
14
15

Benno Nietsche, Historia miasta Gliwice, tłum. polskie, Gliwice 2011, s. 157.
Ibidem.
HMŻ, s. 103.
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nialną (Kriegs- und Domänen Kammer). Żory trafiły pod jurysdykcję Kamery we Wrocławiu (druga istniała w Głogowie). Tej instytucji podporządkowano magistrat żorski zarówno w sprawach finansowych, między innymi ściągania podatków, zaopatrzenia wojska oraz w kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego poprzez wykonywanie królewskich zarządzeń policyjnych, jak i personalnych. Na stałe utworzono także ekspozyturę wrocławskiej Kamery w Tarnowskich Górach. Stamtąd od tej pory płynęły dyspozycje dla administracji
żorskiej16.
Szczegółowe decyzje o wysokości obciążenia podatkami i kosztami kwaterunku poszczególnych miast przekazał burmistrzom feldmarszałek von
Schwerin za pośrednictwem powołanych w międzyczasie starostów ziemskich
(landratów). Instrukcje otrzymał także burmistrz Żor Georg Hallatsch17.
Ponieważ na Śląsku Fryderyk II zamierzał utrzymywać oddziały liczące około 30 tys. żołnierzy, obciążenia były duże. Żory należały do tych miast, które odczuły to najboleśniej, gdyż główny wysiłek pobytu oddziałów pruskich
miały ponieść miasta akcyzowe. Na ich terenie zlokalizowano garnizony i wyznaczono stałe miejsca postojów podczas przemarszów. Często jednak zdarzało się, że koszty kwaterunku w przemarszach ponosiły również miasta nie akcyzowe, a nawet większe wsie18.
W ten sposób jesienią 1741 roku w Żorach oraz w okolicznych miejscowościach rozlokowano oddziały pruskie. W samym mieście, a także w Bytomiu i Pszczynie, stacjonowali w tym okresie dragoni należący do regimentu generała pułkownika Karla Friedricha von Posadowsky’ego, który wówczas dowodził pierwszym pułkiem dragonów pruskich (Dragoner-Regiment
Nr. 1), utworzonym jeszcze w 1689 roku19. Był to pułk bardzo znany w pruskiej armii. Sam ich dowódca, pochodzący z Brandenburgii, po służbie garnizonowej w elitarnych pułkach kirasjerów, już w czasie wojny śląskiej najpierw
wyróżnił się skutecznym wymuszeniem na Wrocławiu tzw. układu o neutralności, pozwalającego wkroczyć do stolicy Śląska oddziałom pruskim bez walki,

Benno Nietsche, Historia miasta Gliwice…, s. 158.
W 1741 roku Śląsk podzielono na powiaty, na których czele stanęli landracistarostowie, zmianę rozpoczęto wdrażać jednak dopiero rok później.
18
Carl Grünhagen, Die Einrichtung des Militärwesens in Schlesien bei dem Beginne der
preuβischen Herrschaft, „Zeitschrift für Geschichte und Alterthum Schlesiens” 1889,
Bd. 23, s. 4.
19
HMŻ, s. 102.
16
17
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a potem w bitwie pod Małujowicami z sukcesem dowodził lewym skrzydłem
wojsk pruskich20.
Po zerwaniu rozejmu i ponownym rozpoczęciu działań wojennych na spotkaniu w Koźlu 30 stycznia 1742 roku starosta zapowiedział ponowne wkroczenie do Żor wyznaczonych oddziałów pruskich i pozostawienie ich tam
na kwaterunek. Dnia 2 lutego 1742 roku21 do Żor wkroczyły szwadrony
dość wyjątkowego pruskiego pułku ułanów (Ulanen-Regiment). Należeli do niego kawalerzyści zrekrutowani na terenie Polski po zawarciu umowy między królem Prus a elektorem saskim i jednocześnie królem Polski
Augustem III Wettynem. Do 1743 roku tym regimentem dowodził pułkownik Georg Christoph von Natzmer, a jego zastępcą był Paweł Józef Małachowski (Paul Joseph Malachow von Malachowski), który urodził się wprawdzie w Polsce, ale od najmłodszych lat był na służbie elektora saskiego, a później, od 1742 roku, króla Prus. Pułk ułanów przekształcono w 1743 roku
w 4. Pułk Huzarów (Husaren-Regiment Nr. 4), a Małachowski w stopniu
generała-lejtnanta w 1746 roku został jego dowódcą, którym pozostał aż do
końca wojny siedmioletniej. Właśnie dwa szwadrony tego pułku ułanów,
jeszcze przed wspomnianymi przekształceniami, stacjonowały w 1742 roku
na leżach zimowych w Żorach22.
Zimą nie zakończyły się jednak nakładane na miasto w trakcie toczącej
się nadal wojny ciężary. Regularnie pod przywództwem starosty ziemskiego odbywały się zebrania, na których magistraty dowiadywały się, jakie są
ich zobowiązania wobec wojska (11 kwietnia 1742 roku w Koźlu; 9 lipca
tegoż roku w Toszku; 22 sierpnia i 22 listopada 1742 roku oraz 11 marca
1743 roku ponownie w Koźlu). Nie na wszystkich zebraniach Żory były reprezentowane. Na niektóre z nich burmistrz Hallatsch nie przyjeżdżał. Nie
uchroniło to jednak miasta przed kolejnymi kontrybucjami. Niektóre z nich
zanotował Augustyn Weltzel. Pokazują one skalę wyzysku miast: 11 kwietnia 1742 roku dla oddziałów pruskich rozlokowanych wówczas w Racibo-

Biographisches Lexikon aller Helden und Militärpersonen, welche sich in preuβischen
Diensten verdient gemacht haben, Bd. 3, Berlin 1790, s. 478.
21
HMŻ, s. 103.
22
Malachowski, Paul Joseph von, von Ernst Friedländer, [in:] Allgemeine Deutsche Biographie,
hg. von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaft, Bd.
20 (1884), s. 128–129 http://de.wikisource.org/w/index.php?title=ADB:Malachowski._
Paul_Joseph_von&oldid=1681389 [data dostępu: 29.08.2012].
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rzu i Opawie zadysponowano oddanie 16 tys. korców23 żyta, 30 tys. korców
owsa, 16 tys. cetnarów24 siana, 2 tys. kop słomy. Na pokrycie tych i innych
kosztów miasto musiało pożyczyć aż 1 tys. florenów. Dnia 22 sierpnia tego
samego roku ponownie zatwierdzono na spotkaniu burmistrzów oddanie bliżej nieokreślonej kolejnej „dużej sumy” pieniędzy, które miały zostać przekazane na rozbudowę twierdz w Nysie i Koźlu. Szczególnie rozbudowa tej
pierwszej była bardzo intensywna i pochłaniała wiele środków finansowych.
Fryderyk II uważał twierdzę nyską za kluczową dla prowadzenia wojny z Austrią na Górnym Śląsku. Chciał w niej umieścić główne magazyny wojskowe. W latach 1742–1744 prowadzono w niej intensywne prace fortyfikacyjne i budowlane, szczególnie w zachodniej części, gdzie na dawnych przedmieściach powstała nowa dzielnica zwana „miastem Fryderyka” (Friedrichstadt),
włączona w pas fortyfikacji. Oprócz modernizacji umocnień zbudowano także nowy fort – Prusy (Preuβen)25. W Koźlu z kolei nie udało się zakończyć prac
przed wybuchem II wojny śląskiej. Nie zdążono wyposażyć wznoszonych fortyfikacji w nową artylerię, co przyczyniło się do szybkiego zdobycia twierdzy
przez Austriaków w 1745 roku. Mimo to rozpoczęte prace pochłaniały znaczne
sumy, które zmuszone były pokrywać głównie górnośląskie miasta akcyzowe26.
Posiadanie statusu miasta królewskiego i akcyzowego (na Górnym Śląsku
oprócz Żor taki status miały: Opole, Racibórz, Prudnik, Gliwice, Koźle, Głogówek i Krapkowice) nie niosło za sobą jednak wyłącznie negatywnych konsekwencji. Żory poza płaceniem specjalnego podatku akcyzowego utrzymały
w zamian – w momencie zakończenia wojny – resztki samorządu miejskiego27.
Podpisanie pokoju w Berlinie stworzyło podstawy do normalizacji sytuacji
politycznej i rozstrzygnęło magistratowi żorskiemu dylemat wierności suzerenowi, którym od tej pory był już tylko pruski władca. Wszystkie stany śląskie
złożyły wówczas hołd lenny królowi pruskiemu. Wcześniej, w 1741 roku,
zrobiły to tylko we Wrocławiu stany dolnośląskie. Po wezwaniu miast akcyzoKorzec (niem Scheffel) – miara objętości, używana w Prusach, licząca około
55 litrów.
24
Cetnar (niem. Zentner) – jednostka ciężaru, używana do połowy XIX wieku
w Prusach, odpowiadająca ciężarowi około 51 kilogramów.
25
Patrycjusz Malicki, Twierdze śląskie 1740–1806, [w:] „Wojna twierdz” na Śląsku
1806–1807 w świetle pamiętników, oprac. Patrycjusz Malicki, Jarosław Szymański, Gliwice 2008, s. 225–227; Carl Grünhagen, Die Einrichtung des Militärwesens…, s. 24.
26
Carl Grünhagen, Die Einrichtung des Militärwesens…, s. 26.
27
HMŻ, s. 103.
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wych przez radcę wojennego Franza von Götza ustalono na zebraniu 11 marca 1743 roku w Koźlu warunki uznania zwierzchności monarchy pruskiego
na Górnym Śląsku. Dnia 18 marca 1743 roku w Nysie hołd stanów górnośląskich przyjął w imieniu króla generał Heinrich Karl von der Marwitz. Ten
akt ostatecznie zadecydował o przekształceniu Żor w miasto pruskie28.

II wojna śląska (1744–1745)
Pokój berliński nie na długo zahamował ekspansjonistyczne plany Fryderyka II. Już dwa lata później wojna wybuchła na nowo, ponieważ pruski monarcha obawiał się zawarcia sojuszu austriacko-saksońskiego i utraty
Śląska. W pierwszym roku trwania II wojny wojska pruskie bezskutecznie
próbowały zająć Czechy. Losy kampanii rozstrzygnęły się w 1745 roku, kiedy w odwecie na Śląsk wkroczyły oddziały austriackie i saksońskie pod dowództwem księcia Karola Lotaryńskiego. Do
rozstrzygającej bitwy doszło pod Dobromierzem (Hohenfriedberg). Król Prus odniósł
w niej 4 czerwca 1745 roku błyskotliwe zwycięstwo i przy niewielkich stratach własnych
pokonał przeciwnika. Późniejsze zwycięstwo
nad armią saksońską w bitwie pod Kesseldorf umożliwiło ponowne podpisanie pokoju austriacko-pruskiego w Dreźnie 25 grudnia 1745 roku. Potwierdzał on ustalenia poprzedniego pokoju berlińskiego29.
Początkowe zaangażowanie Prus w Czechach podczas II wojny śląskiej umożliwiło Austriakom podejście od strony Moraw
na Górny Śląsk, co oznaczało powrót walk
Książe Esterházy de Galanth
na ten teren, aczkolwiek mających niezbyt
wielkie znaczenie dla losów całej wojny. Pojawiły się jednak nowe ciężary wynikające z kwaterunku i przemieszczania się wojsk obydwu stron. Najbardziej
dali się tym razem we znaki mieszczanom żorskim nie Prusacy, ale wierni MaIbidem.
Stanisław Salmonowicz, Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, Poznań 1987,
s. 242–243.
28
29

20   |

rii Teresie Węgrzy, podchodzący aż pod Żory i w końcu listopada zajmujący
opuszczoną przez wycofujące się wojska pruskie twierdzę w Koźlu oraz miasta Wodzisław i Racibórz, a w grudniu Opole. Węgierskimi oddziałami kawalerii dowodzili Rudolph hrabia Pálffy (dowódca cesarskiego pułku huzarów
– Károlyi-Husaren) oraz książę Esterházy. W tym drugim przypadku chodzi
zapewne o feldmarszałka Paula Antona księcia Esterházy de Galantha, dowodzącego wówczas także pułkiem huzarów (Anton-Esterházy-Husaren). Był to
dowódca wojskowy nietypowy, a zarazem interesujący jak na warunki XVIII
wieku. Wyróżniał się pośród żołdaków i oficerów tej epoki, poświęcających
się wyłącznie służbie wojskowej i nieposiadających szerszych zainteresowań
humanistycznych. Po zakończeniu kariery w armii austriackiej, rozpoczętej
bezpośrednio po wkroczeniu na Śląsk jeszcze w 1741 roku, i po wycofaniu się
z czynnej służby wojskowej Esterházy poświęcił się mecenatowi kulturalnemu. Na swoim dworze zatrudnił między innymi Josepha Haydna jako zastępcę kapelmistrza, przyczyniając się do jego późniejszej wielkiej kariery na dworach europejskich. Był również zaangażowany w działalność charytatywną30.
Mimo kontrofensywy Fryderyka II, prowadzonej od stycznia 1745 roku,
Żory pozostały na długo miejscem stacjonowania huzarów węgierskich.
Powrót wojsk pruskich do miasta nastąpił dopiero po bitwie pod Dobromierzem31.

Wojna siedmioletnia (1757–1763)
Po pokoju drezdeńskim nastał dłuższy okres spokoju. Nowa wojna – o największym zasięgu – wybuchła dopiero 11 lat później. Tym razem nie chodziło
już tylko o Śląsk. Sytuacja polityczna Prus była wówczas o wiele bardziej niekorzystna niż w latach 1740–1745. Maria Teresa cierpliwie budowała przez
kilkanaście lat wielki sojusz antypruski, który po przyciągnięciu do montowanej przez Wiedeń koalicji Francji i Rosji wydawał się gwarantować sukces militarny, a w ślad za tym odzyskanie utraconej prowincji śląskiej. Prusy mogły liczyć w nowym konflikcie militarnym tylko na Anglię, ale w przypadku działań wojennych w Europie Środkowej pomoc Londynu ograniczała się wyłącznie do wsparcia finansowego. Tym razem wojna – jak pisze trafVotivtafel eines Esterházy Husaren, http://de.esterhazy.net/index.php/Votiftafel
[data dostępu: 31.08.2012].
31
HMŻ, s. 109.
30
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nie historyk dziejów Prus Christopher Clark – miała toczyć się nie o Śląsk,
ale o przyszłość Prus32.
Dzięki znacznie silniejszej niż w 1740 roku armii pruskiej (liczącej około
160 tys. żołnierzy) Fryderyk przez pierwsze dwa lata ponownie odnosił sukcesy na polach bitew. Nikt się tego nie spodziewał, biorąc pod uwagę dysproporcję sił po obydwu stronach. Koalicja antypruska z mozołem koncentrowała swoje siły, co pozwalało pruskiemu władcy na uzyskanie szeregu spektakularnych sukcesów. W 1756 roku Fryderyk II odniósł zwycięstwo nad
Saksończykami pod Lowosicami (Lovosic, Lobositz), a rok później – mimo
kolejnego pruskiego niepowodzenia podczas wyprawy na Czechy i nieudanej próby zajęcia Pragi (klęska 18 czerwca 1757 roku pod Kolinem) – jesień
stała znowu pod znakiem błyskotliwych zwycięstw Fryderyka II: 5 listopada 1757 roku pod Rossbach z wojskami francuskimi, a już miesiąc później,
5 grudnia, na Śląsku pod Lutynią (Leuthen) z Austriakami33.
Przewaga liczebna sprzymierzonych ostatecznie jednak musiała – mimo
niewątpliwego olbrzymiego talentu militarnego i dyplomatycznego Fryderyka II – zadecydować o losach wojny. Już w kolejnym roku, po nierozstrzygniętej bitwie pod Sarbinowem (Zorndorf ) 25 sierpnia 1758 roku, tym razem z Rosjanami, i mimo niezdecydowania Austriaków, niepotrafiących wykorzystać sukcesu osiągniętego 14 października tego samego roku w bitwie
pod Hochkirch, król Prus musiał zacząć wycofywać się ze Śląska. Wojska rosyjskie zaatakowały jego Królestwo w Prusach Wschodnich i na Pomorzu,
docierając aż do Brandenburgii. Próba odzyskania inicjatywy militarnej zakończyła się sromotną klęską wojsk pruskich z połączonymi armiami rosyjską i austriacką, poniesioną 12 sierpnia 1759 roku w bitwie pod Kunowicami (Kunersdorf ). Cała monarchia pruska zachwiała się wówczas w posadach. Fryderyk II popadł po bitwie w głęboką depresję, licząc się z koniecznością abdykacji, a może nawet rozważając możliwość samobójstwa. Ostatecznie o uratowaniu Prus zadecydował brak zdecydowania sprzymierzonych.
Rosja, wyczerpana przedłużającą się wojną, nie zdecydowała się konsekwentnie kontynuować wojny w Brandenburgii, co umożliwiło Fryderykowi zgromadzenie nowych sił i ponowne pokonanie Austriaków w bitwie pod Torgau. Późniejsza, nagła zmiana na tronie rosyjskim, odejście nieprzejednanej
przeciwniczki Fryderyka II, cesarzowej Elżbiety I, spowodowało, że jej na32
33

Christopher Clark, Preuβen. Aufstieg und Niedergang 1600–1947…, s. 239.
Stanisław Salmonowicz, Prusy. Dzieje państwa…, s. 248–254.
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stępca, z kolei admirator talentów pruskiego władcy, Piotr III, podjął decyzję o wycofaniu się z wojny. Osamotniona Austria nie była w stanie doprowadzić kampanii do zwycięskiego końca, co otworzyło drogę do rokowań pokojowych w 1762 roku i podpisania 15 lutego 1763 roku pokoju w Hubertusburgu, który de facto pozostawiał granice na Śląsku w stanie sprzed rozpoczęcia wojny34. Niespodziewany finał wojny siedmioletniej i sukces Fryderyka II
od tej pory na całym Śląsku, także w Żorach, stał się fundamentem mitu gloryfikującego potęgę monarchii Hohenzollernów, który umocniono po wojnach w XIX wieku i po zjednoczeniu Niemiec. Z perspektywy XX stulecia
zapomniano o cenie, jaką ponieśli mieszkańcy Górnego Śląska za to krwawe
zwycięstwo.
Po wybuchu wojny siedmioletniej Austriacy wkroczyli na Górny Śląsk
w 1757 roku, znajdując nawet początkowo życzliwe przyjęcie wśród przeważających tutaj katolików35. Częściowo już uporządkowany pruski system administracyjny na Śląsku po I wojnie śląskiej, z twardymi, ale jasno określonymi zobowiązaniami na rzecz państwa, legł wówczas w gruzach. Borykające
się zarówno z brakiem pieniędzy, jak i z koniecznością stałego utrzymywania
w polu kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy państwo pruskie prowadziło – w momentach odzyskiwania nawet chwilowej kontroli nad poszczególnymi powiatami górnośląskimi – dość chaotyczną i w istocie rabunkową politykę ściągania należnych bądź wymyślanych naprędce wierzytelności. Oprócz stałych
obciążeń pojawiły się z tego powodu wysuwane przez lokalnych dowódców,
wydumane żądania finansowe. Oblężony w Koźlu generał major Christoph
Friedrich von Lattorf, dowódca słynnego z poprzednich wojen 11. Pułku Piechoty (Infanterie Regiment Nr. 11), za tzw. koszty ubezpieczenia przeciwpożarowego zażądał od Żor specjalnego zabezpieczenia finansowego, które wycenił na 1 045 talarów36. Miasto nie miało tej sporej gotówki i musiało zadłużyć się, biorąc pożyczkę od żony rotmistrza – Anny Marii von Rumpf.
Ta metoda pozwoliła pruskiemu dowódcy doczekać odsieczy w 1758 roku37.
Dopiero później okazało się, że Żory nie były w stanie spłacić kolejnych rat

Ibidem, s. 256–260.
Gabriela Wąs, Dzieje Śląska…, s. 230.
36
Talar – srebrna moneta pruska o wadze około 16 g, w tym okresie o wartości
24 groszy (288 fenigów).
37
Christoph Friedrich von Lattorf, http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/2305501
[data dostępu: 30.08.2012].
34
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pożyczki i w następstwie miasto zadłużało się coraz bardziej. Zobowiązania wobec żony pruskiego oficera
magistrat żorski, przy dużym wysiłku finansowym, uregulował dopiero parę lat po zakończeniu wojny,
w 1771 roku38.
Nie należy się dziwić, że takie
metody pruskich dowódców spowodowały, iż z nadzieją witano
wkraczających do miasta Austriaków. Początkowa sympatia szybko jednak wygasła, kiedy okazało
się, że nie zamierzają oni poprzestać na zajęciu Górnego Śląska, ale
chcą także ukarać mieszczan odpowiedzialnych za współpracę z Prusakami. Utrata dokumentów miejskich pozwala przywołać tylko parę
Feldmarszałkek Leopold Joseph von Daun
szczegółów, które zachowały się wyłącznie dzięki dziełu Augustyna Weltzla. Wiemy od niego o wkroczeniu do
Żor wojsk austriackich po bitwie pod Kunowicami w atmosferze dalekiej
od entuzjazmu. Powrót Austriaków miał charakter wręcz dramatyczny. Ich
pierwszą ofiarą padł były burmistrz, Jan Wacław Łoziński, który już z nadania pruskiego zrobił lokalną karierę, zostając w 1756 roku raciborskim senatorem. Pochwycili go żołdacy i dla przykładu, przywiązanego do konia, zawlekli do dowódcy korpusu. Podczas całego tego incydentu był prawdopodobnie bity pod pretekstem nienadążania za koniem. Z powodu odniesionych obrażeń i ran zmarł na początku października 1759 roku39.
Głównym problemem miasta były jednak – tak jak w poprzednich latach – nie pojedyncze przypadki represji ze strony, nie zawsze karnych, oddziałów austriackich, zresztą częściowo zmuszonych sposobem prowadzenia
wojny do wybierania furażu i pożywienia z obszarów, na których stacjonowały, ale olbrzymie koszty powtarzających się austriackich kontrybucji wojen38
39

HMŻ, s. 124.
Ibidem, s. 123.

24   |

nych, nakładanych na miasto. Nie odbywało się to za jakimkolwiek porozumieniem z magistratem. Wyznaczano je w sposób nieskoordynowany, zupełnie samowolnie, przez aktualnie przebywających na danym terenie dowódców wojskowych. Obawa przed grabieżą stawała się powodem do wyrażania zgody przez magistrat na te bezprawne żądania. Sytuacja powtarzała się
stale podczas pobytu w Żorach i w okolicach wojsk austriackich – od marca
1760 roku do maja 1762 roku40.
W końcowym etapie wojny w 1762 roku Fryderyk II na Górny Śląsk wysłał generała Paula von Wernera, który miał wyprzeć Austriaków na Morawy. Mogło to jednak nastąpić dopiero po zmianie na tronie rosyjskim. Generał Werner próbował wówczas wykonać ten plan i zmusić do opuszczenia
Górnego Śląska przez pułki austriackie znajdujące się pod dowództwem feldmarszałka Leopolda Josepha von Dauna. Punktem oparcia pruskiego generała było Koźle. W maju oddziały pod dowództwem generała Wernera dotarły najpierw pod Żory i Racibórz, a potem wkroczyły za Austriakami na Morawy. Prusacy zagrożeni zostali jednak wtedy odcięciem od swojej bazy zaopatrzeniowej, czyli od Koźla. Werner zmuszony był wobec tego w czerwcu
do powrotu na Górny Śląsk przez Żory i Gliwice. Zawieszenie broni podpisano na górnośląskim froncie 17 listopada, co pozwoliło huzarom generała
Wernera na już stałe wkroczenie do nadgranicznego Raciborza41.
Kiedy w 1763 roku kończyła się wojna siedmioletnia, Żory powracały
po dwóch latach przerwy do Królestwa Prus. Zmiany administracyjne, które nastąpiły, spowodowały, że znajdowały się już w nowej strukturze powiatowej. Dawny podział Śląska na księstwa i wolne państwa stanowe, z jednoczesną reprezentacją stanową, stracił znaczenie. Dla władz miasta od tej pory
ważne były decyzje absolutystycznej monarchii, w której władzę sprawował
za pomocą dekretów król pruski i podporządkowane mu instytucje państwowe, w przypadku Śląska – osobne ministerstwo dla spraw Śląska oraz Kamera wrocławska. Nie oznaczało to jednak przekreślenia podziałów stanowych.
W 1742 roku wprowadzono na całym Śląsku podział na powiaty (Kreise),
na których czele jako reprezentanci królewskiej władzy stali landraci (starostowie). W większości przypadków funkcje te, szczególnie na wschodzie pruskiej monarchii, sprawowali miejscowi feudałowie. To zapewniało swego rodzaju równowagę ustrojową, pełnię władzy królewskiej, której nie ogranicza40
41
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ły stanowe przedstawicielstwa, a jednocześnie zachowanie podziału wynikającego z feudalnej przeszłości, gdy status chłopa i mieszczanina nadal wyznaczał
termin „poddany” (Untertan). Wprawdzie sytuacja mieszczaństwa, w tym
przypadku mieszkańców Żor, była w tym względzie lepsza od położenia chłopów (przede wszystkim mieli wolność osobistą, także możliwość wyboru zawodu, w części wpływ na gospodarkę miejską), jednak w sensie politycznym
ich status był podobny – całkowicie zostali pozbawieni możliwości oddziaływania zarówno na lokalne, jak i tym bardziej prowincjonalne bądź państwowe decyzje. Te ostatnie zresztą z pewnością ich nie interesowały, natomiast możliwością wpływu na finanse miasta, na sposób zarządzania jego infrastrukturą, możliwości rozwojowe co najmniej najbogatsza część mieszkańców była żywotnie zainteresowana. To, że sytuacja pod tym względem może
ulec zmianie na korzyść, wynikało z oddziaływania całkowicie nowego czynnika, który wprowadzało państwo pruskie, a mianowicie nadrzędności prawa nad władzą. W praktyce bywało różnie, ale sama zasada, że norma prawna jest ważniejsza nawet od woli władcy, zaczęła wpływać na inne rozumienie państwa – już nie jako terytorium pozostające osobistą własnością monarchy, ale jako państwa prawa (Rechtsstaat). Ten czynnik prawno-państwowy – tak bardzo różniący dawną monarchię habsburską od pruskiej – w dłuższej perspektywie okazał się zdecydowanie ważniejszy aniżeli zwycięstwa Fryderyka II, którego później w historii Niemiec nazwano „Wielkim”. Żory trafiając do pruskiej części Śląska stawały się od tej pory beneficjentem tej cywilizacyjnej przemiany, która doprowadzona została do końca dopiero po reformach w pierwszej połowie XIX wieku.

Pod rządami Fryderyka II i Fryderyka Wilhelma II
(1763–1806)
Zmiany administracyjne
Władze pruskie zajmując Śląsk, nie miały z góry zaplanowanej koncepcji
zarządzania nową prowincją. Zmiany nastąpiły dość nagle, a trwałość wyznaczonych pokojem berlińskim granic była w pierwszych latach niepewna. Powodowało to kierowanie się często doraźnym interesem. Dopiero z biegiem
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lat sytuacja uległa unormowaniu. Szczególnie po wojnie siedmioletniej pruskie struktury państwowe umocniły się na Śląsku.
Sytuacji centralistycznie nastawionej administracji pruskiej nie ułatwiały nie do końca uporządkowane austriackie prawa nadane miastu. Prawa
i obowiązki mieszczan żorskich rozrzucone były w czasach habsburskich między wieloma edyktami cesarskimi i przywilejami stanowymi. W Żorach dokumenty te przechowywano starannie w miejskiej kancelarii aż do pożaru
na początku XIX wieku. Kiedy w przeddzień wojny siedmioletniej zwrócono
się do magistratu żorskiego z pytaniem, jakie prawa są podstawą zarządzania
miastem, burmistrz wymieniał kolejno:
czeskie prawa miejskie, ziemską ordynację księstwa opolsko-raciborskiego z 1562
roku, edykty cesarskie z 1528 roku oraz
saskie prawo karne42. Nie były to z pewnością jednak wszystkie zarządzenia, które
należały do tego korpusu praw nabytych.
Wystarczy wspomnieć brak w tym spisie
edyktów Rudolfa II i Karola VI dotyczących uprawnień podatkowych. Wszystkie te akty z pewnością nie tworzyły spójnego systemu prawa miejskiego. Stanowiły raczej chaotycznie zebrany zbiór decyzji, wyrażanych zazwyczaj w postaci zapisanej woli monarchy. Tradycja spowodowała jednak, że wraz z mijającymi stuleciami
te zapisy traktowano jako materialne, aczkolwiek do końca nie sformalizowane, praMinister Śląska - Karl George
wo miejskie.
Heinrich von Hoym
W Prusach – w odróżnieniu od monarchii habsburskiej – miasta na przełomie wieków XVII i XVIII utraciły
już większość przywilejów, a ich obowiązki zostały formalnie zapisane. Przyspieszenie tego procesu nastąpiło jeszcze przed wstąpieniem na tron Fryderyka II, kiedy porządek miejski wprowadzony w 1714 roku przez pierwszego króla w Prusach, Fryderyka I, odebrał magistratom uprawnienie tworzenia
samodzielnie budżetu miasta i zlecał to zadanie urzędnikom państwowym.
42
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Fryderyk II kontynuował tylko centralistyczną praktykę swoich poprzedników na tronie, odbierając miastom resztę pozostałych im uprawnień sądowych i przenosząc je na sądy królewskie oraz odbierając magistratom prawo
do swobodnego obrotu nieruchomościami bez zgody królewskiego urzędu43.
Fryderyk II rozpoczynając zmiany administracyjne na Śląsku szedł śladem
gotowych już rozwiązań, jakie istniały w Prusach. Najpierw bezwzględnie zlikwidował austriackie urzędy, nie zważając na wcześniejsze własne gwarancje.
Już w 1741 roku zaprzestał zwoływania przedstawicieli stanowych do Wrocławia, a 25 października zakomunikował to oficjalnie, likwidując dotychczasową reprezentację stanów śląskich – conventus publicus. Po podpisaniu rozejmu po I wojnie śląskiej z Austrią oraz uzyskaniu wstępnego potwierdzenia
praw do Dolnego i Środkowego Śląska stworzył w listopadzie Kamery wojenno-dominialne we Wrocławiu i Głogowie. Ich zadaniem było także zarządzanie miastami, w tym: ustalanie i zbieranie podatków, zaopatrzenie wojsk,
zarządzanie domenami, nadzór nad magistratami i regaliami oraz nad policją
krajową. Na czele Kamer stał – od marca 1742 roku – minister Śląska. Jego
oficjalny tytuł brzmiał początkowo „Tajny Rzeczywisty Państwowy i Wojenny Minister” (Wirklicher Geheimer Etats- und Kriegsminister). Nie podlegał on berlińskiemu Generalnemu Dyrektorium, ale bezpośrednio królowi.
Kamery składały się z mianowanych przez króla: landratów (34 we Wrocławiu i 16 w Głogowie) oraz radców podatkowych (Steuerräte) – 4 we Wrocławiu i 3 w Głogowie44. Urzędnicy ci byli wybierani przede wszystkim spośród
byłych oficerów, co jednocześnie w ówczesnych Prusach oznaczało, że należeli do stanu szlacheckiego. Radcy posiadali do pomocy urzędników: deputowanych – do kontroli rachunków, fizyka – lekarza krajowego, poborcę podatkowego i kontrolera finansów. Żory i Gliwice znajdowały się w VII departamencie Kamery wrocławskiej, której podlegały dwa typy miast: należące
do szlachty miasta prywatne oraz miasta królewskie, będące własnością króla. Na Górnym Śląsku miastami królewskimi były: Gliwice, Prudnik, Opole,
Racibórz i właśnie Żory. Radcy wojenni i podatkowi departamentu VII mieli siedzibę w Tarnowskich Górach. Listę tych urzędników, którym w latach
1744–1806 podlegały Żory, prezentuje tabela 1.45
Christopher Clark, Preuβen. Aufstieg und Niedergang 1600–1947…, s. 182.
Kazimierz Orzechowski, Historia ustroju Śląska 1202–1740, Wrocław 2005,
s. 232–234.
45
HMŻ, s. 103–104.
43
44

28   |
Tabela 1. Lista radców wojennych (Kriegsräte), którym podlegał magistrat Żor
w latach 1744–1815

Lata urzędowania
1744–1751
1752–1770
1775–1790
1790–1795
1796–1810
1810–1815

Imię i nazwisko
Johann Heinrich von Wasmer
Karl Wilhelm Eger
Friedrich Gustav von Walspeck
Georg Leopold von Reisewic
Paul Jakub von Below
kpt. v. Taubadel

Źródło: Augustyn Weltzel, Historia miasta Żory na Górnym Śląsku, Żory 1888,
tłum. polskie, Żory 1997, s. 104–105.

Administracyjnie Żory znalazły się w powiecie raciborskim, w którym pozostały do 1818 roku (potem przyłączono je do powiatu rybnickiego). Kolejnych landratów powiatu raciborskiego prezentuje tabela 2.
Tabela 2. Landraci powiatu raciborskiego 1742–181546

Lata urzędowania

Imię i nazwisko

1743–1758

Carl Josef Schimonsky

1759–1763

Carl Erdmann Franz von Lichnowsky46

1765–1798

Johann Heinrich von Wrochem

1798–1816

Gustav Gottlob von Wrochem

Źródło: Augustyn Weltzel, Historia miasta Żory na Górnym Śląsku, Żory 1888,
tłum. polskie, Żory 1997, s. 105.

Władze pruskie wprowadziły także nowy system zarządzania sądami
w prowincji śląskiej. Patentem królewskim z 15 stycznia 1742 roku powołano do życia sądy najwyższe – regencje sądowe (Oberamtsregierungen) we
Wrocławiu i Głogowie. Regencje były sądami pierwszej instancji dla osób

W okresie stacjonowania w powiecie wojsk austriackich w latach 1760–1762
pozbawiony urzędu. Jego miejsce zajął wówczas Joseph Matthias von Lippa. Landrat
Carl Erdmann von Lichnowsky, [in:] Rolf Straubel, Biographisches Handbuch der preuβischen
Verwaltungs und Justizbeamten 1740–1806/1815, Bd. 1: Biographien A–L, München 2009,
s. 573.
46
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niepodlegających sądom dominialnym, a więc dla szlachty i magistratów
miast królewskich, takich jak Żory. Były też jednocześnie sądami apelacyjnymi przy odwołaniu od wyroku sądu niższej instancji. Najwyższym trybunałem odwoławczym pozostawał berliński Wyższy Tajny Trybunał47. Dla Górnego Śląska, a więc także dla magistratu Żor, od 9 lutego 1744 roku utworzono trzecią, nową regencję w Opolu (w 1756 roku przeniesiono ją do Brzegu, a w 1817 roku do Raciborza). W 1780 roku regencja górnośląska uzyskała nazwę „Naczelny Sąd Krajowy”48.

Miasto garnizonowe
Zmiana systemu poboru rekruta na Śląsku była – obok zmian administracyjnych – jedną z pierwszych reform władz pruskich. Z racji wielkiej roli, jaką
w państwie pruskim odgrywała armia, te przekształcenia w sposób zasadniczy wpłynęły na życie miasta. Dnia 20 listopada 1741 roku na obszarze prowincji śląskiej rozpoczęto wprowadzanie tzw. kantonalnego systemu rekrutacji49. Wdrożony jeszcze przez ojca Fryderyka II polegał na tworzeniu w podzielonym na kantony wojskowe państwie tzw. list kantonalnych, na których znajdowali się wszyscy młodzi mężczyźni, głównie chłopi. W razie potrzeby powiększano listy również o nazwiska mieszczan z najbiedniejszych
warstw. W momencie podjęcia werbunku o poborze decydował oficer werbunkowy, który kierował poborowego wyznaczonego z listy do pułku, gdzie
ten podlegał szkoleniu wojskowemu. Duża część przeszkolonych wracała potem do swoich domów, powoływana jednak była co pewien czas na ćwiczenia
wojskowe, a mobilizowana w okresie wojny. Tylko mniejsza część służących
w pułkach poborowych pozostawała w wojsku na stałe. Ci stawali się w rzeczywistości żołnierzami zawodowymi, niekiedy uzyskującymi z czasem stopnie podoficerskie. Synów szlacheckich obowiązywał bez wyjątku system szkolenia oficerskiego w szkołach kadetów50.

Kazimierz Orzechowski, Historia ustroju Śląska…, s. 235; Zbigniew Kiereś,
Sławomira Krupa, Mirosław Węcki, Z dziejów Temidy na Górnym Śląsku. Źródła do dziejów wymiaru sprawiedliwości od XV do XX wieku w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach, Katowice 2008, s. 21.
48
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49
Kazimierz Orzechowski, Historia ustroju Śląska…, s. 232.
50
Stanisław Salmonowicz, Prusy. Dzieje państwa…, s. 210–211.
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W czasach wojen śląskich powstała także sieć miast garnizonowych, do tej
pory nieznana na Śląsku. Pułki pruskie rekrutowane przez oficera werbunkowego do początków XVIII wieku miały zazwyczaj przypadkowe miejsca stacjonowania, wynikające z aktualnych potrzeb państwowych. Ustalenie stałych miejsc zakwaterowania i z czasem budowa w nich koszar spowodowały,
że wojsko zaczynało odgrywać dużą rolę w życiu miast wyznaczonych na kwaterunek. Przede wszystkim żołnierze i oficerowie stawali się – z racji specyficznego systemu zaopatrywania w artykuły spożywcze – klientami miejscowych
kupców. Żołnierze wszystkich kompanii, a tym bardziej oficerowie prowadzili coś na kształt samodzielnego systemu zaopatrzenia w czasach pokojowych,
a więc osobiście lub przez podoficerów z poszczególnych kompanii kupowali
towary żywnościowe na miejskich targowiskach. W czasach wolnych od służby żołnierze pracowali zarobkowo w mieście. Niekiedy pracę podejmowały
również rodziny podoficerów i oficerów, szczególnie w królewskich manufakturach włókienniczych. Powodowało to powolne włączanie oficerów i podoficerów do stanu mieszczańskiego51.
Nie znamy dokładnie, bo nie zachowały się takie źródła, wszystkich pododdziałów stacjonujących – krócej lub dłużej – w XVIII wieku w Żorach. Tylko o niektórych z nich zachowały się niepełne informacje. Na Śląsku w czasie wojen Fryderyka II przebywały przede wszystkim pułki piechoty, ale zimą
do miast kierowano także pułki kawalerii, szczególnie huzarów. Na Dolnym
Śląsku byli to najpierw „czarni”52, a na Śląsku Środkowym i Górnym „zieloni” oraz „brązowi” huzarzy. Kiedy kończyła się I wojna śląska w 1742 roku,
król pruski na Śląsku pozostawił na stałe 4 pułki huzarów: 1., 3., 4. i 6. Ten
ostatni, dowodzony przez Isidora von Hoditza, został rozlokowany na Górnym Śląsku. Po wojnie siedmioletniej dowództwo 6. Pułku Huzarów umieszczono w Gliwicach, a jego szwadrony lub ich części w latach 1763–1806 były
rozlokowane w: Pszczynie, Mikołowie, Strzelcach Opolskich, Ujeździe, Bytomiu, Wodzisławiu, Lublińcu, Rybniku i Pyskowicach53.
W czasie wojny siedmioletniej szwadron 6. Pułku Huzarów (Husarenregiment Nr. 6) znalazł się w Żorach, wzmiankowany jako szwadron huzarów
Paula von Wernera, który wówczas był dowódcą tego regimentu. Pułk załoChristopher Clark, Preuβen. Aufstieg und Niedergang 1600–1947…, s. 184–185.
Nazwy pochodziły od koloru kurtek kawalerzystów.
53
Hugo Sommer, Preussische militärische Standorte im Posener Lande, in Westpreuβen
und Oberschlesien, Posen 1933, s. 78–80, 88–89.
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Pamiątkowy medal wybity na cześć Paula von Wernera

żony jeszcze w czasie I wojny śląskiej zwany był potocznie „brązowymi huzarami” albo „kapucynami” (Kapuziner). Nazwa pochodziła od brązowego koloru mundurów przypominających także kolor habitów. Najpierw taki kolor mundurów mieli huzarzy von Schillego (1. Schlesische Husarenregiment
Nr. 6), ponieważ mundury uszyto im z materiałów przeznaczonych pierwotnie na habity, znalezionych w śląskich konwentach. Potem tak umundurowano również 6. Pułk Huzarów Wernera. W czasie wojny siedmioletniej „brązowi” huzarzy szczególnie odznaczyli się w czasie bitwy pod Pragą w maju
1757 roku, kiedy na lewym skrzydle udało im się utrzymać szyk, mimo atakujących ich kilku pułków austriackich. Wtedy zaczęto nazywać ich w armii
pruskiej „rzeźnikami” (Fleischhacker)54. W XVIII wieku pułk był dowodzony kolejno przez: Isidora von Hoditza (1742), a potem: Carla Gustava von
Soldana (1743), Ludwiga Antona von Wechmara (1743–1746), Paula von
Wernera (1757–1785), Johanna Benedikta von Grölinga (1785–1791), Ericha Magnusa von Wolffradta (1791–1799) i Ludwiga Schimmelfenniga von
der Oye (1799–1806). Kiedy szwadron tego pułku pojawił się na stałe w Żorach, dowodzący regimentem Johann Paul von Werner miał już za sobą długą służbę. Najpierw walczył w wojsku cesarskim, ale w 1750 roku zdecydował się na przejście na służbę pruską55. Felczer z szwadronu huzarów – Georg
Woelcke – potem został komendantem żorskiej policji. Wbrew potocznym przekonaniom nie była to wówczas funkcja zbyt dochodowa. Skromna

Ibidem, s. 88–89.
Bernhard v. Poten, Werner, Paul von, [in:] Allgemeine Biographie, hg. von der Historischen Kommission der Bayerischen Akademie der Wissenschaft, Bd. 42 (1897), s. 63–66.
http://de.wikisource.org/windex.php?title=ADB:Werner_Paul_von&oldid=1688162
[data dostępu: 1.09.2012].
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„wartownia” dla policjantów mieściła się prawdopodobnie w budynku częściowo drewnianym, obklejonym gliną, a nie murowanym. Dla Woelckego,
jak i dla innych oficerów pułku, czas pokoju oznaczał więc raczej degradację
aniżeli awans służbowy i finansowy56.
W Żorach jako mieście garnizonowym mieszkały także rodziny żołnierzy.
Żołdy żołnierzy, co najmniej tych, którzy nie dysponowali własnym majątkiem, a więc przede wszystkim podoficerów, były bardzo mizerne. Dlatego kobiety w tych rodzinach, a nierzadko nawet dzieci często decydowały się na podjęcie pracy najemnej, w Żorach przede wszystkim przy przędzeniu wełny57.
W Prusach nie była to jakaś wyjątkowa sytuacja. W czasach pokoju zdarzało się to dość powszechnie w wielu miastach garnizonowych. Dochodziło nawet do tego, że żołnierze z miejscowych garnizonów żebrali na ulicach miasta58.
Przed końcem istnienia garnizonu żorskiego w 1787 roku w mieście stacjonował szwadron należący do pułku „brązowych” huzarów, liczący: 6 oficerów, 12 podoficerów i 87 żołnierzy. Regiment dowodzony był wówczas przez
Johanna Benedikta von Grölinga. Szwadronem w mieście dowodził major
von Bieberstein. Żołnierze tego pułku, rozlokowani także w innych miastach,
stanowili w drugiej połowie XVIII wieku jeden z podstawowych oddziałów
wojskowych na Górnym Śląsku, obok pułku huzarów von Koeszegy’ego,
3 pułków kirasjerów i jednego pułku piechoty59.
W latach 90. (ostatnie dane pochodzą z 1795 roku) miasto opuściły stale
do tej pory tutaj stacjonujące od wojny siedmioletniej pruskie oddziały. Według danych z 1791 roku nie było już w Żorach żadnych jednostek garnizonowych, chociaż Weltzel sugeruje jako moment likwidacji żorskiego garnizonu datę o 4 lata późniejszą (możliwe, że w międzyczasie regularne oddziały
przebywały w mieście już tylko epizodycznie). Opuszczenie miasta przez wojsko spowodowało teraz, w czasie pokoju – paradoksalnie, biorąc pod uwagę wcześniejsze, wojenne doświadczenia, kiedy stacjonowanie wojsk oznaczało finansową katastrofę – znaczące obniżenie dochodów. Przede wszystkim
spadały zamówienia w miejscowych kramach i sklepach, a także u rzemieślników. W pierwszym roku bez stacjonowania w Żorach wojska szacowano,

HMŻ, s. 124–125.
Ibidem, s. 129.
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Christopher Clark, Preuβen. Aufstieg und Niedergang 1600–1947…, s. 185.
59
Generalne Tabele statystyczne Śląska 1787 roku, oprac. Tadeusz Ładogórski, Wrocław 1954, tabela IV, s. 109.
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że miasto traciło z tego powodu 600 talarów miesięcznie. Jeszcze gorzej było kilka lat później, kiedy
w ogóle wojsko nie pojawiało się w mieście, nawet
na krótko. Dochód ze sprzedaży wódki tak wówczas spadł, że arenda płacona z tego tytułu obniżyła się aż o 200 talarów.

Miasto i jego władze
Włączenie Żor do państwa pruskiego oznaczało także radykalne zmiany w zarządzaniu miastem.
Do tej pory, w czasach habsburskich, za całość
spraw komunalnych odpowiadali wybierana przez
żorskich mieszczan rada (4–5 rajców) i burmistrz.
Ten ostatni był zaś odpowiedzialny przed władcą
za zarządzanie wszystkimi sprawami w mieście. Zapewniało to Żorom w czasie panowania Habsburgów spory zakres samorządowej samodzielności, Grafika okolicznościowa
z okazji obchodów 700-lecia
aczkolwiek pod kontrolą urzędnika króla czeskiego
założenia miasta
(zazwyczaj zarazem cesarza niemieckiego)60.
Obraz miasta w XVIII wieku można dość dokładnie odtworzyć, na podstawie zarówno ówczesnych opisów, jak i zachowanego planu Żor. Początków
panowania pruskiego dotyczy dość dokładny opis sporządzony już po zakończeniu dwóch pierwszych wojen śląskich, pochodzący z Urbarza z 1750 roku,
szczegółowo cytowanego przez Weltzla. Miasto było wówczas tylko częściowo zabudowane. W obszarze murów miejskich znajdowało się 145 budynków drewnianych. W tym okresie drewniane konstrukcje zrębowe budynków
były wypierane przez konstrukcje ryglowe (drewniano-gliniane). Na szkielecie z pionowych słupów połączonych ukośnie belkami (rygiel) tworzono kraty
wypełniane albo słomą, albo żerdziami oblepionymi gliną (szachulec) lub gliną zmieszaną z sieczką (ryglówka). Dachy krokwiowe były najczęściej dwuspadowe. Nadal zdarzały się dachy kryte schodkowo słomą, ale coraz częściej pojawiały się dachy pokryte trzciną i gontem drewnianym. Prawie jedną trzecią
powierzchni nadającej się do zabudowy miasta, wyznaczonej miejskimi muraIdzi Panic, Żory pod rządami Przemyślidów i Habsburgów. Z badań nad historią miasta w latach 1327–1742, Żory 2002, s. 126–130.
60
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mi (70 parceli), stanowiły puste działki. Miasto dzieliło się na dwie części: miasto i przedmieścia dolne oraz górne. Na obu przedmieściach było około 70 budynków. Zajmowały one obszar bardzo duży, prawie połowę wielkości ówczesnych Żor. Ten podział, który powinny wyraźnie wyznaczać mury, nie do końca był jednak w wyglądzie zewnętrznym wyraźny, ponieważ miejskie obwarowania, niekompletne, otaczały tylko dwie trzecie terenu. Wjazd do Żor odbywał się przez dwie murowane bramy, obok których usytuowano małe pomieszczenia dla stróżów miejskich, a w czasach pruskich dla pisarzy miejskich
pobierających opłaty. Punktem centralnym miasta był rynek. Znajdowały się
na nim nieliczne murowane budynki oraz instytucje miejskie, przede wszystkim ratusz z usytuowaną na dole salą obrad magistratu i registraturą, wysyłającą i odbierająca dokumenty oraz opłaty. Pod wieżą ratuszową ze starego aresztu
z czasów habsburskich stworzono warsztat dla rusznikarzy pracujących na potrzeby miasta i miejscowego garnizonu. Obok sali obrad usytuowano nowy
areszt i kancelarię, gdzie notariusz i kancelista sporządzali dokumenty miejskie.
Zimą w tej samej sali odbywały się posiedzenia zarządu. Przed ratuszem stała
drewniana waga miejska z wzorami odważników. Drugim murowanym budynkiem miejskim był kościół parafialny z wieżą i zegarem wybijającym godziny
dwoma dzwonkami. Przy kościele znajdowało się skromne probostwo (2 pokoje i jedna izba dla służby oraz – w momencie tworzenia opisu do Urbarza –
zrujnowana stajnia). Do probostwa należała także szkoła, która znajdowała się
na miejscowym cmentarzu. Przy
szkole mieszkał nauczyciel (rektor). Przy cmentarzu była także
organistówka. Wikary mieszkał
w osobnym budynku drewnianym przy kościele. Dysponował
jednym pokojem i komorą. Ówczesny proboszcz, ks. Gotfried
Leopold Schimoński, miał jeszcze mieszkanie prywatne, składające się z 2 pokoi i strychu. Do
miasta należały znajdujące się
przy rynku budynki komunalne:
jeden z nich – jak na ówczesne
warunki Żor bardzo wystawny,
Autoportret Friedricha Bernharda Wernera. murowany – przeznaczony był
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Weduta Żor autorstwa Wernera

dla dowódcy garnizonu żorskiego, czyli rotmistrza w pułku „brązowych” huzarów von Wernera, z kolei drugi, skromny, drewniany – dla najemcy gorzelni61.
Wygląd miasta po wojnie siedmioletniej jeszcze dokładniej można prześledzić na podstawie jednej z wedut Friedricha Bernharda Wernera z 1766 roku,
przechowywanej w Bibliotece Uniwersytetu we Wrocławiu. W centralnym
punkcie, na pustym czworokątnym rynku widnieje murowany ratusz z wieżą, obok którego stoi zapewne miejska waga. Wyraźnie widać brak obwałowań miejskich w części północnej, gdzie znajduje się przy murze kościół parafialny z wieżą i obok probostwo. Przy murze południowym jest tzw. mały kościół (Klein Kirche). Miasto ma tylko dwie bramy – na zachodzie Bramę Górną (Das Obere Thor) z wiodącą do niej drogą prowadzącą do dwóch budynków strażników i na wschodzie podobną Bramę Dolną (Nieder Thor). Żory podzielone są na kwartały przecinającymi się prostopadle ulicami – dwiema łączącymi równoleżnikowo obie bramy i dwiema prowadzącymi południkowo
od kościoła farnego i probostwa przez rynek do obwałowań południowych.
Największe skupiska domów znajdują się w okolicy rynku i kościoła parafialnego oraz wzdłuż murów miejskich na południowym wschodzie miasta. Na pozostałym obszarze widać niezabudowane parcele, a także ogródki obok domów
na obrzeżach miasta. W dołączonym do weduty tekście Werner zawarł skromny opis miejscowości. Wymienił między innymi najważniejszych urzędników
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miasta w latach 60. XVIII wieku, co ułatwia rekonstrukcję ich ówczesnych
funkcji62.
Miasto posiadało wówczas już swój oficjalny herb. Za najstarszy uważano
ten z 1761 roku. Na dwóch polach – niebieskim i czerwonym – umieszczono
po obydwu stronach miecz i pół orła63.
Od momentu przejęcia Żor przez Prusy w miejsce dość dużego miejskiego
samorządu pojawiła się scentralizowana i stale kontrolująca miasto władza królewska. Urzędy pruskie działały zgodnie z zasadami absolutystycznej monarchii. Kontrola państwa nad żorskim magistratem stała się w ten sposób o wiele bardziej skuteczna. Swobodę działalności władz miejskich ograniczono wieloma szczegółowymi dekretami wydawanymi zarówno przez króla, jak i w jego
imieniu przez pruskich urzędników. Dla Żor najważniejszy był opracowany
15 grudnia 1744 roku przez wrocławską Kamerę regulamin prac zarządu (magistratu) miasta. Od tej pory zarówno wyznaczony na głównego zarządcę miasta (burmistrza) urzędnik, nazywany „konsul dirigens”, jak i jego zastępca (prokonsul) oraz członkowie zarządu: rajca senior i pozostali rajcowie – wszyscy
z określonymi zakresami czynności – musieli być przed podjęciem obowiązków
zatwierdzeni przez Kamerę pruską. Kandydaci na poszczególne urzędy mieli spełniać określone kryteria. Konsul i prokonsul musiał mieć doświadczenie
w sprawach gospodarczych. Sekretarz miał znać prawo oraz „dobrze i pięknie
pisać”. Wszyscy bezwzględnie musieli znać język niemiecki. W przypadku rezygnacji któregoś z urzędników miejskich radca wojenny mógł zaproponować
samodzielnie nową osobę, bez pytania pozostałych rajców o zgodę. Pełnienie
urzędów miejskich było płatne z kasy miejskiej. Konsul dirigens uzyskiwał 200
talarów rocznie, komornik odpowiedzialny za finanse – 94 talary, naczelnik
policji – 100 talarów, notariusz – 108 talarów, kancelista – 60 talarów. Każdy
z członków magistratu żorskiego (w okresie fryderycjańskim byli to: burmistrz,
rajca senior, 2 rajców, skarbnik i wójt64) uzyskiwał zazwyczaj jeszcze prawo do
kierowania jakimś urzędem miejskim, który przynosił nieraz spore dodatkowe

Oddział Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, Friedrich Bernhard Werner, Silesia in Compendio seu Topographia das ist Praesentatio und Beschreibung des Herzogthums Schlesiens […], Pars I: 1750–1800 (rękopis), s. 78–80.
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dochody. Zebrania zarządu miały odbywać się – według tego edyktu – dwa razy
w tygodniu (w poniedziałki i piątki), a za spóźnienia lub nieobecność przewidywano niewielkie kary (4 lub 8 groszy), które po wpłaceniu miały być przeznaczane na pomoc dla ubogich65.
Pod koniec XVIII wieku ukonstytuował się w ten sposób stale uzupełniany
5-osobowy skład magistratu, składający się z: burmistrza (konsul dirigens, Bürgermeister), notariusza, 2 rajców będących członkami zarządu miasta i wspomnianego specjalnego rajcy odpowiedzialnego za bezpieczeństwo, w tym za
policję i za bezpieczeństwo przeciwpożarowe (Feuerbürgermeister)66. Ten ostatni
urząd nabrał specjalnego znaczenia w miastach pruskich. Mimo przynależności
do zarządu miejskiego tzw. rajca policyjny w miastach akcyzowych – na podstawie zarządzenia z 1754 roku – informował bezpośrednio władze o wszystkich
wydarzeniach w mieście. Niekiedy więc jego znaczenie było nawet większe niż
formalnie jego zwierzchnika – burmistrza67.
W tabeli 3. zestawiono listę burmistrzów żorskich w XVIII wieku.
Tabela 3. Lista burmistrzów (konsul dirigens) w latach 1740–1808
Lata urzędowania

Imię i nazwisko

1740–1743

Georg Hallatsch

1744–1755

Jan Lazenski (Jan Wacław Łaczyński)

1755–1756

Franz Ferdinand Frysztacki

1756–1761

Johann Josef Noski

1761–1763

Franz Zaitz

1763–1771

Michael Ludwig Croisy-Bernard

1771–1775

Andreas Bromboszcz

1775–1782

Josef Ernst z Pisarzowic i Kamiennej

1782–1785

Johann Friedrich von der Bach

1785

August von Werner

1785–1793

Josef Nepomuk von Nos

1794–1808

Otto Siegmund von Skopp

Źródło: Augustyn Weltzel, Historia miasta Żory na Górnym Śląsku, Żory 1888,
tłum. polskie, Żory 1997.
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Zgodnie z przyjętym regulaminem nowi urzędnicy miejscy musieli być
przed objęciem swych obowiązków najpierw zatwierdzeni przez wrocławską Kamerę, co nie zawsze ograniczało się do prostej rejestracji. Po odejściu
ostatniego burmistrza z czasów austriackich, Georga Hallatscha, nowy zarząd reprezentowali: Jan Lazenski (Jan Wacław Łaczyński) jako konsul dirigens, Georg Hallatsch jako prokonsul i komendant policji oraz 4 rajców,
którzy dotrwali do czasów wojny siedmioletniej: Anton Trembla (po jego
śmierci w grudniu 1744 roku do grona rajców przyjęto Franza Ferdinanda
Frysztackiego), Christof Constantin Jaskula (zmarł w 1757 roku), Gotfried
Makosz (zmarł w 1758 roku), Wenzel Hubstyk oraz rajca senior i jednocześnie miejski pisarz i notariusz, poborca akcyzy i poczmistrz Sigismund Anton
Rauer (po jego śmierci w 1749 roku zastąpił go Heinrich Queckbörner, który
zmarł w 1763 roku i zarazem był odpowiedzialny za policję w mieście). Nowym sekretarzem i członkiem magistratu został w 1786 roku Johann Anton
Steblicki z Mikołowa, który w Żorach założył własne gospodarstwo68. Po tych
pierwszych nominacjach skarbnikiem z głosem decydującym w sprawach finansowych został Franz Ferdinand Frysztacki69.
Kolejna zmiana na stanowisku burmistrza nastąpiła jeszcze w czasie wojny
siedmioletniej. Od 1 września 1755 roku Lazenskiego (przeniesionego do Raciborza) zastąpił dotychczasowy skarbnik Franz Ferdinand Frysztacki. Był katolikiem. Pochodził z Żor, gdzie urodził się w 1709 roku i należał do miejscowego
cechu sukienników, a zajmował się nie tylko produkcją, ale także sprzedażą sukna70. Na urzędzie nie pozostał długo, bo już rok później – decyzją wrocławskiej
Kamery – zastąpił go Johann Josef Noski. Ten ostatni pochodził z Gór koło
Niemodlina. W 1742 roku został mianowany burmistrzem Raciborza. W mieście tym pozostał aż do osiągnięcia wieku emerytalnego w 1754 roku. Dwa
lata później powołano go na urząd burmistrza Żor71. Weltzel pewnie się pomylił, podając, że Noski urodził się w roku 1676 w Pradze, ponieważ w chwili obejmowania urzędu w Żorach, po przekazaniu urzędu burmistrza Raciborza, miałby 78 lat72.
Zajęcie miasta przez Austriaków spowodowało kolejną zmianę na stanowi-
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sku burmistrza. Po śmierci Noskiego objął je w 1761 roku Franz Zaitz73. Jednak powrót Prusaków i zakończenie wojny siedmioletniej ponownie spowodowało mianowanie przez wrocławską Kamerę jej kandydata, którym został Michael Ludwig Croisy-Bernard, pozostający na tym stanowisku do 1771 roku74.
Później urząd burmistrza piastował – przez 4 lata, do swojej śmierci w wieku
84 lat – miejscowy szynkarz, Andreas Bromboszcz75.
Zakończenie wojen śląskich i transformacje wynikające z przyczyn naturalnych (śmierć rajców) spowodowały kolejne zmiany na stanowiskach członków
zarządu miasta i na stanowiskach urzędniczych. W 1770 roku senatorem, a zarazem notariuszem i naczelnikiem poczty został przedstawiciel nowej grupy napływających z Brandenburgii pruskich urzędników – Bernard Friedrich Hicwedel (Hitzwedel). Był wykształconym doktorem praw, ewangelikiem. Wcześniej
zajmował stanowisko sekretarza miejskiego w Gliwicach76. Wyznanie nie było
jednak kryterium decydującym we fryderycjańskich Prusach. Sam król deklarował tolerancję religijną, co potwierdzają częściowo nominacje także w Żorach. Decydującą rolę odgrywała wierność monarsze. Z tego powodu nie może
dziwić fakt, że w tym samym roku co Hicwedela na stanowisko rajcy i komornika mianowano również Wenzla Langfortha, katolika, urodzonego w Morawskiej Ostrawie, będącego producentem mydła. Po nominacji Langforth osiadł
na stałe w Żorach. Ożenił się z miejscową mieszczką Cathariną z domu Hubsztyk. Małżeństwo to miało zresztą typowy dla tych czasów charakter kontraktu ekonomicznego, ojciec Cathariny był bowiem także producentem mydła77.
W końcu XVIII wieku zmiany na stanowisku burmistrza w Żorach następowały bardzo często, co wynikało z polityki traktowania urzędów miejskich
w Prusach jako rodzaju synekury, którą król obdarzał głównie swych byłych
oficerów. Po śmierci Bromboszcza zastąpił go Josef Ernst, posiadający dobra
w Pisarzowicach i Kamiennej. Urodził się w Brzegu. Był wykształconym protestantem po studiach na znanym ze swojego teologicznego fakultetu Uniwersytecie w Halle. Jego mianowanie stanowiło nagrodę za wierną służbę, między
innymi na stanowisku syndyka we Wrocławiu78. Po jego śmierci w 1782 roku
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nowym konsulem dirigens został Johann Friedrich von der Bach (z Potoka?).
Urodził się w Spandau. Był także ewangelikiem i emerytowanym oficerem. Służył pod dowództwem Ernsta Heinricha von Gillerna jako kapitan 6. Batalionu Grenadierów z Nysy79. Podobny charakter miała również nominacja kolejnego burmistrza, którym w 1785 roku został porucznik August von Werner,
pan na Szałszy, Ziemięcicach i Bujakowie, oficer pułku „brązowych” huzarów, dowodzonych wówczas przez Johanna Benedikta von Grölinga. W praktyce porucznik Werner nie pełnił jednak tego urzędu. Stale zastępował go
przez parę miesięcy inny porucznik – Josef Nepomuk von Nos, pochodzący
ze Stanowic koło Raciborza. Ten drugi był również byłym oficerem z tego samego pułku „brązowych” huzarów, ale dowodzonego przez Ericha Magnusa
von Wolffradta, następcę Grölinga, pochodzącego ze szwedzkiej rodziny szlacheckiej w służbie pruskiej. Oficjalnie pełnoprawnym burmistrzem Nos został – w porównaniu ze swoimi poprzednikami – jako bardzo młody człowiek, miał bowiem dopiero 38 lat. Wycofał się wtedy ze służby wojskowej.
Postanowił na stałe osiąść w Żorach. Ożenił się ze szlachcianką ze znanego na Śląsku rodu Strachwitzów – Marie Eleonore von Strachwitz80. Ostatnim z tej plejady byłych pruskich oficerów na stanowisku burmistrza Żor był
mianowany w 1794 roku po śmierci von Nosa, pochodzący z Głogowa, porucznik dragonów Otto Zygmunt von Skopp, który służył – jak podaje Weltzel – w regimencie „von Vossa”. Nie udało się ustalić, o jaki regiment dragonów chodzi. Brak danych o takim dowódcy w tym okresie. Możliwe, że
był to pułk pod dowództwem Friedricha Leopolda von Bosse (Dragonenregiment Nr. 11). Skopp również na stałe osiadł w Żorach. Tu też urodziła się
jego córka ze związku z Joanną Amalią, szlachcianką pochodzącą ze znanego
rodu hrabiów Henckel von Donnersmarck81.
O ważniejszych decyzjach magistratu, w tym szczególnie zobowiązaniach
finansowych dotyczących wszystkich mieszkańców Żor, w praktyce powiadamiano mieszkańców, a właściwie tylko posesjonatów, właścicieli domów,
zwołując spotkania w ratuszu. Odbywało się to w sposób dość spektakularny. W mieście odzywały się wówczas dzwony. Po wojnach dźwięk ten budził
jednak taką trwogę poprzez skojarzenia z niebezpieczeństwem nadejścia wroga lub zagrożenia pożarem, że zdecydowano się po 1763 roku na zarzucenie
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tego dawnego obyczaju i wysyłano od tej pory do wszystkich domów specjalnego posłańca. Zgromadzenie właścicieli nie miało żadnych uprawnień stanowiących. Wysłuchiwało tylko wiadomości o podjętych przez zarząd działaniach i o decyzjach władz królewskich.
Władze miasta były zajęte głównie problemami finansowymi. Poświęcano im posiedzenia zarządu oraz większość korespondencji prowadzonej zarówno z wrocławską Kamerą, jak i z radcą wojennym w Tarnowskich Górach. Z częściowo tylko zachowanych danych wynika, że kilka lat po zakończeniu wojny siedmioletniej (w 1769 roku) miasto nadal cierpiało z powodu
dotkliwych strat poniesionych w czasach wojen śląskich. Przede wszystkim
było zadłużone na 3 048 talarów. Spłata musiała się odbywać przy znacznie
niższych dochodach stałych: z dzierżawy gorzelni spadek sięgał 222 talarów
rocznie, z opłat za używanie stawów – 12 talarów, z opłat na wadze miejskiej
– 105 talarów (tu przede wszystkim nie ze względu na zniszczenia wojenne,
ale mniejszy obrót handlowy i uzyskanie praw do wprowadzenia wag urzędowych przez wszystkie okoliczne miasta), z wyszynku wina – 55 talarów82.
Trzeba przyznać, że na pomoc miastu przyszły – chociaż częściowo – władze pruskie, aczkolwiek zarazem kosztem większych obciążeń mieszczan żorskich. Nowe podatki lub daniny przekazywano teraz nie państwu, ale znajdującemu się w potrzebie miastu. Radca wojenny w 1773 roku zgodził się
na wiele tego typu nadzwyczajnych działań: dochody uzyskiwane ze sprzedaży bydła miały być przez 3 lata przekazywane do kasy miejskiej, zboże miało
być dostarczane do miasta bezpłatnie, zgodzono się także na sprzedaż drewna z lasu w Kleszczowie (Klischczow). Ta wieś należała do miasta. U schyłku XVIII wieku były w niej: 3 młyny, 16 gospodarstw bauerskich, 12 gospodarstw zagrodniczych, a resztę stanowili chałupnicy. Całą wieś zamieszkiwało
149 mieszkańców83. Dodatkowy dochód przyniosło też sprzedanie Kleszczowowi miejskiego lasu Zamoście w 1782 roku za 1000 guldenów84.
Mimo tych nadzwyczajnych opłat nie potrafiono wyrównać budżetu miasta i spłacać regularnie rocznej raty długu zaciągniętego w czasie wojny. Wynosiła ona w 1773 roku 622 talary. Kamera zaoferowała wówczas pożyczkę w wysokości 3 000 talarów na 12 lat przy korzystnym oprocentowaniu 6%. Gwarantem spłaty były żorskie cechy, które podpisały listy dłużne w imieniu swo82
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ich członków, zapewniając swoim majątkiem oddanie całej sumy85. Dopiero
te działania unormowały sytuację pod koniec panowania Fryderyka II (król
Prus zmarł w 1786 roku). Według sprawozdania z 1787 roku finanse miasta
nie były już obciążone wojennym długiem. Uzyskiwano zaś regularne i stałe wpływy, które w tym roku wynosiły 1 467 talarów. Pośród górnośląskich
miast Żory ustępowały pod tym względem tylko: Prudnikowi (11 914,25 talara), Głubczycom (5 506 talarów), Raciborzowi (4 326,5 talara), Gliwicom
(3 495,5 talara), Opolu (2 976 talarów), Głogówkowi (2 693,25 talara), Koźlu
(2 160 talarów), a wyprzedzały: Bytom, Pszczynę, Rybnik, Wodzisław, Mikołów i Tarnowskie Góry86. W tym samym 1787 roku odprowadzono dla państwa 947 talarów podatku akcyzowego. Z tytułu kosztów ponoszonych na garnizon wojskowy wykazywano obciążenie w wysokości 933 talarów87.
Możliwości modernizacji infrastruktury miejskiej pojawiły się dopiero
po zakończeniu wojny siedmioletniej i spłacie zadłużenia. Wcześniej, wobec
intensywności działań wojskowych oraz olbrzymich obciążeń fiskalnych, nie
było to możliwe, oprócz wprowadzenia koniecznych dla zapewnienia podstawowego bezpieczeństwa inwestycji, takich jak: utwardzanie drewnianymi
balami sprowadzanymi z miejscowego lasu rozjeżdżonych ulic miejskich, renowacja i czyszczenie stawów miejskich, zakup koniecznych dla zabezpieczenia przeciwpożarowego urządzeń. W 1763 roku okazało się, że opóźnienia ze
względu na zamarcie w praktyce inwestycji miejskich są olbrzymie. Dotyczyło to zresztą nie tylko Żor, ale wszystkich miast górnośląskich, o czym w swoich raportach wizytacyjnych dla króla z objazdu prowincji śląskiej pisał minister do spraw Śląska od 1755 roku – Ernst Wilhelm von Schlabrendorf. Konieczne były inwestycje w wielu dziedzinach jednocześnie. W tym okresie co
prawda nie udało się dokonać w mieście jakichś rewolucyjnych zmian, ale od
lat 60. stopniowo następowały powolne przekształcenia infrastruktury miejskiej. Przysłużył się temu przede wszystkim burmistrz Michał Ludwik Croisy-Bernard. Usunął poza miasto pomieszczenie, w którym do tej pory przygotowywano do tkania len. Te prace stanowiły spore zagrożenie, ponieważ odpady powstające w toku produkcji składowano obok, co mogło wywołać trudny do opanowania pożar. Croisy-Bernard starał się także zrewitalizować, chociaż częściowo, centrum miasta wokół rynku: umocnił grożącą zawaleniem
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wieżę ratuszową (w 1770 roku pokryto ją od nowa dachem i pomalowano
na czerwono), odbudował zniszczone mosty (w 1765 roku zbudowano także nowy most murowany o długości 48 łokci88 przy Bramie Dolnej), wzniósł
słodownię w miejskim browarze, budynek straży pożarnej, wzmocnił podmurówki bram miejskich. Do niego należała także decyzja, by zarzucić tradycyjne utwardzanie drewnem ulic miejskich. Nakazał zastosowanie znacznie efektywniejszej metody wysypywania piasku pochłaniającego wodę, a na to kładzenie dla utwardzenia żużla pozyskiwanego z miejscowych hut. Ta ostatnia
zmiana nie do końca się jednak udała. Tak wzmacniana nawierzchnia sprzyjała – kiedy nie było opadów deszczu – wzniecaniu tumanów brudnego kurzu.
Zaplanowano wówczas wyłożenie głównych ulic kamieniem. Z tego powodu
zatrudniono geodetę, który miał wymierzyć powierzchnię miasta i sporządzić
konieczne do tego mapy. Tymczasowo zaś w latach 80. wrócono do kładzenia na ulicach drewnianych bali. Dopiero w 1799 roku powtórnie zdecydowano o ostatecznej rezygnacji z tej przestarzałej metody. Od tej pory wyłącznie stosowano bruk, którego zakup i położenie było finansowane z dochodu
uzyskiwanego z handlu kramarskiego89. Dla usprawnienia poboru wody kołowroty przy studniach planowano zastąpić pompami. By nie powodować zalewania dróg przez spływającą ulicami wodę deszczową i nieczystości, wyprowadzono ścieki rynnami poza mury miejskie. To umożliwiło łatwiejsze poruszanie się po mieście wozami, wyznaczono bowiem na bokach utwardzone faszyną trakty dla pieszych90.
W centrum zainteresowania władz przez cały wiek XVIII było zabezpieczenie przeciwpożarowe. Magistrat został zresztą do tego zobowiązany pruskim
ustawodawstwem. Zaprószenie ognia w ciasno obok siebie stojących budynkach drewnianych groziło unicestwieniem całego dobytku, do czego zresztą
w Żorach doszło wielokrotnie w czasach habsburskich, a kilkadziesiąt lat później, mimo podjętych działań prewencyjnych, doprowadziło miasto prawie
do zagłady. W połowie XVIII wieku magistrat żorski – nie zważając na powojenną biedę mieszkańców – kupił sporym kosztem, za 180 talarów, pompę
strażacką. Była to w czasie toczących się wojen jedna z nielicznych nowych inwestycji infrastrukturalnych. Potem starano się stale utrzymywać w gotowoŁokieć (niem. Elle) – miara długości, używana w tym okresie w Prusach, licząca około 67 centymetrów.
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ści znajdujący się w ratuszu sprzęt przeciwpożarowy. Jednak spis pochodzący
z czasów wojen śląskich nakazuje raczej wątpić, czy byłby on skuteczny w momencie prawdziwego zagrożenia, składał się bowiem zaledwie z 5 wiader oraz
bliżej nieokreślonej liczby: siekier, drabin i haków91.
Burmistrz Croisy-Bernard w trakcie zmian, które wprowadził w mieście,
mając świadomość zaniedbań w ochronie przeciwpożarowej, planował budowę nowej remizy dobrze zaopatrzonej w odpowiedni sprzęt. Żądała zresztą
tego również wrocławska Kamera, przysyłając w 1765 roku specjalny obszerny regulamin przeciwpożarowy, który miał być co kwartał czytany wszystkim
żorzanom. Jest jednak raczej wątpliwe, by ten nakaz był przestrzegany. Obszerny tekst liczył aż 16 stron, na których w 52 paragrafach zapisanych drobnym pismem znalazły się drobiazgowe wskazówki92. Rzeczywiście wprowadzono wówczas pewne reguły, które z czasem przyczyniły się do wzrostu świadomości mieszkańców i zmiany ich postaw. Zabroniono wznoszenia nowych budynków drewnianych. Od tej pory miały powstawać tylko domy murowane
lub chociaż z wiązaniami łączonymi cegłą. Przy remontach starych domów nie
wolno było już stosować na pokrycie dachowe strzechy, ale wyłącznie ceglaną dachówkę. Te zarządzenia były częścią większego planu odbudowy Śląska
po zniszczeniach wojennych, wprowadzonego przez pruskiego władcę. Kamera nakazała wszystkim miastom wspomagać tworzenie cegielni, z których mogliby korzystać mieszkańcy, kupując cegłę i dachówki tanim kosztem. Fryderyk II nakazał także, by w miastach, a bezwzględnie w miastach akcyzowych,
wznosić wyłącznie budynki murowane, pokrywane ceglanymi dachówkami93.
Do takich przedsięwzięć zabezpieczających przed żywiołem należała również
zmiana przyzwyczajeń mieszkańców. Piece, które wewnątrz drewnianych domów razem z przewodami kominowymi były szczególnie niebezpieczne, od tej
pory musiały być odsunięte na odległość 1,5 łokcia od ściany, a kominy otynkowane. Popiołu z pieców nie wolno było sypać na strych, ale tylko do piwnicy. Zakazano trzymania w domach łatwopalnej słomy i siana luzem (musiała
być w stodołach), poza niezbędną dla zwierząt domowych karmą. Zabroniono chodzić z otwartym ogniem po domu, a przy słomie nakazywano używać
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wyłącznie zabezpieczonej blaszanej latarni. Nocą nie wolno było od tej pory
prać, piec, przetapiać tłuszczu. Zakazywano przetrzymywania żaru nocą. Dlatego w każdym domu miało być od tej pory krzesiwo. Novum stanowił nakaz
budowy tzw. murów przeciwogniowych, które miały zabezpieczać przed przenoszeniem i rozprzestrzenianiem się ognia. Obowiązkowo musiały wystawać
1 stopę94 nad dachem i być ustawiane co 2–3 domy. Każdy gospodarz powinien mieć w domu siekierkę, drabinę, skórzane wiadro, hak i sikawkę ręczną.
W samym mieście na stałe mieli być zatrudnieni stróże dbający o cotygodniowe napełnienie zbiorników z wodą. Miasto zamierzało dodatkowo zaopatrzyć
się w dwie nowe, ruchome sikawki – dotąd dysponowało, od połowy XVIII
wieku, jedną sikawką – oraz stale uzupełniać haki, pojemniki na wodę i skórzane wiadra. Specjalny, odrębny regulamin określał, kto odpowiada za gaszenie ognia oraz jak tworzyć szpalery do przenoszenia wody w czasie pożaru95.
Kamera wrocławska nie ograniczyła się jednak wyłącznie do instrukcji.
W 1778 roku przyznano ze środków państwowych pieniądze na kupno sikawki ruchomej wraz z wozem pożarniczym. Akurat ta inwestycja okazała się
jednak chybiona. Zlecono prace odlewnikowi dzwonów z Nysy – Samuelowi Beniaminowi Mayerowi, który wykonał w tym celu urządzenie, pobierające bez przerwy wodę, wyposażone w dwa cylindry o długości 6 cali z odlaną mosiężną dmuchawą. Jednak sikawka nie pracowała w należyty sposób – nie spełniała przede wszystkim podstawowego warunku ciągłego poboru wody96. Pod koniec XVIII wieku w mieście na wypadek pożaru poza
tym niezbyt fortunnym wynalazkiem dysponowano także: 2 sikawkami metalowymi, 239 małymi drewnianymi sikawkami, 10 drabinami, 6 kadziami
na wodę, 315 wiadrami i 34 hakami, nie licząc sprzętu przeciwpożarowego
znajdującego się w każdym domu97.
Po tych powojennych zmianach u schyłku XVIII wieku w Żorach – w mieście i na przedmieściach – poza ratuszem do miejskich budynków użyteczności
publicznej należało już 12 domów, w tym: areszt, 3 budynki browaru, 3 budynki parafialne, szkoła oraz budynek szpitala-przytułku98. Oprócz budynków
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miejskich szczególne znaczenie miały dla mieszkańców, ze względu na funkcję, budynki należące do króla, właściciela miasta. Było ich w sumie 9, w tym
2 do pobierania akcyzy i jeden dla straży przy bramach miejskich99. W całym
mieście wykazywano już wówczas aż 319 prywatnych budynków mieszkalnych, ponadto 81 stodół i 176 stajni. Pośród tych budynków 135 w samym
mieście, a 63 na przedmieściach określano jako domy obywateli Żor (Bürgerhäuser). Wszystkie nadal, mimo wprowadzanych przepisów przeciwpożarowych, były kryte albo słomą, albo gontem drewnianym. Nie wykazywano
ani jednego domu prywatnego posiadającego pokrycie dachówką ceglaną. Aż
78 parceli w mieście i na przedmieściach pozostawało pustych, gdyż nie odbudowano na nich domów zniszczonych w pożarze z początku stulecia, a 27
było pustymi, niezabudowanymi od wieków parcelami100. Miasto nie posiadało praktycznie żadnego oświetlenia stałego w nocy, poza jedną miejską latarnią zapalaną na rynku101.
Z okresu końca panowania Fryderyka II zachował się opis miasta autorstwa pruskiego urzędnika Friedricha Alberta Zimmermanna. W 1784 roku
wydał on kolejny, czwarty tom swojego trzynastotomowego dzieła o Śląsku,
zadedykowanego ministrowi von Hoymowi (Beyträge zur Beschreibung von
Schlesien, Brieg 1784–1796), opisujący tym razem księstwo opolsko-raciborskie. Zimmermann pisał w nim także o Żorach, które w jego opisie zapisane
jest jeszcze jako „Sorau”, a nie „Sohrau”, jak później w XIX wieku. Mieszkaniec Królestwa Prus mógł się dowiedzieć o przeszłości miasta, o jego historii.
Data powstania miejscowości jest nieznana, ale w dokumentach – jak informował Zimmermann – zapisano taką wieś w 1272 roku. W latach 1552 i 1583
miasto Żory padało ofiarą pożarów, a w 1558 roku wybuchła w nim zaraza.
W 1569 roku miejscowy kościół przeszedł w ręce luteran „z powodu braku katolików uczęszczających do katolickiej świątyni”, ale w 1629 roku – na skutek polityki hrabiów Oppersdorf – ewangelicy musieli opuścić kościół farny,
a ostatni ich pastor Georg Lissowius uszedł na Węgry. Potem, kiedy nadeszli
Szwedzi (w czasie wojny trzydziestoletniej), przyprowadzili na powrót luterańskich kaznodziejów, lecz jednocześnie nakładali na miasto kontrybucje wojenne. Po odejściu Szwedów wybuchła epidemia. W 1661 roku Żory ponownie
prawie całkowicie spłonęły. W 1702 roku miasto jeszcze raz stało się ofiarą
99
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pożaru102. Po tym historycznym wstępie następował najciekawszy opis Żor
współczesnych Zimmermannowi. W końcu XVIII wieku widział je następująco:
„Miasto Żory jest miastem królewskim, imediatyzowanym. Leży 5 mil103
od Raciborza, jest otoczone murami, ma 2 bramy, ale nie ma bruku. Ulice są
wyłożone nieciosanym drewnem, które wyrównane są tylko gruzem, co przy
jeździe powoduje nieprzyjemne uderzenia. W Żorach są następujące budynki: 1. Ratusz, stojący w środku Rynku; 2. Katolicki kościół parafialny, murowany z wieżą, pod wezwaniem Filipa i Jakuba, którego proboszczem jest Pan
Zaiz, a należy do parafii także wieś Baranowice, której właściciel zarazem jest
patronem parafii; 3. Drewniany kościół, który według przekazów kiedyś był
kościołem parafialnym; 4. Szkoła, w której są rektor i kantor; 5. Szpital, który ma rocznie 100 talarów wpływów i opiekuje się 5–6 biednymi; 214 domów obywateli (Bürgerhüser) i 88 pustych miejsc, które powstały na skutek
pożarów”104.

Gospodarka i struktura zawodowa
Okres po zakończeniu wojny siedmioletniej pozwalał gospodarce pruskiej
na powrót do normalnej ekonomiki. Od dawna realizowano w niej zasady specyficznej odmiany merkantylizmu, zwanego w Prusach i Austrii kameralizmem. O ile w doktrynie ekonomicznej merkantylistów nienaruszalnym dogmatem było uzyskiwanie przewagi w produkcji wewnętrznej eksportu nad importem, a w ślad za tym – gromadzenie wytworzonych w ten
sposób nadwyżek na koszty realizacji planów politycznych, w tym przede
wszystkim finansowanie już wówczas olbrzymich, kilkudziesięciotysięcznych
armii, przebywających nie tylko miesiące, ale całe lata w polu, o tyle kameralizm pruski dodatkowo te działania podporządkowywał ścisłej kontroli państwa, królewskich urzędów i urzędników. Gospodarka miała ułatwiać osiągnięcie przez państwo dominującej pozycji politycznej, a to przy przyjęciu założeń merkantylistycznych w XVIII wieku oznaczało wzmacnianie rodzimej

Friedrich Albert Zimmermann, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien…,
s. 194–195.
103
1 mila (niem. Meile) – miara długości, w ówczesnych Prusach wynosząca około 7532 m.
104
Ibidem, s. 195.
102

48   |

wytwórczości, odciętej od konkurencji międzynarodowej systemem celnym.
Sprawna administracja oraz sporządzanie dokładnych budżetów (w tym tylko dla samego Śląska) pozwalały precyzyjnie liczyć uzyskiwane zyski i przejmować całą nadwyżkę105.
Ta wszechobecność pruskich urzędników powodowała jednak zanikanie
w działalności gospodarczej miast górnośląskich w XVIII wieku własnej inicjatywy. Wszystkie impulsy zmian, do których rzeczywiście państwo pruskie
dążyło we własnym, dobrze pojętym interesie, nadchodziły bądź z Berlina,
bądź od radców wrocławskiej Kamery i jej tarnogórskiej ekspozytury. Pruscy kameraliści dobrze wiedzieli, że podstawą sprawnego gospodarowania,
a zwłaszcza uzyskiwania oczekiwanych dochodów z podatków jest przede
wszystkim zgromadzenie wiarygodnych danych statystycznych o możliwościach poszczególnych miast i dóbr rycerskich oraz dominialnych. Z tego
powodu wprowadzono już w 1743 roku na Górnym Śląsku podatek oparty
na sporządzonym w tym celu katastrze. Wykorzystano wcześniejsze już przygotowania do jego wprowadzenia, które za panowania Karola VI zapoczątkowały władze habsburskie. Żądano stałego, bieżącego informowania o stanie finansów miasta. Nadzór nad bilansem dochodów i wydatków Żor sprawowała wrocławska Kamera. Nadwyżki nie mogły być tezauryzowane. Przekazywano je – po dokonaniu bilansu – do kasy państwowej. Z zachowanego, dzięki Weltzlowi, takiego właśnie sprawozdania z 1750 roku, spisanego
na użytek radcy wojennego w Tarnowskich Górach, wiadomo, że najważniejsze dla władz miejskich Żor były dochody z podatku gruntowego – 200
talarów i 2 fenigi, oraz za wynajem – 674 talarów i 8 groszy. Do tego dochodziła suma 422 talarów, 2 groszy i 51,5 fenigów za pozostałe opłaty najmu
i opłaty administracyjne106. Na tej podstawie można było później precyzyjnie szacować możliwości podatkowe na rzecz państwa, nie niszcząc gospodarki miejskiej, ale jednocześnie bardzo mocno ją drenując ze środków, które mogłyby być przeznaczone na miejskie inwestycje.
Kameralizm nie był jednak tylko rabunkowym systemem zmuszania poddanych do oddawania bezpowrotnie traconych na rzecz królewskich potrzeb
pieniędzy z podatków. Państwo pruskie pełniło jednocześnie funkcje opiekuńcze, czego nie czyniło w takim zakresie w okresie habsburskim. Robiono
to zarówno w okresie klęsk żywiołowych, jak i wówczas, gdy uważano, że in105
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westycje finansowane z kiesy królewskiej są niezbędne do utrzymania ekonomiki miasta na odpowiednim poziomie. Były to wydatki, które dzisiaj moglibyśmy nazwać centralnymi inwestycjami w infrastrukturę. Najbardziej znane są te związane z pierwszą fazą industrializacji na Górnym Śląsku bądź tzw.
kolonizacją fryderycjańską. W przypadku Żor mamy do czynienia również
z podobnym przykładem. Świadczy on o tym, jak szeroko taki swego rodzaju
królewski interwencjonizm musiał był rozpowszechniony i jak wielu dziedzin
życia gospodarczego dotykał. W 1782 roku król podarował miastu aż 12 850
talarów. Przeznaczone one były na industrializację, oczywiście na ówczesną
skalę i możliwości Żor. Za te pieniądze zamierzano więc sfinansować budowę
6 domów fabrycznych. Manufaktura, wzniesiona, by przezwyciężyć powojenny kryzys, miała dać zatrudnienie: 6 sukiennikom, 3 trykociarzom i jednemu stolarzowi107. W ten sposób Żory mogłyby zapoczątkować karierę jako
miasto posiadające własny przemysł włókienniczy. Ostatecznie jednak państwowa inwestycja spełzła na niczym. Zrezygnowano z utrzymywania nierentownych i nieremontowanych zakładów kierowanych przez komendanta
policji Georga Wolcke, do których sprowadzano cudzoziemskich fabrykantów, wynajmując im te nieruchomości tylko za niewielki czynsz 8 talarów108.
W 1787 roku wykazywano w Żorach istnienie 3 manufaktur prywatnych
produkujących: wyroby skórzane, wyroby z sukna, wyroby z wełny oraz jednej manufaktury farbiarskiej109.
Mimo początków industrializacji głównym zajęciem żorzan pozostały tradycyjnie rzemiosło i lokalny handel. Część mieszkańców związana była nadal z dominującą w strukturze gospodarczej, szczególnie wschodnich Prus,
gospodarką rolną i leśną. Większość żorzan miała przy tym w obszarze miasta niewielkie pola, a także utrzymywała zwierzęta hodowlane. Powierzchnia
pól uprawnych należących do mieszczan wynosiła pod koniec XVIII wieku
560 szefli (Scheffel)110. Rozwój hodowli hamował jednak brak pastwisk, o które toczono spory z właścicielami okolicznych folwarków. Intensyfikacja proFriedrich Albert Zimmermann, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien…, s. 195.
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dukcji w dobrach szlacheckich spowodowała zerwanie z tradycją wolnego wypasu dla mieszczan w dobrach rycerskich w Baranowicach (Baranowitz) i Osinach (Oschin)111. Żorskim mieszczanom go nie tylko zakazano, ale także przepędzono siłą pasterzy i zwierzęta, uznając mieszkańców miasta za zbędną konkurencję112. W Baranowicach były już wówczas 2 folwarki. We wsi znajdowało się ponadto 13 dużych gospodarstw bauerskich (siodłackich), 18 zagrodniczych, a reszta mieszkańców – 201 osób – była chałupnikami. W Osinach, podzielonych na 3 części (Górne, Środkowe i Dolne), były 3 folwarki, 8 gospodarstw bauerskich, 26 zagrodniczych i 186 chałupniczych. Obydwie wsie należały u schyłku XVIII wieku do von Reisewitza113.
Rzemiosło żorskie nadal opierało się na systemie cechowym, który stawał się coraz bardziej archaiczny, ze względu na przymus cechowy uniemożliwiający wolny obrót i konkurencję, ale z punktu widzenia miejscowych rzemieślników obrona stanu posiadania cechów była najważniejsza. Wewnątrz
cechów następowały już głębokie podziały – na majstrów bogatszych i biedniejszych. Ci ostatni dysponowali z reguły niewielkimi środkami finansowymi i pozostawali uzależnieni od rynku wewnętrznego albo nawet – co nie
było przypadkiem rzadkim – powiększali grupę miejskiego plebsu114.
Według Urbarza z 1750 roku w mieście w ramach cechów pracowało: 32
szewców (posiadających przywilej cechowy od 1657 roku), 18 sukienników (legitymujących się najstarszym przywilejem cechowym z 1361 roku), 12 rzeźników (na podstawie przywileju cechowego przyznanego przez sejm śląski rzeźnikom raciborskim w 1560 roku) i 10 piekarzy (posiadających własny porządek cechowy od 1635 roku). W mieście rzemiosłem zajmowało się jeszcze w ramach odrębnych cechów: 20 tkaczy, 9 stolarzy, bednarzy i kołodziejów oraz 18
garncarzy, kowali, ślusarzy i rusznikarzy115. U schyłku epoki fryderycjańskiej,
w 1787 roku, w Żorach notowano 8 cechów, a wśród rzemieślników: 2 fryzjerów, 4 piekarzy, 4 bednarzy, jednego gorzelnika, 3 kotlarzy (wędrujących,
przebywających w Żorach tylko czasowo), jednego piwowara, 2 rusznikarzy,
9 tkaczy (w tym 2 mistrzów, 3 czeladników, 4 wędrujących uczniów), jednego
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drukarza, 3 farbiarzy, 10 rzeźników, 3 garbarzy, jednego szklarza, jednego
rękawicznika i producenta worków, 5 kapeluszników (4 mistrzów i jednego czeladnika), jednego grzebieniarza, 5 kuśnierzy, 73 tkaczy płótna lnianego (30 mistrzów, 6 czeladników, 37 uczniów), jednego piernikarza, 2 stelmachów, jednego siodlarza, 3 ślusarzy, 7 kowali, 12 krawców, 32 szewców, 2 mydlarzy, 2 powroźników, 6 stolarzy, 4 garncarzy, jednego postrzygacza sukna,
57 sukienników (w tym 34 mistrzów, 2 czeladników i 21 uczniów) oraz jednego tkacza grubej wełny116.
Cały ten system rzemiosła miejskiego oparty był na przymusie cechowym
i zażartej obronie własnych przywilejów. Ślady takich interwencji przeciw
omijaniu przymusu cechowego znajdujemy często, głównie w postaci skarg
kierowanych do Kamery, by państwo odbierało prawo do wytwarzania osobom nieposiadającym dyplomów cechowych. Już na samym początku funkcjonowania pruskiej Kamery, 27 stycznia 1744 roku, magistrat donosił, że we
wsiach pojawiło się wielu „fuszerów”, czyli partaczy pracujących poza cechami i sprzedających swoje towary znacznie poniżej wyznaczonej ceny. Żądano
natychmiastowej likwidacji
takich warsztatów, uzasadniając to dobrem miasta. Powoływano się na pochodzące jeszcze z czasów habsburskich prawo, w którym Karol VI w 1731 roku zagwarantował żorskim mieszczanom zakaz tolerowania fuszerów. Jednak dopiero po długiej korespondencji i po zakończeniu II wojny śląskiej,
10 grudnia 1748 roku, wydano w Berlinie patent specjalny dotyczący ograniczenia na wsi działalności rzemieślników bez przynależnoDzieło rzemieślników - ozdobna
zamykana
mechanicznie skrzynia
ści cechowej tylko do obszaGeneralne Tabele statystyczne Śląska…, tabele VIa, VIb, VIc, VId, s. 122–123,
132–133, 142–143, 152–153.
116
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ru miejsca zamieszkania117. Skargi z Żor nadal płynęły do Kamery, szczególnie po wojnie siedmioletniej, kiedy dochody drastycznie spadły na skutek
pauperyzacji ludności zarówno w miastach, jak i na wsiach. Biadania dotyczyły głównie bezprawnej sprzedaży artykułów spożywczych, bo w tym zakresie odnotowywano największe straty. W dobrach rycerskich praktyki nieprzestrzegania przywilejów cechowych były na porządku dziennym i zyskiwały przyzwolenie miejscowych feudałów. W 1764 roku piekarze i rzeźnicy żorscy skarżyli się na taki proceder (pieczenie chleba, rzeźnictwo i pędzenie wódki) w dobrach Leopolda Josefa Larischa z Rogoźnej (Rogoisna)118.
Praktyki takie nie były rzadkie również w dominiach – zarówno tych dzierżawionych, jak i nawet tych znajdujących się bezpośrednio pod zarządem królewskich urzędników. W 1766 roku magistrat żorski złożył skargę przeciwko wszystkim dominiom za utrzymywanie ze stratą dla mieszczan gorzelni
przez dominia: Rogoźna, Folwarki (Vorbrigen), Palowice (Pallowitz), Woszczyce (Woschczytz), Rudziczka (Riegersdorf ), Suszec (Sussetz), Baranowice.
Trudno się jednak dziwić, że w tym przypadku radca wojenny Karl Wilhelm
Eger nie widział powodu do ingerencji wbrew interesom własnego mocodawcy i odpowiedział, że wie, iż skarżący mają rację, ale ich prośba „należy do pobożnych życzeń119. Chłopi z tego powodu zaczęli coraz rzadziej pojawiać się
w kramach miejskich, satysfakcjonując się tylko niezbędnymi wyrobami wykonywanymi przez fuszerów we wsiach i w majątkach prywatnych. By utrzymać dochody skarbu królewskiego z akcyzy, Kamera z czasem uznała roszczenia rzemieślników cechowych za uzasadnione. Uzyskujący z tej zmiany najwięcej profitów producenci żywności, cechy piekarzy i rzeźników musieli jednak podzielić się zakładanymi większymi dochodami i od 1763 roku oddawać państwu w postaci dodatkowych podatków część uzyskanych nadzwyczajnych zysków120. Ten fiskalizm był bardzo dotkliwy, ponieważ skarżono się
w 1784 roku, że w mieście jest tylko 10 rzeźników, mimo znacznie większego zapotrzebowania, ale potencjalnych chętnych do osiedlenia się w Żorach
skutecznie odstraszał bardzo wysoki podatek jatkowy121.
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Państwo pruskie, zdając sobie sprawę z ograniczenia przedsiębiorczości
przez klauzule prawa cechowego, nie było skłonne do jego dalszego rozszerzania. Stąd pojawiła się zwłoka w decyzji w sprawie fuszerów. Podjęto także próby złagodzenia niektórych praw cechowych, blokujących drogi awansu
plebsu miejskiego. Robiono to jednak sporadycznie, wyłącznie wtedy, kiedy
nie uszczuplano w ten sposób dochodów królewskiego skarbu, a tylko kasę
miejską. Taki nacisk pojawił się wobec tego w sprawie rezygnacji ze specjalnych opłat na rzecz miasta za uzyskane uprawnienia mistrzowskie. Tak było
z żorskim cechem kowali i kołodziejów, który od czasów austriackich żądał
przy uzyskiwaniu dyplomu mistrzowskiego, oprócz wykonania wyrobu mistrzowskiego, wpłacenia 1 talara dla zarządu miasta. Już od 1746 roku w tym
cechu zniesiono zarówno wyroby mistrzowskie, jak i opłatę122.
Najważniejsze dla miasta i jego mieszkańców były cechy zajmujące się wytwarzaniem artykułów włókienniczych. Żory przede wszystkim słynęły z wytwarzania sukna i wyrobów wełnianych oraz lnianych. Producentom tych wyrobów również pomagały uzyskane wcześniej przywileje ograniczające konkurencję. Obcy sukiennicy nie mogli sprzedawać w Żorach sukna na wymiar w małych kawałkach, a tylko w całych sztukach, co eliminowało możliwość zbytu prywatnym odbiorcom kupującym materiał na własne cele123.
Mimo strat poniesionych w wojnie siedmioletniej sukiennicy i tkacze ogólnie prosperowali nienajgorzej, o czym świadczy pożyczanie przez nich pieniędzy na inwestycje oraz na zakup wełny i lnu do produkcji. Według jednego
z zachowanych rocznych sprawozdań miejskich, z 1781 roku, sprowadzono
do miasta 2 105 beli wełny, a 20 sukienników pracujących w 13 warsztatach
wykonało 398 sztuk sukna. Do tego dochodzili jeszcze 3 kapelusznicy, którzy wytworzyli 341 kapeluszy, i 21 tkaczy lnu, produkujący w 29 warsztatach
240 kop lnianego materiału124. W przypadku pozostałych cechów w latach
60. i 70. XVIII wieku panowała jednak wielka mizeria. Rzemieślnicy nie mieli nawet środków na niezbędne remonty budynków, w których pracowali125.
Po kilkudziesięciu latach wojen z mozołem odbudowywał się handel żorski, o czym świadczy gwałtowny początkowy spadek dochodów z wagi miejskiej. U schyłku panowania Fryderyka II było w mieście 5 kupców posiadają122
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cych własne kramy na rynku i 5 kupców zajmujących się na stałych stoiskach
sprzedażą artykułów żywnościowych126. Kilkunastoletnia wojna z Austrią zachwiała podstawami gospodarki towarowo-pieniężnej z powodu pojawienia
się fałszywych monet, które nie posiadały nominalnej ilości kruszcu. Praktyki obniżenia wartości kruszcowej monet od dawna zdarzały się w monarchii
pruskiej, która w ten sposób finansowała koszty wojny od początku XVIII
wieku. Dla Śląska było to jednak zjawisko nowe, znacznie ograniczające wymianę poza Prusami. W ślad za tym następowało tracenie dotychczasowych,
tradycyjnych kontaktów handlowych z Krakowem i Węgrami. Kupcy jadący
z Polski i Węgier na zachód, traktem królewskim Suszec – Żory – Racibórz –
Wrocław, zaczęli zjeżdżać na Woszczyce – Palowice, a potem Leśnicę do Opola i Wrocławia, omijając Żory127. Zresztą nawet ci wozacy, którzy decydowali się jeździć nadal przez miasto, byli skutecznie zniechęcani przez pruskich
poborców podatkowych. Ci nie tylko bezwzględnie egzekwowali należności,
ale także często bezmyślnie represjonowali podróżujących kupców, żądając
od nich specjalnych poświadczeń, a nawet odsyłając ich z powrotem po odpowiedziach, które uznawali za niesatysfakcjonujące. Stało się to nawet formą niewybrednej zabawy, ale dla miasta przynosiło opłakane konsekwencje
finansowe. Skarga żorskiego magistratu na ten proceder ostatecznie została
uwzględniona. Urzędy wezwano do lepszego traktowania furmanów128. Handel transgraniczny jednak nie zamarł. Mieszczanie żorscy, mimo merkantylistycznej polityki pruskiej, sprzedawali nadal tkaniny do Rosji (w 1782 roku
187 sztuk za ogólną cenę 3 646 talarów, a w 1783 roku 214 sztuk za 4 248
talarów) oraz do Austrii129.
Duże nadzieje na poprawę sytuacji kupcy żorscy wiązali z wyrażeniem
zgody na odtworzenie regularnych jarmarków w Żorach, na co Kamera we
Wrocławiu wyraziła zgodę 14 kwietnia 1744 roku. Targ miał się odbywać
raz w miesiącu w sobotę. Dochody z tego tytułu interesowały nie tylko kupców, ale także właścicieli gospód130. Dwa lata później rozporządzenie zmieniono, ustalając 6 wielkich jarmarków rocznie (w lutym, kwietniu, czerwcu, sierpniu, wrześniu i listopadzie). Wyrażając zgodę, jednocześnie Kamera
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nakazała, by w każdy z dni poprzedzających targ w Żorach odbywały się dodatkowo targi bydła, a 3 dni przedtem, we wtorek, lokalny targ tygodniowy131. U schyłku XVIII wieku targi organizowano już regularnie, a tzw. wielkich targów było w ciągu roku ostatecznie 5, trwających zazwyczaj 3 dni132,
ponieważ łączono je z targami bydła i targami konopnymi. Szczególnie z tych
ostatnich Żory były znane. Szacowano, że w latach 80. na targi przywożono konopie za około 5 tys. guldenów, co przy cenie 10 guldenów za cetnar
oznaczało około 250 kilogramów. Na targ w Żorach przyjeżdżali nawet kupcy z Dolnego Śląska133. Miasto znane było także z targów wełny. Mieszczanie
gliwiccy skarżyli się, że z tego powodu organizowane przez nich targi wełną
nie cieszą się powodzeniem na Górnym Śląsku134.
W Żorach od drugiej połowy XVIII wieku coraz większą rolę w handlu
zaczęli odgrywać Żydzi. Właściciele i dzierżawcy gospód (w Żorach karczmę przy Dolnej Bramie dzierżawili zwyczajowo Żydzi, w XVIII wieku Georg
Goldstein135) – podobnie jak rzemieślnicy – coraz częściej tracili zyski z powodu podważania ich monopolistycznych praw do wyszynku, które otrzymywali od miasta. To także była zapowiedź erozji coraz bardziej kruszejącego systemu stanowego, opartego na przywilejach cechowych i przywilejach
miejskich. Zarówno szlachta w swoich dobrach, jak i król w dobrach dominialnych zainteresowani byli likwidacją tych przywilejów. Taki podtekst miał
spór z Johannem Georgiem von Larisch z Naczęsławic, wszczęty w 1744 roku
przez Żory o wyszynk w gospodzie znajdującej się na obszarze nabytego przez
niego folwarku. Nowy właściciel założył poza miastem przy drodze w Wygodzie gospodę, co uznano za naruszenie przywileju z 1511 roku o miejskim gruncie i przywileju milowym (miały go tylko 2 cechy żorskie – piekarski i szewski), ponieważ w karczmie wypiekano także chleb. Tym razem
roszczenia magistratu wsparł również urzędnik królewski z Tarnowskich Gór,
radca wojenny Johann Heinrich von Wasmer. Ówczesny landrat powiatu
raciborskiego, także przecież podlegający królowi, Carl Josef Schimonsky,
poparł Larischa, co pewnie należy tłumaczyć stanową solidarnością i istniejącym jeszcze w XVIII wieku podwójnym uzależnieniem powiatowych
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starostów – z jednej strony podporządkowanych królowi, jako urzędnicy królewscy, a z drugiej strony pozostających reprezentantami stanu szlacheckiego.
To wsparcie ze strony Schimonsky’ego pozwoliło Larischowi przeciągać sprawę. Oficjalnie wycofał zgodę na wypiek chleba w Wygodzie, zadeklarował nawet, że dzierżawcy nie dawał na to zgody. Mimo że nie potrafił udokumentować posiadania koncesji na wyszynk piwa i alkoholu, kontynuował sprzedaż
w gospodzie. Spór tylko częściowo zażegnała śmierć Larischa w 1745 roku.
Wprawdzie wyszynk wtedy po kolejnych interwencjach magistratu żorskiego
faktycznie zawieszono, ale nowy właściciel, Johann Josef Schalscha z Ehrenfels, nie chciał ponownie zgodzić się na rezygnację z tych praw, które uważał
za nabyte od poprzedniego właściciela. Spór ciągnął się aż do 1753 roku, kiedy Kamera zabroniła w końcu wstępu do tej gospody136.
Tradycyjnie do grupy najbogatszych mieszczan należeli żorscy młynarze.
Młyny posiadały w Żorach jeszcze średniowieczną tradycję: 4 miejskie młyny
(Dolny, Średni, Śmieszek i Żwaka) i 3 młyny kleszczowskie. Przywileje młynarzy wywodziły się z okresu lokacji miasta, ale ograniczyła je absolutystyczna monarchia pruska. W 1777 roku wyszedł specjalny porządek dotyczący
organizacji i zarządzania młynami (Mühlen-Ordnung für das Souveraine Herzogthum Schlesien, die Graffschaft Glatz), wydany w imieniu króla i podpisany równocześnie przez ministra Śląska Karla Georga von Hoyma. Określał
on sposoby lokalizacji wszystkich typów młynów, możliwości zakładania nowych w zależności od terenu i wielkości cieków wodnych, zasady bezpieczeństwa, a także normy jakości, które powinny spełniać wytwarzane produkty.
Mąka nie miała być za gruba. Nakazywano różnicowanie norm w zależności od asortymentów. Zabezpieczano się również przed powszechnym w młynach procederem oszukiwania na wadze. Każdy zamawiający miał otrzymywać dokładne przeliczniki przywiezionego ziarna na ilość mąki. Przy okazji
można wywnioskować, że jakość ziarna była różna. Preferowano ziarno bez
zanieczyszczeń, za trochę pośledniejsze uznawano to z mniejszymi lub większymi zanieczyszczeniami kąkolem. Od osób chcących posiadać i prowadzić
młyn żądano – od momentu wydania regulaminu – potwierdzenia statusu
mistrza młynarskiego. Było to szczególnie ważne w momencie przejścia młyna na własność wdowy. Musiała ona w takim przypadku, nie tracąc prawa
własności, zatrudnić młynarza, który odpowiadał za wypełnianie wszystkich
norm wyznaczonych królewskim edyktem. Pod koniec XVIII wieku używano
136
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w Żorach do pieczenia przede wszystkim mąkę żytnią (rocznie 1 477,75 korca, a więc około 80 ton), a znacznie mniej pszenicy (198,75 korcy rocznie –
około 11 ton) i tylko śladowe ilości jęczmienia (10 korców – około 0,5 tony).
W 1787 roku w Żorach wykazywano istnienie 8 młynów: 4 wodnych, jednego pełniącego rolę foluszni do spilśniania wełny, ponadto były jeszcze 3 młyny, w których wytwarzano energię wykorzystywaną na potrzeby tartaku.
Obok rzemieślników i kupców oraz ludzi zatrudnionych w okolicznych
folwarkach w Żorach w XVIII wieku działała także grupa właścicieli niewielkich, osobnych warsztatów lub przedsiębiorstw, którzy wprawdzie nie korzystali jeszcze z osiągnięć rewolucji industrialnej, ale uzyskiwali spore dochody
z działalności gospodarczej opartej na wytwarzaniu masowych dóbr na użytek miejscowego rynku lub oferowaniu koniecznych dla miasta usług. Te grupy nie były objęte przymusem cechowym, niekiedy tylko wymagano od nich
koncesjonowania ich działalności gospodarczej. W ratuszu pracowali rusznikarze, ponieważ na mieście nadal spoczywały, szczególnie w okresie wojny, obowiązki obsadzania murów miejskich i dyspozycji odpowiednią ilością
broni białej. Broń była również potrzebna dla miejscowego garnizonu. Ponieważ miasto posiadało lasy, prawo do polowań dzierżawiono specjalnemu
łowczemu, który prowadził polowania miejskie. W połowie XVIII wieku był
nim Wacław Czakan. Żory posiadały także własnego gajowego oraz wynajmowały wozaków do przewożenia drewna, które wykorzystywano do utwardzania ulic miejskich i budowy mostów. Odrębnymi zakładami miejskimi
były także: cegielnia (znany jest z nazwiska XVIII-wieczny ceglarz Lorenz
Manderla) i gorzelnia (jej najemcami w XVIII wieku byli Żydzi: Israel Feitel i Josef Kichnet137). Razem z lasem te zakłady miejskie przynosiły pod koniec XVIII wieku 1 400 talarów zysku rocznie138. Mieszczanie żorscy mieli
również przywilej warzenia piwa, chociaż – według Zimmermanna139 – tylko w niewielkich ilościach, do 15 antałów140. Prawo to posiadali mieszczanie
podzieleni na trzy klasy, w zależności od podatków, a nie miasto. Zaopatrywali miejscowe gospody i Kleszczów oraz prowadzili wyszynk we własnych
domach. Solidny budynek słodowni znajdował się przy Bramie Górnej. Stał
na podmurówce, a obok był umieszczony magazyn. Zatrudniony był w nim
137
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miejski piwowar, wynagradzany częścią warzonego piwa. W drugiej połowie
XVIIII wieku piwowarami byli Wenzel Kwoka i Martin Löffler141.
W tym okresie w Żorach ukształtowała się jeszcze jedna nowa grupa społeczna – wykształcona burżuazja (Gebildete). Należeli do niej z pewnością
miejscowi duchowni i nauczyciele, a także oficerowie z żorskiego garnizonu
oraz przedstawiciele zupełnie nowych, nieznanych do tej pory zawodów, jak
np. lekarze. W XVIII wieku w Żorach znany był chirurg Hermann Spohr,
chociaż brakowało tu jeszcze aptekarza142. W przypadku opieki zdrowotnej
pojawianie się w miastach górnośląskich lekarzy nie było jednak przypadkiem, ale wynikało ze świadomej polityki pruskiej, której wykonawcą był minister von Hoym. W kilku miastach śląskich powstały zakłady kształcące osoby do opieki medycznej i położniczej (dla Górnego Śląska w Opolu). Pierwsze rezultaty tego kształtującego się dopiero pruskiego systemu opieki zdrowotnej były zachęcające. Doprowadzono między innymi do spadku śmiertelności niemowląt na Śląsku. Ten jeden z podstawowych dzisiaj wskaźników
poziomu cywilizacyjnego poprawił się – w czasach austriackich umierało co
28 narodzone dziecko, po 1763 roku zaś śmierć ponosiło co 35 narodzone
dziecko (średnio w rodzinie na Śląsku rodziło się 5 dzieci). Podobnie poprawiły się statystyki śmiertelności dzieci – w pierwszych tygodniach życia umierało teraz co 31 dziecko w tym wieku, a wcześniej co 28143.
W następnym stuleciu osoby wykształcone, urzędnicy królewscy (jednymi z pierwszych ich przedstawicieli byli w Żorach królewscy kontrolerzy i poborcy podatku akcyzowego144 oraz urzędnicy pocztowi) wraz z grupą najbogatszych mieszczan stali się głównym nośnikiem procesów modernizacji i akulturacji. W XVIII wieku obydwa te zjawiska w Żorach postępowały
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jeszcze bardzo wolno. Nabrały jednak przyspieszenia w szybko zmieniającym
się państwie pruskim po przeprowadzeniu reformy państwa na początku XIX
stulecia i po zjednoczeniu państwa niemieckiego w 1871 roku.

Mieszkańcy
Miasto w połowie XVIII wieku, a więc w momencie przejścia pod panowanie pruskie, liczyło 1 126 mieszkańców. Te dokładne dane zawdzięczamy
Urbarzowi z 1750 roku, informującemu również, że w Żorach mieszkały 264
rodziny, w których żyło 487 mężczyzn i chłopców oraz 639 kobiet i dziewcząt. Dane w Urbarzu są bardzo dokładne, zawierają także nazwiska i zatrudnienie wszystkich wymienionych, co skrzętnie powtórzył w swoim dziele
również Weltzel. Liczba ludności miasta wzrosła po zakończeniu wojny siedmioletniej, ale nie był to proces gwałtowny i wynikał z naturalnego przyrostu demograficznego. Jeszcze w latach 80. Zimmmermann szacował liczbę
mieszkańców Żor nadal na około 1 100145. Ruch ludności w okresie fryderycjańskim miał niewielki wpływ na ówczesne procesy demograficzne. W latach 1763–1789 do Żor napłynęło w sumie tylko kilkudziesięciu cudzoziemców (21 mężczyzn, 15 kobiet, 28 dzieci)146.
Najpełniejsze dane dotyczące liczby mieszkańców i podziałów demograficzno-społecznych pochodzą z tabel statystycznych przygotowanych
w pierwszym roku panowania następcy Fryderyka II – Fryderyka Wilhelma II. Wprawdzie statystyki pruskie z tego okresu budzą zazwyczaj wątpliwości w kwestiach wyznaniowych i etnicznych, ale podstawowe dane ilościowe raczej nie są negowane. Według tego zestawienia w Żorach w 1787 roku
mieszkało 1 492 mieszkańców: 809 kobiet i dziewcząt oraz 683 mężczyzn
i chłopców, nie wliczając w to jednak ludności żydowskiej. Jeżeli doliczyć
do tego wówczas mieszkających w mieście 126 Żydów, to liczba mieszkańców Żor wzrasta do 1 618147. Taki stan utrzymał się już do końca wieku, oscylując około liczby 1 600 mieszkańców. Prawdopodobnie zahamowanie niewielkiego, stałego wzrostu obserwowanego od lat 60. XVIII wieku wynikało z zakończenia wyrównywania ubytków demograficznych po okresie wojen. Nadal, ze względu na poddaństwo, wstrzymane było przemieszczanie się
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ludzi do miast. Nie pozwalano na większą migrację wewnętrzną148. Pod koniec XVIII wieku napływająca ze wsi ludność wyraźnie przestała już zasilać
miasta. Przyrost naturalny był wyższy wśród mieszkańców wsi. Na całym Śląsku w latach 1783–1792 w miastach liczba zgonów nieznacznie przekraczała liczbę urodzeń, ale na wsiach ten współczynnik był odwrotny – tam liczba
urodzeń przekraczała z reguły ponad 20% liczbę zgonów149. By jednak miasta tę nadwyżkę mogły wchłonąć, potrzebne były radykalne zmiany polityczne i społeczne, przede wszystkim uwolnienie z poddaństwa chłopów, pozwalające stworzyć naturalne w epoce industrialnej warunki migracji do miast
i osad przemysłowych.
Żory w strukturze społecznej odpowiadały stanowemu podziałowi. Mieszkali w nich przedstawiciele, wprawdzie nieliczni, miejscowej i przybywającej do miasta szlachty. Ci ostatni zazwyczaj byli urzędnikami królewskimi.
W szczegółowym Urbarzu z 1750 roku notowani są jako właściciele domów,
a jednocześnie jako „panowie”: Pani Caroline Pelka, Pan Pelchrzim na Dolnym Przedmieściu oraz Franz von Lippa i Pan Gusnar na Górnym Przedmieściu150. Informacje na temat pojawiających się przejściowo bądź osiedlających się na stałe w mieście przedstawicieli stanu szlacheckiego występowały
od tej pory już bardzo często. W zestawieniu z 1787 roku odnotowano w Żorach 9 przedstawicieli stanu szlacheckiego (jeden mężczyzna, 2 kobiety oraz
6 dziewcząt)151. Wśród osiedlającej się w mieście szlachty najwięcej, oprócz
urzędników, było kobiet, głównie wdów, które – uposażone po śmierci mężów i zabezpieczone finansowo – często przenosiły się na koniec życia właśnie do miasta. Grupa ta wyraźnie starała się odróżnić od mieszczan, nie
traktując ich jako równych sobie. W sensie prawnym miało to zresztą pełne uzasadnienie. Symptomatyczny jest tu przypadek oficera z elitarnego pułku kirasjerów (Preussischer Kürassier Regiment Nr. 6), porucznika Franza Rohowskiego (Weltzel myli się, podając nazwisko dowódcy tego pułku, w rzeczywistości jego komendantem był wówczas generał major Johann
Gottlieb Wilhelm von Manstein152). Kiedy w 1788 roku ten oficer został mianowany rozkazem królewskim inspektorem fabryk królewskich w mieście,
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a jednocześnie komendantem policji i straży, co prawdopodobnie potraktował jako zahamowanie swojej kariery wojskowej i dyshonor dla szlacheckiego pochodzenia, nie miał zamiaru angażować się w wykonywanie funkcji administracyjnych. Demonstracyjnie nie pojawiał się na posiedzeniach
magistratu, skarżył się na zbyt niską pensję (wynosiła aż 100 talarów, a więc
połowę wynagrodzenia burmistrza, nie wliczając dochodów z deputatów),
nie kwapił się nawet do podpisywania protokołów z posiedzeń magistratu,
bo uważał to „za niegodne oficera”153. Ten przypadek dobrze ilustruje wynikającą nie tylko z prawa, ale także z tradycji i obyczaju przepaść istniejącą
pomiędzy wolnymi mieszczanami i szlachecką kastą posiadaczy ziemskich.
Do tego dochodził również – coraz bardziej apologetyzowany – etos oficera pruskiej armii fryderycjańskiej, w której godność żołnierzy z niższych stanów nie była w ogóle zauważana, a gotowość bojową utrzymywano za pomocą brutalnej dyscypliny.
Nie oznacza to jednak, że mieszczanie stanowili jakąś jednolitą grupę
obok szlachty. W Żorach również nie brakowało przykładów głębokich podziałów wśród mieszczaństwa, wynikających przede wszystkim z wielkości
posiadanego majątku, a także miejsca w hierarchii społecznej wyznaczonego pełnionymi urzędami i pozycją w strukturach cechowych. Warstwa dawnego patrycjatu, mistrzów cechowych, samodzielnych większych kupców,
przedsiębiorców, często jednocześnie pełniących najwyższe w mieście urzędy
w magistracie, nie była reprezentantem interesów całego stanu mieszczańskiego. Podobnie jak szlachta stanowiła ona dość zamkniętą kastę – w jej
gronie następowało dziedziczenie majątków, odbywały się ożenki, dochodziło do przekazywania urzędów. Dobrym przykładem jest tu los syna burmistrza Hallatscha, także Georga, którego żoną została w 1748 roku córka ówczesnego rajcy już z okresu pruskiego – Wenzla Hubsztyka, co swoistą klamrą spinało dawne habsburskie i nowe hohenzollernowskie elity miejskie154.
Awanse z nizin społecznych, czyli z grupy plebsu, do warstwy patrycjatu
były nadzwyczaj rzadkie. O wiele częściej zdarzały się przypadki, kiedy przybywająca spoza miasta osoba zamożna decydowała się na stałe zamieszkanie,
zakupienie domu, a następnie – podobnie jak przedstawiciele szlachty – szukała szybko możliwości wejścia do elitarnego kręgu miejskich decydentów
przez ożenek z miejscowymi majętnymi pannami. W 1762 roku przyjechał
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tak do Żor kupiec włoski Franz Bernard Bordollo i zanim zdecydował się
pozostać na stałe w mieście, uzgodnił warunki ślubu z Anną, córką wieloletniego rajcy żorskiego Johanna Frysztackiego155. Liczba takich cudzoziemców nie była jednak wielka. W 1787 roku odnotowano ich zaledwie 3. Spośród nich tylko jeden został właścicielem domu w mieście156.
W domach bogatych mieszczan żorskich warunki życia były nieporównywalne do warunków miejskiej biedoty. W najbardziej zamożnych rodzinach,
starających się uzyskać standard, jaki miały rodziny szlacheckie w mieście,
żony i córki zazwyczaj nie pracowały zarobkowo. W tych domowych gospodarstwach była nawet służba, rekrutująca się z miejscowych dziewcząt przed
zamążpójściem. W takich domach mieszkali również czeladnicy, a niekiedy
uczniowie, jeżeli właściciel był zamożnym mistrzem cechowym. Tego typu
domów było w Żorach zaledwie kilka.
Drugą grupę tworzyli samodzielni gospodarze, mający osobne domy,
co nie oznaczało jednak, że regułą było posiadanie przez nich większych
majątków. Takich budynków należących do jednego właściciela w mieście
w 1787 roku było 167. Mieszkało w nich 206 tzw. obywateli miasta (Bürger), posiadających prawa do udziału w życiu politycznym Żor.
W domach przedstawicieli tych dwóch pierwszych grup musiało być również najwyższe spożycie podstawowych produktów żywnościowych, znacznie wyższe niż w domach biedoty. W Żorach pod koniec XVIII wieku rocznie ubijano 92 sztuki bydła, 152 cielęta, 296 sztuk świń i 181 owiec157. Prawie wszystkie te zwierzęta pochodziły z miejscowych hodowli. Oczywiście,
część produktów sprzedawano na zewnątrz, ale akurat w przypadku mięsa
można próbować oszacować średnie spożycie dla ówczesnych ponad 1 600
mieszkańców158. Na statystycznego mieszkańca Żor przypadało wtedy około
100 gramów mięsa tygodniowo, co zgadza się z opisami dotyczącymi Górnego Śląska, gdzie mięso na stole pojawiało się jedynie w okresie świątecznym i zazwyczaj dostawali je tylko ciężko pracujący mężczyźni. Oczywiście, pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi w strukturze spożycia
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panowały bardzo duże nierówności – na stołach szlachty oraz bogatych
mieszczan jadłospis był o wiele bogatszy i bardziej urozmaicony niż wśród
plebsu. Ciekawe jest również zestawienie dotyczące produkcji gorzałki (234
korców rocznie) i piwa (228 korców159 rocznie) w mieście160. Jeżeli policzyć
średnie spożycie tylko dla męskiej dorosłej populacji (około 250 osób), to
średnia spożycia na jeden dzień wynosiłaby po około 140 gramów wódki
i prawie tyle samo piwa dziennie.
Sytuacja mieszczan należących do plebsu była zdecydowanie inna niż samodzielnych gospodarzy. Byli to z reguły czeladnicy, często również pracownicy najemni, ale zdarzali się także zubożali dawni właściciele warsztatów,
niepotrafiący w mizerii, jaka zapanowała po wojnach śląskich, odbudować
swoich miejsc pracy. Nierzadko z tego powodu oprócz wykonywania wyuczonego rzemiosła, które nie przynosiło odpowiedniego dochodu, decydowali się na szukanie dochodów z przydomowych gospodarstw rolnych. Specyficzną grupę stanowili uczniowie i czeladnicy, którzy albo mieszkali w domach swych pryncypałów, albo podejmowali zwyczajową podróż po krajach
niemieckich w celu zdobycia kwalifikacji rzemieślniczych (Wander). W charakterystycznym stroju, z węzełkiem zawieszonym na kiju, przez kilka lat
byli właściwie uzależnieni od datków mieszkańców tych miast, do których
docierali, lub od miejscowych cechów. Często jednak, również w Żorach,
trudno było ich odróżnić od zwyczajnych włóczęgów lub nawet żebraków,
ponieważ wielu z nich zbierało na rynku pieniądze na utrzymanie i dalszą wędrówkę. Te praktyki w państwie pruskim także starano się ograniczać. Po przybyciu do Żor uczniowie rzemieślniczy musieli się meldować w miejscowym
warsztacie lub w sklepie, a w przypadku braku pieniędzy zwracać się o wsparcie do miejskiej kasy dla ubogich. Nie wolno było im zaś żebrać na ulicach
miasta. Jeżeli brali udział w jakichkolwiek bójkach ulicznych, a była to grupa najbardziej skłonna do uczestnictwa w różnego rodzaju burdach i awanturach, potencjalnie także niebezpieczna dla porządku państwowego z racji stania poza systemem państwowym monarchii absolutnej, mieli być od razu karani w mieście, w którym akurat się zatrzymali161.
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Kobiety z biednych rodzin często poszukiwały dodatkowej chałupniczej
pracy najemnej. W Żorach w domach mieszczańskich kobiety – podobnie
jak te z rodzin podoficerów, a nawet niekiedy oficerów – zajmowały się zarobkowo przędzeniem wełny, co stanowiło zazwyczaj ważne uzupełnienie dochodów żorskich gospodarstw domowych w XVIII wieku162.
Na dole mieszczańskiej drabiny społecznej znajdowało się pospólstwo
wraz z tzw. ludźmi luźnymi. Mieszczanie z tej warstwy albo utrzymywali się
z dorywczo uzyskiwanych dochodów, najczęściej z wynagrodzenia za prace
sezonowe, albo zatrudniani byli za wikt i opierunek w momencie podejmowania inwestycji przez bogatszych mieszczan bądź miasto. Najczęściej pozostawali jednak bez stałego zatrudnienia i bez własnego mieszkania. Zamieszkiwali jako robotnicy w pomieszczeniach gospodarczych albo na starość korzystali z istniejących w mieście ośrodków pomocy społecznej. Ich sytuacja
była trudna w okresach wojen, a szczególnie w czasie powtarzających się klęsk
nieurodzaju i nagłego spadku dochodów, co nie tylko pozbawiało ich podstaw i tak dość nędznej egzystencji, ale przy narastającej drożyźnie narażało także na głód. Trudnym pod tym względem okresem w Żorach był początek wojny siedmioletniej, kiedy całe zasoby państwa pruskiego poświęcono na mobilizację wojenną. W latach 1757–1758 w Żorach zapanował wtedy olbrzymi niedostatek. Jak zazwyczaj bywało w takich przypadkach, ludzie wykorzystywali zamiast mąki plewy z prosa. Cena takiej „mąki” i tak sięgała astronomicznej kwoty 1 krajcara163. Po raz drugi podobny kryzys nadszedł u schyłku XVIII wieku. Zapanowała wtedy drożyzna. Cena pół korca żyta wzrosła w ciągu dekady z 15 groszy do prawie 4,5 talara164. Łatwo
wytłumaczyć wobec tego powszechne wówczas niezadowolenie oraz protesty
na wsiach i w miastach, wzmagane dodatkowo informacjami o wybuchu rewolucji we Francji.
Władze pruskie starały się ograniczać włóczęgostwo, które pewnie było
znacznym problemem po wielu latach wojny. Już w 1747 roku, po zakończeniu dwóch pierwszych wojen śląskich, wydano edykt królewski przeciwko
żebractwu, ale nie przyniósł on wielkich zmian, ze względu na wybuch kolejnej wojny. W 1772 roku opublikowano więc powtórnie specjalną instrukcję podpisaną przez Fryderyka II, która trafiła również do władz żorskich.
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Nakazywała ona zwalczanie na Śląsku i w hrabstwie kłodzkim „włóczęgostwa
i hultajskiego motłochu”. Była pokłosiem wizytacji prowincji śląskiej i wykonanego później sprawozdania przez ministra do spraw Śląska Ernsta Wilhelma von Schlabrendorfa165. Jak pisano we wstępie do edyktu królewskiego,
włóczęgostwo zagrażało bezpieczeństwu na drogach, a nawet wysyłaniu państwowych przesyłek i poczty. Żory miały więc obowiązek chwytania włóczęgów, aresztowania ich i oddawania w ręce królewskich urzędników (Inquisitores publicos), przez których mieli być przesłuchiwani166.
Tradycyjnie od średniowiecza funkcję pomocy społecznej dla najbiedniejszych pełniły przytułki dla ubogich zwane szpitalami i utrzymywane na koszt
miasta. Taka instytucja notowana jest źródłowo w Żorach od XVI wieku.
Działała przy ówczesnym kościele pw. św. Mikołaja (późniejszy Zakład Dobroczynny pw. św. Mikołaja). Był to budynek drewniany na przedmieściu
miasta. Według stanu z 1750 roku utrzymywano w nim 4 biednych z kasy
magistratu. W 1787 było ich 6 (3 kobiety i 3 mężczyzn)167. W połowie XVIII
wieku przełożonym w przytułku był Wawrzyniec Nalepa, a na początku następnego stulecia zarządzał nim Andreas Cmok168. Państwo pruskie utrzymało tę tradycję pomocy najuboższym przez miasto, ale zgodnie z zasadami
kameralizmu regulowało zasady opieki edyktami królewskimi, wydawanymi
w XVIII wieku przez Fryderyka II i Fryderyka Wilhelma II (w latach: 1747,
1749, 1776, 1779). Nakazywały one, by „tacy biedni znajdujący się pod jurysdykcją władz miejskich, którzy nie mogą zdobyć chleba, byli utrzymywani
ze specjalnej kasy dla biednych [Armen-Casse]”, a w przypadku braku takich
pieniędzy – z datków mieszkańców. Miasto było zobowiązane także do wspomagania miejscowego szpitala-przytułku. Byli żołnierze, jeżeli potrzebowali takiej opieki, mieli być wspierani dodatkowo przez najbliższe garnizony169.
Pewną odrębność w tej grupie najuboższych zachowywali żebracy, zbierający się w Żorach zazwyczaj wokół przytułku dla ubogich. Na podstawie
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edyktu królewskiego z 1749 roku miasto było zobowiązane do wyznaczenia
nadzorującego ich urzędnika (wójta żebraków – Bettelvoigt). Urbarz z 1750
roku podaje nawet jego nazwisko – Georg Tyrtania170. Później funkcję tę
pełnili: Franz Ciuraga i Johann Wagner171. Urzędnicy ci musieli stale przebywać na ulicach miasta i nadzorować, by nie przekraczano ustalanych zasad, na przykład jeżeli datki zbierały dzieci, to mieli ustalić, kim są ich rodzice lub opiekunowie, a potem ostrzegać ich albo doprowadzać do ich ukarania. Mieli też sprawdzać, czy parający się żebractwem nie mają jednocześnie
innych dochodów172.
Zwalczanie żebractwa musiało nie przynosić rezultatów, ponieważ przez
cały wiek XVIII wydawane były rozporządzenia i edykty skierowane przeciwko temu procederowi albo chociaż mające przynieść jego ograniczenie. Dążono przynajmniej do tego, by żebracy nie przemieszczali się z jednego miasta do drugiego i byli pod stałą kontrolą. Magistratom nakazywano, by ich
urzędnicy przy bramach (pisarze bramni – Thorschreiber) zwracali na to uwagę i nie wpuszczali żebraków do miasta. Szczególnie nakazywano kontrolę:
studentów, muzykantów, pielgrzymów (żebractwo podczas pielgrzymek było
zakazane), żydów i pracowników browarów173.
Miasto Żory było prawie w całości katolickie. Według Zimmermanna
w 1779 roku mieszkało w nim 979 chrześcijan i 121 żydów174. Nie pozostało w nim już prawie śladu po Kościele ewangelickim, skutecznie usuniętym
z Górnego Śląska w okresie kontrreformacji w XVII wieku. Główną świątynią był od średniowiecza murowany kościół farny pw. św. św. Filipa i Jakuba.
W 1702 roku został ciężko uszkodzony podczas pożaru (spłonęły wówczas
dach i część wieży)175. Po odbudowie kościół nadal miał kilka ołtarzy. Główny, po kolejnym pożarze w Zielone Świątki 1748 roku, został jednak zniszczony i wprawdzie odnowiony, ale bardzo skromnie176. Nad tabernakulum
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unosiły się dwa anioły i obraz Matki Boskiej Wniebowziętej. W takim stanie
przetrwał do przebudowy kościoła w końcu XIX wieku177. Spośród ołtarzy
bocznych istniały wówczas: ołtarz św. Krzyża, ołtarz Trzech Króli, ołtarz Bożego Ciała, ołtarz św. Jana, ołtarz św. Anny, ołtarz św. Katarzyny, ołtarz Wniebowzięcia Matki Boskiej, ołtarz św. Barbary, ołtarz Matki Boskiej w kaplicy.
Kościół posiadał chór, organy, kazalnice i konfesjonał oraz ławki178.
Obok kościoła parafialnego, niedaleko Dolnej Bramy, przy drodze
do Pszczyny, stał drewniany tzw. kościół Maryjny (jest zaznaczony także
na weducie Wernera), możliwe, że swoją genezą sięgający jeszcze średniowiecznej wsi Żory179. Po pożarze odbudowano go i konsekrowano powtórnie
w 1719 roku. Z opisów wynika, że miał skromny wystrój z amboną, chórem
(bez organów) i ołtarzem. Zachowała się również informacja o srebrnych wotach zawieszonych w jego wnętrzu. Według opisu z XIX wieku:
„Przy tymże kościółku urzędował w dawnych czasach wikariusz, którego roczny dochód wynosił 21 guldenów. W roku 1661 kościółek ten spłonął
doszczętnie, poczem wybudowano nowy przybytek Pański na cześć Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Kościółek ten był 39 stóp długi, 24 stopy szeroki, posiadał tylko jeden ołtarz a posadzka była wyłożona płytami kamiennymi. Nie posiadał jednak inwentarza ani też dochodów; cmentarz dokoła kościółka był ogrodzony płotem. Według sprawozdania wizytacyjnego
z roku 1719 kościółek Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny nie był jeszcze konsekrowany, posiadał jednak ambonę, chór bez organów i jeden ołtarz. Natomiast nie było przy nim ani zakrystii ani też cmentarza. Wieżyczka nad kościółkiem była drewniana; w niej znajdował się dzwonek. Nabożeństwa z kazaniem odbywały się w drugie święta Wielkanocy i w dniu Zielonych Świątek oraz we wszystkie inne dni uroczyste. Własnością kościółka był
kawał roli, która przynosiła 30 talarów rocznego dochodu, przeznaczanego
na odprawianie nabożeństw za fundatorów”180.
Kościół spłonął po raz drugi w wielkim pożarze w 1807 roku. Tym razem
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nie został już odbudowany. Pozostała tylko nazwa wzniesienia, gdzie był usytuowany – Kościółek (Kirchlein)181.
Proboszczami parafii żorskiej w XVIII wieku było trzech duchownych.
Pierwszym został jeszcze w czasach habsburskich, w 1729 roku, Gotfried Leopold Schimonski (Szymoński). Jego posługa (1729–1763) przypadła na jeden z najgorszych okresów w historii miasta i ciągle toczące się wojny. Weltzel nie ocenia go zbyt wysoko. Uważa, że proboszcz bardziej dbał o swoją dobrą sytuację materialną niż o parafię. Jednym z koronnych na to argumentów miał być brak troski o probostwo, a jednocześnie urządzenie prywatnego mieszkania. W okresie posługi Schimonskiego, w 1748 roku, w kościele
farnym wybuchł pożar, który doprowadził do wielkich szkód182. W wojennych czasach z trudem odbudowano świątynię. Szczególnie kosztowne okazało się odnowienie – z polecenia proboszcza – ołtarza głównego183. Następcą Schimonskiego został Antoni Zaitz (Zaic), żorzanin, który po święceniach
przez pewien czas był kapelanem wojskowym w Legnicy i w Nysie. W tym
czasie proboszczowie w Żorach byli wybierani przez parafian (miasto i właściciele majątku Baranowice posiadali prawo patronatu), aczkolwiek istniał
spór co do tego, czy wyłącznie głosy rajców magistratu mają być w tym przypadku decydujące. Po wyborze proboszczowie byli zatwierdzani przez władze
świeckie (Kamerę) oraz duchowne (biskupa wrocławskiego). W 1763 roku,
po śmierci Schimonskiego, spośród dwóch kandydatur Kamera zatwierdziła
Zaiza na stanowisku proboszcza żorskiego (1763–1800), ze względu na jego
wcześniejszą posługę w wojsku pruskim. Dzięki niemu w latach 80. przeprowadzono remont grożącej zawaleniem wieży kościelnej, którą wówczas pokryto nowym dachem. Po śmierci Zaiza w 1800 roku nowym proboszczem
został wybrany Jerzy von Wallhofen z Knurowa184. Wszyscy proboszczowie
żorskiej parafii z XVIII wieku zostali pochowani w kościele: Schimonski
i Zaiz przy głównym ołtarzu, Wallhofen, który zmarł dopiero w 1823 roku,
w bocznej kaplicy185.
W 1787 roku łącznie przy parafii żorskiej zatrudnionych było 7 osób, zarówno duchownych, jak i urzędników: proboszcz, wikary oraz 5 osób pracu-
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jących w kościele, szkole i na cmentarzu. Kościół utrzymywał bowiem także niektóre instytucje miejskie, przede wszystkim cmentarz, a także szkołę.
Cmentarz żorski niewiele zmienił się od poprzedniej epoki. Nadal zwyczajowo był zlokalizowany przy kościele, prowizorycznie ogrodzony. Pochówki dodatkowo odbywały się chyba jeszcze – do początku XIX wieku – koło małego
kościoła Maryjnego. W samym kościele parafialnym w XVIII wieku organizowano już tylko pogrzeby osób najbardziej czcigodnych – proboszczy i innych
duchowych, a także burmistrzów i niektórych zasłużonych rajców (Georga
Hallatscha, Johanna Josefa Noskiego, Antona i Siegmunda Rauerów)186.
W XVIII wieku diametralnie zmieniła się sytuacja drugiej z instytucji kościelnych – szkoły. Do lat 70. nauczanie – mimo wprowadzenia przez władze
pruskie obowiązkowych egzaminów dla uczniów – nadal opierało się przede
wszystkim na opanowaniu zasad wiary i śpiewu kościelnego, a także nabyciu
podstawowej umiejętności czytania i pisania. Proces kształcenia nadzorował
miejscowy proboszcz. Nauczycielami byli organista lub kantor chóru. Niewielki drewniany budynek szkoły żorskiej mieścił się na cmentarzu koło kościoła parafialnego. Tam też mieszkał nauczyciel. Jego utrzymanie oparte było
na opłatach uczniów (1,5 krajcara tygodniowo). Rodzice dostarczali mu ponadto drewno na opał. Dopiero w 1770 roku po reformie oświatowej wynajęto na potrzeby szkolne odrębny dom miejski187.
Początkowo władze pruskie pozostawiły na Śląsku szkoły parafialne bez
zmian. Dopiero po wojnie siedmioletniej dokonała się w tym zakresie reforma o olbrzymim znaczeniu. Wprowadzono mianowicie obowiązek szkolny,
nakładając wykonanie tego zobowiązania na parafie i ich patronów. Wprawdzie frekwencja w szkołach nie należała nadal do najlepszych (w miastach
jednak i tak była niewspółmiernie wyższa niż we wsiach, gdzie niekiedy nie
przekraczała 50%). Mimo to umożliwiono wszystkim dzieciom naukę czytania, pisania i rachowania oraz nabycie umiejętności szczególnie ważnych
w momencie rodzenia się społeczeństwa industrialnego.
Pomysł reformy wywodził się z pietystycznej idei pielęgnowanej na Uniwersytecie w Halle przez protestanckiego teologa Augusta Hermanna Franckego i jego uczniów, podkreślających konieczność wdrażania do samodyscypliny, rygorystycznego wychowywania, co dało podwaliny pod ustanowienie systemu klasowo-lekcyjnego i podziału na przedmioty. Jednym z uczniów
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Franckego był Johann Julius Hecker188, który opracował zasady reformy pruskiej. Król ogłosił ją w 1763 roku jako Generalny regulamin szkół ludowych
(General-Land-Schul-Reglement), jednocześnie dekretując w ten sposób po raz
pierwszy w Europie wprowadzenie powszechności oświaty w jednym państwie189. Dwa lata później opracowano również Porządek szkolny dla szkół katolickich, który na Śląsku wprowadzono w 1765 roku (Königliches-Preussisches
General-Land-Schul-Reglement für die Römisch-Katholischen in Städten und
Dörfern des souverainen Herzogthums Schlesien und der Grafschaft Glatz).
W aktach żorskich zachował się oryginał tego dokumentu, co świadczy o wadze, jaką przypisywały mu władze miasta. Porządek szkolny dla Śląska powstał
z inicjatywy ministra von Schlabrendorfa, który odwoływał się do Generalnego porządku szkolnego z 1763 roku. Zainteresowanie śląskiego ministra stanem oświaty w prowincji nie tylko wynikało ze zmian w Berlinie, ale także
było wynikiem jego wizyty na Górnym Śląsku w 1764 roku. Minister przerażony tym, co zobaczył, opisywał dramatyczny stan oświaty w powiatach
pszczyńskim i raciborskim. Podkreślał, że nie zostali mianowani, mimo ogólnopaństwowego porządku szkolnego, wykształceni nauczyciele. Dodawał, że
„doszło do tego, że młodzież dorasta jak bydło, dalej nie zna niczego innego z chrześcijaństwa jak Pater Noster i Ave Maria, a języka niemieckiego nie
uczy się w ogóle”190.
W Porządku szkolnym dla Śląska Fryderyk II podkreślał chęć udzielenia
łaski poddanym rzymskokatolickim i dopuszczenia ich do nauczania w nowej szkole trzyklasowej (Trivial-Schule). Przede wszystkim wprowadzano
w niej zasadę, że nauczyciele w szkołach muszą zostać do nauczania odpowiednio przygotowani, by nie tylko byli gotowi na naukę śpiewu kościelnego i służby przy ołtarzu, ale także „uczyli młodzież w języku niemieckim”.
W tym celu dla nauczycieli utworzono specjalne szkoły – seminaria nauczycielskie. Dla pedagogów z Górnego Śląska ulokowano je w cysterskim klasztorze w Rudach, a ponadto w Raciborzu, później także w Jemielnicy (w tych
dwóch ostatnich seminariach w XVIII wieku zgłaszało się jednak niewielu
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kandydatów)191. Nauczycielom nakazywano używać jako metody nauczania
tzw. metody Felbigera (Buchstaben-Methode), w której pytania i odpowiedzi
przypisano odpowiednim literom alfabetu, znajdującym się w specjalnych tablicach (Tabellarium)192. Szkoły miały mieć osobne sale, żeby uniknąć nauczania w izbach mieszkalnych lub pomieszczeniach warsztatowych, gdzie –
jak obrazowo pisano w ustawie – siedzą również „kobieta z dzieckiem, a często jeszcze inni krewni nauczyciela, który wykonuje w tym czasie swoje rzemiosło”. Nauczyciele mogli wprawdzie być rzemieślnikami, ale musieli drugi zawód od tej pory wykonywać poza czasem pracy w szkole i nie w tych samych pomieszczeniach. Sugerowano, by w szkole w miastach było więcej sal.
Chciano w ten sposób uniknąć sytuacji, gdy nauczający w tym samych czasie nauczyciele wzajemnie sobie przeszkadzają. Szkoły miały zostać wyposażone w: stoły, ławki, tabliczki, kałamarze i książki. Całość tych zmian miały
sfinansować miasta i gminy wiejskie – te ostatnie przy współudziale miejscowych patronów parafii193.
Nauka – niezależnie od pory roku – miała trwać około 5 godzin: przed
południem od 8.00 do 11.00 i po południu od 13.00 do 15.00194. Dzieci rozpoczynały naukę w szkole po ukończeniu 6. roku życia. Uczęszczały
do niej do ukończenia 13 lat. W przypadku niezdania egzaminu końcowego
i skończenia 13. roku życia uczeń podlegał obowiązkowi szkolnemu – do lat
20 – realizowanemu w niedzielnych szkółkach przyparafialnych, gdzie nauka trwała 2 godziny. Za nieposyłanie dzieci do szkoły groziły formalnie duże
kary (do połowy XIX wieku rzadko je jednak egzekwowano), które w przypadku braku możliwości zapłaty zamieniano na 2 dni pracy w folwarku lub
na rzecz miasta za każdy tydzień nieobecności dziecka195.
W szkole nauka podzielona była na 3 klasy, jeżeli w szkole było aż tylu nauczycieli. Obejmowała następujące zagadnienia:
W klasie I: poznanie liter, literowanie i początek czytania (na każdą z tych
umiejętności przeznaczano jeden miesiąc); do każdego miesiąca nauki były
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przypisane odpowiednie tabele Felbigera, potem przystępowano do nauki kaligrafii, wykorzystując umiejętność czytania, przydatną do odczytywania instrukcji z tabel kaligraficznych; jednocześnie uczono liczenia, także za pomocą tabel; nauka miała przynieść znajomość przeczytania liczb 8–9-cyfrowych
i ich zapisu liczbami oraz słownie; podkreślano, by w ciągu całego roku szkolnego podsumowywać i rekapitulować zdobytą wiedzę.
W klasie II (pod warunkiem posiadania drugiego nauczyciela): cały czas
doskonalenie czytania w języku niemieckim, ale dodatkowo wprowadzenie
zrozumienia i czytania zwrotów francuskich w niemieckich tekstach i ich prawidłowego wymawiania; wprowadzenie do używania formuł kancelaryjnych
w pismach i sporządzania faktur – zostawiano tu jednak znaczną swobodę nauczycielom, uzależnioną od tego, jak dalece potrzeby i nabyte już umiejętności uczniów na to pozwalają; kształcenie pisowni zgodnie z regułami ortograficznymi; wprowadzenie ćwiczeń pisania samodzielnych tekstów; w nauczaniu rachunków, w zależności od przyszłej profesji, kształcenie poprzez tabele
umiejętności liczenia, przy różnym stopniu zaawansowania.
W klasie III (pod warunkiem posiadania trzeciego nauczyciela znającego
podstawy francuskiego i łaciny), zazwyczaj wprowadzanej tylko w miastach:
przeprowadzenie kilku lekcji historii powszechnej i krajowej; nauka czytania
mapy kraju; wprowadzenie do geografii, zapowiadano też przygotowanie tabel do poznania zjawisk fizycznych (w rozumieniu oświeceniowym, a więc
dających poddanym jakoby „wizję szczęśliwej przyszłości w świecie postępu”); przekazanie ogólnych informacji o kraju, jego gospodarce i sztuce196.
Nowa metoda nauczania, do której odwoływano się w programie, polegała na nauce z użyciem bodźców wzrokowych. Była dziełem zakonnika, augustianina z Żagania, Johanna Ignaza Felbigera, który próbował zastosować
nauczanie poglądowe propagowane przez Johanna Heinricha Pestalozziego.
Nauka polegała na uczeniu się na pamięć odpowiedzi na zadawane pytania.
Przykładowo, z religii na pytanie: „Co to jest Katechizm?”, uczono się odpowiedzi: „To książka, z której młodzież uczy się nauki chrześcijańskiej za
pomocą pytań i odpowiedzi” (Katechismus heisst das Buch, aus dem die Jugend die christliche Religion durch Frage und Antwort erlernt). Nauczyciel pisał
kredą wyraźnie na tablicy po niemiecku pytanie i odpowiedź, a w przypadku konieczności zapamiętania zapisywał tylko pierwsze litery (w wymienianym przypadku pytania o Katechizm: K.h.d.B.a.d.d.J), które przy powtarza196
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niu miały ułatwić przypomnienie sobie odpowiedzi. Metoda nauczania Felbigera w Żaganiu stała się tak sławna, że zainteresowała się nią także Maria Teresa, sprowadzając potem Felbigera do Austrii197.
Za funkcjonowanie szkoły i za naukę w niej prowadzoną odpowiedzialny był miejscowy proboszcz, który co najmniej raz w tygodniu miał obowiązek wizytacji placówki szkolnej198. W czasie tych wizyt zwracał uwagę na pracę nauczyciela i prowadzoną przez niego dokumentację oraz obserwował użyte metody nauczania. Zarazem miał kontrolować także zachowanie uczniów:
pilnować, by dzieci były rozdzielone rocznikami i według płci w ławkach,
obserwować dostosowanie nauki do potrzeb uczniów i ich przyszłej pracy.
Szczególną uwagę musiał poświęcić temu, żeby nauczyciel nie wykorzystywał
dzieci do prac domowych w swoim obejściu199.
Felbiger w swoich instrukcjach dla nauczycieli zasadniczo wykluczał bicie
uczniów. Uważał, że powoduje to szkodliwe skutki. Dopuszczał jednak karne klęczenie w klasie lub na zewnątrz szkoły z zawieszoną tablicą informującą o wykroczeniu. Dopuszczał także używanie rózgi do karania. Jako najcięższą karę przewidywał chłostę prętem leszczyny „dla Polaczków” (eines dünnen
Haselsteckens zu den sogennaten Polacken)200.
W tym kluczowym dla szkoły okresie reformy w Żorach pracowało kilku nauczycieli (rektorów). Lorenz Sobczyk (1739–1750) był jeszcze typowym nauczycielem kształcącym według starej metody. Jako miejscowy organista traktował pracę w szkole jako dodatkowe źródło dochodu, nie starając się zmieniać niczego w dotychczasowym systemie i metodzie nauczania. Dopiero jego następca, Johann Georg Grabowski(1750–1770), był już
lepiej wykształconym pedagogiem (znał 3 języki, w tym język polski), chociaż chyba również on nie miał specjalistycznego, seminaryjnego przygotowania do zawodu i zajmował się także jako kantor chórem kościelnym. Jednak w czasie, gdy kierował szkołą, sprowadzeni zostali do niej nowi nauczyciele, wykształceni już w „metodzie żagańskiej”: Jan Karwat i Izajasz Józef
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Klembarski. Także nowy kierownik szkoły Josef Buzia (1770–1773) kontynuował proces zmian. W 1773 roku kierownikiem szkoły został Kasper Ptaszek (1773–1784), którego jednym z głównych zadań miało być dopilnowanie wzniesienia nowego budynku szkolnego. W stanie surowym budynek pokryty drewnianym gontem ukończono już w 1778 roku, ale wszystkie próby
zdobycia środków na wyposażenie i wykończenie szkoły spełzły na niczym.
Dopiero następca Ptaszka, energiczny Franz Umlauf, w 1785 roku ukończył inwestycję, chociaż skargi na stan szkoły powtarzały się jeszcze w latach
90., co oznacza, że budynek nadal był nie do końca wyposażony i urządzony. Nowy nauczyciel – w odróżnieniu od poprzedników – mógł prowadzić
lekcje już tylko po niemiecku, zgodnie z ministerialnymi zarządzeniami. Jednak ze względu na nadal rzadką znajomość tego języka w piśmie musiał także dobrze znać język polski i używać go podczas lekcji, co zresztą Porządek
szkolny na Górnym Śląsku nie tylko dopuszczał, ale nawet zalecał. Przez cały
ten czas, aż do końca wieku, u boku wykształconych nauczycieli lekcje wciąż
prowadzili również organiści i kantorzy miejscowej parafii. Szkoła przyjmowała dzieci z całej parafii (a więc także z Kleszczowa). Liczba uczniów oscylowała wokół 60–70201.
U schyłku XVIII stulecia, już za panowania Fryderyka Wilhelma II, zmiany w szkolnictwie w górnośląskich miastach, które nastąpiły w wyniku reformy fryderycjańskiej, oceniano pozytywnie w odróżnieniu od sytuacji szkół
wiejskich, gdzie niewiele się zmieniło. Po zleconej przez ministra von Hoyma niejakiemu Peukerowi, doktorowi teologii z Halle, podróży wizytacyjnej
po Górnym Śląsku, w czasie której odwiedził on wszystkie miasta, okazało się,
że wszędzie zbudowano w miastach nowe budynki szkolne albo doprowadzono do modernizacji starych. Peuker przychylnie oceniał nauczycieli – jego zdaniem są „pilni i starają się znajomość niemieckiego coraz bardziej poszerzać”202.
Nauczanie dzieci mieszczańskich zasadniczo kończyło się na edukacji
w szkole katolickiej. Na podstawie zarządzenia królewskiego z 1765 roku zadecydowano, że do dalszej edukacji mogą być przeznaczeni tylko ci synowie
mieszczańscy, których rodzice są w stanie swoim majątkiem zagwarantować finansowanie nauki, a sami uczniowie posiadają odpowiednie zdolności. Wyłączało to z możliwości awansu zwykłych rzemieślników i ludzi trudniących się
HMŻ, s. 265–271.
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najemną pracą zarobkową. Pewnym wyjątkiem mogła tu być tylko kariera duchowna203.
Przy parafii działały także bractwa i stowarzyszenia katolickie. Najbardziej
aktywne w XVIII wieku było – założone jeszcze w czasach habsburskich,
w 1734 lub 1735 roku – Bractwo Różańcowe. Powstało z inicjatywy przeora dominikanów z Raciborza Ceslawa Dankwarta oraz prokuratora Wiktora Fuchsa z Cieszyna. Fundatorami byli jednak pobożni żorscy mieszczanie:
Franz Löffler z żoną Johanną, Paul Kajos i Marianna Cajus Renatus. Bractwo utrzymywało swoją działalność z datków darczyńców, które były dość
spore. W latach 1749–1794 sięgały regularnie kilkudziesięciu guldenów204.
Opłacano za to proboszcza i dodatkowego kapłana (otrzymywał 66 guldenów), opiekującego się na co dzień Bractwem. Dawało to możliwość ówczesnemu proboszczowi Antoniemu Zaizowi zatrudnienia drugiego duchownego do pomocy. Ten ostatni był zobowiązany w zamian za to do odprawiania
jednej mszy tygodniowo przy ołtarzu Bractwa w kościele parafialnym za dusze zmarłych i jednej mszy w kościele Maryjnym za członków Bractwa. Na
czele kongregacji stali zawsze najbardziej szacowni mieszczanie żorscy, w drugiej połowie XVIII wieku między innymi: Franciszek Ferdynand Frysztacki
i Adam Pillar205.
Wraz z wojnami śląskimi odrodziło się także życie religijne ewangelików
na Górnym Śląsku, w tym także w okolicach Żor, chociaż w samym mieście
nie powstał jeszcze wówczas dom modlitwy. Początki związane były z działaniami napływowych urzędników i wojskowych kaznodziei. W połowie XVIII
wieku w całej późniejszej rejencji opolskiej powstało przed wojną siedmioletnią 14 takich gmin ewangelickich. Najbliżej Żor aktywna gmina ewangelicka utworzona została w Pszczynie, gdzie tamtejszy hrabia Erdmann II
von Promnitz już w 1742 roku uzyskał zgodę najpierw na powstanie szkoły,
a później na wzniesienie kościoła206. Nabożeństwa początkowo odbywały się
jednak w kaplicy zamkowej, dopiero później, w 1746 roku, po 3 latach budowy powstał pszczyński dom modlitwy. Także w Tarnowskich Górach już
w 1742 roku rozpoczęto regularne nabożeństwa ewangelickie, które prowa-
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dził mianowany miejscowym pastorem Saffadius. Z kolei w powiatowym Raciborzu w 1755 roku powstała gmina ewangelicka, dla której pastor garnizonowy prowadził nabożeństwa w jednym z prywatnych domów. Pierwszy mianowany pastor w Raciborzu pojawił się dopiero w 1795 roku207. Ewangelicy
żorscy byli więc zmuszeni do korzystania z okolicznych parafii. W pierwszym
wiarygodnym sprawozdaniu z czasów pruskich, sporządzonym na rzecz wrocławskiej Kamery w Żorach w 1758 roku, wśród 216 pełnoprawnych obywateli miasta wymieniono 5 ewangelików, co oznacza, że jeżeli były to rodziny,
liczba ta mogła być trzy-, czterokrotnie większa208.
Żydzi w Żorach pojawiali się od czasów średniowiecza, wówczas jednak
tylko sporadycznie. Na początku okresu pruskiego była to już jednak – w porównaniu z poprzednimi epokami – spora grupa, tak w każdym razie ujmuje to Urbarz z 1750 roku. Wynikało to z bezpieczeństwa osadnictwa w królewskich miastach akcyzowych. Głównym budynkiem tej trzymającej się razem zbiorowości był dom modlitewny209. W tabelach z 1787 roku wykazywano już istnienie w Żorach synagogi210. W 1789 roku Salomon Izaak Plessner dla stworzenia szkoły żydowskiej założył odrębną fundację z uposażeniem w wysokości 500 talarów. W drugiej połowie XVIII wieku wśród członków zbiorowości było także 2 rzeźników rytualnych – Mojżesz i Antoni Pragierowie211. Brakowało pozostałych składowych pełnej gminy żydowskiej, rytualnej łaźni (mykwy), cmentarza, chyba nie działało jeszcze stowarzyszenie
dobroczynne Chewra Kadischa, zajmujące się pochówkami.
Cała zbiorowość żydowska funkcjonowała w XVIII wieku w separacji od
pozostałych urządzeń miejskich. Żydzi, specjalnie opodatkowani na rzecz
miasta, w zamian korzystali ze swego rodzaju autonomii wyznaniowej, a także prawnej. Nie byli na przykład podporządkowani miejscowej policji, ścigali bowiem i karali złoczyńców wewnątrz gminy212. Tolerancja, jaką cieszyCarl Weigelt, Die evangelische Kirche in Schlesien zur Zeit der Preuβischen Besitzergreifung und ihre Entwicklung von 1740–1756. Unter Benutzung urkundlicher Quellen, „Zeitschrift
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li się Żydzi na pruskim Śląsku, a jednocześnie przywilej kierowania się własnym prawem wewnątrz tworzących się gmin żydowskich, połączone były ze
specjalnymi obciążeniami podatkowymi, popularnie nazywanymi podatkiem
tolerancyjnym (Toleranzgelder), stopniowo powiększanym do końca XVIII
wieku. Żydzi podlegali więc podwójnemu opodatkowaniu, ponieważ płacili
również – jak wszyscy żorscy mieszczanie – podatek akcyzowy213. Po wojnie
siedmioletniej oceniono, że wielu Żydów wzbogaciło się na toczącej się wojnie, nie uczestnicząc w niej czynnie, co usprawiedliwiło ich specjalne opodatkowanie pod pretekstem uzyskania zgody na odbudowę bądź budowę nowych synagog. W sumie od Żydów śląskich zamierzano w ten sposób uzyskać 50 tys. talarów214.
Według tablic statystycznych z 1787 roku w Żorach mieszkało 126 Żydów, w tym 31 mężczyzn, 30 kobiet oraz 53 dzieci. Jako famulusów określono 4 osoby. Prawdopodobnie z racji wieku lub niepełnosprawności byli
oni utrzymywani przez gminę żydowską, gdyż nie podlegali opiece miasta
przeznaczonej tylko dla biednych chrześcijan215. U schyłku XVIII wieku,
w 1791 roku, w Żorach mieszkało 137 Żydów, a w 6 lat później – już 152,
w sumie 20 rodzin. Większość swoje domy miała na przedmieściach, tylko
nieliczni mieszkali w obrębie murów miejskich (34 osoby)216.
Mało zachowanych konkretnych informacji dotyczy stosunków etnicznych i narodowościowych. Władze pruskie zdawały sobie sprawę z odmienności stosunków językowych na Górnym Śląsku. Większość ludności mówiła na tym obszarze językiem polskim, także w miastach. Podchodząc do tego
pragmatycznie, starano się, by nowa biurokracja pruska była do tego przygotowana. Już w rozporządzeniu z 1756 roku pisano, że w okolicach, gdzie
panuje język polski, należy zatrudniać nauczycieli, którzy władają tym językiem217. Przewidziano to także w Porządku szkolnym dla Śląska z 1765 roku.
Obawy, by nauczyciele byli dobrze rozumiani przez uczniów, wpłynęły na złagodzenie stanowiska bezwzględnego używania w szkole tylko języka niemieckiego. Jako zalecenie dla seminariów kształcących pedagogów zapisano, by we
wschodniej części prowincji śląskiej:
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„[…] ze względu na nauczycieli, którzy chcą pracować w okolicach, gdzie
używanie języka polskiego jest powszechne [wo die polnische Sprache noch
üblich ist], dyrektorzy obydwu seminariów na Górnym Śląsku [w Rudach
i Raciborzu – RK] sprawdzali, jak dalece kandydat opanował język niemiecki, by mógł uczyć takie dzieci, jeżeli mu tego brakuje, to najpierw musi się
tego [języka niemieckiego-RK] sam nauczyć i nie wcześniej, aż to się stanie,
zostanie dopuszczony do pracy w szkole; trzeba jednak także sprawdzić, czy
taka osoba posługuje się wystarczająco językiem polskim, którego jednocześnie będzie musiał używać, żeby wykorzystywał przygotowane dla Górnego
Śląska polskie i niemieckie podręczniki”218.
Taki podręcznik rzeczywiście powstał. Dla polskich uczniów na Górnym
Śląsku opracował go Simon Jäschke. Podręcznik zawierał czytanki po polsku
i po niemiecku219.
Dobrze zdawano sobie sprawę – w każdym razie tak wynika z opisów podróży wizytacyjnych ministra Schlabrendorfa – że wszystkie wysiłki wprowadzenia języka niemieckiego uznawano za bezskuteczne na katolickim Górnym Śląsku, bez wciągnięcia w taką akcję duchowieństwa. Wśród przedstawicieli kleru większość w XVIII wieku mówiła po polsku i nie znała języka
niemieckiego. Minister pruski pisał w 1764 roku – z nieskrywanym zaskoczeniem – w tej sprawie:
„Król chce bezwarunkowo, żeby język niemiecki był na Górnym Śląsku
obecny wszędzie, jednak temu naprzeciw stoi, że prawie wszyscy katoliccy
duchowni w tej okolicy mówią tylko po polsku; tylko wikariat może im nakazać, żeby położyli nacisk również na język niemiecki i uczyli się go ciągle,
inaczej powinni oczekiwać, że będą musieli odejść z urzędu”220.
Jednak postępy nie były pod względem nauczania i upowszechniania języka niemieckiego zbyt wielkie aż do końca XVIII stulecia. Taka ocena wynika z rewizji postępów w tworzeniu i funkcjonowaniu szkół na szczeblu podstawowym, która nastąpiła w 1789 roku. Prowadził ją w szkołach katolickich
radca kameralny Andreä. Oceniał efekty w tym zakresie negatywnie, co przypisywał nadal istniejącej niechęci duchownych katolickich do wprowadzania
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zmian na korzyść języka niemieckiego. Zachowanie kleru na Górnym Śląsku
nazwał wprost „pasywnym oporem”221.
Podobnie Zimmermann podsumowywał w samych Żorach stosunki
etniczne. Nie pozostawiając wątpliwości, pisał: „Język jest [w Żorach – RK]
polski, aż do najniższych królewskich sług”222.

Od wojen napoleońskich
do Wiosny Ludów (1806–1850)
Wojny Napoleona z III i IV koalicją
Wojny toczące się w Europie po wybuchu rewolucji we Francji w 1789
roku dotarły na Śląsk na początku XIX wieku, kiedy cesarz Napoleon I był
u szczytu swojej wojskowej i politycznej kariery. Dnia 10 listopada 1805 roku
w Żorach przebywały przez jeden dzień wojska rosyjskie (pułk carycy Elżbiety I), które w ramach III koalicji antynapoleońskiej szły na odsiecz Austriakom próbującym jeszcze walczyć z Napoleonem po przegranej bitwie pod
Ulm w październiku tego roku i utracie Wiednia223. Na początku grudnia,
po przegranej Rosji i Austrii w bitwie pod Austerlitz, koalicja austriacko-rosyjska rozpadła się, ponieważ niezdolna już do dalszego oporu monarchia
naddunajska podpisała separatystyczny pokój. Nowym sojusznikiem Rosji
zostały Prusy. Działania wojenne trwały więc nadal, ale początkowo jeszcze
nie na Śląsku, ale w Brandenburgii i na Pomorzu.
Dla Hohenzollernów decyzja o wojnie z Francją okazała się w skutkach fatalna. Wojska pruskie poniosły dwie sromotne klęski – w bitwach pod Jeną
i Auerstädt w 1806 roku. Jednoczesny wybuch polskiego powstania w Wielkopolsce jesienią tego roku umożliwił wojskom napoleońskim wkroczenie
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na Śląsk. Ze względu na militarne znaczenie tej
prowincji224 skierowano do niej armię złożoną
głównie z wojsk bawarskich i wirtemberskich, ówczesnych sojuszników Francji, dowodzonych przez
brata Napoleona – Hieronima Bonaparte. Wojska
pruskie na Śląsku były mniej liczne niż armia napoleońska (około 15 tys. wojsk pruskich wobec
20 tys. pod dowództwem Hieronima), co wpłynęło na wynik kampanii. Nie mniej ważną przyczyną niepowodzeń Prus na Śląsku stała się narastająca niewiara w skuteczną obronę po paśmie klęsk
w 1806 roku z wojskami Napoleona225.
Wojska napoleońskie 3 grudnia 1806 roku
zdobyły twierdzę w Głogowie, której zadaniem
była obrona na północnym zachodzie strategicznej przeprawy przez Odrę. Następnie armia NaNapoleon I
poleona rozpoczęła oblężenie Wrocławia. Pomimo prób zaczepnych ataków ze strony księcia pszczyńskiego pułkownika
Friedricha Ferdinanda von Anhalt-Köthen, wówczas generalnego gubernatora (Generalgouverneur) Śląska, Wrocław poddał się na początku stycznia
1807 roku. Jeszcze w tym samym miesiącu Francuzom udało się doprowadzić do kapitulacji Brzegu226 oraz rozpocząć oblężenie Koźla, Świdni-

Śląsk był terenem, na którym znajdowały się zakłady produkujące broń
i amunicję dla armii pruskiej oraz 8 twierdz. Por. Historia Śląska, red. Marek Czapliński,
Wrocław 2002, s. 251.
225
Taką defetystyczną postawę reprezentowali zarówno minister dla Śląska von
Hoym, jak i dowódca wojsk pruskich generał Lindner. Por. Historia Śląska, t. 2, cz.
2, red. Stanisław Michalkiewicz, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, s. 15–17.
Pewną rolę odgrywał również fakt, że wśród obrońców twierdz wielu było żołnierzy
polskojęzycznych, których uważano za niepewnych obrońców (Ibidem, s. 17).
226
Podczas oblężenia Brzegu na Górnym Śląsku teren walk zabezpieczały oddziały
polskich powstańców. Porucznik Trembecki przekroczył granice Śląska i z oddziałem
w sile 500 ludzi posuwał się przez Tarnowskie Góry i Gliwice w stronę Odry. Pod Koźlem
oddział ten został zaatakowany przez Witowskiego. Większość jego członków dostała
się do niewoli. Por. Historia Śląska, red. Stanisław Michalkiewicz…, t. 2, s. 28; Michael
Vanaček, Książę bielski Jan Sułkowski w służbie Napoleona w latach 1806–1809, „Zaranie
Śląskie” 1959, nr 4, passim.
224

| 81  
cy i Nysy. Szczególnie ta pierwsza twierdza
była ważna dla dalszych losów Żor. Jej okrążenie nastąpiło na początku 1807 roku. Mieszczanie żorscy byli już wówczas zmuszeni do
wspomagania materialnego wojsk napoleońskich. Anton Szyskowitz zaopatrywał oblegających w żywność, którą wysyłano na koszt miasta do Mechnicy koło Koźla, natomiast żorski
sukiennik Johann Kolibay dostarczał wojskom
bawarskim i rosyjskim sukno227.
Okolice Żor były w 1807 roku terenem działania walczącego po stronie Napoleona bielskiego księcia Jana Nepomucena Sułkowskiego,
który wykorzystywał przewagę wojsk napoleońskich na Śląsku i urządzał wraz z około 1 200
ochotników grabieżcze wyprawy we wschodniej
części regionu. Już w styczniu 1807 roku SułKsiążę pszczyński pułkownik
Friedrich Ferdinand
kowski przeprowadził rekwizycję furażu i koni
von Anhalt-Köthen
w Lędzinach, wracając następnie na teren księstwa siewierskiego. Na początku kwietnia tego
roku Sułkowski, który liczył na awanse u boku cesarza Francuzów, a nawet
objęcie dowództwa podczas oblężenia Koźla, zarekwirował około 300 koni
w Tarnowskich Górach, Bytomiu i Mikołowie228, dokonując spustoszeń
w powiatach bytomskim i gliwickim. Było to samowolne wystąpienie przeciwko zarządzeniu dowodzącego armią napoleońską na Śląsku Hieronima
Bonaparte, który zabronił Sułkowskiemu przekraczania z oddziałami zbrojnymi granicy pomiędzy Śląskiem a późniejszym Księstwem Warszawskim.
Sułkowski jednak dalej wysyłał oddziały rekwizycyjne. Jeden z nich został
rozbity 7 kwietnia 1807 roku przez oddział pruskiego porucznika Andreasa
von Witowskiego pod Wilkowyjami. Prusacy postanowili przez zaskoczenie uderzyć na przebywającego w Mysłowicach księcia Sułkowskiego, roz-

HMŻ, s. 135.
Liczba ta wydaje się jednak przesadzona. Por. Dariusz Nawrot, Napoleońskie
wojska na Górnym Śląsku, [w:] Tychy w czasach wojen. Materiały II Tyskiego Sympozjum Historycznego, „Tyskie Zeszyty Historyczne”, z. 5, Tychy 2008, s. 19.
227
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bili jego wojska i zmusili go do ucieczki za granicę229. Powrócił on dwa dni
później z oddziałem chłopów pochodzących z Czeladzi, Będzina, Sławkowa
i Siewierza, uzbrojonych w kosy i widły, którzy splądrowali zamek i miasto
Mysłowice. W odwecie Prusacy zajęli magazyn soli za Przemszą, w Modrzejowie230. W czasie, gdy większość oddziałów Witowskiego zajęta była walkami z Sułkowskim, inny niewielki oddział, także pod dowództwem pruskiego porucznika, w sile 40 huzarów, 10 kirasjerów i 25 jegrów, odmaszerował
do Żor, gdzie zarekwirował pozostawione tu przez wojska bawarskie 900 par
butów231.
Walki podczas kampanii przeniosły się już wówczas na teren Pogórza
Sudeckiego i hrabstwa kłodzkiego. Francuzi byli nękani przez partyzanckie oddziały zorganizowane przez hrabiego Friedricha Wilhelma von Goetzena (młodszego), zastępcę księcia pszczyńskiego jako gubernatora Śląska. W maju 1807 roku złamali jednak opór pruski. Po nieudanych próbach Goetzena zawarcia nowej koalicji z Austrią hrabia uciekł do Wiednia.
W czerwcu skapitulowały także oblegane twierdze górnośląskie – Nysa, Koźle i Kłodzko. Walki na terenie Śląska zakończyło podpisanie pokoju w Tylży 7–9 lipca 1807 roku.
Warunki traktatu były dla Prus poważnym ciosem. Straciły one ważne
prowincje na zachodzie i wschodzie monarchii232, a ponadto zobowiązały się
Ibidem, s. 19–23. W starszej literaturze przytaczana jest w tym miejscu
niedającą się utrzymać opowieść jakoby książę Sułkowski chciał usprawiedliwić swoje
wypady na Śląsk na początku kwietnia 1807 roku jako mające charakter odwetowy.
W tym celu jego wojska, z których część była przebrana w mundury pruskie, stoczyły
pod Mysłowicami między sobą potyczkę, której przyglądały się oddziały Witowskiego.
Gdy zmęczeni ludzie Sułkowskiego wrócili do Mysłowic, uderzyli na nich Prusacy.
Por. Ryszard Kincel, Kłopotliwy książę Sułkowski, Katowice 1984, s. 69–71.
230
Dariusz Nawrot, Napoleońskie wojska…, s. 24–26; Ryszard Kincel, Kłopotliwy
książę Sułkowski…, s. 76–77.
231
Eduard von Höpfner, Der Krieg von 1806 und 1807. Ein Beitrag zur Geschichte der
Preussischen Armee nach den Quellen des Kriegs-Archivs bearbeitet. Zweiter Theil. Der Feldzug von
1807, Vierter Band, Berlin 1851, s. 285.
232
Było to powyżej połowy dawnej powierzchni monarchii i tyle samo ludności.
W ręku króla pruskiego z dynastii Hohenzollernów pozostawały zaledwie 4 prowincje:
Brandenburgia, Śląsk, Pomorze i Prusy Wschodnie. Treść traktatu pokojowego w Tylży
por. Sammlung der für die Königlichen Preußischen Staaten erschienenen Gesetze und Verordnungen von
1806 bis zum 27ten Oktober 1810, Berlin 1822, s. 153–164. Por. Betrachtungen über den Frieden
zu Tilsit in Hinsicht Schlesiens, „Schlesische Provinzialblätter“ 1807, Nr. 9, s. 189–194.
229
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do zapłacenia wysokiej kontrybucji oraz zabezpieczenia połączeń drogowych
pomiędzy Księstwem Warszawskim a Saksonią. Wojska napoleońskie miały
pozostać na Śląsku do momentu całkowitej spłaty kontrybucji233.
Walki w latach 1806–1807 odbiły się negatywnie na sytuacji śląskich
miast. Te z nich, w których znajdowały się twierdze pruskie, zostały zniszczone234. Inne natomiast odczuły ciężary związane z natychmiastowym zakwaterowaniem zwycięzców, ich wyżywieniem, zaopatrzeniem w płótno,
sukno, skórę, obuwie oraz opłatę świadczeń za transport i robociznę. Był
to problem między innymi dla mieszkańców Żor, którzy musieli miesięcznie płacić na utrzymanie stacjonujących tu do 1808 roku wojsk francuskich
300 talarów235. Dnia 6 sierpnia 1807 roku magistrat żorski powiadamiał
miejscowego komisarza, że z wielkim trudem udało się zebrać podatki od
mieszkańców, a od 1 czerwca opłaty na utrzymanie wojska napoleońskiego
nie są wcale uiszczane. Na skutek tej sytuacji poproszono komisarza o przydzielenie policjanta, który zająłby się ściąganiem podatków236. Trudną sytuację miasta pogorszył znacznie fatalny w skutkach pożar, w wyniku którego znaczna część Żor praktycznie przestała istnieć. W sąsiednim Rybniku po
pokoju w Tylży, w 1807 i 1808 roku, zakwaterowano z kolei szwadron 10.
regimentu huzarów wraz ze sztabem oficerskim. W mieście tym obecne były
również wojska bawarskie i wirtemberskie. Rybnik został obciążony poza doHistoria Śląska, red. Stanisław Michalkiewicz…, t. 2, s. 20–32, 40; Historia
Śląska, red. Marek Czapliński…, s. 251–252.
234
Były one rozlokowane w dwóch pasach: wzdłuż linii Odry (Głogów, Wrocław,
Brzeg, Koźle) i na Pogórzu Sudeckim (Świdnica, Srebrna Góra, Kłodzko, Nysa). Por.
Historia Śląska, red. Stanisław Michalkiewicz…, t. 2, s. 42; Otto Linke, Zur Reise, des
Königs Friedrich Wilhelm III. nach Schlesien 1810, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte
und Altertum Schlesiens“ 1905, Bd. 39, s. 117; Idem, Topographisch-statistische Bemerkungen aus Schlesien im Jahre 1810, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertum
Schlesiens“ 1906, Bd. 40, passim.
235
Nie wiadomo natomiast, ile wyniosła całkowita kwota, jaką obciążono miasto
za pobyt wojsk napoleońskich. Por. Johannes Ziekursch, Das Ergebnis der friderizianischen Städteverwaltung die Städteordnung Steins, Jena 1908, s. 138. Nie wiadomo również,
który oddział wojsk napoleońskich stacjonował w Żorach. Biorąc pod uwagę fakt, że
koszty utrzymania jednego żołnierza wynosiły 10 groszy dziennie, a jeden talar liczył
24 grosze, wychodzi na podstawie prostego rachunku, że w Żorach stacjonowało 24
żołnierzy. Por. E. Wahner, Oppeln in der Franzosenzeit. II Theil. Von 1807–1808, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens“ 1884, Bd. 18, s. 98–99.
236
HMŻ, s. 136.
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stawami w naturze także wysoką opłatą za pobyt obcych wojsk, wynoszącą
18 448 talarów i 19 groszy śląskich. Rybnik i Żory musiały ponadto partycypować w kosztach reparacji wojennych, jakie Napoleon nałożył na Prusy
i Śląsk237. W przypadku stolicy prowincji – Wrocławia, kontrybucja wynosiła aż milion talarów238. Część miast śląskich była przez dłuższy czas obciążona
jej spłatą239. Należy również pamiętać o dużych stratach, jakie w wyniku rekwizycji, kontrybucji i rabunków poniosła ludność wiejska.
Pokój w Tylży mocno nadwerężył finanse pruskiej monarchii, która –
chcąc jak najszybciej zakończyć okupację – płaciła kontrybucję kosztem swoich poddanych. Wojska napoleońskie dzięki temu opuściły Śląsk już w 1808
roku240. Państwo pruskie znajdowało się jednak na skraju bankructwa. Szukało gorączkowo dodatkowych dochodów poprzez narzucenie specjalnych podatków: na złoto i srebro, od luksusu, od posiadanego majątku, od dochodów z pracy zawodowej. Podjęto także decyzję o sekularyzacji majątków kościelnych i rozpisaniu w 1810 roku przymusowej pożyczki. W takich warunkach nastąpiło znaczne zubożenie społeczeństwa, a zwłaszcza mieszczaństwa,
które na Górnym Śląsku nie czuło się jeszcze tak silnie związane z państwem
pruskim, jak warstwa ziemiańska241.
W marcu 1809 roku Żory popadły w tak wielkie kłopoty finansowe, że
niemożliwa stała się wypłata świadczeń emerytowanym pracownikom miejskim242. Należy przy tym zauważyć, że przed okresem wojen napoleońskich
Żory należały do najbiedniejszych miast Śląska. W latach 1802/1803 (wraz
z garnizonem wojskowym) roczne spożycie na osobę podstawowych artykułów spożywczych wynosiło 31 śląskich funtów mięsa i 1 korzec 4 mierzyce
zboża, a dla porównania w Gliwicach – 45 funtów mięsa, 1 korzec i 10 mierzyc zboża, a w Raciborzu – 101 funtów mięsa, 2 korce i 15 mierzyc zboża243.
W okolicznych wsiach, od których częściowo uzależnione było żorskie rzeFranz Idzikowski, Geschichte der Stadt und ehemaligen Herrschaft Rybnik in Oberschlesien, Breslau 1861, s. 164–165.
238
Historia Śląska, red. Stanisław Michalkiewicz…, t. 2, s. 81.
239
Na przykład miasto Bytom miało jeszcze w 1840 roku dług w wysokości 4 tys.
talarów. Por. Historia Śląska, red. Marek Czapliński…, s. 254.
240
Z wyjątkiem twierdzy w Głogowie.
241
Historia Śląska, red. Stanisław Michalkiewicz…, t. 2, s. 43.
242
Między innymi dyrektorowi von Schkoppowi, komendantowi policji Rohowskiemu i syndykowi Hennigowi. Por. HMŻ, s, 143.
243
Johannes Ziekursch, Das Ergebnis…, s. 32–33.
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miosło i handel, narastał podobny kryzys gospodarczy, spowodowany utrzymywaniem ciężarów wynikających z renty feudalnej. W związku z tym dochodziło do ciągłych niepokojów społecznych, których apogeum stał się wybuch powstania chłopskiego na początku 1811 roku244.
Państwo pruskie wprawdzie podjęło już wcześniej dzieło reformy, ale na jej
skutki trzeba było czekać przez wiele lat. Zmiany zapoczątkował edykt królewski z 9 października 1807 roku. Na jego podstawie chłopi stali się wolnymi ludźmi, ale bez prawa do posiadania ziemi. Wolność osobista miała zostać
uzyskana z dniem św. Marcina, czyli 11 listopada 1810 roku. Trwanie niezadowolenia wśród chłopów śląskich spowodowane jednak było nieprzeprowadzeniem uwłaszczenia i pozostawieniem nienaruszonych powinności feudalnych. Wystąpienia w lutym 1811 roku można więc traktować jako oddolną
chęć wymuszenia na posiadaczach ziemskich dalszych zmian, przede wszystkim likwidacji renty feudalnej. Dlatego dochodziło do napadów na posiadłości szlacheckie245.
W okolicy Żor zdarzyły się poważne wystąpienia chłopskie w kilku okolicznych majątkach. W Baranowicach, położonych w bezpośredniej bliskości Żor, zjawiło się 500 chłopów, którzy znieważyli wdowę po właścicielu, panią von Jänisch, oraz jej córkę, wdowę po kapitanie von Durant. Rozjuszony tłum wymusił wydanie dokumentu o rezygnacji ze świadczeń dla mieszkańców Baranowic, Osin i Rzuchowa. Zarządca Baranowic, Fidicin, uciekał aż do Mizerowa, ale go w końcu złapano i „znieważono jego oraz panią von Jänisch, napadając ich przy użyciu kijów”. Ci sami chłopi dokonali
tego dnia również ataku na dwór w Rogoźnej246. Następnego dnia, 14 lutego 1811 roku, w ataku na folwark pani von Zawadzkiej w Gardawicach (powiat pszczyński) wzięli udział chłopi z Osin, Baranowic, Rudziczki i Kleszczowa. Właścicielka dóbr chciała uciekać do Oświęcimia, została jednak złapana. Wymuszono na niej rezygnację ze świadczeń feudalnych oraz skonfiskowano 36 talarów. Tego samego dnia chłopi z Osin, Baranowic i Kleszczowa przemocą uzyskali od właściciela Steblitzkiego z Rudziczki rewers w spra-

Franz Idzikowski, Geschichte der Stadt…, s. 165–167; Historia Śląska, red. Marek
Czapliński…, s. 252.
245
Stanisław Michalkiewicz, Powstanie chłopskie na Górnym Śląsku w 1811 roku,
Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, s. 102–110.
246
Ibidem, s. 107.
244
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wie rezygnacji z robocizn, żądając ponadto wydania im gorzałki247.
Sytuacja w powiatach raciborskim i pszczyńskim była poważna. Ataku
chłopów obawiał się nawet książę pszczyński, którego zamek stał się azylem dla szukających schronienia przedstawicieli szlachty. Dnia 16 lutego
1811 roku król Fryderyk Wilhelm III podjął decyzję o użyciu wojska, by spacyfikować powstanie. Tego samego dnia z Nysy do Raciborza wyruszył batalion fizylierów pod dowództwem majora Langego. Oddział – dysponujący 2 armatami – miał za zadanie „przeczesać okolicę od Wodzisławia po Żory
i wszędzie zaprowadzić porządek”. Do 18 lutego podzielony na 4 kolumny
i wzmocniony oddziałem huzarów z Gliwic batalion dotarł do Żor, wszędzie
pacyfikując zrewoltowane wsie. Przez następne dni (19–22 lutego) wojska
przemieszczały się po okolicy – od Mikołowa po Borynię, w końcu wracając
do Żor248. Jeden z dowódców tych wojsk, komisarz Lehmann, pisał:
„Podczas tego marszu, który odbywał się z niezwykłą szybkością po obszarach objętych wrzeniem, co robiło wrażenie, że wojsko znajduje się wszędzie,
nie tylko nikt nie odważył się przeciwstawić korpusowi, ale wszyscy, przerażeni imponującym widokiem siły, natychmiast powracali do wykonywania
swoich powinności”249.
Wojsko po interwencji pozostało w obydwu zrewoltowanych powiatach.
Jedną kompanię pierwszego śląskiego pułku piechoty ulokowano w Żorach250. Sprawa kwaterunku była przedmiotem korespondencji pomiędzy
radcą wojennym i podatkowym (Kriegs- und Steuerrat) w Tarnowskich Górach, któremu podlegały miasta królewskie, między innymi Żory, a miejscowym magistratem251. Wynika z niej, że na terenie Żor stacjonował oddział

Ibidem, s. 106.
Ibidem, s. 115–117. O wykorzystaniu wojska do tłumienia powstania
chłopskiego pisze również Willi Erler, Schlesien und Seine Volksstimmung in den Jahren der
inneren Wiedergeburt Preussens 1807–1813. Ein Beitrag zur deutschen Kulturgeschichte, Leipzig
1911, s. 131–132.
249
Cyt. za: Stanisław Michalkiewicz, Powstanie chłopskie…, s. 115–118.
250
Inne oddziały tej jednostki wojskowej ulokowano w innych miastach
górnośląskich: 3 kompanie w Wodzisławiu, szwadrony kawalerii w Gliwicach, Rybniku
i Mikołowie, Pszczynie, Raciborzu i Prudniku. Por. Ibidem, s. 120.
251
Archiwum Państwowe w Katowicach [dalej: APKat.], Oddział w Raciborzu
[dalej: OR], Akta miasta Żory [dalej: AM Żory], sygn. 88, Radca wojenny i podatkowy von Taubadel z Tarnowskich Gór do burmistrza miasta Żory Engera z 19 lutego
1811 r., pgr. 16–18.
247
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pod dowództwem kapitana Frankenberga. Pozostał w mieście do drugiej połowy marca 1811 roku. Na zakończenie swojego pobytu przesłał do magistratu pismo z podziękowaniami252.
Na podstawie dochodzenia komisji śledczej działającej przy sądzie miejskim w Wodzisławiu we wschodniej części rejencji wrocławskiej za udział
w powstaniu chłopskim skazano 675 osób. Zdecydowana większość z nich
– 582 osoby – otrzymała kary cielesne. W stosunku do 2 chłopów orzeczono
surową karę twierdzy253.

Reformy Steina–Hardenberga
Klęska Prus w wojnie z Napoleonem w latach 1806–1807 podważyła mocarstwową rolę Prus. Porażka militarna i rosnące niezadowolenie przedstawicieli wielu warstw społecznych wpłynęły na podjęcie decyzji o przebudowie
i odnowie ustroju państwowego, gospodarki i stosunków społecznych. Działania te popularnie nazywane są reformami Steina – Hardenberga od nazwisk
ich głównych twórców. Dotyczyły także reformy miast.
Reformy – zapoczątkowane edyktem królewskim z 9 października 1807
roku – dotyczyły tak ważnych zagadnień, jak: zniesienie poddaństwa, wprowadzenie wolności obrotu ziemią i swobody wyboru zawodu, wolności przemysłowej i nowej ordynacji miejskiej, reform wojskowych i administracyjnych, formalnego równouprawnienia Żydów i sekularyzacji majątków kościelnych oraz nowego systemu podatkowego i sądowego. Wszystko to tworzyło zręby nowoczesnego ustroju Prus, aczkolwiek z licznymi pozostałościami z epoki fryderycjańskiej254.
Zmiany wprowadzone w wyniku refom realizowanych stopniowo przez
ministrów Heinricha Friedricha Karla von und zum Steina oraz Karla Augusta von Hardenberga doprowadziły do stopniowej likwidacji feudalizmu
w gospodarce i częściowego zniesienia podziałów stanowych. Przeprowadzono ponadto gruntowną przebudowę administracji państwa. Szczególnie te
APKat., OR, AM Żory, sygn. 88, Kapitan Frankenberg do magistratu miasta
Żory z 20 marca 1811 r., pgr. 29.
253
Stanisław Michalkiewicz, Powstanie chłopskie…, s. 122–124.
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Sammlung der für die Königlichen…, s. 170–173. Por. Historia Śląska, red. Stanisław
Michalkiewicz…, t. 2, s. 43–44.
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ostatnie reformy przyniosły zasadnicze zmiany ustrojowe na Śląsku. Sfinalizowano zapoczątkowany już w XVIII wieku proces integracji z państwem
pruskim. Dotychczasowa odrębność administracyjna prowincji, wyrażona
między innymi w istnieniu osobnego ministra do spraw Śląska, podległego
bezpośrednio królowi Prus, z pominięciem Generalnego Dyrektorium, zanikła. Śląsk pod względem administracyjnym od tej pory stał się jedną z kilkunastu prowincji pruskich.

Reformy agrarne
Reformy agrarne zapoczątkowane edyktem październikowym z 9 października 1807 roku znosiły najpierw tylko zależność feudalną, czyli poddaństwo chłopów na Śląsku. Zlikwidowano wszelkie ograniczenia osobiste chłopów, takie jak przeszkody w zawieraniu małżeństw, wyborze zawodu, możliwości opuszczania wsi, przyjmowaniu spadków. Pozostały jednak nadal obowiązkowe świadczenia feudalne w postaci pańszczyzny i czynszów. Chłopi
w dalszym ciągu byli podporządkowani sądownictwu dominialnemu oraz
władzy administracyjno-policyjnej255. Edykt wprowadzał jednak swobodny
obrót ziemią, niezależnie od przynależności stanowej nabywcy. Odtąd dobra
szlacheckie mogły przechodzić w ręce mieszczan lub chłopów, podobnie jak
nieruchomości miejskie.
Odłożone jeszcze w 1807 roku uwłaszczenie, czyli regulacja „przekształcania prawa do ziemi”, na Śląsku trwało długo i było procesem skomplikowanym z powodu różnej sytuacji prawnej chłopów. Na Dolnym Śląsku dominowało już dziedziczne oczynszowanie gospodarstw, ale na Górnym Śląsku około 17% gospodarstw posiadało tylko tzw. lassyckie, czyli bezterminowe prawo użytkowania ziemi, w praktyce mogące oznaczać możliwość rugowania256. Dlatego reforma przede wszystkim objęła chłopów w gospodarstwach lassyckich znajdujących się w gorszej sytuacji prawnej. Tak zwany
edykt regulacyjny z 14 września 1811 roku dawał możliwość ich przechodzenia w podległą własność za odszkodowaniem w ziemi bądź w rencie pieniężnej lub rencie zbożowej. Robocizny były wówczas zmieniane na czynsze, z zachowaniem w okresie przejściowym do 20 dni pańszczyzny rocznie. Edykt był realizowany poprzez szczegółowe umowy zawierane przed wła255
256

Historia Śląska, red. Marek Czapliński…, s. 131.
Ibidem, s. 131.
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dzami administracyjno-sądowniczymi i Komisjami Generalnymi podległymi
Kolegium Rewizyjnemu i Tajnemu Trybunałowi w Berlinie257. Realizacja wykupu przez chłopów gospodarstw na prawie lassyckim napotkała w praktyce
duże trudności z powodu niechęci wielkich właścicieli ziemskich, szczególnie
na Górnym Śląsku. Pewnej części gospodarstw lassyckich w ogóle wobec tego
nie uwłaszczono. Wskutek nacisku ze strony szlachty zamiast uwłaszczenia
stosowano tylko dzierżawę. Mniejszą rolę odegrał wobec tego kolejny edykt
z 1821 roku – o znoszeniu powinności i serwitutów, który wcielano w życie
tylko sporadycznie.
Edykt z 1811 roku dawał więc jedynie możliwość stworzenia chłopskiej
własności. Dopiero znacznie późniejsze reformy okresu Wiosny Ludów i ustawa z 2 marca 1850 roku zlikwidowały wszystkie ciężary feudalne po złożeniu jednostronnego wniosku przez chłopa. Doszło wówczas do realnego przekształcenia własności ziemskiej oraz zakończenia procesu uwłaszczenia258.
Zmiany na wsi miały tylko pośredni wpływ na Żory, gdyż wprawdzie
mieszczanie żorscy zajmowali się uprawą roli, ale byli zawsze ludźmi wolnymi. Mieszkańcom okolicznych wsi i dóbr rycerskich, czyli klientom żorskich
warsztatów rzemieślniczych i kramów kupieckich, gwarantowało to swobodę przemieszczania się i produkcji rolnej. Zmiany te legły u podstaw rozwoju
gospodarki kapitalistycznej. Pozwoliło to Żorom stać się ważnym, lokalnym
ośrodkiem wytwórczym i handlowym.

Reforma miejska
Zmiany ustrojowe w państwie pruskim dotyczyły także miast. Ich nowy
ustrój został uregulowany w wydanej 19 listopada 1808 roku ordynacji
dla miast (Städteordnung), później nowelizowanej w 1831 i 1853 roku259.
Najbardziej istotnym postanowieniem ordynacji miejskiej z 1808 roku było
ujednolicenie ustroju miejskiego w całych Prusach. Zniesiono wówczas rozróżnienie na miasta królewskie i prywatne (zarządzane przez wielkich właścicieli ziemskich), co spowodowało zanik dotychczasowych odrębności. Miasta

Komisja ds. Regulacji Stosunków Włościańsko-Chłopskich na Śląsku w Strzelcach Opolskich została utworzona w czerwcu 1817 roku. Por. „Amtsblatt der Königlichen Oppelnschen Regierung“ [dalej: „Amtsblatt Oppeln“] 1817, s. 345–348.
258
Historia Śląska, red. Marek Czapliński…, s. 131–132.
259
Sammlung der für die Königlichen…, s. 324–357.
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otrzymały szerokie uprawnienia w sprawach wewnętrznych, tracąc tylko dawne uprawnienia sądowe w związku z przeprowadzanym rozdziałem spraw administracyjnych i sądownictwa. Częściowo utraciły również funkcje policyjne.
Gmina miejska stawała się „osobą prawa publicznego”, którą tworzył ogół
jego obywateli. Mieszkańcy miast przestawali być poddanymi (Untertanen),
a dzielili się od tej pory na obywateli (Bürger) i niepełnoprawnych mieszkańców miasta (Einwohner). Jedynie obywatele mieli prawo do udziału w życiu
politycznym i nabywania własności na terenie miasta. Prawo wyborcze uzależniono dodatkowo od cenzusów majątkowych.
Żory, tak jak i inne miasta pruskie otrzymały samorząd, który reprezentował obywateli przez radę miejską (Stadtverordnetenversammlung). Wybierała
i kontrolowała ona burmistrza oraz magistrat – władze wykonawcze gminy.
Rada Miejska zajmowała się również daninami komunalnymi i wydatkowaniem sum z miejskiego budżetu260.

Reforma administracyjna
W pierwszych latach XIX wieku okazało się, że administracja pruska,
oparta na Kamerach Wojny i Domen oraz na radcach wojenno-podatkowych, była całkowicie niezdolna do sprawnego kierowania państwem261.
W 1808 roku zmieniono nazwę Kamer Wojny i Domen na rejencje (Regierung), a objęte ich kompetencjami terytoria nazwano departamentami rejencyjnymi. Rejencje stanowiły najwyższe władze administracyjne, z uprawnieniami poprzednio rozdzielonymi pomiędzy wiele instytucji. Wydzielono tylko niezależne sądownictwo, będące odtąd domeną sądów krajowych, a w gestii państwa pozostały: wojskowość, polityka monetarna i bankowa.
Jednocześnie zmieniono organizację władz prowincjonalnych. Na czele rejencji jako urzędu kolegialnego stał prezydent (Präsident). W skład rejencji
wchodzili przewodniczący poszczególnych deputacji rejencyjnych określani
mianem dyrektorów oraz radcy rejencyjni (Regierungsräte). Ci ostatni posia-

Stanisław Salmonowicz, Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, Poznań 1987, s.
236–237; Stanisław Śreniowski, Historia ustroju Śląska, Katowice 1948, s. 230–232;
Jan Wąsicki, Zabór pruski 1806–1848, [w:] Historia państwa i prawa Polski, t. 3, red. Juliusz Bardach, Monika Senkowska-Gluck, Warszawa 1981, s. 585–586; Marek Paweł
Czapliński, Epidemie cholery w rejencji opolskiej, Rybnik 2012, s. 30–31.
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dali ściśle określone merytorycznie kompetencje. Byli wśród nich radcy konsystorialni, szkolni, medyczni, budowlani i inni. Rejencja dzieliła się na 4
lub 5 deputacji: policyjną, wyznań i oświecenia publicznego, finansów i wojskową. W całości działała tylko w sprawach ogólnych i szczególnie ważnych.
Do 1814 roku w państwie pruskim liczba rejencji w porównaniu z liczbą kamer wojny i domen nie uległa zmianie. Na Śląsku istniały wobec tego rejencje we Wrocławiu i w Głogowie z siedzibą w Legnicy262.
Do zadań rejencji należał także nadzór nad miastami. W 1810 roku po
raz pierwszy rejencja wrocławska zażądała od magistratów, między innymi
żorskiego, rocznych sprawozdań finansowych, potrzebnych do sporządzenia sprawozdania głównego263. Obok rejencji władzę posiadać miało jeszcze
9 „reprezentantów stanów ziemskich” (szlachty), mianowanych przez króla
z potrójnej liczby kandydatów. W praktyce urzędniczej odstąpiono jednak od
pomysłu dzielenia się z nimi władzą.
Na szczeblu prowincji śląskiej aktami ustawodawczymi z 16 i 23 grudnia
1808 roku ustanowiono w miejsce istniejącego dotychczas urzędu ministra
do spraw Śląska w Berlinie urząd nadprezydenta (Oberpräsident)264. Urząd
nadprezydenta był organem nadzorczym wobec później powstałych rejencji i nie stanowił dodatkowej instancji pomiędzy rejencjami a władzami centralnymi, którym rejencje bezpośrednio podlegały. Pierwszym nadprezydentem prowincji śląskiej został były prezydent Kamery Wojny i Domen w Głogowie, Georg von Massow265. Urząd ten wkrótce uznano za zbędny i zawieszono w latach 1810–1815266. W 1815 roku nadprezydentem prowincji śląskiej został wybrany Friedrich Theodor Merckel, który piastował to stanowi-

„Schlesische Provinzialblätter“ 1813, Nr. 4, s. 368.
HMŻ, s. 143.
264
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sko do roku 1845267. Na poziomie prowincji obok nadprezydenta funkcjonowały: dwa konsystorze – jeden do spraw wyznań i szkolnictwa oraz drugi do spraw medycznych (przewodniczył im nadprezydent), a także przeznaczone do przeprowadzenia reformy rolnictwa komisje generalne oraz dyrekcje podatkowe.
Jeszcze dalej idące zmiany w systemie administracyjnym na Śląsku nastąpiły po pokonaniu Napoleona w 1815 roku. Wówczas wprowadzono całkowicie nową strukturę administracyjną w Prusach. Kraj został podzielony na 10
prowincji i 25 okręgów rejencyjnych. Jedną z prowincji został Śląsk, podzielony na 4 rejencje: wrocławską, legnicką, opolską i dzierżoniowską268. Rejencja
dzierżoniowska została w 1820 roku zlikwidowana, a wchodzące w jej skład
powiaty podzielono pomiędzy rejencję wrocławską i legnicką269. Zmianie uległy wówczas kompetencje nowych rejencji. Sprawy wyznaniowe, szkolne, medyczne oraz dotyczące podatków pośrednich przekazano odrębnym władzom.
Zniesiono również w 1815 roku deputacje, a na ich miejsce powołano 2 wydziały z dyrektorami na czele. Pierwszy wydział obejmował sprawy należące do kompetencji ministrów spraw wewnętrznych, wojskowych i zagranicznych, natomiast drugi – sprawy finansowe, rzemiosła, handlu i budowlane.
W 1825 roku liczbę wydziałów rejencji zwiększono do czterech: spraw wewnętrznych, spraw kościelnych i szkolnych, podatków bezpośrednich, domen
i lasów oraz podatków pośrednich. W rejencjach utworzonych w prowincji
śląskiej, między innymi w rejencji opolskiej, ten ostatni wydział nie został zorganizowany ze względu na istnienie prowincjonalnego urzędu zajmującego się
podatkami pośrednimi – prowincjonalnej dyrekcji podatkowej. Na czele wydziałów rejencyjnych nie stali prezydenci, lecz wyżsi radcy rejencyjni (Oberregierungsräte). Po 1815 roku pozostał kolegialny sposób działania urzędów rejencyjnych. Prezydium rejencji tworzył prezydent oraz dwóch dyrektorów wydziałów. W 1825 roku sytuacja ta uległa jednak zmianie i władza skupiła się
w rękach prezydenta rejencji270.
Z pięcioletnią przerwą w latach 1820–1825. por. Roland Gehrke, Landtag
und Öffentlichkeit…, s. 38.
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Wkrótce powstał problem podziału rejencji na mniejsze jednostki administracyjne. Już edykt o żandarmerii z 1812 roku zrywał z dotychczasowym
wyodrębnieniem miast i wsi na poziomie administracji państwowej. Jego zamierzenia nie zostały jednak wcielone w życie. W 1816 roku powtórnie podzielono obszar rejencji pruskich na powiaty o mniej więcej równej wielkości271. W rejencji opolskiej utworzono 16 powiatów272. Powiaty, choć istniejące w części już w XVIII wieku, teraz funkcjonalnie zastąpiły wcześniej istniejące departamenty radców wojenno-podatkowych (Kriegs- und Domänenrate).
Żory podlegały wcześniej radcy w Tarnowskich Górach, który był przedstawicielem departamentu 7. Kamery wrocławskiej273.
Dnia 1 stycznia 1818 roku utworzono powiat rybnicki kosztem dotychczasowych powiatów pszczyńskiego, raciborskiego i toszecko-gliwickiego274.
Te dwa pierwsze uznano za zbyt wielkie. W nowym powiecie znalazły się dwa
miasta wydzielone z powiatu raciborskiego (Żory i Rybnik) oraz miasto Wodzisław wraz z 37 innymi miejscowościami z Wodzisławskiego Państwa Stanowego275. Administracją w powiatach kierowali landraci, wybierani na Śląsku przez wszystkich właścicieli dóbr szlacheckich spośród siebie, a następ-

Instrukcja z 3 lipca 1815 roku mówiła o powołaniu specjalnej komisji, która
zajęłaby się nowym podziałem prowincji śląskiej na powiaty. O ile to było możliwe,
miały być respektowane stare granice powiatów, liczących od 20 do 36 tys. mieszkańców. Por. Roland Gehrke, Landtag und Öffentlichkeit…, s. 39.
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nie mianowani przez króla. W okresie pruskim landratami powiatu rybnickiego byli kolejno: hrabia Friedrich von Wengersky (1818–1832), Moritz von
Stengel (komisarycznie, 1832–1834), baron Emil Heinrich Erdmann Konrad von Durant (1834–1860), hrabia Constantin Gotthard Adalbert Werner von der Recke Volmerstein (1860), Karl Christian Friedrich Ludwig
von Richthofen (1860–1873), Carl Gemander (1874–1901), Georg Plewig
(1901–1904), Hans Richard Eduard Lentz (1904–1919)276. Landratowi rybnickiemu podporządkowanych było 2 deputowanych powiatowych, których
wybierano na sejmiku powiatowym. Musieli oni również być reprezentantami
stanu szlacheckiego. Kasy powiatowe i funkcjonariusze służby zdrowia podporządkowani natomiast byli nie landratom, ale bezpośrednio rejencjom. Zdaniem Kazimierza Orzechowskiego landrat był „typowym urzędnikiem policyjnym, w szerokim rozumieniu tego terminu”277. W mieście Żory – podobnie jak w innych miastach, w których nie utworzono oddzielnych dyrekcji policji – władzę policyjną sprawował nadzorowany przez landrata magistrat278.
Na Śląsku oprócz wymienionych urzędów działały także początkowo organy samorządu lokalnego: sejm prowincjonalny (Provinziallandtag) i sejmiki powiatowe (Kreistage). Jednym z założeń reform administracyjnych barona von Steina było przywrócenie jakiejś formy władzy administracyjnej reprezentacji stanowych. Pomysł ten został jednak początkowo zaniechany. Powrócono do niego dopiero w trzeciej dekadzie XIX wieku, a ostatecznie zrealizowano dla całej monarchii pruskiej dopiero w 1847 roku279. Sejm prowincjonalny (tzw. stany prowincjonalne) został utworzony ustawą ogólnopruską w 1823 roku, tzw. „Allgemeinen Gesetzes wegen Anordnung der
Provinzialstände”280. Składał się z 4 kurii, z których pierwszą tworzyli książęta i wolni panowie stanowi, drugą – 36 posłów wybieranych przez posiaGrundriß zur deutschen Verwaltungsgeschichte 1815–1945, Reihe A: Preußen, Bd 4:
Schlesien, Hrsg. von Walter Hubatsch, Marburg 1974, s. 251; Stefan Guzy, Die preußischen
Landräte des Kreises Rybnik in Oberschlesien (1818–1945). Eine chronologische Zusammenstellung
mit biographischen Notizen, [w:] Z kart historii powiatu rybnickiego, red. Dawid Keller, Rybnik
2008, s. 112–148; Jan Delowicz, Rybnicki landrat, [w:] Z kart historii…, s. 149–158.
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Por. Historia Śląska, red. Marek Czapliński…, s. 140.
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daczy dóbr szlacheckich, trzecią – 30 posłów miejskich, a czwartą – 16 posłów gmin wiejskich. Siedzibą sejmu był Wrocław. Sejmowi, który obradował
w XVIII-wiecznym pałacu („Kaufmannszwinger”), a od 1846 roku w specjalnie do tego celu wybudowanym budynku, tzw. domu stanowym („schlesisches Ständehaus”)281, przewodniczył marszałek mianowany przez króla spośród członków pierwszej kurii. W sejmie prowincjonalnym obecny był również komisarz królewski, którym zazwyczaj zostawał nadprezydent prowincji.
Kompetencje sejmu prowincjonalnego, zwłaszcza te ustawodawcze, nie były
szerokie. Miał on prawo wyrażania opinii na temat projektów ustaw dotyczących Śląska i praw osobistych oraz spraw majątkowych i podatkowych. Ważną rolę odgrywał fakt, że sejm ten przyjmował skargi i petycje dotyczące prowincji śląskiej, ponadto administrował zakładami (przytułkami) dla ubogich,
inwalidów, ociemniałych.282
Odrębnych zgromadzeń nie posiadały rejencje, ale powrócono do idei sejmików powiatowych utworzonych ordynacją z 1827 roku. Składały się one
z 3 kurii: posiadaczy dóbr rycerskich w powiecie, miast oraz gmin wiejskich.
Sejmikowi powiatowemu przewodniczył landrat. Samorząd powiatowy miał
wspierać miejscowego landrata. Był on jednak nie tylko organem opiniodawczym, ale także stanowiącym. Od 1842 roku przyznano mu prawo do ustanawiania i ściągania na potrzeby powiatu „danin komunalnych”283. Uchwały
zarówno w sejmie prowincjonalnym, jak i w sejmiku powiatowym zapadały
większością głosów połączonych kurii.

Reformy wojskowe
Po klęsce w wojnie z Napoleonem przebudowano również pruski ustrój
wojskowy. XVIII-wieczna armia Fryderyka II oparta była do tej pory w dużym stopniu na zagranicznym zaciągu, z czego po klęsce z lat 1806–1807 zrezygnowano. Zniesiono również dotychczasowe przywileje dotyczące między
innymi prawa szlachty do piastowania stanowisk oficerskich. Zerwano także
z kantonalnym systemem zaciągu wojskowego. W 1814 roku wprowadzono
powszechny obowiązek służby wojskowej. Siły wojskowe dzieliły się na armię
Roland Gehrke, Landtag und Öffentlichkeit…, s. 133–139.
Ibidem, s. 121–133.
283
Decyzja sejmiku powiatowego wymagała jednakże zatwierdzenia przez rejencję.
Por. Historia Śląska, red. Marek Czapliński…, s. 142.
281
282
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stałą, rezerwę pierwszego i drugiego rzutu, nazywaną „obroną krajową” (Landwehr), oraz pospolite ruszenie (Landsturm)284. Do służby w armii stałej zobligowani byli wszyscy mężczyźni od 20. do 25. roku życia. Landwehra pierwszego rzutu dotyczyła mężczyzn do 32. roku życia, a drugiego rzutu – mężczyzn do 39. roku życia. Landsturm obejmował wszystkich pozostałych pomiędzy 17. a 50. rokiem życia. Przydział do rodzaju wojska był aktualny tylko w konkretnych przypadkach. Landwehrę pierwszego rzutu formowano jedynie w razie wojny, aby zapewnić posiłki armii polowej (Feldheer), a drugiego rzutu – do obsady garnizonów. Landsturm powoływano w sytuacji bezpośredniego zagrożenia państwa przez wroga.
Całe Prusy podzielono w 1809 roku na 6 kantonów wojskowych, odpowiadających brygadom w armii stałej. W prowincji śląskiej znalazły się 2
kantony: kanton dolnośląski z siedzibą dowództwa brygady we Frankfurcie
nad Odrą oraz kanton obejmujący tzw. Śląsk Środkowy285 oraz Śląsk Górny, z siedzibą dowództwa brygady we Wrocławiu. Dowódcy brygad nadzorowani byli przez wrocławskiego gubernatora prowincjonalnego, natomiast administracją wojskową i służbami kwatermistrzowskimi dowodzili
specjalni komisarze wojskowi.
W 1818 roku Prusy podzielono na okręgi korpusu armijnego (Armeekorps), które pokrywały się z prowincjami. Większość Śląska, również Żory,
została przydzielona do okręgu VI korpusu armijnego (Bezirk des VI. Armeekorps). Podczas wojny zmobilizowany śląski korpus liczył 3 dywizje piechoty, 2 brygady artylerii oraz mniejsze jednostki. Po wysłaniu na front władzę
przejmowało zastępcze dowództwo korpusu. W 1820 roku urząd komisarza
wojskowego przekształcił się w biurokratyczną intendenturę wojskową286.

Mówi o tym „Verordnung über die Organisation der Landwehr de dato Breslau den 17. März 1813” podpisany przez króla Fryderyka Wilhelma III. Por. APKat.,
OR, AM Żory, sygn. 173, k. 5–8. Por. Historia Śląska, red. Stanisław Michalkiewicz…,
t. 2, s. 142; Historia Śląska, red. Marek Czapliński…, s. 255.
285
Śląsk środkowy obejmował swoim zasięgiem terytorialnym późniejszą rejencję wrocławską.
286
Historia Śląska, red. Stanisław Michalkiewicz…, t. 2, s. 144; Historia Śląska,
red. Marek Czapliński…, s. 255.
284
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Kampania 1813 roku
Ciężary okupacji sprzyjały szerzeniu się niechęci wobec Francuzów287.
W różnych regionach Śląska zaczęły powstawać antynapoleońskie organizacje spiskowe tworzone przez mieszczan śląskich oraz szlachtę i oficerów pruskich. Państwo Hohenzollernów od kolejnej klęski Austrii w 1808 roku było
uległe wobec Francuzów. Wojska pruskie wzięły udział w wyprawie napoleońskiej na Moskwę w 1812 roku.
W monarchii pozbawionej armii z powodu zagrożenia maruderami podczas toczącej się kampanii powołano do życia 15 kwietnia 1812 roku gwardię mieszczańską, której zadaniem była ochrona miast z pustymi garnizonami. Dnia 15 czerwca na dowódców gwardii zatwierdzono oficerów w Żorach, a 1 sierpnia oddział był zorganizowany. Wykorzystano do tego częściowo miejscowe Bractwo Kurkowe. Natychmiast rozpoczęto też ćwiczenia, prowadzone w 2 kompaniach: strzeleckiej – pod przewodnictwem kupca Antona Thallhera, i gwardii – dowodzonej przez kupca von Lippa. Ponieważ rząd
zadecydował, że dowódcą gwardii nie może być czynny członek magistratu, w miejsce Thallhera został wybrany późniejszy kapitan Johann Hänsel288.
Po pierwszych porażkach Napoleona w Rosji zaczęto coraz głośniej domagać się w Prusach zmiany sojuszu. Decydujące stało się antyfrancuskie
stanowisko patriotycznie nastawionych młodych oficerów. Przełom nastąpił
po wydaniu we Wrocławiu 17 marca 1813 roku przez króla Prus, Fryderyka Wilhelma III, pomimo jego początkowych wahań289, odezwy Do mojego

W latach 1810–1812 wywiązano się ze spłaty prawie wszystkich kontrybucji względem Francji. Pieniądze na spłatę kontrybucji szły ze sekularyzowanych
dóbr kościelnych i z pożyczki zagranicznej, na którą zgodę wydała szlachta wraz
z mieszczaństwem. Por. Historia Śląska, red. Stanisław Michalkiewicz…, t. 2, s. 71; Organisation der Landwehr, Landwehr-Reserven und des Landsturmes der Provinz Schlesien im Jahre
1813, „Beihefte zum Militär-Wochenblatt“ 1845, s. 402–420; Joseph Kutzen, Schlesiens
Bedeutung und Leistungen für den Freiheitskampf im Jahre 1813, „Abhandlungen der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. Phil.-Histor. Abt.“ 1864; August Knötel,
Schlesiens Anteil an den preussischen Rüstungen im Jahre 1813 mit besonderer Berücksichtigung Oberschlesiens, „Oberschlesien“ 1913, Bd. 11.
288
HMŻ, s. 144–145.
289
Potępił on księcia Yorka, który przeszedł na stronę koalicji antynapoleońskiej.
Por. Historia Śląska, red. Stanisław Michalkiewicz…, t. 2, s. 72.
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narodu (An mein Volk)290. Król zaapelował w niej o podjęcie walki z obcymi
wojskami. Zwracał się do wszystkich poddanych – odwoływał się do narodu
ponad podziałami stanowymi. Na apel króla entuzjastycznie odpowiedziało
mieszczaństwo wrocławskie, które zaczęło samorzutnie tworzyć ochotnicze
oddziały wojskowe (Freikorps), walczące z wycofującymi się na zachód przez
Śląsk wojskami napoleońskimi291.
Na Górnym Śląsku, zamieszkanym w znacznym stopniu przez ludność
polskojęzyczną, sytuacja wyglądała inaczej. Wezwanie do walki z Francuzami przyjęto bez entuzjazmu. Jak stwierdził pruski generał August Neidthardt
von Gneisenau: „Górnoślązacy nie poczuwają się do obowiązku walki o Prusy”292. Mobilizowani na Górnym Śląsku niejednokrotnie uciekali poza granice prowincji, najczęściej do Księstwa Warszawskiego. Z powiatu raciborskiego, do którego wówczas należały Żory, na 862 osoby zobowiązane do służby
w Landwerze odesłano do pułków 683 ludzi, 45 z nich zwolniono, a 94 żołnierzy zdezerterowało293.
Przypominało to postawę wobec służby w armii podczas wojny z lat
1806–1807. Brak przywiązania do pruskiej racji stanu był widoczny wówczas zwłaszcza wśród chłopów, pomimo stosowania surowych kar (na przykład za pierwszym razem skazywano dezertera na od 4 do 6 tygodni aresztu
oraz 50–100 kijów, za drugim – na rozstrzelanie). Franz Idzikowski, omawiając sytuację w okolicy Rybnika w tym okresie, stwierdzał:
„W roku 1813 – roku wyzwolenia spod panowania francuskiego, obok
wielkiego entuzjazmu związanego z dzielnymi obrońcami Prus, na Górnym
Śląsku, gdzie przeważała ludność polskojęzyczna, nie czuło się wielkich emocji. Mieszkańcy nie znający niemieckiego stali daleko od wielkiego, duchowego ruchu niemieckiego, nie odczuwali [oni – J.G.] również twardego nacisku ze strony Francuzów, ponieważ w ubogim regionie nie było wiele do zaPodobne odezwy wygłoszono w dwóch innych stolicach pruskich prowincji,
w których nie przebywały wojska francuskie – w Berlinie i w Królewcu. Por. Historia
Śląska, red. Marek Czapliński…, s. 253.
291
Idea walki z najeźdźcą stała się podstawą XIX-wiecznego patriotyzmu
pruskiego, a później niemieckiego. Por. Ibidem, s. 253.
292
Cyt. za: Ibidem, s. 253.
293
Historia Śląska, red. Stanisław Michalkiewicz…, t. 2, s. 72. Niektórzy niemieccy historycy uznawali brak poparcia ludności górnośląskiej dla Landwehry za
przejaw „głupoty i ograniczenia”. Por. Willi Erler, Schlesien und Seine Volksstimmung…,
s. 210–216.
290

| 99  
brania. Jeżeli w Rybniku i innych miastach wśród wykształconych mieszkańców posiadających niemiecką świadomość narodową był widoczny pewien
entuzjazm z powodu rozstrzygnięcia wojny na korzyść Prus, to we wsiach dominowała apatia i strach przed wojną. Rekrutacja żołnierzy [pruskich – J.G.]
przebiegała z oporami i z transportu rekrutów do Koźla połowa zdezerterowała już po drodze i musieli oni być mozolnie wyłapywani przez żandarmów
z okolicznych lasów”294.
O tym, że stosunek do wojny 1813 roku na Górnym Śląsku był niejednorodny, pisze także w swojej książce poświęconej miastu Koźlu Weltzel. Prawdopodobnie z powodu większego przywiązania do tradycji pruskich, spowodowanego oblężeniem tamtejszej twierdzy w 1807 roku, utworzenie Landwehry akurat w tym mieście było wielkim świętem. Uroczysty pochód przeszedł wtedy spod ratusza miejskiego do kościoła, gdzie następnie odbyła się
msza święta z kazaniem w językach polskim i niemieckim295. Inaczej było zaś
w Żorach, gdzie do Landwehry zgłosiło się zaledwie 15 ochotników. Na własny koszt wyposażyło się 4 ochotników, między innymi referendarz Chyträus,
który cały swój skromny majątek wydał na ekwipunek, i kapelan Krebs, służący potem w korpusie pruskim aż do walk we Francji. Pozostałym ochotnikom gmina dała pieniądze (174 talary) na wyposażenie i buty296.
Siły francuskie po nieudanej kampanii rosyjskiej wycofały się aż za Nysę Łużycką. Od lutego 1813 roku na Śląsk zaczęły wkraczać wojska Aleksandra I.
W maju tego roku Francuzi przeprowadzili kontratak i ponownie wkroczyli do prowincji śląskiej, zajmując nawet Wrocław. Po krótkim zawieszeniu broni i przystąpieniu również Austrii do koalicji antynapoleońskiej walki zostały wznowione w sierpniu 1813 roku. Nad Kaczawą dowódca sił rosyjsko-pruskich, feldmarszałek Gebhard Leberecht von Blücher, pokonał armię francuską
dowodzoną przez marszałka Étienne’a Macdonalda. Wojska Napoleona wycofały się wtedy ostatecznie z terenu prowincji śląskiej297.
Stosunek mieszkańców prowincji śląskiej do kolejnej wojny był na ogół
294
295

s. 317.

Cyt. za: Franz Idzikowski, Geschichte der Stadt…, s. 167–168.
Augustyn Weltzel, Geschichte der Stadt, Herrschaft und Festung Cosel, Berlin 1866,

HMŻ, s. 145. Ochotnicy byli przeważnie przydzielani do oddziałów jegrów
(strzelców wyborowych). Por. Augustyn Weltzel, Geschichte der Stadt, Herrschaft und
Festung Cosel…, s. 317.
297
Pozostali oni tylko w twierdzy głogowskiej, w której do kwietnia 1814 roku
utrzymywali się Francuzi. Por. Historia Śląska, red. Marek Czapliński…, s. 253.
296
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entuzjastyczny, zwłaszcza tam, gdzie powszechnie odczuwano przywiązanie
do tradycji pruskiej. Uroczystości dziękczynne odbywały się w wielu miastach – nie tylko z okazji zwycięstwa w bitwie nad Kaczawą, ale również po
„bitwie narodów” pod Lipskiem oraz z okazji pruskiego zwycięstwa w maju
1813 roku pod Gross-Görschen298. Na łamach „Schlesische Provinzialblätter” w 1813 roku publikowano liczne pieśni, wiersze i relacje chwalące czyn
żołnierzy pruskich299.
Żory podczas kampanii 1813 roku ofiarowały wojskom pruskim pomoc
materialną. Do lazaretu w Rudach dostarczono wino, żywność i odzież za
kwotę 665 talarów. W samym mieście utworzono na własny koszt – w budynkach prywatnych i publicznych – magazyny z zapasami paszy dla koni
oraz mąki, grochu i kaszy dla żołnierzy. Dnia 1 lipca 1813 roku na polecenie
Delegatury Rządu Wojskowego w Ząbkowicach Śląskich wysłano do Koźla – za pośrednictwem kupców żorskich – 2 tys. łokci300 sukna, 300 par butów i 1 442 łokcie pasów wykonanych pośpiesznie w Rybniku. Później dosłano tam jeszcze 120 łokci sukna, 157 łokci pasów strzeleckich, 340 par skarpet wełnianych, 532 pary butów, a także mydło i ziemiopłody301.
Choć samo miasto i jego okolice nie były objęte walkami, to w dniach
19–20 kwietnia 1813 roku przez Żory przemaszerowała olbrzymia armia Rosjan. Z tego powodu urządzono specjalny magazyn dla zaopatrzenia 22 tys.
żołnierzy. Towary do niego dostarczali mieszczanie z całego okręgu302.
Zarówno ofiarami, jak i bohaterami wojny 1813 roku byli również mieszkańcy Żor. W walkach poległ żorzanin Martin Ribold z 2. Śląskiego Pułku Piechoty Landwehry. Krzyże Walecznych otrzymali: Louis Kuffka (podoficer 5.

Fetowano również zdobycie Paryża i zwycięstwo pod Waterloo. Por. Augustyn
Weltzel, Geschichte der Stadt, Herrschaft und Festung Cosel…, s. 319.
299
Zwei Kriegeslieder von Friedrich Baron de La Motte Fouque, Lieutenant bei den freiwilligen
Jägern im Brandenburgischen Kürassier-Regiment, „Schlesische Provinzialblätter“ 1813, Nr.
8, s. 139–142; Siegesfreude über den 16.–18. Octbr. 1813 gesungen zu Hirschberg den 25. Octbr.
1813 in der Gesellschaft, „Schlesische Provinzialblätter“ 1813, Nr. 11, s. 393–404; Die
Befreiung Schlesiens durch Blücher. Meditationen eines Patrioten am 14. Oktober 1813, „Schlesische Provinzialblätter“ 1813, Nr. 12, s. 489–510; Nachricht von den Drangsalen, welche
die Stadt Grünberg während ihrer Besetzung von den französischen Truppen vom 12. Juni bis 15.
August 1813. erlitten hat, „Schlesische Provinzialblätter“ 1813, Nr. 12, s. 533–546.
300
Łokieć wynosił około 66,7 centymetra.
301
HMŻ, s. 145.
302
Ibidem, s. 146.
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Pułku Kawalerii Landwehry), porucznik, mierniczy Rudolf Fiebig (z 1. Śląskiego Pułku Kirasjerów). Dla żołnierzy ochotników zorganizowano po ich powrocie specjalny bal u szynkarza Johanna Hensla303. Cena zwycięstwa nad wojskami napoleońskimi w 1813 roku była na Śląsku wysoka. Do kolejnych zniszczeń i rabunków doszły zwiększone obciążenia fiskalne, sięgające walk z Napoleonem w ramach IV koalicji, oraz epidemia tyfusu304.

Samorząd miejski
Realizacja reformy miejskiej w Żorach
Wojny napoleońskie nie przyniosły jednak dla Śląska wyłącznie zniszczeń
i strat. Idee wolności, równości, zniesienia porządku feudalnego oraz nierówności stanowych stały się zaczynem głębokich zmian w pruskiej monarchii.
Wówczas w miastach prywatnych mieszczanie uniezależnili się od szlachty,
a w miastach królewskich pojawiły się możliwości stworzenia instytucji samorządowych.
W Żorach reformę miejską ogłoszono zgodnie z królewskim edyktem z 19
listopada 1808 roku. Władzę stanowiącą miała sprawować od tej pory rada
miejska, a nie magistrat i Kamera, jak było do tej pory. Do roku 1809 zarząd miejski w Żorach składał się z najzamożniejszych mieszczan i był wybierany przez ustępujący zarząd na jeden rok. Po 1809 roku bierne prawo wyborcze do rady miejskiej w Żorach otrzymały niższe warstwy społeczne. Należący do nich mieszkańcy stali się od tej pory pełnoprawnymi obywatelami
miasta305. Radni miejscy pochodzący z wyboru mieli decydować o wszystkich
sprawach gminy. Na Górnym Śląsku jednak wymóg znajomości języka niemieckiego dla osób sprawujących władzę w miastach nie był łatwy do wypełnienia. W Żorach tylko 1/3 mieszczan rozumiała mowę niemiecką, zaledwie
nieliczni czytali po niemiecku, a jeszcze mniej pisało w tym języku306.
Ibidem.
Historia Śląska, red. Stanisław Michalkiewicz…, t. 2, s. 81.
305
Por. Józef Krysztafkiewicz, Ratusz żorski, „Informator Towarzystwa Miłośników Regionu Żorskiego” t. 6, Żory 1971, s. 37–45.
306
HMŻ, s. 140.
303
304

102   |

Pierwsze wybory do samorządu miejskiego w Żorach zostały wyznaczone
rozporządzeniem Kamery Wojny i Domen z 18 stycznia 1809 roku na 3–4
marca tegoż roku. Z powodu braku w Żorach ratusza, który spłonął w pożarze miasta, głosowanie odbyło się w mieszkaniu Steblitzkiego307. Wybrano wówczas 18 radnych miejskich (Stadtverordneten) i 9 zastępców: Johann
Barthusel, Friedrich Bimmler, Paul Ciupka, Anton Durynek, Franz Durynek, Johann Durynek, Christof Emmerich, Jakob Gallus, Paul Jaromin, Johann Kania, Thomas Kania, Josef Kentnowski, Johann Samuel Kern, Josef
Kichner, Anton Koczurek, Anton Kolibaj, Michael Kuczera, Jakob Lipinski, Ignatz Lipinski, Anton Rudski, Carl Scholtz, Carl Scholtzik, Beniamin
Slonina, Emanuel Slonina, Anton Szyskowitz, Anton Thalher, Anton Wagner308.
Dnia 10 marca radni zebrali się po raz pierwszy w domu „czarnego” farbiarza Johanna Barthusela, będącego tymczasowym przewodniczącym rady.
Wybrano wówczas magistrat Żor w następującym składzie: Johann Anton
Steblitzki – burmistrz (dotychczasowy senator309, sekretarz, naczelnik poczty, poborca świadczeń na rzecz wojska); Carl Scholz – rajca i skarbnik (mydlarz; kiedy przekazano mu akta urzędowe do planów finansowych, zrezygnował, bo nie znał na tyle dobrze języka niemieckiego, by prowadzić rachunki i dokumentację; wtedy na skarbnika wybrano Szyskowitza). Pozostałymi rajcami (Rathmänner) zostali: Anton Szyskowitz (kupiec), Anton Thallherr (kupiec), Beniamin Slonina (sukiennik), Johann Kania (piekarz; nie
zatwierdzono go, bo nie umiał czytać i pisać po niemiecku; na jego miejsce
wybrano tylko trochę znającego język niemiecki farbiarza Johanna Barthusela, ale i jego nie zatwierdziła rejencja wrocławska, zarządzając ponowne wybory na 9 czerwca – wygrał je wtedy sukiennik Anton Kolibaj, dotychczasowy protokolant; w 1810 roku rejencja zgodziła się jednak na Kanię jako niepłatnego rajcę). Ponieważ nikt z wybranych nie potrafił pisać po niemiecku,
protokół następnego dnia napisał Steblitzki. Uzgodniono wówczas również
wysokość uposażeń członków magistratu – burmistrz miał dostawać z kasy

Wybory odbywały się poprzez wrzucanie białych i czarnych znaczków tekturowych do dwóch dzbanów. Por. Ibidem, s. 141.
308
Ibidem, s. 140–141.
309
W okresie przed reformami Steina-Hardenberga mianem senatora określano
urzędnika miejskiego, równorzędnego z rajcą, pełniącego funkcję kontrolera dominialnego lub inspektora policyjnego. Por. Johannes Ziekursch, Das Ergebnis…, s. 104.
307
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miejskiej 264 talary, a skarbnik 100 talarów310.
Zachowała się relacja dotycząca inauguracji pracy pierwszej wybranej
rady miejskiej w Żorach. Dnia 23 czerwca 1809 roku o godzinie 5.00 rano
strzałem z moździerza dano znak do rozpoczęcia miejskiej uroczystości. Wystrzałom towarzyszyło granie na trąbach i bicie w kotły. W godzinach od
5.00 do 6.00 i od 8.00 do 9.00 dzwoniły dzwony kościelne. O godzinie 8.00
u komisarza zebrali się dawni członkowie magistratu. Spotkali się wówczas
z nowo wybranymi.
„[Przed domem Steblitzkiego], jak również wzdłuż całej ulicy Fryderyka, ustawili się wszyscy mieszczanie z chorągwiami cechowymi i uczniowie
ze sztandarami kościelnymi. Duchowni w ornatach w asyście najmłodszych
mieszczan, wyposażonych w broń na ramieniu i u boku, służba kościelna
i muzykanci dołączyli się do szeregów mieszczaństwa. Za nimi szło 12 panienek ubranych w biel z wieńcami z kwiatów, na głowach przyozdobionych
girlandami i wstążkami, następnie dostojnicy, za którymi postępowali komisarz, nowy magistrat i radni miasta”311.
Przy biciu dzwonów pochód ruszył więc o godzinie 10.00 w dół ul. Fryderyka w kierunku Dolnej Bramy, a potem do góry ul. Dolną i przez rynek
do kościoła parafialnego. Tam została odprawiona uroczysta suma, podczas
której proboszcz von Wallhofen wygłosił specjalnie przygotowane na tę okoliczność przemówienie. Proboszcz i nowo wybrani członkowie magistratu
złożyli przysięgę przed ołtarzem, a po odśpiewaniu Te Deum i po zakończeniu uroczystości udali się z powrotem do domu Steblitzkiego, gdzie dokonano podziału funkcji urzędowych oraz w specjalny sposób uhonorowano toastami parę królewską.

Magistrat
Jeszcze przed pierwszymi wyborami rady miejskiej i magistratu doszło do
incydentu z udziałem stojącego wcześniej na czele władz miejskich Otto von
Schkoppa. W sytuacji kryzysu finansów miejskich w 1807 roku, spowodowanego obciążeniami związanymi z pobytem na Śląsku wojsk napoleońskich,
próbował on sprzedać swój urząd dyrektora miasta (Stadtdirektor). Przeszkodziły mu w tym władze państwowe. Generalny komisarz cywilny (Generalci310
311

Ibidem, s. 141–143.
Cyt. za: Ibidem, s. 142.
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vilkommissar) von Massow przy tej okazji napisał do Kamery wrocławskiej:
„Chciałbym polecić Szanownej Kamerze większą dbałość o bardziej staranny
wybór członków magistratów w większości miast górnośląskich”312.
Magistrat gminy miejskiej – w myśl nowej ordynacji miejskiej z 1808 roku
– tworzyli zajmujący się zarządzaniem i sprawami policyjnymi (bezpieczeństwa) wybierani przez członków rady miejskiej na 6 lat rajcy. Na ich czele stał burmistrz. Magistrat podlegał najpierw wrocławskiej Kamerze Wojny i Domen, a od 1809 roku – rejencji królewskiej, najpierw we Wrocławiu,
a od 1815 roku w Opolu. Do 1815 roku burmistrza wprowadzał na urząd
radca wojenny i podatkowy313, a gdy zniesiono ten urząd – landrat.
Od czasu wprowadzenia porządku miejskiego magistrat składał się z 2
płatnych członków i 5 członków honorowych. W 1815 roku z jednego z nich
– na prośbę miasta – zrezygnowano. Jedną z najważniejszych postaci we władzach miejskich był pisarz miejski, zwany później notariuszem i sekretarzem
miejskim. Kontrolę nad sprawami finansowymi sprawował skarbnik, opiniowany najpierw przez radcę wojennego i podatkowego, a następnie zatwierdzany przez wrocławską Kamerę Wojny i Domen. Miejska struktura administracyjna została zmieniona na mocy ustawy z 11 marca 1850 roku.
Pełne składy kolejnych magistratów od okresu reform Steina – Hardenberga do Wiosny Ludów prezentuje tabela 4.
Tabela 4. Skład magistratu żorskiego w latach 1809–1849
Lata

Imię i nazwisko

Johann Anton Steblitzki (burmistrz), Carl Scholz (skarbnik), Anton
Szyskowitz, Anton Thallherr, Johann Kania, Beniamin Slonina
Anton Enger (burmistrz), Anton Szyskowitz (skarbnik; od 1811 roku
1810–1819 był nim Franz Zema), Johann Kania, Josef Kichnet, Felix Szyskowitz,
Johann Hensel
1809–1810

Cyt. za: Johannes Ziekursch, Das Ergebnis…, s. 215.
Ks. Weltzel podaje informację, że w kwietniu 1810 roku polecono radcy wojennemu i podatkowemu z Tarnowskich Gór, któremu podlegało miasto Żory, von Belowowi, aby ten nakazał magistratom przesyłanie sprawozdań rocznych bezpośrednio
do rejencji wrocławskiej. Por. HMŻ, s. 143.
312
313
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Gottfried Jäckel (burmistrz), Anton Rudzki (skarbnik), Anton Carl

1819–1825 Netter, Dominik Pietzuch, Jacob Fristatzki, Johann Kichnet Lorenz

Spohr, Emanuel Slonina
Louis von Pelchrzim (burmistrz), Felix Szyskowitz (skarbnik; od 1829
1825–1831 roku zastąpił go Anton Gasch), Ignatz Lipinski, Simon Kolibaj, Lorenz
Spohr, Emanuel Slonina
1831–1837

Louis von Pelchrzim (burmistrz), Anton Rudzki (skarbnik), Josef
Pietzuch, Johann Hänsel, Jacob Gallus, Simon Kolibaj

Louis von Pelchrzim (burmistrz), Anton Rudzki (skarbnik, od 1840
roku był nim dr Anton Sobetzko), dr Anton Sobetzko (od 1840 roku
1837–1843
Martin Moritz Gruner), Eduard Brun (od 1840 roku Karol Scholz),
Johann Hänsel Jacob Gallus
Karl Kaminski (burmistrz), Robert Renner, Karl Lipinsky (od 1845
1843–1849 roku Rudolf Skrbensky), Carl von Woiski, Joseph Panofsky (obydwaj
od 1847 roku)
Źródło: Augustyn Weltzel, Historia miasta Żory na Górnym Śląsku, Żory 1888,
tłum. polskie, Żory 1997, s. 141–168.

Współpraca pomiędzy magistratem a radą miejską w Żorach nie zawsze
układała się najlepiej. W 1819 roku z powodu takich sporów pomiędzy tymi
dwoma organami doszło do ustąpienia wszystkich członków magistratu i wyboru nowych władz z burmistrzem Gottfriedem Jäckelem na czele314. Wybrany po nim na burmistrza w 1824 roku Louis von Pelchrzim zasłużył się później budową kanalizacji w Żorach315.
Wzajemne zależności pomiędzy magistratem jako władzą samorządową
a landraturą jako władzą rządową dobrze ilustruje sprawa niedoszłego burmistrza żorskiego Braschkego z 1850 roku. Został on wybrany na burmistrza w lutym przez radę miejską, po zakończeniu kadencji przez Karla Kaminskiego. Rejencja opolska, zatwierdzająca każdorazowo burmistrza, została poinformowana o tym, że Karl Kaminski należał w okresie Wiosny Ludów
do związanego z ruchem rewolucyjnym Klubu Demokratycznego. Natychmiast wysłała do landrata rybnickiego zapytanie o to, jakie były poglądy polityczne członków tego klubu. Chciała sprawdzić, na ile byli to lojalni wobec
monarchii obywatele. Gdy landrat von Durant oznajmił, że Braschke działał
w okresie Wiosny Ludów w duchu propolskim, rejencja uznała, że nie może

314
315

Ibidem, s. 147–148.
Ibidem, s. 151.
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być on zatwierdzony na stanowisku burmistrza Żor316.
Do kolejnej kontrowersyjnej sytuacji z osobą wybraną na stanowisko burmistrza doszło już po wprowadzeniu nowego porządku gminnego (Gemeinde-Ordnung) w marcu 1850 roku. W czerwcu 1851 roku został przez rejencję opolską zatwierdzony na stanowisku burmistrza skarbnik miejski Renner,
jednak wkrótce wystąpiono przeciwko tej nominacji z protestem, powołując
się na rok 1848, kiedy to kandydat miał nawoływać do niepłacenia podatków
na rzecz miasta. W tej sytuacji rejencja stwierdziła, iż nowo wybrany burmistrz nie ma prawa pełnić tej funkcji, co szczegółowo uzasadniono w piśmie
prezydenta rejencji opolskiej hrabiego Erdmanna von Pücklera317. Wykorzystano ponadto do podważenia propozycji żorskiej rady miejskiej błędy proceduralne, do których doszło przy wyborze burmistrza Rennera. Według nowej
ustawy burmistrza wybierała rada gminna (Gemeinde-Rath). Na jej czele stał
w Żorach Panofski, który był również członkiem magistratu, a tych funkcji
nie można było łączyć318.
Wykorzystując swoje nowe uprawnienia rejencja opolska i landratura rybnicka od 1815 roku interweniowały wielokrotnie w różnych sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu miejskiego. W 1823 roku nie zaakceptowano nominacji na pisarza miejskiego Carla Franza Bursiega, żądając
dokonania wyboru spośród 3 kandydatów. Sprawa miała nieoczekiwany finał – już po ogłoszeniu konkursu zgłoszeni kandydaci zrezygnowali i Bursiega zatwierdzono. Z kolei kiedy ten sam pisarz otrzymywał zbyt niskie wynagrodzenie, wtedy rejencja podjęła decyzję o podwyższeniu mu pensji o 15 talarów (do 100 talarów), ale na koszt magistratu319.

Rada Miejska
Według miejskiej ordynacji wyborczej z 19 listopada 1818 roku radni miejscy wybierani byli od tej pory na 3 lata, a co roku następowała zmiana 1/3 jej
członków. Radnych wybierali mieszczanie, którzy byli powiadamiani o wybo-

APKat., OR, LA Rybnik, sygn. 341, pgr. 38–57, Decyzja rejencji w piśmie
do landrata rybnickiego von Duranta z 13 lipca 1850 r., pgr. 57.
317
Ibidem, s. 93–94.
318
Por. Ibidem, s. 77–80.
319
HMŻ, s. 150.
316

| 107  
rach poprzez obwieszczenia oraz informacje udzielane w magistracie320. Wybory rady miejskiej odbywały się w niedzielę, po skończonym nabożeństwie,
w sali posiedzeń magistratu. Przeprowadzono je według ustalonych miejskich
okręgów wyborczych w terminie wyznaczonym przez magistrat. Frekwencja
wyborcza była bardzo wysoka, gdyż w 1835 roku ustalono grzywnę w wysokości 5 groszy dla tych, którzy bez usprawiedliwienia nie brali udziału w wyborach321.
Na czele rady miejskiej stali wybierani przez radnych przewodniczący
i jego zastępca. W skład biura rady miejskiej wchodził jeszcze sekretarz-protokolant wraz z zastępcą. Przewodniczących żorskiej rady miejskiej w latach
1809–1885 prezentuje tabela 5.
Tabela 5. Przewodniczący rady miejskiej w Żorach w latach 1809–1885
Lata

Imię i nazwisko

1809

Johann Samuel Kern
Franz Zema
Simon Kolibaj
Johann Kolibaj
Felix Szyskowitz (od 9 lipca został członkiem magistratu;
na jego miejsce wybrano Benjamina Sloninę)
Michael Böhm
Carl Schak
Carl Netter

1810
1811–1812, 1817–1818
1813–1814
1815
1815
1816
1818, 1841
1820–1828, 1837–1840,
1852
1820
1830–1831
1832–1834
1835
1836
1842

320
321

Jacob Gallus
Johann Hensel senior
Anton Rutzki (został w sierpniu 1831 roku skarbnikiem
miejskim, a jego miejsce zajął Perkatsch)
Josef Habernoll
Carl Lipinski
Carl Scholz
Salo Scholz

Doręczano również zawiadomienia osobiście. Por. Ibidem, s. 393.
Ibidem.
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1844–1845
1851
1854–1855
1856–1857, 1862–1864
1858–1859
1860
1865–1873
1874–1881, 1882–1884,
1886–1887
1882
1884–1885
1886

Carl von Woiski
Panofski
Dr Anton Sobetzko
A. Stern
Seidel
Franz Slonina
Josef Szyskowitz
Josef Netter
Paul Gröger
Eduard Oppawsky
Josef Netter

Źródło: Augustyn Weltzel, Historia miasta Żory na Górnym Śląsku, Żory 1888,
tłum. polskie, Żory 1997, s. 393–395.

Niektórzy żorscy radni robili lokalne kariery na szczeblu powiatowym.
W powiecie rybnickim członkiem zarządu sejmiku powiatowego został wybrany 1 lutego 1818 roku skarbnik miejski w Żorach Zema. Od 1827 roku,
kiedy przyjęto ustawę o sejmikach powiatowych, nastąpiło uporządkowanie stanowisk urzędowych na tym szczeblu administracji terenowej. Zaczęto
do nich powoływać, oprócz wielkich właścicieli ziemskich, także reprezentantów wsi (3 sołtysów jako przedstawicieli) i po jednym przedstawicielu (radnym) z każdego miasta. Na polecenie landrata zbierali się oni minimum raz
do roku, pomagając w zarządzaniu powiatem.

Sądownictwo miejskie
Do okresu reform Steina – Hardenberga w królewskich miastach śląskich
istniał urząd wójta miejskiego, który pełnił funkcje sądownicze w sprawach
karnych mniejszej wagi322. Ostatnim wójtem w Żorach był piekarz Johann
Kania.
Z chwilą wprowadzenia ordynacji miejskiej z 1808 roku sprawy sądowe
przeszły pod kompetencje królewskiego sądu miejskiego, już niezwiązanego

322

Franz Idzikowski, Geschichte der Stadt…, s. 169.
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z magistratem323. Zatrudnieni w nim byli: sędzia miejski, pisarz sądowy i egzekutor. W sądzie miało być zatrudnionych 3 wykształconych niższych rangą urzędników, a jeżeli nie było to możliwe, zalecano wybór mieszkańca miasta umiejącego pisać po niemiecku i posiadającego podstawową wiedzę z zakresu matematyki324.
Pierwszym sędzią miejskim w Żorach został mianowany radca prawny Beniamin Traugott Henning. Pisarzem sądowym był wtedy Georg Friedrich
Philipp325. Kolejnych żorskich sędziów prezentuje tabela 6.
Tabela 6. Sędziowie miejscy w Żorach w latach 1808–1849
Lata
1808–1810
1810–1812
1812–1814
1814–1822 (1826)
1826–1832
1832–1834
1834–1847
1847–1849

Imię i nazwisko

Beniamin Traugott Henning
Josef Menzel
Michael Wentzel
Carl Friedrich Bölecke
Carl Kubitzky
Ulrich
Vincent Witkowitz
Kynast

Źródło: Augustyn Weltzel, Historia miasta Żory na Górnym Śląsku, Żory 1888,
tłum. polskie, Żory 1997, s. 397–399.

W 1820 roku nastąpiła reorganizacja sądownictwa miejskiego w Żorach.
Administracja sądowa otrzymała wówczas nieodpłatnie kilka lokali w ratuszu miejskim, zaprzestano jednak finansowania urzędników z budżetu miejskiego – odtąd wynagrodzenie wypłacano im z funduszy państwowych326.
Podlegał on wyższemu sądowi krajowemu w Brzegu. Por. HMŻ, s. 397.
W Żorach funkcję zastępcy pełnili: rajca Thaller (do 1814 roku), członek
zarządu miejskiego Josef Hensel (1814–1824), kupiec Friedrich von Lippa i Andreas
Strehl (1824). Por. Ibidem, s. 398.
325
Ks. Weltzel wymienia również pozostałych sędziów miejskich w Żorach do
1820 roku. Por. Ibidem, s. 397.
326
Wcześniej miasto dawało sądowi miejskiemu tzw. dodatek komunalny oraz
pośredniczyło w płaceniu miejskim urzędnikom sądowym pensji (w wysokości 350
talarów rocznie). Por. Ibidem, s. 397.
323
324
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Od lat 40. XIX wieku sąd miejski w Żorach powiększył obszar swoich kompetencji – objął również Rudziczkę, Bzie Środkowe (Zameckie) i Bzie Dolne. Sędzia miejski Witkowitz został awansowany na powiatowego radcę sądowego327.
Dnia 1 kwietnia 1849 roku w konsekwencji Wiosny Ludów i reformy
sądowniczej sądownictwo miejskie zostało zawieszone. Żory – jako najbardziej zaludnione miasto w powiatach pszczyńskim i rybnickim – czyniło bezskuteczne starania, aby w tym mieście powstał sąd krajowy i miejski. Utworzono go jednak w stolicy powiatu – Rybniku. Natomiast w Żorach i w Wodzisławiu funkcjonowały tylko – po jednej – komisje sądowe
z samodzielnym sędzią328. Pierwszym komisarzem w Żorach został Kynast,
ostatni sędzia żorskiego sądu miejskiego. Obszar jurysdykcji komisji obejmował miejscowości: Żory, Baranowice, Górny Bełk i Dolny Bełk, Brodek,
Cisówka, Folwarki, Górna Gogołowa i Dolna Gogołowa, Górne Jastrzębie i Dolne Jastrzębie, Kleszczów, Kucharzówkę, Mathestal, Górne Osiny
i Dolne Osiny, Palowice, Paulsdorf, Połomia, Rogoźna, Ruptawa, Ruptawiec, Skrzeczkowitz, Stanowice, Dolne Świerklany, Wygoda (Henriettendorf) i Zofiówkę.
W Żorach powstał również urząd sędziego rozjemczego do spraw o mniejszej wadze. Ten rodzaj polubownego rozwiązywania konfliktów na podstawie
porozumienia stron potwierdzanego urzędowo wprowadzono w Prusach rządowym rozporządzeniem z 14 sierpnia 1832 roku. Zgodnie z zarządzeniem
rejencji opolskiej z 16 marca 1833 roku w Żorach odbyły się wybory na ten
urząd. Po głosowaniu wyznaczono 2 radnych – sędziów rozjemczych: burmistrza Louisa von Pelchrzima i radnego Johanna Hänsela. Szybko przekonano się o skuteczności sądów rozjemczych, dzięki którym wiele spraw kończyło się bez prowadzenia czasochłonnych i kosztownych rozpraw przed sądem królewskim329.
W Żorach znajdowały się 2 więzienia. Do odsiadywania lżejszych kar używano izby pod schodami wieży ratuszowej oraz pomieszczenia obok komory

W 1847 roku Witkowitz został awansowany na dyrektora krajowego
i miejskiego sądu w Rybniku. Por. Ibidem, s. 398.
328
Ibidem, s. 399.
329
Sędziami rozjemczymi w Żorach do 1849 roku byli: Josef Aulich (od 1839 roku),
Carl Scholz i Robert Röhmisch (obaj od 1841 roku), Michael Wenzel (od 1842 roku),
Wagner (od 1844 roku), J.W. Tarnogrocki (od 1849 roku). Por. Ibidem, s. 403–404.
327
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przy wyjściu z ratusza. Wyższe wyroki odsiadywano w budynku więziennym
położonym obok słodowni przylegającej do muru miejskiego, naprzeciwko
Bramy Górnej. Niezbyt solidny budynek więzienia, zbudowany z drewna,
został po ucieczce 6 aresztantów w 1840 roku rozbudowany. Obok części
drewnianej dobudowano część murowaną330. W ten sposób w 1842 roku
przy ul. Kaczej w Żorach powstał budynek aresztu, w którym znajdowało się
7 cel dla więźniów331. W 1846 roku ponownie jednak i z tego zakładu uciekło 6 więźniów332.
We wsiach i w dobrach rycerskich wokół Żor pozostało jeszcze długo sądownictwo patrymonialne333. Opierało się ono na prawie posiadacza dóbr ziemskich do sądzenia swoich poddanych. Każdemu właścicielowi
dóbr przydzielony był odrębny urzędnik państwowy, nazywany radcą prawnym, mieszkający w sąsiednim do dóbr mieście. Również w Żorach mieszkali tacy radcy prawni334. Dopiero w wyniku reorganizacji sądownictwa po
Wiośnie Ludów 1 października 1849 roku sądownictwo patrymonialne zostało zawieszone.

Działalność samorządu
Główną częścią działalności samorządowej były sprawy finansowe, w tym
sprawy podatkowe, zatwierdzanie aktów kupna – sprzedaży dóbr komunalnych oraz troska o zakłady komunalne i infrastrukturę miejską.
W Żorach działały Urząd Celny oraz Urząd Akcyzowy, pobierające podatki, które nakładano w momencie wwozu towarów do miasta. W Urzędzie Akcyzowym – mieszczącym się w ratuszu miejskim – uiszczano opłatę zgodnie z aktualnie obowiązującą taryfą celną. Kwota podatku do zapłaty miała być każdorazowo zgłaszana podczas wwozu towaru do miasta. Urzędy akcyzowe na Górnym Śląsku, w tym żorski, były pozostałością po czaIbidem, s. 405–406.
Ibidem, s. 398.
332
Ks. Weltzel wymienia również naczelników więzienia w Żorach: Georg Geisler
(1769), Leopold Geisler (1772), Georg Winkler (1786), Golecki (1809), Eduard Postel
(1836), Jutsch (1840), Urban Sylla (1844), Johann Werner (1846). Por. Ibidem, s. 405–406.
333
W Żorach znajdował się na przykład sąd patrymonialny dla Paniów.
334
Byli to dr Jacob (1825), Kabitzky (1826), Härtel (1834), Sedlaczek (1835–
1836), Kaminski (1837–1842), Wilhelm Stille (1842), Peterek (1844–1848), Christian
Fey (1848) i Gustav Stanjek (1848–1850). Por. Ibidem, s. 404–405.
330
331
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sach austriackich. Z powodu reorganizacji administracyjnej rejencji opolskiej
9 maja 1816 roku wprowadzono nowy podział okręgów podatkowych.
W Żorach utworzono Urząd Celny i Podatkowy II stopnia, podlegający
Głównemu Urzędowi Celnemu w Bieruniu, na którego czele stali nadkontrolerzy (tabela 7.)335.
Tabela 7. Nadkontrolerzy urzędu celnego w Żorach w latach 1819–1858
Lata urzędowania
1819–1822
1823–1826
1828
1833–1834
1836–1837
1842–1844
1846
1854
1857–1858

Imię i nazwisko

Heinrich Christian i Ludwig Rieger
Friedrich Berger
von Adlersfeld
Lehfeld
Leopold Bartsch
Ferdinand Paska
Alwin von Alvensleben
Traugott Lebrecht Gläser
Eduard Hänsler

Źródło: Augustyn Weltzel, Historia miasta Żory na Górnym Śląsku, Żory 1888,
tłum. polskie, Żory 1997, s. 412–413.

W tragicznej sytuacji finansowej, spowodowanej stratami na skutek katastrofalnego pożaru z 1807 roku oraz kontrybucjami francuskimi, doraźnej
pomocy miastu udzieliły dwa sąsiednie państwa stanowe: pszczyńskie oraz
wodzisławskie, przesyłając chleb, masło i kaszę. Z kolei pieniądze na odbudowę Żor nadesłały inne miasta górnośląskie: Tarnowskie Góry, Gliwice, Lubliniec, Bytom336. W celu rozpoczęcia niezbędnych prac – mimo złej sytuacji finansowej – pożyczono w grudniu 1807 roku 200 talarów na 8% od Fabischa
Ikucza z Pszczyny. Odszkodowanie przeciwpożarowe miasta zostało wycenione przez Kamerę na 34 167 talarów i 20 groszy. Pierwsza rata w wysokości
1 955 talarów i 15 groszy wpłynęła do kasy miejskiej za pośrednictwem Ministerstwa Wojny dopiero w 1810 roku. Reszta pieniędzy, ale tylko do kwoty
Ibidem, s. 411–412. Osobną funkcją była funkcja poborcy podatkowego
(Ibidem, s. 412–413; tam też są wymienieni wszyscy poborcy podatkowi z Żor).
336
Ibidem, s. 136.
335
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4 tys. talarów, została wypłacona do 1815 roku337.
Infrastruktura Żor powstawała prawie od zera po pożarze miasta. Radca
budowlany Tschech otrzymał wówczas od Kamery wrocławskiej zlecenie wykonania planu sytuacyjnego odbudowywanego miasta. Założono wznoszenie wyłącznie budynków murowanych. Nakazano zburzenie wieży ratuszowej grożącej zawaleniem oraz murów miejskich (zrobiono to tylko częściowo). Wieżę próbowano zrównać z ziemią w sposób kontrolowany za pomocą specjalnych śrub. To jednak się nie udało – wieża zawaliła się gwałtownie
22 września 1807 roku, zabijając 2 osoby. Prawdopodobnie wówczas rozebrano fundamenty piwnic dawnego ratusza. Parcelę przeznaczono pod budowę
nowych domów338.
W 1808 roku w mieście znajdowało się zaledwie 80 częściowo zniszczonych domów, a na mniej zdewastowanych przedmieściach – 106 budynków
(do tego 96 stodół i 82 stajnie). Aż 82 parcele pozostawały na skutek pożaru puste339. Plan odbudowy miasta został sporządzony przez mierniczego
Jurziczka w 1810 roku340. Odbudowano lub wzniesiono od nowa w całości
72 budynki, 66 budowli było w budowie, a 21 domów leżało nadal w gruzach. Do 1816 roku 138 drewnianych kominów w budynkach zamieniono
na murowane341.
Najwięcej uwagi przywiązywano do odbudowy reprezentacyjnego ratusza.
Prace murarsko-ciesielskie poprzedzone zostały 2 wycenami, z których dopiero druga, sporządzona w 1811 roku przez mistrzów murarskich Johanna Langera z Raciborza i Andreasa Langera z Głubczyc, została przyjęta przez magistrat. Odbudowa ratusza zakończyła się 22 lipca 1812 roku342. Nowy reprezentacyjny budynek wzniesiono na planie prostokąta o długości 23,5 metrów
i szerokości 15,2 metrów. Dnia 29 lipca 1815 roku w nowym ratuszu zainstaloKamera wrocławska zgodziła się również na wydanie drewna z lasu w ramach
rozliczenia. Por. Ibidem, s. 139.
338
Ibidem, s. 138–139
339
Ibidem, s. 142.
340
Archiwum Państwowe w Opolu [dalej: APO], Rejencja Opolska [dalej: RO],
sygn. IX/120, Plan von den Eintheilungen in Bezirke und öffentlichen nach dem
Brande geschehenen Anlagen bei der im Rattiborer Kreise belegenen Stadt Sohrau,
1810.
341
W 1816 roku pozostały tylko 3 drewniane kominy w mieście, a na przedmieściach – 40; w 1817 roku w ogóle było ich już tylko 36. Por. HMŻ, s. 146.
342 Ibidem, s. 144.
337
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wano dzwon zakupiony z rozwiązanego zakonu franciszkanów z Gliwic343.
Podczas odbudowy Żor
zachowano jego średniowieczny układ – owalnicę z dawnymi traktami, ale zmieniono całkowicie istniejący system zabudowy. Dotychczas
na parcelach na planie prostokąta znajdowały się, oprócz
budynku, niewielkie podwóFragment muru obronnego
rze oraz pomieszczenia gospodarcze lub warsztaty. Wjazd
na parcele znajdował się od tyłu. Domy mieszkalne posiadały podcienia, pod
którymi mieściły się piwnice344. Po odbudowie miasta wiele budynków gospodarczych odbudowano poza śródmieściem. W centrum dominowały teraz budynki mieszkalne. Miały one wysokość nawet 2 kondygnacji. Ich główne wejścia zdobiono dekoracyjnymi portalami z symbolami fundatorów lub użytkowników. Nowe bramy wjazdowe do posesji sytuowano z boku. Zlikwidowano
również podcienia, a w ich miejscu wybudowano chodniki dla pieszych. W budynkach usytuowanych dalej od rynku zachowano jednokondygnacyjny poziom i wysokie dachy siodłowe, kryte dachówką. Wybudowano także murowaną arendę oraz mieszkania dla gajowego i ceglarza345.
Podstawowym budulcem użytym do odbudowania wszystkich obiektów
w mieście była cegła pochodząca z miejskiej cegielni oraz z rozbiórki murów
obronnych. Władze powiatowe zakazały jednak w 1824 roku dalszej likwidacji obwałowań miejskich. Zasypano tylko do końca miejską fosę. Na jej miejsce
przy kościele parafialnym założono w 1824 roku nowy cmentarz, natomiast od
strony południowej – ogrody. W latach 1828–1835 pruskie Ministerstwo Wojny powtórzyło zakaz niszczenia murów obronnych Żor, ich zabudowywania po
zewnętrznej stronie oraz zmieniania przebiegu ulic. Począwszy od 1853 roku,
Ibidem, s. 146.
Bogdan Cimała, Jan Delowicz, Paweł Porwoł, Żory. Zarys dziejów. Wypisy,
Żory 1994, s. 93–94.
345
HMŻ, s. 149.
343
344
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magistrat przystąpił nawet do odbudowy muru obronnego o wysokości 2,4
metrów od budynku plebanii do ul. Rybnickiej346.
Inwestycjom budowlanym towarzyszyło wzbogacanie infrastruktury komunikacyjnej. W 1824 roku wybrukowano większość głównej ulicy do Bramy Dolnej. Wykorzystano do tego kamienie z dotychczas burzonego muru
miejskiego347. Dopiero w 1850 roku przystąpiono do budowy drogi do Pszczyny i Rybnika348. W związku z budową kolei żelaznej z Raciborza do Mysłowic
miasto pozostawało na uboczu głównych linii transportu kolejowego, co odbijało się niekorzystnie na ogólnym skomunikowaniu miasta, pomimo funkcjonowania poczty konnej, którą przez Gliwice przesyłano listy i większe przesyłki do całej Europy.
Jedną z najważniejszych inwestycji w Żorach była budowa drewnianego wodociągu. Rozpoczęto ją z inicjatywy burmistrza von Pelchrzima. Problemem
bowiem przy czerpaniu wody było wysychanie studni. Brakowało również
pomp, które zastępowano przestarzałymi żurawiami349. Budowę drewnianego
wodociągu zrealizowano w latach 1824–1826. Wodę doprowadzano ze źródeł
znajdujących się w lesie miejskim pod Woszczycami (źródło „Bagno”) do basenu rynkowego350. Łącznie pod dozorem kierownika Langego położono 600 rur
o przekroju 30–40 centymetrów i łącznej długości 3 kilometrów. Całość inwestycji wraz
z kamiennym basenem kosztowała 900 talarów. W 1826 roku
uroczyście świętowano ukończenie budowy wodociągu:
„Proboszcz Fesser wygłosił na rynku przemówienie,
wyznawcy religii mojżeszowej
śpiewali niektóre psalmy, burmistrz wzniósł toast kielichem
Drewniana rura wodociągu żorskiego z XIX w.
Bogdan Cimała, Jan deloWicz, Paweł Porwoł, Żory. Zarys dziejów…, s. 94.
HMŻ, s. 149. W 1817 roku jednak tylko 1/4 miasta była wybrukowana. Brakowało wówczas również oświetlenia ulicznego. Ibidem, s. 146.
348
„Amtsblatt Oppeln“ 1850, s. 62.
349
HMŻ, s. 146.
350
Edward burcek, Żorskie służby komunalne, Żory 2006, s. 8.
346
347
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napełnionym źródlaną wodą, który na pamiątkę tej uroczystości został podarowany miastu. Do godz. 9-tej wieczorem pito wino i wódkę, zaś młodzieży
szkolnej rozdzielono ćwierć korca orzechów włoskich”351.
Na miejską infrastrukturę oświatową składały się 2 szkoły elementarne – katolicka i żydowska. Osobno natomiast uczono dzieci ewangelickie. Szkoła katolicka istniała w mieście od dawna, co najmniej od okresu wojny trzydziestoletniej (pierwsza połowa XVII wieku). W skład grona nauczycielskiego w miastach wchodzili również kantor i organista. Nowy budynek szkoły poświęcony został już w 1784 roku, wymagała jednak wykończenia. W 1800 roku osobą odpowiedzialną za szkołę uczyniono kierownika miejscowego chóru, Antona Perkatscha. W 1811 roku zwolniono go jednak i zatrudniono nowego nauczyciela, mogącego uczyć poza muzyką kościelną również innych przedmiotów. Data ta zbiegła się z wykończeniem szkoły. Zakupiono wówczas między
innymi nowe ławki i stoły. Nowym nauczycielem został Anton Pawlik, pracujący wcześniej w Siewierzu, mieście które po trzecim rozbiorze Polski zostało
włączone do Prus (w ramach tak zwanej prowincji „Nowy Śląsk”). Po pokoju
w Tylży w 1807 roku Siewierz wszedł z kolei w skład Księstwa Warszawskiego. Pawlik musiał przenieść się do prowincji śląskiej. W żorskiej szkole uczono
wówczas czytania po polsku i niemiecku, a także pisania i matematyki352.
Po kongresie wiedeńskim rejencja wrocławska zaleciła żorskiemu magistratowi, aby ukończył wreszcie budowę szkoły w Żorach. W tym celu zamierzano
skłonić mieszkańców miasta do zapłaty specjalnego podatku oraz samodzielnego zorganizowania materiałów budowlanych. Okazało się, że koszty budowy szkoły są dla miasta zbyt duże. W 1817 roku zakupiono zatem dom skarbnika miejskiego Zemy, w którym urządzono mieszkania dla nauczycieli i pomieszczenia szkolne. Nabycie tymczasowej siedziby sfinansowano, zadłużając
się, głównie poprzez wyemitowanie miejskich obligacji, które wykupiło pruskie
ministerstwo skarbu. W 1818 roku w mieście zatrudniono drugiego nauczyciela – Franza Henke, W 1820 roku magistrat musiał przyjąć jeszcze – ze względu na dużą liczbę uczniów – pomocnika nauczyciela. W 1821 roku Henke
odszedł do Wodzisławia. Sprowadzono wówczas nowego drugiego nauczyciela – był nim Franz Niegel z Chomiżu koło Głubczyc. Uczył dzieci śpiewu, czytania, podstaw matematyki oraz religii. W 1822 roku do szkoły w Żorach chodziło nieregularnie 170 na 238 zamieszkałych w mieście i w Kleszczowie dzie351
352

Cyt. za: HMŻ, s. 151.
Ibidem, s. 270–274.
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ci w wieku szkolnym353. Do żorskiej szkoły katolickiej chodziły również dzieci
ewangelików i dzieci żydowskie.
Nauczyciel Pawlik był zbyt mocno – zdaniem władz miejskich – zajęty sprawami miasta, by dobrze wypełniać swoje obowiązki. Wobec tego w 1823 roku
rada miejska postanowiła mianować jako rektora chóru Antona Perkatscha,
który 3 lata później został zatrudniony także w szkole jako nauczyciel klasy III.
Na jego pomocnika wyznaczono Franza Becka, który pracował w Żorach do
1830 roku354. Potem zatrudniony został władający tylko językiem niemieckim
i pochodzący ze Szczecina Eduard Sänger.
Dużą rolę zaczęto wówczas przykładać do wychowania dzieci. W 1829 roku
wprowadzono zasadę, że każde dziecko szkolne, które będzie widziane w publicznej gospodzie bez rodziców lub opiekunów, zostanie zatrzymane przez policję i poddane karze chłosty, jego rodzice zaś będą ukarani grzywną w wysokości 1 talara, a właściciele gospód poniosą karę wynoszącą 2 talary355.
W tym samym roku powstał pomysł powiększenia budynku szkolnego do
5 izb lekcyjnych. Dotychczasowe pomieszczenia lekcyjne okazały się bowiem
za małe dla uczniów, których wtedy było już ponad 400. W maju 1835 roku
landrat rybnicki von Durant w obecności magistratu, duchownych oraz mieszkańców miasta położył kamień węgielny pod budowę nowej szkoły. Już jesienią
nowy budynek wraz z 2 klasami i 2 mieszkaniami dla nauczycieli został wzniesiony, a 23 listopada poświęcony356. W kościele farnym odprawiono wówczas
mszę w języku polskim, na której dziekan Fesser podziękował miastu za wybudowanie szkoły. Następnie udano się do nowego budynku, gdzie kapłan Deutschmanek wygłosił przemówienie, po czym dokonano poświęcenia. Świętowanie zakończył uroczysty obiad w restauracji „Pod Żółtą Koroną”357. Na nowo
podzielono klasy między nauczycieli: Sänger otrzymał wyższą klasę chłopców,
nowo przyjęty Robert Renner – klasę II, Franz Niegel – klasę I, a Anton Pawlik
uczył dziewczęta. Ten ostatni zmarł na gruźlicę w 1839 roku. W 1841 roku nauczyciel Niegel przeszedł na emeryturę. Na jego miejsce zatrudniono najpierw

Objętych obowiązkiem szkolnym 8 dzieci w ogóle nie chodziło na zajęcia
szkolne. Por. Ibidem, s. 274. W 1834 roku zaś na 443 uczniów tylko 83 uczęszczało
nieregularnie. Ibidem, s. 277.
354
Ibidem, s. 275.
355
Ibidem.
356
Ibidem, s. 277.
357
Ibidem.
353
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na krótki czas Georga Harupę, a potem Franza Braschke. W 1843 roku w sumie 305 uczniów i 262 uczennice nauczali: Sänger, Renner, Braschke, Nickel
i Wachsmann. Wobec tak dużej liczby uczniów w 1845 roku na wniosek delegacji szkolnej zatrudniono piątego nauczyciela, którym został Josef Kleiner
z Głogówka. Natomiast po objęciu przez Rennera funkcji skarbnika miejskiego jego miejsce zajął Anton Theodor Sage358. Podczas trwania epidemii
tyfusu – od 15 listopada 1847 roku do 21 marca 1848 roku – szkoła została
zamknięta. W 1849 roku jako zastępca Sagego został zatrudniony Friedrich
Beinbrecht z Głogówka. W 1850 roku w sumie do szkoły katolickiej uczęszczało 476 dzieci359.
Szkoła żydowska w Żorach istniała od XVIII wieku. W 1807 roku pracowali w niej nauczyciel Abraham Samuel i jego pomocnik Jakob Schüller.
Po 1812 roku żydowskie szkolnictwo zostało poddane publicznemu nadzorowi. Żorski magistrat każdorazowo składał sprawozdania do rejencji we
Wrocławiu. W 1812 roku magistrat informował jednak, że publiczna szkoła
żydowska nie działa, co z pewnością było także efektem pożaru. Wówczas 33
żydowskie dzieci pobierały naukę u 4 prywatnych nauczycieli360.
Przełożeni gminy żydowskiej, Samuel Friedmann i Joseph Rosenthal,
oraz deputowani do spraw szkoły, Loebel Adler i Heymann Laband, prosili
rejencję opolską w 1820 roku o zezwolenie na dalsze działanie prywatnej
szkoły żydowskiej ze względu na to, że gmina nie była wystarczająco liczna
i zamożna, by mogła pozwolić sobie na otwarcie szkoły publicznej. W nowej
placówce zostali zatrudnieni: Hirsch Jacobsohn, Salomo Moritz, pochodzący
z Kępna, Cohn z Wielowsi oraz w 1822 roku Albert Hahn z Twardogóry.
Większość dzieci żydowskich uczęszczała jednak do stojącej na wyższym poziomie szkoły katolickiej, gdzie religii uczył ich jednak rabin361.
W 1833 roku gmina żydowska zawarła umowę z nauczycielem żydowskim
Ibidem, s. 278–279.
Ibidem, s. 280.
360
Nauczycielami byli: Hirsch Jakobsohn, Izaak Schlesinger i Samuel Hirsch
Schriller (uczyli czytania i pisania w języku hebrajskim i niemieckim, rachowania i religii) oraz Salomon Abraham (prowadził zajęcia z religii i pisania oraz czytania po hebrajsku). Por. Ibidem, s. 289–290; Jan Delowicz, Gmina wyznania mojżeszowego w Żorach
1511–1940. Z badań nad historią miasta, Żory 2002, s. 34.
361
W 1828 roku spośród 337 mieszczan wyznania mojżeszowego 49 dzieci
uczęszczało do szkoły katolickiej. Por. HMŻ, s. 291; Jan Delowicz, Gmina wyznania
mojżeszowego…, s. 35.
358
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Salomonem Heilbergiem z Leszna, po czym 1 kwietnia tego roku ponownie
otwarto szkołę żydowską, do której uczęszczało 49 dzieci362. Pomocnikiem
Heilberga został nauczyciel hebrajskiego Joseph Rosenthal, którego w 1835
roku zwolniono ze stanowiska ze względu na wysokie wymagania płacowe.
W międzyczasie Heilberg był nauczycielem domowym. Przyjęci na ich miejsce Eliaser i Simon Simmenauerowie uczyli bez zezwolenia władz miejskich,
za co zostali w 1836 roku ukarani karą grzywny i aresztu. Następnie do pracy
w żydowskiej szkole zaangażowano Heymanna Berga. W 1836 roku uczył
on 37 dzieci w szkole żydowskiej. Drugie tyle dzieci żydowskich uczęszczało
wówczas do szkoły katolickiej363. W roku następnym nauczyciel szkoły żydowskiej wyprowadził się do Mysłowic. Po jego odejściu szkołę zamknięto.
Liczba żydowskich dzieci uczęszczających do szkoły miejskiej wzrosła do 64.
Staraniem społeczności żydowskiej szkołę podstawową postanowiono ponownie otworzyć w roku 1843. Na izbę lekcyjną przeznaczono mieszkanie
starego nauczyciela Magnoliusa, które znajdowało się przy synagodze. Szkoła
rozpoczęła swoją działalność 7 maja 1843 roku. Jako nauczyciel został w niej
zatrudniony Wachsmann z Toszka, a jako jego pomocnicy – Joseph Löbel
Cohn, Abraham Fraenkel i Aron Karfunkel. Pomocnicy nie zgłosili się do
egzaminów na nauczycieli, za co w październiku tegoż roku zostali wezwani
wraz z przełożonymi gminy żydowskiej do landrata rybnickiego, który zakazał im dalszego prowadzenia zajęć, a magistratowi udzielił nagany364. Cohna,
Fränkla i Karfunkela dopuszczono do wykonywania zawodu nauczyciela dopiero w 1845 roku. Uczyli oni w tymże roku 83 uczniów365. Szkoła żydowska została jednak ponownie zamknięta na wniosek prezydium rejencji opolskiej 26 czerwca 1846 roku366. Rodzice byli zmuszeni do posyłania dzieci do
szkoły katolickiej bądź do prywatnych nauczycieli. W roku 1847 żydowscy
nauczyciele prywatni uczyli 52 dzieci. Pozostałych 40 żydowskich uczniów
HMŻ, s. 291.
Por. Ibidem, s. 292; Jan Delowicz, Gmina wyznania mojżeszowego…, s. 37.
364
APKat., OR, AM Żory, sygn. 81, Radca policyjny Gruner do magistratu miasta
Żory 11 kwietnia 1844 r., k. 1; HMŻ, pgr. 292–293.
365
Do szkoły katolickiej uczęszczało 9 uczniów żydowskich. HMŻ, s. 293; Jan
Delowicz, Gmina wyznania mojżeszowego…, s. 38.
366
Winą za ten stan rzeczy obciążony został magistrat, który zezwolił na funkcjonowanie szkoły żydowskiej jako szkoły prywatnej przy za dużej na ten rodzaj szkoły
liczbie uczniów (83). Por. APKat., OR, AM Żory, sygn. 81, Rejencja opolska do magistratu miasta Żory z 26 czerwca 1846 r., k. 26.
362
363
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uczęszczało do szkoły katolickiej, gdzie mieli zapewnioną naukę religii367.
Oświata wśród dzieci ewangelickich w Żorach funkcjonowała jeszcze przed
utworzeniem w tym mieście odrębnej parafii w 1851 roku. Dnia 5 maja 1831
roku superintendent Bartelmus z Pszczyny dostał polecenie od rejencji opolskiej, aby zajął się oświatą wśród dzieci ewangelickich368. Od tego roku nauczyciel ewangelicki – wobec braku środków na zbudowanie nowej szkoły – uczył
ewangelików z klasy mieszanej, ewangelicko-katolickiej, uczęszczających do
nowej szkoły katolickiej wybudowanej w 1830 roku. Samodzielna szkoła ewangelicka powstała dopiero w drugiej połowie XIX wieku369.
W 1817 roku władze miejskie podjęły decyzję o budowie szpitala, gdyż szpital św. Mikołaja odgrywał raczej rolę przytułku i domu starców. W 1830 roku
nowy zakład, dysponujący 17 łóżkami, przyjmował chorych leczonych przez
2 lekarzy370. W drugiej dekadzie XIX wieku w mieście na stałe osiedlili się aptekarz i lekarz. Pierwszym aptekarzem w Żorach został w 1819 roku Friedrich
August Becker z Mikołowa371. Otwarcie wówczas apteki wiązało się z trudnościami, gdyż lekarz powiatowy i landrat obawiali się, że żorska apteka stanie się
konkurencją dla aptek w Rybniku i Wodzisławiu372. Becker już w roku następnym sprzedał aptekę Eduardowi Gottliebowi Goldammerowi, który próbował dochodzić odszkodowania od poprzedniego jej właściciela z powodu zaniedbań w prowadzeniu placówki. W 1821 roku nowym właścicielem apteki
w Żorach został Karl Alscher z Paczkowa, znający – w przeciwieństwie do Goldammera – język polski. W 1840 roku sprzedał on aptekę Gustawowi Ferche
ze Świdnicy, który osiedlił się w Żorach i prowadził tutejszą aptekę do swojej
śmierci w 1878 roku373. W 1819 roku w Żorach osiedlili się również 2 lekarze

Zapewnienie nauki religii było obowiązkiem gminy zgodnie z ustawą z 23 lipca
1847 roku. HMŻ, s. 293; Jan Delowicz, Gmina wyznania mojżeszowego…, s. 38.
368
APKat., OR, AM Żory, sygn. 17, Superintendent Bartelmus do magistratu
miasta Żory z 22 czerwca 1831 r., k. 2.
369
HMŻ, s. 286.
370
Bogdan Cimała, Jan Delowicz, Paweł Porwoł, Żory. Zarys dziejów…, s. 95.
371
APKat., OR, AM Żory, sygn. 108, k. 7; sygn. 108, Magistrat miasta Żory
do aptekarza Schulza w Bytomiu z 11 sierpnia 1819 r., k. 6.
372
APKat., OR, AM Żory, sygn. 108, k. 7; sygn. 108, Rejencja opolska do landrata
rybnickiego z 21 stycznia 1820 r., k. 9–10. Pozwolenia na prowadzenie apteki udzielał
wówczas nadprezydent prowincji śląskiej za pośrednictwem rejencji opolskiej.
373
Był on w połowie XIX wieku (w 1859 roku) również aptekarzem dla Wodzisławia
i Rybnika. Por. Ernst Riegel, Statistik der Aerzte und Apotheker Deutschlands. Mit Ausschluss
367

| 121  
– pracujący poprzednio w Koźlu Sigismund Stullmüller oraz Carl Görtz. Nie
byli jednak długo związani z Żorami. Ich miejsce we wrześniu 1823 roku zajął chirurg i akuszer Wilhelm Biedermann. Zdobywszy sobie szybko uznanie
władz miasta, w 1825 roku otrzymał funkcję lekarza komunalnego z uposażeniem w wysokości 100 talarów. Pracował jako lekarz do 6 stycznia 1831 roku,
kiedy nagle zmarł. W latach 1831–1833 w Żorach mieszkał lekarz powiatowy Baucke, który przeniósł się następnie na stanowisko lekarza powiatowego do Trzebnicy. Stanowisko lekarza miejskiego w Żorach przez 5 lat nie było
obsadzone. W 1831 roku przybył jako lekarz do Żor dr Anton Sobecko, pochodzący z Nędzy. Pełnił on funkcję lekarza miejskiego do 28 października
1859 roku, kiedy to zmarł. Od września 1830 roku lekarzem miejskim w Żorach był również Anton August Carl Scharnn, a od kwietnia 1839 roku –
dr. Pinkus Wachsmann, pochodzący z Żor. Od 1844 do 1848 roku lekarzem
miejskim w mieście był dr. Ferdinand Boss z Głubczyc. Po epidemii tyfusu,
podczas której lekarz również zachorował, przeniósł się on do Ujazdu. Udało mu się dojść do funkcji chirurga powiatowego (1866–1875), urzędowego lekarza powiatowego (1875–1882), a także radcy sanitarnego. W okresie epidemii tyfusu w Baranowicach przebywał lekarz Gustav Reinhold Jacob
Chwistek, który w 1849 roku przeniósł się do Rybnika374.

Gospodarka miejska
Rzemiosło
Rzemiosło było nadal w pierwszej połowie XIX wieku filarem gospodarki Żor i głównym źródłem utrzymania mieszkańców miasta. Świadczy o tym
nie tylko określanie Żor jako „miasta rzemieślników” (Handwerkerstadt),
ale również fakt zatrudnienia w nim pod koniec XVIII wieku zdecydowanie największej liczby rzemieślników spośród wszystkich miast, które utworzyły później powiat rybnicki. W 1787 roku było tu 186 majstrów, co stanowiło ponad 11% ówczesnej ludności miasta. Do 1861 roku nastąpił znaczny

der österreichischen und sächsischen Lande und der kleineren Staaten, Speyer 1859, s. 304.
374
HMŻ, s. 361–363.
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spadek udziału rzemieślników w ogólnej liczbie mieszkańców – do 7% (według danych z 1858 roku było 257 majstrów na 3 662 mieszkańców). Inne
miasta powiatu rybnickiego w tym okresie nie zanotowały takich strat, nawet
biorąc pod uwagę przyrost ludności. Pokazuje to współczynnik procentowej
zmiany liczby majstrów w badanym okresie. W Żorach przez ponad półwiecze nastąpił wzrost o 38,2%, podczas gdy w Rybniku był on ponad dwukrotnie większy, a w Wodzisławiu – przeszło trzykrotnie większy. Dane te zestawiono w tabeli 8. oraz prezentuje je diagram 1.
Tabela 8. Rzemiosło w Żorach na tle innych miast powiatu rybnickiego (Rybnik,
Wodzisław) w pierwszej połowie XIX wieku

Miasto

Liczba

Wzrost liczby

Liczba

Wzrost liczby

ludności

ludności

majstrów

majstrów

w roku
1787
1861
1 618 3 662

N*

%

2 044

Rybnik

1 246

3 169

Wodzisław

1 029

2 408

Żory

N

%

126,3

w roku
1787
1858
186
257

71

38,2

1 923

154,3

146

259

113

77,4

1 379

134,0

75

180

105

140,0

Źródło: Jan Kwak, Rzemiosło miejskie w rejencji opolskiej, Warszawa–Wrocław 1983,
s. 99, tabela 56.
Diagram 1. Zmiana liczby majstrów rzemieślniczych w trzech miastach powiatu
rybnickiego w latach 1787–1858 wyrażona w liczbach bezwzględnych
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Źródło: Jan Kwak, Rzemiosło miejskie w rejencji opolskiej, Warszawa–Wrocław 1983,
s. 99, tabela 56.

Rzemiosło miejskie w miastach powiatu rybnickiego – podobnie jak
całej rejencji opolskiej – nie nadążało za szybkim wzrostem liczby ludności.
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Edykt rządu pruskiego w sprawie sztuk mistrzowskich na Śląsku
i w hrabstwie kłodzkim z roku 1747

Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać w rozwijającym się przemyśle,
z którym rywalizację rzemiosło zaczęło przegrywać. Dotyczyło to zwłaszcza Żor, gdzie rzemiosło oparte było w większym stopniu niż w okolicznych
miastach na włókiennictwie, podupadającym w pierwszej połowie XIX wieku, stopniowo wypieranym przez produkcję maszynową. Do załamania się
rzemiosła w Żorach dodatkowo przyczynił się pożar miasta w 1807 roku,
a w jego konsekwencji – zmniejszenie dochodów ludności i załamanie popytu. Ten ostatni ograniczała także demograficzna zapaść gospodarcza w latach
40. XIX wieku.
Do 1810 roku obowiązywał tak zwany przymus cechowy – rzemieślnicy
zajmujący się danym rzemiosłem musieli należeć do odpowiedniego cechu.
Wraz z innymi reformami Steina – Hardenberga wprowadzono wolność rzemiosła, znosząc przymus cechowy. Z tym związany był wykup przez władze
miejskie tak zwanych ław, czyli kramów przeznaczonych do sprzedaży produktów. Ławy były następnie wydzierżawiane lub sprzedawane poszczególnym rzemieślnikom. Wykup ław, w których odtąd mógł sprzedawać każdy,
kto uiścił podatek przemysłowy, był jednak procesem długotrwałym – ostatnią ławę wykupiono w Żorach w 1844 roku.

124   |

Podstawowym rzemiosłem uprawianym w Żorach w pierwszej połowie
XIX wieku – mimo negatywnych tendencji i spadku popytu – było włókiennictwo, dzielące się na płóciennictwo lnu i sukiennictwo wełny. Głównym surowcem wykorzystywanym do wytwarzania płócien był len uprawiany na Górnym Śląsku, przede wszystkim w powiatach prudnickim, nyskim
i głubczyckim. W sam proces produkcji zaangażowane były w większości
kobiety375. Pod koniec XVIII wieku w Żorach len przędzono niemal w każdym domu. W 1796 roku władze miejskie zobowiązały się nawet wypłacać
najbardziej pracowitym płóciennikom premie. W 1781 roku w mieście było
21 płócienników. W 1787 roku 30 majstrów oraz 6 czeladników pracowało
na 37 krosnach. W 1827 roku było 41 majstrów i 80 krosien. Do lat 40. XIX
wieku następował dalszy rozwój tej branży. Ale w 1861 roku było już tylko
35 majstrów376. O zahamowaniu rozwoju branży płóciennictwa lnu zadecydowały trzy zjawiska: likwidacja w 1846 roku Rzeczpospolitej Krakowskiej,
która jako kondominium Królestwa Prus, Cesarstwa Austriackiego i Imperium Rosyjskiego otwierała na żorskie płótna rosyjski i austriacki rynek zbytu; mniejszy popyt na płótno górnośląskie w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej, spowodowany jego gorszą jakością; coraz większa popularność
tkanin bawełnianych. Czynniki te spowodowały w połowie XIX wieku przestawianie produkcji żorskich rzemieślników z płócien lnianych na tkaniny
bawełniane. Według sprawozdania rejencji opolskiej w 1859 roku na 38 tkaczy aż 18 zajmowało się już handlem i produkcją tkanin z bawełny377.
Konsekwencją upadku płóciennictwa lnu było popadanie rzemieślników,
począwszy od lat 40. XIX wieku, w coraz większą nędzę. Od końca XVIII
wieku do 1847 roku ceny płótna spadły o połowę, natomiast ceny żywności
w ostatnim dziesięcioleciu pierwszej połowy XIX wieku zaczęły gwałtownie
wzrastać. Nędza prowadziła do rozruchów na tle ekonomicznym, takich jak
bunt tkaczy sudeckich w 1844 roku378.
Drugą gałęzią rzemiosła włókienniczego było sukiennictwo wełny. Pod-

Jan Kwak, Rzemiosło miejskie w rejencji opolskiej, Warszawa–Wrocław 1983,
s. 38–39.
376
Ibidem, s. 41, tabela 21.
377
Ibidem; Stanisław Żyga, Dzieje gospodarcze Żor i okręgu od połowy XVIII w.
do 1914 r., [w:] Żory – historia i tradycja. Materiały z sesji popularnonaukowej, red. Lucjan
Buchalik, Żory 1992, s. 21.
378
Jan Kwak, Rzemiosło miejskie…, s. 43.
375
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stawę jego rozwoju stanowiła hodowla owiec służących pozyskiwaniu wełny.
Wełna owiec hodowanych na Śląsku była uznawana za bardzo dobrej jakości
i znajdywała wielu nabywców w Europie, pomimo zakazu eksportu wprowadzonego przez rząd pruski w latach 80. XVIII wieku. W celu polepszenia jakości przędzy na terenie rejencji opolskiej zakładano pod koniec XVIII wieku zakłady przędzalnicze. W Żorach taki zakład powstał w 1786 roku. Należał do wiodących ośrodków sukiennictwa w rejencji opolskiej379. Pod koniec XVIII wieku sukiennictwem trudniło się w Żorach 60 osób. Szacuje się,
że dawało ono utrzymanie koło 1/4 ludności miasta380. Nadal duży wzrost
liczby sukienników odnotowano w Żorach w pierwszej dekadzie XIX wieku, kiedy obowiązywała blokada kontynentalna Anglii. W 1809 roku działało tu 72 sukienników, a sukno żorskie eksportowano do Rosji, Austrii i Turcji. W 1801 roku popyt na sukno żorskie był tak duży, że nie zdołano zrealizować wszystkich zamówień. Jednym z największych odbiorców było tradycyjnie wojsko, które w 1816 roku otrzymało 1 500, a w 1818 roku – 6 200
łokci sukna. Dostawy do składnicy wojskowej (Montierungsdepot) we Wrocławiu dawały przeciętny zarobek około 20 tys. talarów rocznie381.
W pierwszej połowie XIX wieku następował powolny upadek rzemiosła sukienniczego w Żorach. Zadecydowało o tym wiele czynników, między innymi rosnące ceny na wełnę, mimo zahamowania wzrostu cen sukna. Sukiennicy porzucali więc rzemiosło i rozpoczynali pracę w fabrykach.
W 1852 roku w Żorach pracowało już zaledwie 25 majstrów sukienniczych
i nie było ani jednego czeladnika, gdyż ci rozpoczęli pracę w zakładach przemysłowych. Inną konsekwencją wzrostu ceny wełny stało się wstrzymanie
w 1835 roku zamówień wojskowych382. Rzemiosło upadało również z innych przyczyn. Rynkiem zbytu dla sukna górnośląskiego było Królestwo
Polskie, jednak jego władze w 1820 roku wprowadziły niekorzystne przepisy dla importu sukna z zagranicy. Złą sytuację pogorszyło jeszcze – podobnie jak w przypadku płóciennictwa – włączenie w 1846 roku Rzeczypospolitej Krakowskiej do monarchii habsburskiej i podniesienie cła importowego na granicy. Sukno górnośląskie około połowy XIX wieku nie odznaczało

Obok Pszczyny, Hulczyna, Gliwic i Raciborza. Por. Ibidem, s. 46.
Ibidem, s. 44–46.
381
Stanisław Żyga, Dzieje gospodarcze Żor…, s. 21.
382
Dla dostaw wojskowych znaczenie miała również konkurencja ze strony produkcji fabrycznej.
379
380
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się najwyższą jakością, co powodowało import towaru obcego pochodzenia
i dalsze pogorszenie sytuacji miejscowych sukienników383.
W Żorach nigdy nie powstała fabryka sukna z produkcją maszynową,
taka jakie funkcjonowały na przykład w Bielsku czy Białej Krakowskiej. Jak
pisano w czasopiśmie „Oberschlesien” w 1910 roku:
„Cech sukienników, kiedyś tak wysoce poważany, należy już tylko
do przeszłości. Na miejscu zamożnego mistrza sukienniczego swój trudny
byt wiedzie handlarz suknem, prowadzący tylko towar pośledni, który sprzedaje przeważnie na jarmarkach”384.
Proces zmniejszania się liczby majstrów sukienniczych ilustruje diagram 2.
Diagram 2. Liczba majstrów sukienniczych w Żorach w latach 1787–1905
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Źródło: Jan Kwak, Rzemiosło miejskie w rejencji opolskiej, Warszawa–Wrocław 1983, s.
47–48, tabela 23; Stanisław Żyga, Dzieje gospodarcze Żor i okręgu od połowy XVIII w.
do 1914 r., [w:] Żory – historia i tradycja. Materiały z sesji popularnonaukowej, red. Lucjan
Buchalik, Żory 1992, s. 21.

Do rzemiosł włókienniczych należeli również farbiarze barwiący sukno,
płótno i bawełnę oraz powroźnicy. W Żorach w 1830 i 1840 roku działały 2 farbiarnie i 2 farbiarzy, podobnie było w Żorach 2 powroźników (dane
z 1787 i 1861 roku)385.
Alfred Lattermann, Oberschlesien und die polnischen Aufstände im 19. Jahrhundert,
„Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens“ 1930, Bd. 64, s. 247; Jan Kwak,
Rzemiosło miejskie…, s. 45.
384
Johann Kania, Sohrau OS. Eine Handwerkerstadt, „Oberschlesien“, Bd. 8:
1909/1910, s. 540.
385
Jan Kwak, Rzemiosło miejskie…, s. 50–51.
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W Żorach, oprócz rzemieślników zajmujących się szeroko pojętym włókiennictwem, działali również przedstawiciele innych branż – rzemiosła
spożywczego (rzeźnicy, piekarze, gorzelnicy i piwowarzy) oraz odzieżowego
(krawcy, kuśnierze, szewcy).
Duża liczba rzeźników wynikała między innymi z bliskości granicy polskiej, przez którą sprowadzano zwierzęta rzeźne. Bydło hodowano również
na miejscu386. W Żorach odbywały się – 5 razy w ciągu roku – targi zwierzęce.
Lokalni rzeźnicy sprzedawali swoje produkty także w okręgu przemysłowym,
głównie w Królewskiej Hucie, ale także w Wirku, Lipinach, Zabrzu i Świętochłowicach387. Do połowy XIX wieku stale wzrastała liczba żorskich rzeźników, zwłaszcza w latach 40. XIX wieku – w 1787 roku było ich 10 w 12 ławach, w 1842 roku – 13, a w 1845 i 1861 roku – 23. Proces ten związany był
także ze wzrostem liczby ludności w mieście388.
W latach 80. XVIII wieku w cechu piekarzy było zarejestrowanych od 4
do 6 majstrów. Ławy chlebowe rejencja wyceniła w 1818 roku na 60 talarów,
a ławy cukiernicze – na 100 talarów. Po ich wykupieniu przez magistrat żorski nie nastąpił jednak znaczący wzrost liczby piekarzy. Ten bowiem był uzależniony od popytu tylko na lokalnym rynku. W 1845 roku Żory posiadały już 15 majstrów piekarskich. Do końca XIX wieku ich liczba nie ulegała
już większym zmianom: w 1860 było ich 12, a w 1888 i 1911 roku – 14389.
Liczba miejscowych piekarzy mogłaby być większa, ale w pierwszej połowie
XIX wieku powszechne jeszcze było samodzielne pieczenie chlebów, głównie
ze względu na tradycję i wzrost cen pieczywa. W Żorach tańsze towary sprzedawali także piekarze rybniccy trudniący się handlem obwoźnym. Z czasem
konkurencję wzmocniły piekarnie mechaniczne z okręgu przemysłowego.
Ze względu na różną jakość produktów oferowanych przez rzeźników
i piekarzy byli oni poddawani w latach 40. XIX wieku kontroli ze strony lanW 1787 roku w Żorach przeznaczono do uboju 94 sztuki bydła rogatego,
153 cielaki, 296 świń i 181 baranów. Por. Ibidem, s. 26–28, tabela 11.
387
Johann Kania, Sohrau OS. Eine Handwerkerstadt…, s. 541.
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Jan Kwak, Rzemiosło miejskie…, s. 30–31.
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Johann Kania, Sohrau OS. Eine Handwerkerstadt…, s. 542; Jan Kwak, Rzemiosło
miejskie…, s. 20, tabela 4. Do cechu piekarzy należeli również młynarze utrzymujący
się z opłat pobieranych od osób chcących zmielić zboże oraz ciastkarze – cukiernicy
i piernikarze. Ta ostatnia grupa reprezentowana była w Żorach przez maksymalnie
jedną osobę. Johann Kania, Sohrau OS. Eine Handwerkerstadt…, s. 544; Jan Kwak,
Rzemiosło miejskie…, s. 25, tabela 8.
386
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drata rybnickiego, który na łamach gazety powiatowej „Rybniker Kreisblatt”
publikował listy producentów najlepszego oraz najgorszego pieczywa i mięsa
w powiecie390.
Osobną kategorią rzemiosła było browarnictwo i gorzelnictwo zajmujące się produkcją napojów alkoholowych. Przed ogłoszeniem wolności przemysłowej browarnictwem w każdym mieście – ze względu na jego dochodowość – mogły zajmować się jedynie uprzywilejowane rodziny mieszczańskie, które z kolei mogły to prawo wydzierżawiać osobom trzecim. Po wydaniu 2 listopada 1810 roku edyktu w sprawie ściągania podatków od rzemiosła miasta wykupywały te przywileje i przyznawały prawo warzenia oraz
szynkowania osobom, które zapłaciły podatek przemysłowy. Jednocześnie
konsumpcję piwa objęto akcyzą, którą pobierano od przerobionego słodu
lub piwa przywiezionego na sprzedaż do miasta391.
Do 1812 roku istniał w Żorach jeden browar, położony przy ulicy prowadzącej na Dolne Przedmieście, daleko od budynku słodowni. Spłonął
on w pożarze 1807 roku. Został odbudowany 3 lata później wraz z mieszkaniem piwowara i przylegającą doń słodownią jako browar miejski. Po
wprowadzeniu wolności zarobkowania w mieście powstały 4 nowe browary. Browar miejski planowano zlikwidować, gdyż nie przynosił miastu żadnych korzyści, najemcy bowiem rezygnowali z najmu, nie płacąc zaległych
opłat, a szynkarze korzystali z piwa sprowadzanego z okolicy, omijając konieczność płacenia podatków. Sytuację dodatkowo pogarszał fakt, iż od
1827 roku powrócono do daniny dla proboszcza od wyszynku piwa, cofniętej w 1812 roku, której ponowne wprowadzenie blokowali proboszczowie: von Wallhofen i Fesser. Od 1827 roku najemca browaru musiał oddawać probostwu jedno wiadro piwa od każdego warzenia 24 antałów392, jednakże z zobowiązaniem nabywania przez probostwo piwa wyłącznie w browarze miejskim. W latach 1828–1831 budynek browaru został przebudowany na dwupiętrowy dom mieszkalny z przeznaczeniem na szynk, na browar zaadaptowano zaś dotychczasową słodownię. Miasto ostatecznie sprzedało browar i karczmę w sierpniu 1857 roku Salomonowi Hamburgerowi
za 3 400 talarów.
„Rybniker Kreisblatt“ 1842, s. 39; 1843, s. 30, 58–59, 113; 1844, s. 9–10.
Jan Kwak, Rzemiosło miejskie…, s. 32–34.
392
Miara pojemności wiadra wynosiła w Prusach około 68,7 litra, natomiast antał
był równy pojemności beczki (Fass) – 229 litrów.
390
391
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Obok browaru miejskiego w mieście istniały również prywatne browary, między innymi Jacoba Eisnera (od 1841 roku), Josefa Römischa
(od 1851 roku), Salomo Hamburgera (od 1856 roku), Aloisa Dehnera
(od 1857 roku)393.
Tabela 9 Najemcy browaru miejskiego w Żorach w latach 1811–1857
Lata

Najemcy

Czerwiec–grudzień 1811

Johann Haensel

Grudzień 1811–1814

Franz Polesny, Jacob Fristacki

1814–1815

Franz Czieschik

1815–1819

Michael Böhm

1819–1820

Jochem Guttmann

1820–1821

spółka Samuela Löwy’ego, Markusa Hoffmanna oraz Löbela
i Joachima Guttmannów

1821–1824

Moses Elsner

1824–1827

Alois Dehner

1827–1828

Selig Löbinger

1828–1831

Jacob Sand

1852–1855

Ignatz Bobrich

Źródło: Augustyn Weltzel, Historia miasta Żory na Górnym Śląsku, Żory 1888,
tłum. polskie, Żory 1997, s. 438–440.

Sytuacja wyglądała podobnie, jeśli chodzi o gorzelnictwo. W Żorach
gorzelnia miejska istniała co najmniej od XVI wieku. W 1807 roku całkowicie spłonęła, ale dzięki pożyczce ze strony władz miasta oraz bogatszych
mieszczan394 w ciągu ponad roku (do sierpnia 1808 roku) odbudowano część
zabudowań, gdzie znajdowała się wcześniej tuczarnia świń. Dnia 1 maja
1811 roku całą gorzelnię wynajęto za 1 205 talarów, jednak po wprowadzeniu wolności zarobkowania dzierżawca gorzelni, Johann Haensel, zrezygnował z najmu, gdyż był w stanie zapłacić jedynie 1/3 poprzedniej kwoty.

HMŻ, s. 438–440.
Chodzi o wójta miejskiego Johanna Kanię, rzeźnika Franza Polesnego, Jana
Kolibaja, Ignatza Hermanna i krawca Lorenza Koczurka, którzy wyasygnowali
pożyczkę w wysokości 327 talarów. Por. Ibidem, s. 442.
393
394
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Zmienił zdanie w 1816 roku i ponownie wynajął gorzelnię na 6 lat. Ze względu na problemy finansowe i brak dokonywania opłat w 1819 roku sprawę
skierowano do sądu miejskiego, który w 1820 roku nakazał arendarzowi spłatę zaległych należności395. Wyznaczony na nowego najemcę gorzelni Habernoll w 1836 roku również zbankrutował z powodu złej koniunktury na wódkę. Jego następcą został Pinkus Gläser, który doprowadził gorzelnię już do
całkowitej ruiny. W 1848 roku najemcą został Elias Löbinger. Zyski z wynajmu gorzelni ciągle się dla miasta zmniejszały. Gorzelnia przynosiła straty,
a nie zyski. W 1857 roku sprzedano ją więc Salomonowi Hamburgerowi za
3 400 talarów, natomiast pole należące do parceli podzielono i wynajęto396.
Dochody kasy miejskiej związane z działalnością gorzelni znacznie
zmniejszyły się po wprowadzeniu edyktu w sprawie ściągania podatków
od rzemiosła z 2 listopada 1810 roku oraz nowych przepisów policyjnych
dotyczących gorzelników z 7 września 1811 roku. Spadek dochodów był
spowodowany zmniejszeniem się opłaty za dzierżawę gorzelni o połowę
oraz zniknięciem opłaty na rzecz miasta za wyszynk piwa i miodu pitnego.
Z tego powodu w tym czasie powstawały w mieście nowe, prywatne gorzelnie. W 1812 roku istniały zakłady: Arona Wolfa Blocha, Samuela Löwy’ego, Jochema Guttmanna, Benjamina Sloniny, Simona Oschinskiego i Marcusa Hoffmanna. W 1841 roku Jacob Eisner otworzył gorzelnię z aparatem
parowym. W 1848 roku rozpoczęła produkcję podobna gorzelnia Samuela
Ziffera. Kolejne gorzelnie powstawały w pobliżu miasta także w latach 60.
XIX wieku397.
Wódka z Żor zyskiwała nowych amatorów na Górnym Śląsku. Tego
świadectwem i zarazem przyczyną było otwieranie w mieście na początku
XIX wieku nowych gorzelni. Równie szybko zwiększała się liczba miejsc
wyszynku alkoholu wysokoprocentowego398. Spowodowało to plagę pijaństwa, z którą w latach 40. próbował walczyć Kościół katolicki, organizujący w poszczególnych miejscowościach – za sprawą ks. Jana Alojzego Ficka
– towarzystwa trzeźwościowe. Władze powiatowe, także w powiecie rybnickim, w 1843 roku wprowadziły przepisy policyjne ograniczające do 6 dni

„Amtsblatt Oppeln“ 1820, s. 407.
HMŻ, s. 443.
397
Ibidem, s. 411.
398
W 1819 roku istniało w Żorach 9 szynków, a 4 lata później – już 12, natomiast
w 1842 roku – aż 21. Por. HMŻ, s. 447; Stanisław Żyga, Dzieje gospodarcze Żor…, s. 24.
395
396
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w roku organizowanie zabaw tanecznych. Bezpośrednim powodem wprowadzenia tego ograniczenia było „nadmierne spożycie napojów alkoholowych, które jest wrogiem wszelkiej obyczajności”399.
Do rzemiosł odzieżowych należało krawiectwo i kuśnierstwo. Rzemieślnicy wykonujący te zawody do 1810 roku skupieni byli w odpowiednich
cechach, do których w Żorach w 1787 roku należało 12 majstrów krawieckich i 5 kuśnierskich. Po 1810 roku nastąpił przejściowy wzrost liczby krawców i kuśnierzy, ale ustawy z lat 1845 i 1847 zahamowały rozwój
niecechowego rzemiosła kuśnierskiego i krawieckiego. Polecano przedstawicielom tych profesji zapisanie się do nieobowiązkowego już cechu. Nastąpiła wówczas również reorganizacja cechów krawieckich i kuśnierskich
w miastach. W Żorach w 1842 roku było 11 majstrów krawieckich i 7 kuśnierskich, w 1861 roku – 18 krawieckich i 8 kuśnierskich. Wzrost liczby
majstrów nastąpił prawdopodobnie na skutek wprowadzonych ustaw. Był
on jednak nieproporcjonalny do wzrostu liczby ludności. Wpłynęło na to
przede wszystkim wypieranie tego typu wytwórczości przez produkcję fabryczną, a w przypadku kuśnierzy znaczenie miały też zmiany w modzie400.
Popularnymi rzemieślnikami w Żorach byli szewcy. Szewstwo bazowało
na skórach sprowadzanych z ziem polskich, dlatego najprężniej rozwinęło
się w miastach niezbyt oddalonych od granicy, między innymi w Żorach401.
Już w 1787 roku było tu 32 majstrów szewskich i 32 ławy, co stanowiło 8%
ogólnej liczby rzemieślników. Cła ochronne na granicy Królestwa Polskiego spowodowały na początku XIX wieku spadek opłacalności eksportu towarów szewskich. Straty rzemieślnikom przyniosła również wojna z Napoleonem I w 1813 roku, kiedy żorscy szewcy przekazali wojskom pruskim
732 pary trzewików i 100 par butów z cholewami. W wieku XIX następował wzrost liczby majstrów szewskich. Dzięki wzrostowi liczby mieszkańców miasta zwiększył się popyt na obuwie: w 1842 roku było 38 majstrów
szewskich, a w 1855 – 35, a w 1861 roku – aż 40402.
Liczba kapeluszników w Żorach pod koniec XVIII i przez cały wiek XIX

Cyt. za: „Rybniker Kreisblatt“ 1843, s. 162. Obszerny artykuł w języku polskim i niemieckim na temat tragicznych skutków pijaństwa zamieścił landrat rybnicki
von Durant w grudniu 1844 roku. „Rybniker Kreisblatt” 1844, s. 217–218.
400
Jan Kwak, Rzemiosło miejskie…, s. 52–54.
401
Ibidem, s. 57.
402
Ibidem, s. 60, tabela 33.
399
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wahała się i wynosiła albo 3, albo 4403. W małych miastach górnośląskich
nie było popytu na kapelusze, gdyż mieszczaństwo było konserwatywne
i często ubierało się jak chłopi. Podobnie wytłumaczyć można zupełny brak
w mieście perukarzy, rękawiczników i pończoszników404.
Podobnie niewielu było w Żorach garbarzy, należących do przedstawicieli rzemiosł skórzanych. Dzielili się oni na czerwonoskórników, którzy
garbowali skóry bydlęce, i białoskórników, garbujących skóry cielęce. Zakłady garbarskie znajdowały się przeważnie na przedmieściach i w pobliżu wody. W 1787 roku był w Żorach jeden białoskórnik i 2 czerwonoskórników. W XIX wieku garbowaniem zaczęły zajmować się manufaktury405.
W miastach było duże zapotrzebowanie na rzemiosła metalowe.
W 1787 roku pracowało w Żorach 7 kowali. W 1861 roku ich liczba wzrosła do 11406. W tym samym okresie odnotowano również wzrost liczby ślusarzy: w 1787 roku było ich 3, a w 1861 roku – 6. Ponadto w 1787 roku było
w mieście 2 rusznikarzy, a w 1861 roku – 3 blacharzy i jeden zegarmistrz407.
Do upadku tych rzemiosł przyczynił się przemysł produkujący wyroby metalowe oraz ułatwiony import tych produktów z zachodu Europy.
U schyłku XVIII wieku i w XIX stuleciu duże zapotrzebowanie było
na wyroby stolarzy, bednarzy, kołodziejów, tokarzy i koszykarzy, tworzących grupę rzemieślników zajmujących się rzemiosłem drzewnym. W 1787
roku w Żorach było 4 mistrzów bednarskich, 2 kołodziejów i stelmachów
oraz 6 stolarzy, natomiast w 1861 roku – 11 bednarzy, 4 kołodziejów i stelmachów oraz 14 stolarzy408. W XIX wieku nastąpił znaczny wzrost liczby
stolarzy, wynikający ze zwiększonego zapotrzebowania miast na sprzęty, takie jak: stoły, krzesła, szafy. Podobny przyrost nastąpił w grupie bednarzy,
gdyż nadal powszechnie używano naczyń drewnianych.
W XIX wieku inne rzemiosła były w Żorach reprezentowane przez pojedyncze osoby. W 1787 roku działało tu 4 garncarzy, 2 mydlarzy i jeden
W 1787 roku było ich 4, w 1803 i w 1861 roku – 3.
Por. Ibidem, s. 62–63, tabele 35. i 36.
405
Ibidem, s. 67. Przedstawicielami innych rzemiosł skórzanych byli rymarze,
siodlarze i paśnicy zajmujący się wykonywaniem siodeł i uprzęży końskich. W 1787
roku był w Żorach jeden siodlarz, a w 1861 roku – łącznie 5 rymarzy i siodlarzy.
Ibidem, s. 68–72.
406
Ibidem, s. 73–75, tabele 43. i 44.
407
Ibidem, s. 77, 79, tabela 46.
408
Ibidem, s. 79, tabela 47, s. 81–82, tabela 48.
403
404
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grzebieniarz, natomiast w 1861 roku garncarzy nadal było 4, ale mydlarz
już tylko jeden409.

Przemysł
W pierwszej połowie XIX wieku uprzemysłowienie w Żorach było spóźnione. Rozwinęło się tylko na niewielką skalę. Zakłady przemysłowe istniejące w mieście i okolicy w XIX wieku miały wyłącznie znaczenie lokalne. Taką
rolę odgrywała znajdująca się na przedmieściu przed Bramą Górną cegielnia,
istniejąca co najmniej od XVI wieku. Na początku XIX wieku została ona
wynajęta Samuelowi Mosesowi Friedmannowi. Duży wzrost produkcji osiągnęła po pożarze miasta w 1807 rok, doszło bowiem wtedy do zmiany typu
budownictwa w mieście z drewnianego na murowane410. Cegielnia w Żorach
zaopatrywała w cegły również okoliczne miasta, między innymi Wodzisław,
który po pożarze w 1822 roku otrzymał 30 tys. cegieł, oraz Jastrzębie, gdzie
odbudowywano spalony w 1811 roku kościół św. Katarzyny. W 1836 roku
żorska cegielnia wyprodukowała 100 tys. cegieł i 200 tys. dachówek. Zatrudniała 10 osób. Budownictwo i związana z nim produkcja cegły znacznie podupadły w czasie kryzysu lat 1847–1848, ale pod koniec lat 50. XIX wieku cegielnia, kiedy jej najemcą był kupiec Abraham Stern, zaczęła ponownie dobrze prosperować411.
Przemysł żorski zaczął korzystać z nowoczesnych technik przetwarzania
żelaza. Na obrzeżach miasta zbudowano jeszcze w XVIII wieku fryszerkę –
piec do obróbki surówki żelaza w procesie tak zwanego fryszowania412. Produkcja fryszerki w Żorach wzrosła gwałtownie pomiędzy 1834 a 1858 rokiem.
O ile w 1834 roku produkowano 900 cetnarów surówki żelaza i zatrudniano
Ibidem, s. 89, 92–93, 95.
W latach 1814–1819 wyprodukowano w niej kolejno: 174 tys., 211 tys., 226 tys.,
111 tys., 73 tys., 119 tys. cegieł i dachówek. HMŻ, s. 454–455.
411
Ibidem, s. 455-456; Stanisław Żyga, Dzieje gospodarcze Żor…, s. 24.
412
Fryszowanie polegało w skrócie na świeżeniu (frischen) surówki żelaza poprzez
intensywne utlenianie. Do fryszerki (był to specjalny piec, zazwyczaj w kształcie
prostopadłościanu, ławy, często ze ścianami wykonanymi z płyt żelaznych) wprowadzano dysze, którymi tłoczono przez około 2 godziny powietrze do ognisk za pomocą
miechów napędzanych kołami wodnymi. Docierający w ten sposób do pieca tlen
powodował podwyższenie temperatury i oddzielenie frakcji zanieczyszczających
(węgla, siarki i innych). Dopiero potem następowało obkuwanie.
409
410
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Huta „Pawła” (okres międzywojenny)

5 robotników, o tyle 24 lata później produkcja żelaza wynosiła 5 500 cetnarów, a pracowało przy niej 52 robotników. Druga, mniejsza fryszerka, będąca
do 1850 roku własnością Heimanna Labanda, działała w latach 1820–1859
obok tak zwanego młyna na Żwace. W 1834 roku 6 robotników wytworzyło
tam 650 cetnarów surówki. Trzecia fryszerka w okolicy – „Nana” – istniała
w latach 1845–1861 w Rowniu, lecz nie zachowały się bliższe informacje
o jej produkcji413.
W 1830 roku w lesie pomiędzy Palowicami a Żorami powstała – z inicjatywy urzędnika gospodarczego z Palowic Juliusa Waltera – huta „Waleska”414.
Zaopatrzona była w wielki piec opalany węglem drzewnym, do którego w 1836

HMŻ, s. 444–445; Ludwik Musioł, Stefan Płuszczewski, Wykaz zakładów dawnego hutnictwa żelaza na Górnym Śląsku od XIV do połowy XIX wieku, [w:] „Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa”, t. 5, red. Jan Pazdur, Warszawa 1960, s. 11–12, 70;
Stanisław Żyga, Dzieje gospodarcze Żor…, s. 24–25.
414
Nazwa huty pochodziła od imienia pasierbicy właściciela Palowic Winklera,
która w 1854 roku wyszła za mąż za oficera pruskiego Huberta von Thiele, dając
początek rodowi von Thiele-Winklerów.
413
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roku dostawiono 2 kolejne wielkie
piece415. W 1840 roku w hucie zatrudnionych było 49 robotników.
Wówczas produkcja jednego pieca
wynosiła 29 tys. cetnarów surówki.
Huta „Waleska”, po której pozostałością jest wieża na grobli usypanej
z żużla – tak zwana Gichta – została zamknięta w latach 70. XIX wieku416.
Drugą hutą w okolicy Żor była Huta „Waleska” - rysunek wykonany ok 1830 roku
huta „Pawła” (Paulshütte), powstała w 1842 roku na zakupionym
również przez Juliusa Waltera polu
Löbingera, parceli znajdującej się
przy drodze do Rybnika. Przeciwko budowie huty protestowało 37
mieszczan, którzy ze względu na jej
zlokalizowanie zbyt blisko zabudowań złożyli skargę u landrata rybnickiego. Pruski urzędnik tę jedną z pierwszych inicjatyw mających
na celu ochronę środowiska człowieka uznał jednak za bezpodstawną. Dnia 15 listopada 1842 roku
huta została uruchomiona, o czym
poinformował w powiatowej gazeHuta „Waleska” - stan obecny
Technologia wielkopiecowa opierała się na uzyskiwaniu, dzięki specjalnej konstrukcji pieca, wysokiej temperatury, dochodzącej do ponad 1100o C, którą
podwyższała dmąca od dołu dmuchawa. Wielki piec był rozpalany tylko raz w roku,
po zakończeniu zimy. Jego wydajność mogła być podnoszona poprzez podnoszenie
wysokości pieca. Zastosowanie wielkiego pieca pozwalało otrzymać więcej wysokoprocentowej surówki żelaza. O pewnym zacofaniu ówczesnej produkcji surówki żelaza
w Żorach świadczy fakt, iż huta „Waleska” była zasilana nadal węglem drzewnym.
416
Józef Krysztafkiewicz, Gichta – pozostałość po dawnej hucie żelaza „Waleska”.
„Informator Towarzystwa Miłośników Żor” t. 10, Żory 1977, s. 24–28.
415
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cie urzędowej sam jej właściciel417. W materiałach urzędowych zachował się opis
uroczystości otwarcia huty „Pawła”. O godzinie 8.00 rano odbyła się uroczysta msza święta w kościele farnym z okazji oddania zakładu do użytku. Uczestniczyli w niej przedstawiciele magistratu oraz wszyscy hutnicy w strojach roboczych. Następnie rozpoczęto pokazowy proces produkcji naczyń żelaznych.
Wieczorem natomiast Walter zorganizował zabawę dla robotników418.
W 1851 roku huta „Pawła” została nabyta przez Moritza Adlera i najemcę
młyna parowego Josefa Panofskiego. W 1859 roku huta produkowała 20 tys.
różnych detali, między innymi piece i garnki przy użyciu 2 żeliwniaków opalanych koksem lub węglem drzewnym. Do ich produkcji zużyto 5 tys. cetnarów żelaza (około 295 ton)419. W XIX wieku w hucie pracowało ponad
sto osób: w 1860 roku było zatrudnionych 57 pracowników oraz 107 kobiet
i dzieci, a w 1883 roku – 122 pracowników.
Wykaz pozostałych żorskich zakładów przemysłowych i manufaktur
w pierwszej połowie XIX wieku zawiera tabela 10.
Tabela 10. Fabryki i manufaktury działające bez napędu parowego w Żorach
w pierwszej połowie XIX wieku
Rodzaj

Właściciel

Lata funkcjonowania

Fabryka mydła i świec

Pinkus Katschinski
Georg Pozimowski

1825
1844

Garbarnie

Selig Lebinger
wdowa Berber
Franz Kaul

1838
1836
1850

Manufaktury garncarskie

Jacob Hawlitzki
Ignatz Pietzuch

1836
1852

Warsztaty powroźnicze

Anton Najemnik

1841

Fabryka cygar

Bernard Hoffmann

1844

„Rybniker Kreisblatt“ 1842, s. 175; HMŻ, s. 443–444.
„Rybniker Kreisblatt” 1842, s. 175. Z oddaniem do użytku huty społeczeństwo
powiatu rybnickiego wiązało duże nadzieje na stworzenie miejsc pracy. Waltera traktowano jako „dobrodzieja” (Beförderer des Wohlstandes). Podobnie świętowano również
rocznice uruchomienia huty. HMŻ, s. 443–444.
419
HMŻ, s. 444.
417
418
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Farbiarnia i drukarnia tkanin

Emil Slonina
Carl Fesser

1844
1888

Fabryka powozów

Josef Oppawsky i syn

lata 80. XIX wieku

Rozlewnia wody mineralnej

bracia Hamburgerowie

1881

Fabryka zapałek

J.P. Lipinski

brak danych

Parowy młyn zbożowy

Carl von Woiski,
później Josef Panowski
oraz Abraham Stern

1849 (drugi kocioł
parowy)
1853

Źródło: Augustyn Weltzel, Historia miasta Żory na Górnym Śląsku, Żory 1888,
tłum. polskie, Żory 1997, s. 445–447.

Handel
Reformy Steina – Hardenberga (edykt o handlu z 1810 roku)420, wprowadzające pełną wolność handlu, przyspieszyły rozwój gospodarki rynkowej. Dobrze widać to na przykładzie Żor, gdzie w 1819 roku było 8
sklepów, nie licząc kramów rzemieślniczych, natomiast w 1840 roku handlem trudniło się tu już 20 osób, 2 lata później – 28, a dodatkowo zarejestrowanych było 23 straganiarzy i domokrążców. W 1849 roku w handlu pracowało w mieście 70 osób421. Dla porównania w tym samym roku
w Rybniku handlem zajmowało się o połowę mniej osób. Można zaryzykować twierdzenie, że wzrost znaczenia handlu miejskiego jako elementu gospodarki spowodowany był, z jednej strony, stopniowym zanikiem
znaczenia tradycyjnego rzemiosła, zwłaszcza włókienniczego, co implikowało konieczność znalezienia innego zajęcia, z drugiej zaś strony –
wzrostem liczby ludności żydowskiej tradycyjnie trudniącej się handlem.
W 1840 roku na terenie Żor mieszkali handlarze wielu różnych towarów,
co prezentuje tabela 11.

Edict über den Vor- und Ankauf vom 20. November 1810. Por. Gesetzsammlung für die Königlichen Preussischen Staaten 1810, Berlin 1810, s. 100.
421
Najwięcej osób – 18 pracowało w handlu artykułami kolonialnymi, ponadto
było 10 kupców bławatnych, 15 kupców zbożowych, 5 handlarzy żelazem i 4 handlarzy winem. Por. Tabellen und amtliche Nachrichten für den Preussischen Staat für den Jahr 1845,
Bd. 5, s. 392–395; Stanisław Żyga, Dzieje gospodarcze Żor…, s. 24.
420
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Tabela 11. Kupcy w Żorach w 1840 roku
Branża

Osoby

Towary korzenne oraz artykuły żelazne

Moritz Adler i wdowa Adler

Towary korzenne oraz wino

Josef Aulich

Towary korzenne oraz sukna

Josef Borinski

Towary korzenne oraz wyroby galanteryjne

Bottenbreiber

Sklep korzenny i destylacja wódki

Pincus Gläser, Sara Hoffman, Pinkus
Katschinski

Sklep korzenny i handel galanterią

H. Knöpf

Sklep korzenny i handel suknem

David Knöpf

Sklep korzenny i handel artykułami lnianymi

Nathan i Abraham Stern

Sklep korzenny i handel alkoholem

Adolf i Wilhelm Löwy, Josef i Aron
Sachs

Sklep korzenny i kolektura loteryjna

Carl Lipinski, Ignatz Lipinski i Carl
Scholz

Handel winem

Marcus Katschinski

Handel artykułami żelaznymi i właściciel huty

Heymann Laband

Handel zbożem i skórami

Elias Loebinger

Handel artykułami lnianymi

Carl Netter

Handel artykułami wełnianymi

Salomo Prager

Źródło: Augustyn Weltzel, Historia miasta Żory na Górnym Śląsku, Żory 1888,
tłum. polskie, Żory 1997, s. 447–448.

Handlowano także podczas targów i jarmarków. Cotygodniowy targ jeszcze na początku XIX wieku odbywał się w soboty, jednak ze względu na załamanie ekonomiczne (brak chętnych do kupna produktów) w okresie wojen
napoleońskich przestano go organizować. Począwszy od 1820 roku, zmieniono dzień targowy na wtorek. Sprzedawano żyto, owies, kartofle, siano,
słomę i masło. Ceny produktów były ogłaszane w gazecie powiatowej422.

Informacje na temat targu tygodniowego w Żorach z 1845 roku można znaleźć
w materiałach landratury rybnickiej. Por. APKat., OR, Landratsamt Rybnik [dalej: LA
Rybnik], sygn. 1401, Nachweisung der Wochenmarkts-Gegenstände nach § 78 der Gewerbe-Ordnung vom 17ten Januar c. für die Stadt Sohrau, pgr. 29–30. Tabele z cenami
produktów zamieszczane były w: „Rybniker Kreisblatt” 1842, s. 4. W latach 40. XIX
wieku innymi miastami targowymi w powiecie rybnickim były: Rybnik, Wodzisław
422
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Targowe przepisy porządkowe dla miasta Żory zostały uporządkowane
i ogłoszone przez landrata rybnickiego w 1845 roku423.
W mieście odbywały się również kilka razy do roku jarmarki, które w okresie wojen napoleońskich usiłowano celowo organizować w czasie trwania uroczystości kościelnych. Ze względu na protesty duchowieństwa i wspierających go mieszkańców radcy wojenni i podatkowi w 1809 roku otrzymali
od rejencji wrocławskiej okólnik w sprawie zapobiegania zakłócania targami
niedzielnych uroczystości religijnych. Temu zarządzeniu podporządkował się
między innymi magistrat w Żorach. W 1810 roku ustalono następujące terminy jarmarków rocznych: 12–13 marca, 30 kwietnia – 1 maja, 9–10 lipca,
24–25 września, 10–11 grudnia. W 1817 roku jarmarki w Żorach odbywały się w pierwszy wtorek Wielkiego Postu, po święcie Filipa i Jakuba (w okresie tradycyjnego odpustu), po święcie Jana Chrzciciela, po dniu św. Mateusza i po dniu św. Mikołaja. Natomiast targi bydlęce miały być organizowane dzień wcześniej, o ile nie kolidowały z żydowskimi świętami religijnymi424.

Rolnictwo i leśnictwo
W ogólnym obrazie żorskiej gospodarki miejskiej istotną rolę odgrywało również rolnictwo, gdyż od XVIII wieku miastu bezpośrednio podlegały
tereny rolnicze – wieś Kleszczów z Kleszczówką i Zostawą425. Zimmermann
i Rudy. APKat., OR, LA Rybnik, sygn. 1401, Verzeichniß der an den Wochenmäkten
im Rybniker Kreise verkäuflichen Artikel, pgr. 33–35.
423
APKat., OR, LA Rybnik, sygn. 1401, Magistrat miasta Żory do landrata rybnickiego von Duranta z 20 lipca 1845 r., pgr. 39, magistrat miasta Żory do landrata
rybnickiego von Duranta z 21 września 1847 r., pgr. 69. O organizację targów na terenie rejencji opolskiej dbał prezydent rejencji, który przekazywał ogólne zarządzenia
i wskazówki landratom, między innymi landratowi rybnickiemu. Takim zaleceniem był
także zakaz odbywania targów w niedziele. Por. APKat., OR, LA Rybnik, sygn. 1401,
Rejencja opolska do landratury rybnickiej z 19 lutego 1824 r., pgr. 4, Cyrkularz rejencji
opolskiej do landratów rejencji opolskiej z 17 lutego 1839 r., pgr. 18, Rejencja opolska
do landrata rybnickiego von Duranta z 26 lipca 1840 r., pgr. 19.
424
HMŻ, s. 451–452.
425
Johann Georg Knie, Alphabetisch-statistisch- topographische Uebersicht der Dörfer,
Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuss. Provinz Schlesien: nebst beigefügter Nachweisung von der Eintheilung des Landes nach den Bezirken der drei königlichen Regierungen, den darin
enthaltenen Fürstenthümern und Kreisen, mit Angabe des Flächeninhaltes, der mittlern Erhebung
über die Meeresfläche, der Bewohner, Gebäude, des Viehstandes usw., Breslau 1830, s. 1022.
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w swoim opisie Śląska z 1784 roku wspomina, że mieszczanie żorscy dysponowali ziemią, na której można było wysiać 560 szefli ziarna426. Jeszcze w 1888 roku miasto zajmowało obszar 1 863,2 hektara, obejmujący
1 119,7 hektara gruntów ornych, a także 165,6 hektara łąk, 14,6 hektara pastwisk i 415 hektarów lasów427. Te tereny rolnicze należały do miasta.
Żory sąsiadowały również z wsiami, których właścicielami były rodziny szlacheckie: Baranowice – rodzina von Trach, a później von Durant, Osiny –
Oschinski, później von Durant, Rogoźna – von Tluck, a Rój, Rowień i Folwarki należały do rybnickiego państwa stanowego428. Najchętniej uprawiano żyto i przede wszystkim kartofle, dające o wiele większe plony niż zboża,
a przy tym stanowiące podstawę diety miejscowej ludności.
Nie mniejsze znaczenie od uprawy roli miała hodowla zwierząt. Według
statystyk z 1797 roku w mieście i jego okolicy hodowano: 63 sztuki bydła,
164 cieląt, 333 sztuki trzody chlewnej, 440 owiec, natomiast w 1833 roku:
62 konie, 10 wołów, 262 krowy i 95 sztuk trzody chlewnej429. Żory były
również właścicielem 11 stawów o powierzchni od 0,25 do 0,5 mili kwadratowej, w których łowiono rocznie 5 ton ryb, głównie karpi, szczupaków i linów430. W 1818 roku 4 dzierżawione do tej pory (po 85 talarów) stawy miejskie zostały – za zgodą magistratu – sprzedane za sumę 1 000 talarów431.
Miasto ze względu na leżący w jego granicach potężny areał lasu (był to
tak zwany las miejski – Stadtwald) prowadziło również samodzielną gospodarkę leśną. Drewno wykorzystywane było jako opał oraz jako surowiec
Friedrich Albert Zimmermann, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, Bd. 3: Oppelnscher Kreis, Brieg 1784, s. 196; HMŻ, s. 131. Szefel (Scheffel) był miarą objętości zboża i wynosił około 54 litry.
427
HMŻ, s. 337.
428
Bogdan Cimała, Jan Delowicz, Paweł Porwoł, Żory. Zarys dziejów…, s. 79–82.
429
Stanisław Żyga, Dzieje gospodarcze Żor…, s. 25; Elisabeth Nerlich, Aus der Geschichte der Stadt Sohrau O/S. Eine Darstellung nach der Stadtgeschichte von A. Weltzel (1272–
1888) weitergeführt in Berichten ehemaliger Stadtbewohner bis 1945 (mit Bildanhang), Dortmund
1972 [polskie tłumaczenie: Elisabeth Nerlich, Z historii miasta Żory Górny Śląsk. Przedstawienie według Historii Miasta przez A. Weltzla (1272–1888) z relacji ówczesnych mieszkańców
miasta do roku 1945 z załączonymi ilustracjami, [Żory 1992], s. 64. W pobliskich Baranowicach przy majątku hrabiego von Duranta znajdowała się prywatna stacja rozrodu
zwierząt, należąca do hrabiego von Duranta. Por. „Amtsblatt Oppeln” 1831, s. 31.
430
Johann Georg Knie, Alphabetisch-statistisch- topographische Uebersicht…, s. 1022;
Bogdan Cimała, Jan Delowicz, Paweł Porwoł, Żory. Zarys dziejów…, s. 106.
431
HMŻ, s. 147.
426
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do produkcji węgla drzewnego, używanego w procesie fryszowania żelaza.
W 1795 roku Kamera wrocławska zleciła nadleśniczemu z Rybnika, Augustowi Wilhelmowi Witte, pomiar i podział lasu należącego do Żor na tak
zwane kwatery, w efekcie – zagospodarowanie go432. Określono również
ilość drewna, którą miasto mogło sprzedać swoim mieszkańcom, oraz zalecono obsadzenie sadzonkami terenów przylegających. Ubodzy mieszkańcy
otrzymywali nieodpłatnie deski na trumny. Ustalono również dni, w które można było zbierać w lesie chrust i drewno, ale bez użycia siekiery433.
Po pożarze miasta w 1807 roku zasoby leśne zostały mocno nadwyrężone. Nadal jednak w lesie było dużo drzew, które nadawały się do wyrębu.
Kolejną próbę uporządkowania gospodarki leśnej poprzez odnowienie kopców granicznych oddzielających tereny należące do miasta od ziemi mieszczan podjęto na początku lat 30. XIX wieku. Do wykonania tego zadania zaproszono właścicieli sąsiednich dominiów oraz 24 mieszczan, których
ziemie graniczyły z lasami. Od początku XIX wieku do lat 30. nie wykonywano w lesie żadnych prac kontrolnych, dopiero w 1834 roku kontrolę
w lesie przeprowadzili nadleśniczy i radca rejencyjny von Pannewitz. Zmieniono wówczas leśniczego, dokonano rekultywacji 60 mórg434 lasu oraz wybudowano – do 1837 roku – nową drogę przez las do huty „Waleska”435.
Kolejne zmiany w organizacji gospodarki miejskiej wprowadzono na początku lat 50. XIX wieku, kiedy to w marcu 1853 roku zakazano samodzielnego zbierania chrustu i ściółki przez wyrobników, bo w ich trakcie dochodziło do licznych nadużyć, głównie bezprawnych wycinek drzew436.

August Wilhelm Witte sporządził również plan orientacyjny lasów żorskich.
APO, RO, sygn. IX/119, Brülion Plan von dem zur Stadt Sohrau gehoerigen Cammerei – Forste; HMŻ, s. 458.
433
Pewną ilość drewna otrzymywał również magistrat miejski jako deputat. HMŻ,
s. 459.
434
Morga pruska (mała) wynosiła 0,2553 hektara.
435
Ibidem, s. 460–461. Dalsza rekultywacja terenów miejskich odbywała się
do połowy lat 40. XIX wieku.
436
Ibidem, s. 461.
432
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Mieszkańcy
Żory w pierwszej połowie XIX wieku były największym miastem powiatu rybnickiego437. Od 1750 do 1885 roku liczba ludności miasta wzrosła
z 1 126 osób do 4 450438, co daje prawie czterokrotny wzrost439. Kilkakrotnie
jednak Żory w XIX wieku przeżywały załamanie demograficzne. Po pożarze
miasta w 1807 roku miasto opuściło 143 mieszkańców, chociaż po odbudowaniu domów wiele osób powróciło440. Drugim tragicznym wydarzeniem
była epidemia tyfusu, w wyniku której zmarło prawie tysiąc mieszkańców,
a liczba ludności miasta zmniejszyła się o ponad 1/4 w ciągu 2 lat.
Porównanie liczby ludności w Żorach i Rybniku w pierwszej połowie XIX
wieku pokazuje diagram 3., a wahania ludności w samych Żorach w latach
1750–1867 – diagram 4.441
Diagram 3. Liczba ludności w Żorach i Rybniku w pierwszej połowie XIX wieku
(w nawiasach podano lata, dla których znana jest liczba ludności w Żorach)
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Friedrich Christoph Förster, Statistisch-topographisch-historische Übersicht des Preußischen Staats, Berlin 1838, s. 131.
438
Liczba ludności w mieście wynosiła w 1846 roku 4 008 osób, a po epidemii
tyfusu w latach 1847–1848 spadła w 1849 roku do 3 428 osób i zmniejszała się dalej,
by w 1855 roku osiągnąć 3 240 osób. Por. HMŻ, s. 347.
439
W latach 1787–1861 w całej rejencji opolskiej liczba ludności podwoiła się.
W miastach proces ten przebiegał jeszcze szybciej, jak sugerują dane dotyczące Żor i innych miast górnośląskich. Por. Jan Kwak, Rzemiosło miejskie…, s. 11–12, 99, tabela 56.
440
W 1810 roku liczba ludności wynosiła prawie tyle, ile w 1806 roku (wzrosła
z 1 680 do 1 712 osób). Por. HMŻ, s. 347.
441
Dane wykorzystane w diagramie 4. były zaczerpnięte przez A. Weltzla z „Schlesische Provinzialblätter”. Por. HMŻ, s. 346.
437
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Źródło: Franz Idzikowski, Geschichte der Stadt und ehemaligen Herrschaft Rybnik in
Oberschlesien, Breslau 1861, s. 158; Augustyn Weltzel, Historia miasta Żory na Górnym
Śląsku, Żory 1888, tłum. polskie, Żory 1997, s. 347; Jahrbuch für die Amtliche Statistik
des Preussischen Staates 1863, Jg. 1, s. 63.
Diagram 4. Liczba ludności w Żorach w latach 1750–1867
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Źródło: Augustyn Weltzel, Historia miasta Żory na Górnym Śląsku, Żory 1888,
tłum. polskie, Żory 1997, s. 347; Jahrbuch für die Amtliche Statistik des Preussischen
Staates 1863, Jg. 1, s. 63.

Mieszczanie żorscy
W końcu XVIII wieku i w XIX stuleciu obowiązywało odrębne przyjęcie
do stanu mieszczańskiego, które dotyczyło zarówno osób urodzonych w mieście, jak i posiadaczy ziemskich, którzy po reformach Steina – Hardenberga
mieli prawo osiąść w mieście. Wiązało się to z obowiązkiem uiszczenia stosownej opłaty, ale było powodem do dumy, zwłaszcza dla mieszkających w Żorach,
którzy – jako mieszkańcy miasta królewskiego – nie byli od nikogo zależni. Dla
mieszczan stały otworem drogi awansu w administracji samorządowej i w sądownictwie. Jak opisuje żorskich mieszczan pochodzący sam z Górnego Śląska
ks. Weltzel, w drugiej połowie XIX wieku regułą było posyłanie przez mieszczan swoich dzieci na studia wyższe oraz pielęgnowanie tradycyjnie pojętej religijności, przywiązania do władzy królewskiej oraz trwanie przy słowiańskiej
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mowie przodków442. W edukacji nastąpił wręcz „szalony” postęp w porównaniu z początkiem XIX wieku, kiedy to Górny Śląsk był pod tym względem bardzo zacofany. W 1806 roku w Żorach 323 dzieci poniżej 14. roku życia przypadały na jednego nauczyciela (dla porównania w Kamiennej Górze w tym samym roku 714 dzieci uczyło 8 nauczycieli)443.
Przywiązanie społeczeństwa do władzy – czy to królewskiej, czy biskupiej –
przejawiało się nie tylko w uroczystym witaniu jej przedstawicieli przez mieszkańców miasta, ale w samym fakcie długotrwałej pamięci o tych wizytach.
Dnia 23 czerwca 1819 roku Żory odwiedził 24-letni następca tronu Prus, Fryderyk Wilhelm (późniejszy król Prus Fryderyk Wilhelm IV). Radni postanowili zbudować na tę okoliczność bramę triumfalną. Książę był witany przez proboszcza von Wallhofena oraz uroczyście ubrane młode kobiety444. Wielkim wydarzeniem na skalę całego powiatu była także wizytacja przeprowadzona przez
pruskiego ministra finansów Carla von Bodelschwingha w towarzystwie najwyższych urzędników fiskalnych oraz prezydenta rejencji opolskiej hrabiego
von Pücklera we wrześniu 1843 roku. Dnia 4 września tegoż roku przebywali
oni również w Żorach445.
Źródła historyczne zgodnie mówią o dominacji języka polskiego na Górnym Śląsku, zwłaszcza w pierwszej połowie XIX wieku. Znany językoznawca
i historyk Jerzy Samuel Bandtkie pisał na początku XIX wieku: „W całym Górnym Szlasku bardziej polski niż niemiecki język panuje, wyjąwszy miasta niektóre, gdzie więcej Niemców i osady nowe, czyli kolonie”446. Berliński lekarz
Rudolf Virchow przebywający w Żorach w okresie epidemii tyfusu w 1848
roku twierdził w podobnym duchu:
„Cały Górny Śląsk jest polski; jak tylko przekroczy się rzekę Stobrawę, dla
tych, którzy nie są biegli w języku polskim, komunikacja z ludnością wiejską
i biedniejszą częścią ludności miejskiej staje się niemożliwa i tylko tłumacze zapewniają skromną pomoc”447.
Ibidem, s. 348–349.
Johannes Ziekursch, Das Ergebnis…, s. 130.
444
HMŻ, s. 147.
445
„Rybniker Kreisblatt“ 1843, s. 147.
446
Cyt. za: Jerzy Samuel Bandtkie, Wiadomości o języku polskim na Szlasku i o polskich Szlazakach, „Mrówka Poznańska” 1821, nr 3 i 4.
447
„Ganz Oberschlesien ist polnisch; sobald man den Stober überschreitet, so
wird aller Verkehr mit dem Landvolk und dem ärmeren Theil der Stadtbewohner
für diejenigen, welche der polnischen Zunge nicht mächtig sind, unmöglich und nur
442
443
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Język polski dominował nad językiem niemieckim również wśród mieszkańców Żor. Według ks. Weltzela „Żory [...] z upartą stanowczością stały przy
słowiańskim języku ojczystym”448. Język niemiecki znany był na początku XIX
wieku jedynie obcym rzemieślnikom i zatrudnianym na krótki okres pruskim urzędnikom. W latach 1804–1805 przypominano magistratowi o tym,
że urzędnicy odpowiedzialni za prowadzenie ksiąg gruntowych i hipotecznych
muszą pisać w języku niemieckim, którego nie znali. Po wprowadzeniu ustawą z 1808 roku nowej ordynacji miejskiej istniał obowiązek znajomości języka
niemieckiego wśród członków magistratu, jednak w latach następnych w mieście trudno było znaleźć odpowiednie osoby. Podczas pierwszych wyborów magistratu w 1808 roku tylko jeden członek rady miejskiej znał język niemiecki na tyle, że był w stanie sporządzić protokół z wyboru magistratu. W 1820
roku rada miejska w Żorach prosiła magistrat o dostarczenie ordynacji miejskiej w języku polskim, gdyż wielu urzędników nie znało niemieckiego449.
Diagram 5. Mieszkańcy Żor posługujący się językiem polskim i językiem niemieckim
w latach 1828–1846.
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Źródło: Augustyn Weltzel, Historia miasta Żory na Górnym Śląsku, Żory 1888,
tłum. polskie, Żory 1997, s. 356.
Dollmetscher gewähren eine spärliche Aushülfe“. Cyt. za: Rudolf Virchow, Mittheilungen über die in Oberschlesien herrschenden Typhus-Epidemie, [in:], Das preussische EnglandBerichte über die industriellen und sozialen Zustände in Oberschlesien zwischen 1780 und 1876,
Hrsg. Hanswalter Dobbelmann, Volker Husberg, Wolfhard Weber, Wiesbaden 1993,
s. 63. O roli języka polskiego w rejencji opolskiej pośrednio świadczy drukowanie
ważniejszych zarządzeń w opolskich dziennikach urzędowych nie tylko po niemiecku,
ale także po polsku.
448
Cyt. za: HMŻ, s. 355.
449
Ibidem, s. 355–356; Johannes Ziekursch, Das Ergebnis…, s. 152–155.
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Dominacja języka polskiego wśród mieszkańców była widoczna również
w duszpasterstwie katolickim. W żorskim kościele – według spisu wydanego
przez biskupstwo we Wrocławiu w 1842 roku – tylko raz w miesiącu wygłaszane były kazania w języku niemieckim. W sporządzonej w 1858 roku statystyce rejencji opolskiej Żory zaliczone zostały do miast z przewagą ludności polskiej – 905 mieszkańców mówiło po niemiecku, a 2 706 używało język polski. Liczba ludności niemieckojęzycznej w stosunku do polskojęzycznej zaczęła rosnąć dopiero, począwszy od lat 60. XIX stulecia.
W pierwszej połowie XIX wieku ludność zamieszkująca wschodnią część
Górnego Śląska, w tym Żory, żyła bardzo ubogo. Oprócz warunków mieszkaniowych przejawiało się to między innymi w diecie, opartej na ziemniakach450. W codziennych posiłkach obok kartofli obecne były mleko i kiszona kapusta, którą tradycyjnie trzymano w beczkach. Nie była natomiast
zbyt rozpowszechniona tradycja pieczenia i spożywania chleba oraz innego
pieczywa. Ulubioną potrawą Górnoślązaków był w tym czasie – według
XIX-wiecznych źródeł – żur, natomiast mięso konsumowano rzadko451.

Podziały wyznaniowe
Mieszkańcy Żor w pierwszej połowie XIX wieku byli w przeważającej
mierze wyznania rzymskokatolickiego, w niewielkiej części – ewangelickiego
i judaizmu. W 1830 roku struktura wyznaniowa miasta przedstawiała się następująco: na 2 234 mieszkańców było 1 833 katolików (82% ogólnej liczby
mieszkańców), 127 ewangelików (6%) i 274 żydów (12%)452.
Katolickich mieszkańców Żor dotyczyło zamierzone przez państwo pruskie podporządkowanie władzom wszystkich organizacji kościelnych w myśl
reform Steina – Hardenberga z lat 1808 i 1810. Okazało się to jednak niewyW połowie stulecia popularne było wśród bardziej wykształconych ludzi
na Górnym Śląsku podkreślanie, że mogliby oni żywić się tylko i wyłącznie ziemniakami. Z tezą o dominacji ziemniaków w diecie polemizował jednak między innymi
landrat Georg von Hippel w Pszczynie. Rudolf Virchow, Mittheilungen über die in Oberschlesien herrschenden Typhus-Epidemie…, s. 25.
451
Ibidem, s. 25–26.
452
Johann Georg Knie, Alphabetisch-statistisch- topographische Uebersicht…,
s. 1022. Podziały wyznaniowe w mieście 15 lat później niewiele się zmieniły: na 3 848
mieszkańców było: 3 258 (84%) katolików, 98 (3%) ewangelików, 492 (13%) Żydów.
Por. Ibidem, [Breslau 1845], s. 929.
450
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konalne, chociaż w 1810 roku
dokonano jednak sekularyzacji
majątków kościelnych453. Następnym istotnym wydarzeniem
było wydanie w 1821 roku bulli
papieskiej De salute animarum,
która dokonywała nowego podziału Prus na diecezje kościelne. Graniczące z powiatem rybnickim powiaty pszczyński i bytomski odłączono wówczas od
diecezji krakowskiej i przyłączono do diecezji wrocławskiej454.
Żory były siedzibą dekanatu.
W jego skład wchodziły następujące, obok żorskiej, parafie:
Boguszowice, Bzie, Krzyżowice, Pawłowice, Pielgrzymowice,
Rybnik, Studzionka i Warszowice455. W roku 1844 nastąpiła
zmiana granic samej parafii żorskiej, do której włączono Kleszczów, należący wcześniej do parafii w Suszcu.

Żory - katolicki kościół parafialny
Świętych Apostołów Filipa i Jakuba (1902)

Historia Śląska, red. Stanisław Michalkiewicz…, t. 2, s. 136–137.
Bulla De salute animarum wprowadzała również odłączenie diecezji wrocławskiej
od archidiecezji gnieźnieńskiej i podporządkowanie jej bezpośrednio papieżowi.
Odtąd formalny wybór biskupa wrocławskiego mógł być dokonany jedynie spośród
kandydatów zaakceptowanych przez króla pruskiego. Cała hierarchia kościelna była
utrzymywana przez państwo. Bezpośredni kontakt z Rzymem duchowieństwo mogło
utrzymywać jedynie w tzw. sprawach sumienia. Por. Ibidem, s. 137.
455
Moritz J.A. Brühl, Hand- und Adreßbuch über alle Verhältnisse der katholischen Kirche, Geistlichkeit und kirchlichen Institute. Eine allgemeine Statistik der katholischen Kirche in der
Ländern deutscher Zunge. Abgeschlossen am 25. November 1850. Nach amtlichen Quellen und
offiziellen Mittheilungen, Bockenheim 1850, s. 381. W 1851 roku archiprezbiterem w dekanacie żorskim był proboszcz Szyskowitz. Königlich preußischer Staats-Kalender: Für das
Jahr 1851, Berlin 1851, s. 381.
453
454
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Mieszkańcom Żor wyznania rzymskokatolickiego na początku XIX wieku służyły 2 kościoły: parafialny i drewniany pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, który spłonął w pożarze 1807 roku. Nie odbudowano go, lecz w miejscu, gdzie stał, postawiono kapliczkę zwaną „kościółkiem”456. W omawianym okresie dokonano prócz tego rozbudowy budynków kościelnych. W 1818 roku zbudowano – za 230 talarów – nową,
dwupiętrową plebanię457. W 1843 roku zmieniono pokrycie dachu kościoła
parafialnego – gont zastąpiono dachówką. Wieżę kościelną pokryto blachą.
Założono też nowy cmentarz458. Istniejący w mieście od średniowiecza cmentarz został – na polecenie rejencji opolskiej – przeniesiony poza miasto
i w 1822 roku poświęcony, lecz nie mógł być użytkowany ze względu na zbieranie się w grobach wód gruntowych. W tej sytuacji w 1824 roku postanowiono znaleźć nowe miejsce na cmentarz – w pobliżu kościoła, na wałach,
po drugiej stronie murów miejskich459.
Na czele parafii żorskiej w pierwszej połowie XIX wieku stało zaledwie kilku proboszczów. W 1801 roku miejscowym duszpasterzem został Georg von
Wallhofen, który pełnił swój urząd do 23 marca 1823 roku, kiedy nagle zmarł
w wyniku udaru460. Jego następcą był powiatowy inspektor szkolny i dotych-

Zbiory Specjalne Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Franciszek Godula, Historia parafii Żory [rękopis], s. 163. W 1884 roku w miejscu tym postawiono figurę św. Jana
Nepomucena. Por. Zygmunt Laskowski, Żorskie zabytki sakralne, „Informator Towarzystwa Miłośników Regionu Żorskiego” t. 10, Żory 1971, s. 34–51; Bogdan Cimała,
Jan Delowicz, Paweł Porwoł, Żory. Zarys dziejów…, s. 270–271.
457
Nad drzwiami wejściowymi doń umieszczono herb proboszcza żorskiego von
Wallhofena. Por. HMŻ, s. 147, 213.
458
Ibidem, s. 214; Bogdan Cimała, Jan Delowicz, Paweł Porwoł, Żory. Zarys
dziejów…, s. 95. Na uwagę zasługuje również uroczyste poświęcenie w 1839 roku
przez 18 duchownych, wśród których był ks. Jan Alojzy Ficek z Piekar, stacji drogi
krzyżowej, zakupionych ze składek mieszkańców miasta. Por. HMŻ, s. 214.
459
Dnia 12 kwietnia 1824 roku teren nowego cmentarza został zatwierdzony
przez rejencję opolską. Powiększono go w 1860 roku. Por. HMŻ, s. 261–262.
460
O jego nominacji por.: „Schlesische Provinzialblätter“ 1801, Nr. 3, s. 318. Proboszcz von Wallhofen został pochowany w kaplicy Matki Bożej w kościele parafialnym. Por. Alfons Nowack, Die Stadtpfarkirche zum heiligen Philippus und Jacobus in Sohrau
O/S, Neustadt 1900 [polskie tłumaczenie: Alfons Nowack, Kościół Farny pod Wezwaniem
św. Filipa i Jakuba w Żorach, Żory 1992], s. 45; Zbiory Specjalne Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Franciszek Godula, Historia parafii Żory…, s. 163.
456
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czasowy proboszcz z Jastrzębia Zdroju, Franz Fesser, pochodzący z Żor461.
Zmarł 25 listopada 1849 roku z powodu zarażenia się tyfusem. Jak pisał ks.
Weltzel, ten „wyróżniający się wiedzą,
łagodnością usposobienia i dobrocią
serca, wielce szanowany przez społeczność miasta i okolicy, ojciec ubogich,
sam jako biedak zstąpił do grobu”, rozdając potrzebującym w latach panującego głodu (1847–1849) 170 ćwierci cetnara zboża i 205 talarów462. Jego
następcą mianowano Antona de Padua
Szyskowitza463.
W żorskiej parafii oprócz proboszcza pracowali również inni kapłani,
których listę – w odniesieniu do pierwKapliczka zwana „kościółkiem”
szej połowy XIX wieku – zawiera tabela 12. Z Żor pochodziło również kilku księży. „Schematyzm” wrocławski podaje, że w 1851 roku w diecezji posługę duszpasterską sprawowali następujący księża pochodzący z Żor: Franz
Perkatsch – kapłan w Gliwicach, późniejszy proboszcz w Żorach464, Johann
„Amtsblatt Oppeln“ 1823, s. 261. W marcu 1829 roku ks. Fessera mianowano
archiprezbiterem dekanatu żorskiego. „Amtsblatt Oppeln“ 1825, s. 52. Jesienią 1846
roku podczas pobytu króla pruskiego na Śląsku został odznaczony Orderem Czerwonego Orła. „Amtsblatt Oppeln“ 1846, s. 232.
462
Cyt. za: HMŻ, s. 217. Został on pochowany pod oknami plebanii w Żorach.
Jego zwłoki nocą potajemnie przeniesiono do kaplicy Matki Bożej w kościele farnym.
Por. Alfons Nowack, Kościół farny…, s. 45; Zbiory Specjalne Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Franciszek Godula, Historia parafii Żory…, s. 163.
463
Był on dotychczasowym proboszczem w Wielkim Chełmie. Sprawował swą
funkcję w Żorach do 1855 roku. Zastąpiony został przez ks. Franza Perkatscha. Por.
Zbiory Specjalne Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Franciszek Godula, Historia parafii
Żory…, s. 163.
464
Urodzony 24 marca 1820 roku, kapłan Kościoła katolickiego od 25 lipca 1846
roku. Schematismus des Bistums Breslau und der katholischen Militär-Seelsorge der Königl. Preußischen Armeen für das Jahr 1851, Breslau 1851 s. 32; Zbiory Specjalne Biblioteki Śląskiej
w Katowicach, Franciszek Godula, Historia parafii Żory…, s. 163.
461
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Perkatsch – administrator parafialny w Sierakowie465, oraz Franz Muras –
administrator parafialny w Pogrzebieniu466.
Tabela 12. Lista kapłanów pracujących w parafii żorskiej w latach 1801–1851
Imię i nazwisko

Lata urzędowania w Żorach

Christofor Deweth

27 lipca 1801 – wrzesień 1808

Franz Krettek

15 sierpnia 1808 – 21 stycznia 1811

Johann Moritz Krebs

1811–1813

Carl von Kloch

emerytowany ksiądz, styczeń 1814 – 27 czerwca 1829

Ludwig Markefka

1826–1829

Josef Stuchly

1828–1830

Carl Prassol

1832

Franz Lorenz Deutschmanek

26 lipca 1833 – 23 grudnia 1836

Julius Schindler

grudzień 1836 – 7 maja 1838

Anton Bursig

26 marca 1838 – kwiecień 1841

Franz Grossek

23 kwietnia 1841 – 3 sierpnia 1843

Josef Konsalik

4 sierpnia 1843–1844

Carl Hoschek

6 października 1844 – 9 sierpnia 1845

Ernst Schmude

24 października 1845 – 4 września 1846

Georg Josef Jachnik

1 grudnia 1847 – maj 1848

Simon Perzich

wrzesień–grudzień 1848

Franz Pucher

22 maja 1849 – 29 lipca 1851

Źródło: Augustyn Weltzel, Historia miasta Żory na Górnym Śląsku, Żory 1888,
tłum. polskie, Żory 1997, s. 235–238.

W życiu religijnym Żor obecne były bractwa i stowarzyszenia. W pierwszej połowie XIX wieku przy parafii żorskiej działały Bractwo Maryjne oraz
Bractwo Różańcowe, choć brak jest szczegółowych informacji na ten temat467.
Urodzony 13 maja 1811 roku, święcenia kapłańskie przyjął 28 października
1841 roku. Schematismus des Bistums Breslau…, s. 52.
466
Franz Muras urodził się 21 stycznia 1822 roku. Święcenia kapłańskie przyjął
25 lipca 1846 roku. Schematismus des Bistums Breslau…, s. 70.
467
Stowarzyszenia te istniały już w wieku XVIII. Por. HMŻ, s. 242–245. Jedyna
informacja, jaką podaje na ich temat ks. Weltzel, dotyczy tego, że w 1838 roku mieszczanin żorski Anton Wagner obchodził 50-lecie swej działalności jako prowadzący
śpiewy kościelne w Bractwie Różańcowym. Ibidem, s. 245.
465
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Żory - „stary” cmentarz katolicki (okres międzywojenny)

W 1844 roku przy udziale miejscowego duchowieństwa zostało utworzone w Żorach Towarzystwo Wstrzemięźliwości od Napojów Alkoholowych,
do którego zapisało się 3 tys. członków468. Było ono związane z ruchem trzeźwościowym zapoczątkowanym na Górnym Śląsku przez ks. Jana Alojzego
Ficka z Piekar.
W omawianym okresie miasto kilkakrotnie gościło również biskupa wrocławskiego. Dnia 5 września 1828 roku w miejscowym kościele odprawił nabożeństwo różańcowe książę biskup wrocławski Emmanuel von Schimonsky, wizytujący parafię w Suszcu. We wrześniu 1845 roku w dekanatach wodzisławskim i żorskim odbyły się wizytacje biskupie połączone z udzielaniem
sakramentu bierzmowania przez sufragana wrocławskiego Daniela Latuska.
W Żorach biskup przebywał 11–12 września 1845 roku. Udzielił sakramentu w sumie 3 400 osobom. Na tle innych miejscowości powiatu rybnickiego
miasto wyróżniło się uroczystym przyjęciem biskupa469.
Ewangelicy stanowili drugie liczące się wyznanie chrześcijańskie w Żorach. W latach 1808–1810 Kościół ewangelicko-augsburski podporządkowany był bezpośrednio władzom rejencyjnym oraz ministrowi spraw wewnętrznych. W 1817 roku został utworzony w Prusach – po połączeniu luteran i Kościoła reformowanego – jednolity protestancki Kościół unijny.
Na jego czele stał król. Do niższych władz świeckich, które sprawowały
kontrolę nad Kościołem ewangelickim, należał, obok rejencji, utworzony

468
469

Ibidem, s. 216.
Ibidem.
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Żory - kościół ewangelicko-augsburski z plebanią z okresu I wojny światowej

w 1815 roku Konsystorz kościelno-szkolny, działający pod przewodnictwem
nadprezydenta prowincji470.
Na początku lat 20. XIX wieku zrodziła się inicjatywa utworzenia w Żorach parafii ewangelicko-augsburskiej. W tym czasie ewangelicy, którzy zmuszeni byli uczęszczać na nabożeństwa do sąsiednich miejscowości, stanowili zaledwie około 5% mieszkańców miasta. Postulatorem utworzenia parafii
ewangelickiej w Żorach był burmistrz Gottfried Jäckel, który w 1822 roku
sporządził imienny spis wszystkich członków żorskiej gminy ewangelickiej.
Ze względów finansowych powstanie samodzielnej parafii ewangelickiej
w Żorach okazało się jednak niemożliwe471.
Dnia 10 stycznia 1826 roku na posiedzeniu wspólnoty ewangelickiej
w Rybniku472 przedstawiciele Żor wydali specjalne oświadczenie, w którym
życzyli sobie, aby do chwili powołania samodzielnej parafii pastor z RybW 1825 roku konsystorz ten rozpadł się na dwa wydziały, konsystorz ewangelicki oraz prowincjonalne kolegium szkolne. Ściślejszy podział kompetencji nastąpił
w 1845 roku, kiedy to rejencjom pozostawiono jedynie sprawy o ściśle policyjnym
charakterze, odnoszące się do ewangelików. Por. Historia Śląska, red. Stanisław
Michalkiewicz…, t. 2, s. 137–138.
471
HMŻ, s. 250; Elisabeth Nerlich, Z historii miasta Żory…, s. 85–86.
472
Spotkanie odbyło się w celu założenia parafii ewangelickiej w Rybniku. Zebraniu przewodniczył superintendent Bartelmus z Pszczyny. Por. HMŻ, s. 250; Elisabeth
Nerlich, Z historii miasta Żory…, s. 86.
470
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nika przynajmniej siedem razy do roku473 odprawiał nabożeństwa w języku niemieckim i polskim. Poskutkowało to tym, że 4 czerwca 1827 roku
odprawiono w drugi dzień Zielonych Świąt nabożeństwo w sali posiedzeń
ratusza. Orędownikiem organizowania nabożeństw w ratuszu był burmistrz
Louis von Pelchrzim, który w piśmie do króla sugerował, że odległość z Żor
do Rybnika utrudnia udzielanie sakramentu chrztu i ostatniego namaszczenia. W Niedzielę Palmową 1829 roku kandydat teologii Carl Gustaw Holtzer
odprawił w Żorach po raz pierwszy nabożeństwo w języku polskim, a następnie po niemiecku474.
Nadal domagano się utworzenia samodzielnej parafii ewangelickiej.
Na zebraniu 30 listopada 1829 roku z udziałem delegacji z okolicznych wsi
wysunięto pomysł zatrudnienia ewangelickiego wikarego w Żorach, który
odprawiałby nabożeństwa w specjalnie do tego przeznaczonym lokalu. Sprawę tę poparł stanowiący dla ewangelików władzę zwierzchnią generalny superintendent Bartelmus z Wrocławia, który w 1830 roku wysłał stosowne
zawiadomienie do landrata rybnickiego. Sprawa utworzenia parafii ewangelickiej w Żorach została zakończona jednak dopiero 18 lat później. Dnia
1 lutego 1848 roku wybrano salę A. Eisnera w restauracji przy ul. Fryderyka
jako miejsce nabożeństw475. Począwszy od października 1849 roku, zaczęto je
regularnie odprawiać476. Lokalizację tę wykorzystywano do 1854 roku, kiedy poświęcono w Żorach kościół ewangelicki urządzony w byłym budynku
strzelnicy Bractwa Kurkowego. Samodzielna parafia ewangelicka w Żorach
została utworzona 6 lipca 1851 roku, a na jej czele stanął pochodzący z Oławy ks. Heinrich477.

Chodziło o święta: drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Zesłanie
Ducha Świętego, a także jeszcze co najmniej cztery razy do roku. Por. Elisabeth
Nerlich, Z historii miasta Żory…, s. 86.
474
Holtzer pełnił posługę w Żorach przez cztery miesiące. Por. APKat., OR, AM
Żory, sygn. 17, Superintendent Bartelmus do burmistrza miasta Żory z 28 sierpnia
1831 r., k. 7; Elisabeth Nerlich, Z historii miasta Żory…, s. 87.
475
APKat., OR, AM Żory, sygn. 17, Protokół rady miejskiej w Żorach z 1 lutego
1848 roku, k. 59.
476
APKat., OR, AM Żory, sygn. 17, Protokół rady miejskiej w Żorach z 17 listopada 1849 roku, k. 61. Dnia 9 grudnia 1849 roku pastor z Pszczyny odprawił pierwsze
regularne nabożeństwo w języku polskim. Por. HMŻ, s. 252.
477
APKat., OR, AM Żory, sygn. 17, Tymczasowa ewangelicka rada parafialna
w Żorach do magistratu w Żorach z 1 lipca 1851 r., k. 71.
473
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Żydzi byli w Żorach trzecią grupą wyznaniową. Na mocy ustawy emancypacyjnej z 1812 roku mogli zajmować się rzemiosłem bez obowiązku należenia do cechu oraz nabywać nieruchomości na terenie miasta478. Oczekiwano od nich jednak asymilacji, przejawiającej się w zmianie ubioru i nazwisk.
Ta nowa sytuacja spowodowała szybki wzrost ludności żydowskiej w Żorach.
O ile pod koniec poprzedniego stulecia (w 1797 roku) było 152 Żydów,
o tyle w 1846 roku zanotowano ich aż 542, co daje przyrost ponad trzykrotny w ciągu półwiecza479. W stosunku do ogólnej liczby mieszkańców liczba
Żydów w latach 1784–1867 kształtowała się od 6% do 13% ogółu ludności
miasta (zob. diagram 6.).
Diagram 6. Liczba Żydów mieszkających w Żorach w latach 1784–1867
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Źródło: Augustyn Weltzel, Historia miasta Żory na Górnym Śląsku, Żory 1888,
tłum. polskie, Żory 1997, s. 260.

Żydom sprzyjała nie tylko nowa sytuacja prawna w całym państwie, ale
również władze miejskie w Żorach, na co dowodem jest decyzja podjęta w 1826
roku przez burmistrza von Pelchrzima – zezwolił on Żydom na świętowanie święta
Purim, mimo że przypadało ono w Wielki Czwartek. Por. Jan Delowicz, Gmina wyznania mojżeszowego…, s. 14.
479
Stanisław Żyga, Dzieje gospodarcze Żor…, s. 20, Jan Delowicz, Społeczność
żydowska w Żorach na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Żydzi na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX wieku, red. Barbara Kalinowska-Wójcik, Dawid Keller, Rybnik–
Katowice 2012, s. 482.
478
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Na czele gminy żydowskiej w 1825 roku stał rabin, kantor i 2 prywatnych
nauczycieli synagogalnych480. Sprzyjające im prawodawstwo powodowało, że
Żydzi zaczęli odgrywać w mieście ważną rolę gospodarczą, zajmując się handlem domokrążnym, drobnym rzemiosłem, prowadzeniem zakładów przemysłowych oraz uprawianiem wolnych zawodów, takich jak lekarze czy prawnicy481. Obraz ten potwierdza się, gdy weźmiemy pod uwagę dane na temat
struktury zawodowej żorskich Żydów z 1834 roku. W mieście zamieszkałym
przez 3 200 osób wśród ludności żydowskiej znajdziemy: właściciela arendy,
dzierżawcę arendy, właściciela gospody dla „miejskich dostojników”, właściciela jadłodajni, handlarza galanterią, handlarza „na łokcie”, 3 dzierżawców
szynków, 4 właścicieli gospód dla stanu średniego i niższego, 10 dzierżawców
szynków, 10 handlarzy przyprawami korzennymi i 13 handlarzy artykułami
spożywczymi. Działali również żydowscy rzemieślnicy: szklarz, grzebieniarz,
rymarz i ciastkarz, po 2 krawców i robotników dniówkowych, 4 garbarzy i 5
piekarzy482. Od wydania ordynacji miejskiej w 1808 roku Żydzi byli również
obecni we władzach miasta. Pierwszym żydowskim rajcą z Żor był Joseph Panofsky, wprowadzony na urząd w 1847 roku. W wyborach w 1850 roku rajcami zostali: ponownie Panofsky oraz Moritz Katschinski483. Sytuacja materialna
Żydów z Żor znacząco polepszyła się po tym, jak w 1836 roku 11 spośród nich
wygrało 150 tys. talarów w pruskiej loterii, tzw. Wielkim Losie. Pozwoliło
to na wybudowanie 2 okazałych budynków: na rogu rynku (przeznaczonego
Znamy nazwiska członków gminy żydowskiej, którzy przyjmowali
do wiadomości zarządzenie landrata rybnickiego z 1834 roku w sprawie przechodzenia chrześcijan na wiarę żydowską. Byli to: Abraham Freund, Pincus Glaser, Aron
Sachs. Por. APKat., OR, LA Rybnik, sygn. 1489, Zarząd gminy żydowskiej do landrata
rybnickiego z 11 lutego 1835 r., pgr. 5–8.
481
Przykładowo, w 1824 roku żydowskie pochodzenie miało 2 szklarzy, 3 garbarzy, 5 piekarzy. Por. Immanuel Deutsch, Chronik der Synagogen-Gemeinde Sohrau O/S. Ein
Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der Kleingemeinden Oberschlesiens, Magdeburg 1900 [polskie
tłumaczenie: Immanuel Deutsch, Kronika synagogi gminnej. Żory – Górny Śląsk. Artykuł
do historii rozwoju małych gmin Górnego Śląska, Żory 1992], s. 4–5; Jan Delowicz, Gmina
wyznania mojżeszowego…, s. 24; Idem, Społeczność żydowska w Żorach…, s. 483–487. Żydami
byli między innymi żorscy aptekarze, np. Hugo Kunz (aptekarz w latach 1807–1809),
i lekarze: Wilhelm Friedenstein (1816), dr Pincus Wachsman (1839–1871), dr Ferdinand Boss (1844–1848). Por. Idem, Gmina wyznania mojżeszowego…, s. 30–31; Idem,
Społeczność żydowska w Żorach…, s. 487.
482
HMŻ, s. 256–257.
483
Jan Delowicz, Gmina wyznania mojżeszowego…, s. 32.
480
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na sklep i winiarnię) i na Dolnym Przedmieściu (gdzie miała znajdować się
gorzelnia)484.
Po 1812 roku szkolnictwo żydowskie zostało podporządkowane państwu.
Dnia 1 kwietnia 1833 roku otwarto w Żorach publiczną szkołę żydowską,
do której uczęszczało 49 dzieci. Po jej zamknięciu w 1846 roku została ponownie otwarta w 1859 roku. Stałym elementem życia diaspory żydowskiej
w Żorach były spory z pruskimi urzędami. Nasilało się to do tego stopnia, że
mieszkający w Żorach rabin, Immanuel Deutsch, pisał później wręcz o „kulturkampfie na małą skalę”485.
Ludność żydowska została w wielkim stopniu dotknięta skutkami pożaru
miasta w 1807 roku. Początkowo Żydów obwiniano o sprowokowanie pożaru,
chociaż sami byli jego ofiarami. Spłonął wówczas budynek drewnianej synagogi. Postawiony w tym samym miejscu murowany budynek został oddany
do użytku dopiero w roku 1845486. W 1843 roku powstał problem własności
działki, na której przed pożarem miasta znajdowała się synagoga. W roku następnym gmina żydowska za pośrednictwem magistratu dostarczyła landratowi
wypis z księgi wieczystej z 1812 roku, który przechowywany był u długoletniego przewodniczącego gminy żydowskiej, Moritza Adlera487.
W 1855 roku dokonano pierwszej renowacji synagogi, ale dopiero
w 1862 roku synagogę gruntownie przebudowano i zmodernizowano, poszerzając galerię dla kobiet oraz zmieniając centralną część tzw. almemor, przez co
uzyskano miejsce dla sporej liczby mężczyzn488. W 1814 roku założono w Żorach także cmentarz żydowski. Powstał on na parceli w Kleszczówce, przy drodze do Woszczyc. Obok postawiono w 1837 roku budynek cmentarny, gdzie
odprawiano nabożeństwa żałobne489.
HMŻ, s. 160–161; Immanuel Deutsch, Kronika synagogi gminnej…, s. 7–8; Jan
Delowicz, Gmina wyznania mojżeszowego…, s. 15.
485
Immanuel Deutsch, Kronika synagogi gminnej…, s. 12; Peter Maser, Adelheid
Waiser, Juden in Oberschlesien, Teil 1: Historischer Überblick. Jüdische Gemeinden (I), Berlin
1992, s. 140–141, 145–146.
486
APKat., OR, LA Rybnik, sygn. 1484, Zarząd gminy żydowskiej do landrata
rybnickiego von Duranta z 7 stycznia 1843 r., pgr. 11–12; Rejencja opolska do landrata rybnickiego von Duranta z 12 sierpnia 1845 r., pgr. 37.
487
APKat., OR, LA Rybnik, sygn. 1484, Magistrat miasta Żory do landrata rybnickiego von Duranta z 12 listopada 1844 r., pgr. 22.
488
Immanuel Deutsch, Kronika synagogi gminnej…, s. 6–7.
489
Dotychczas Żydzi z Żor byli zmuszeni chować zmarłych na cmentarzu
484
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Ruiny zniszczonej synagogi w Żorach ok. 1945

Sprawami kultu w gminie żydowskiej w Żorach kierowali rabini należący
do ekskluzywnej talmudycznej szkoły rabinicznej. Brak jest, niestety, dokładniejszych informacji o sprawowaniu funkcji rabina przez Abrahama Freunda i Wolffa Zellnickera. Wiadomo jedynie, że Freund był rabinem w latach
1828–1844, a jego następca, rabin Zellnicker, zmarł w 1846 roku po 2 latach
sprawowania swej funkcji. Zastąpił go David Deutsch, działający jako rabin
w Żorach w latach 1846–1873. Wprowadził on przemówienia z ambony, które
znalazły potem na Górnym Śląsku wielu naśladowców. Będąc przedstawicielem ruchu reformatorskiego w judaizmie i uczestnicząc w licznych dysputach
z innymi rabinami niemieckimi, opublikował między innymi dzieła Chissek
Emunah Izaaka z Troków oraz Organy w synagodze. Jak pisał jego syn i następca na stanowisku rabina żorskiego, Immanuel Deutsch, „jasność w myśleniu,
żydowskim w Mikołowie. Por. Peter Maser, Adelheid Waiser, Juden…, s. 140–141,
145–146. Na cmentarzu żydowskim w Żorach chowano również Żydów niebędących
mieszkańcami miasta (po uzyskaniu zgody przewodniczącego gminy żydowskiej oraz
landrata). Było to regulowane zarządzeniami rejencji wrocławskiej z 1814 roku i rejencji opolskiej z 1820 roku. Por. APKat., OR, LA Rybnik, sygn. 1491, Landrat rybnicki
do ojców rodzin żydowskich zamieszkałych na terenie powiatu rybnickiego z 28 października 1828 r., k. 3–4, zarząd gminy żydowskiej w Żorach do landrata rybnickiego
z 31 grudnia 1828 r., pgr. 31, Zarząd gminy żydowskiej w Żorach do landrata rybnickiego z 2 grudnia 1828 r., pgr. 35.
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Cmentarz żydowski (1984)

gruntowność w badaniu, nieskazitelność charakteru, serdeczność, niekłamana
pobożność, wzruszająca pokora i skromność wyróżniły go spośród wielu sobie
równych”490.
Istotne zmiany w prawnym położeniu Żydów zaszły pod koniec lat 40. XIX
wieku. W latach 1847–1848 wprowadzono całkowity zakaz pogromów Żydów
oraz nakaz prowadzenia mojżeszowych ksiąg metrykalnych przez sądy obwodowe. Żydzi mogli otrzymywać obywatelstwo nie tylko – jak do tej pory – od
władz centralnych, ale również od landratur i magistratów. Uzyskali również
czynne prawo wyborcze w wyborach władz miejskich. Ograniczono natomiast
autonomię i liczbę gmin wyznaniowych (statuty gmin miały być odtąd zatwierdzane przez władze miejskie). Według nowych ustaleń w granicach miasta mogła być maksymalnie jedna gmina wyznaniowa. Ostateczne równouprawnienie
ludności żydowskiej i nieżydowskiej zostało zagwarantowane w konstytucji
pruskiej z 1850 roku491.
Stosunki chrześcijańsko-żydowskie układały się w Żorach w pierwszej połowie XIX wieku różnie. Z jednej strony istnieją świadectwa pisane poświadCyt. za: Immanuel Deutsch, Kronika synagogi gminnej…, s. 11. O Davidzie Deutschu por.: I. Norden, David Deutsch (1810–1873) Rabbiner in Myslowitz und Sohrau O.-S.,
Myslowitz 1902, passim; HMŻ, s. 257.
491
Jan Delowicz, Gmina wyznania mojżeszowego…, s. 16.
490
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czające żywe uczestnictwo
ludności żydowskiej w życiu miasta. Relacje z różnych uroczystości zawierają wzmianki o tym, jak cała
miejska społeczność udawała się nie tylko do kościoła
katolickiego, ale również do
synagogi. Było tak na przykład w 1826 roku, gdy świętowano zbudowanie wodociągu, czy w październiku
1842 roku z okazji urodzin
króla Fryderyka Wilhelma IV492. Zarazem w miastach i na prowincji w latach 30. i 40. zaczęło dochodzić do przypadków antysemityzmu. Landrat rybnicki
von Durant wydał w 1844
roku zarządzenie na temat
konieczności informowania
władz o zaistniałych przypakach napaści na Żydów493.
O ile okradzenie żorskiej sy- Pierwsza strona książki rabina D. Deutscha o Izaaku
z Troków
nagogi w grudniu 1837 roku
można uzna za zwykły rabunek, grabież lepiej sytuowanej części społeczeństwa
miejskiego, o tyle nie sposób tak ocenić obwiniania Żydów za spowodowanie
pożaru miasta w 1807 roku494.
HMŻ s. 157; „Rybniker Kreisblatt“ 1842, s. 150. Uczestnictwo ludności
żydowskiej w wydarzeniach politycznych stanowiło wówczas regułę, również na szczeblu powiatu. Synagoga była jednym z miejsc, gdzie świętowano 25-lecie istnienia
powiatu rybnickiego w 1843 roku. Por. „Rybniker Kreisblatt” 1843, s. 21; Extrablatt
z 18 stycznia 1843 nt. jubileuszu 25-lecia powstania powiatu rybnickiego.
493
„Rybniker Kreisblatt“ 1844, s. 139.
494
Jan Delowicz, Gmina wyznania mojżeszowego…, s. 13. Znane są ponadto przypadki zaburzeń antysemickich w okresie Wiosny Ludów w sąsiednich Gliwicach. Ich
492
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Klęski żywiołowe, epidemie, pożary
W pierwszej połowie XIX wieku życie mieszkańców miasta było uzależnione w dużo większym stopniu niż dziś od zmian związanych z porami roku
oraz cyklem wegetacji roślin. Klęski żywiołowe nawiedzające okolicę traktowano jako karę boską, której nie można było się przeciwstawić. W ten sposób odebrano na przykład załamanie pogody 7 lutego 1817 roku, kiedy to
około południa nad miastem zapadły ciemności rozjaśniane tylko przez błyskawice. Padał wówczas przez kilka godzin grad na przemian ze śniegiem495.
Na szczęście zdarzyło się to zimą, nie było więc dramatycznych szkód w zasiewach. Jednak 28–29 lipca 1829 roku grad zniszczył plony 200 właścicielom
ziemskim496. Z kolei na wiosnę 1830 roku nastąpiła powódź, na skutek której
wezbrany staw w Kleszczowie zalał okoliczne pola i zniszczył śluzę na kanale
doprowadzającym wodę do młyna. Natomiast 19 lutego 1839 roku na skutek przejścia burzy śnieżnej i trąby powietrznej w okolicy Żor były ofiary
śmiertelne497.
W maju 1847 roku przez miasto przeszła gwałtowna ulewa, która zalała ulice na wysokość jednej stopy, przyczyniając się do pogłębienia trwającej już epidemii tyfusu. Kolejne ulewne deszcze nawiedziły miasto w czerwcu
i w lipcu tegoż roku, co uniemożliwiło żniwa i spowodowało zjawisko trwającego już od przednówka głodu498.
Najbardziej niebezpieczne dla miasta były pożary. Często dochodziło do nich z powodu braku ostrożności ze strony mieszkańców miasta499.
Katastrofalny w skutkach pożar wybuchł 15 sierpnia 1807 roku. Zaczął się,
dość przypadkowo, w sobotę o 11.30 przy budynku stajni dzierżawcy gorzelni Heimanna Labanda. Szybko rozprzestrzenił się, czemu sprzyjały, niestety, warunki atmosferyczne – panująca akurat susza i wiejący wiatr. Spłonęło prawie całe śródmieście, oprócz kościoła, probostwa, plebanii, szkoły
ofiarą padł Max Ring. Por. „Der Oberschlesische Wanderer“, 9. 05.1848; Alfred Lattermann, Oberschlesien…, s. 253.
495
Bogdan Cimała, Jan Delowicz, Paweł Porwoł, Żory. Zarys dziejów…, s. 108;
HMŻ, s. 147.
496
HMŻ, s. 153.
497
Bogdan Cimała, Jan Delowicz, Paweł Porwoł, Żory. Zarys dziejów…, s. 108.
498
Ibidem, s. 114.
499
Paweł Lokaj, Grzegorz Utrata, Żorskie pożary, „Informator Towarzystwa
Miłośników Miasta Żory” t.19 Żory 1991, s. 7.

| 161  
i 8 domów garncarzy. Pastwą płomieni padła także połowa dolnego przedmieścia. W całości zniszczeniu uległo 150 domów mieszkalnych i publicznych, a 13 budynków zostało trwale uszkodzonych. Utracono cały sprzęt gaśniczy. Na szczęście ostały się stodoły z ziarnem, co pozwoliło przetrwać nadchodzącą zimę i zrobić zasiewy. Zniszczenie miasta odbiło się echem w całej prowincji śląskiej. Okoliczne miasta przysłały doraźną pomoc. Bohaterem
tragicznych wydarzeń stał się 64-letni kowal Leopold Murinski z przedmieścia, który poparzony wskoczył do stawu, a potem znowu gasił pożar. Rankiem dnia następnego znaleziono go martwego. Po tej katastrofie miasto zostało praktycznie opuszczone przez mieszkańców. Bydło sprzedano z powodu
braku paszy. Jako pierwsze odbudowano – przy wsparciu miasta – dom szynkarza i gorzelnię. Ta kolejność wynikała z chęci szybkiego uzyskania przez
władze miejskie dochodów na bieżące wydatki. Użyto do tych prac drewna
z lasu miejskiego. Starano się także o wsparcie finansowe w Kamerze Wojny
i Domen we Wrocławiu, ale ze względu na kryzys państwa pruskiego wywołany klęskami w czasie toczącej się wojny z Napoleonem I pełnego wsparcia
finansowego wówczas nie uzyskano500.
Po 1807 roku pożary, które nadal wybuchały w mieście, nigdy nie były już
tak tragiczne w skutkach. Podczas pożaru folwarku Louisa von Pelchrzima
w Rogoźnej 14 kwietnia 1825 roku mieszkańcy Żor i okolic ofiarnie angażowali się w akcję gaszenia ognia. Byli to: karczmarz Brye z Folwarków, nauczyciel z Rogoźnej Dosterschill, baron Emil von Durant z Baranowic, żandarm
Faber, Fiedicin z Baranowic, sukiennik Kern z Żor, baron Friedrich von Lyncker z Folwarków, student teologii Milde i skarbnik miejski Rutzki. Otrzymali
oni publiczne podziękowania od Louisa von Pelchrzima, zamieszczone na łamach opolskiego dziennika urzędowego501. W nocy z 8 na 9 września tegoż
samego roku spaliła się stodoła sukiennika Josefa Niechoja502. Dnia 16 kwietnia 1831 roku wybuchł pożar w zabudowaniach Josefa Pietrucha. Doszczętnie spłonął jego dom503. W nocy z 10 na 11 listopada 1835 roku w wyni-

HMŻ, s. 136–137. Krótka wzmianka o pożarze w Żorach pojawiła się również
w: „Schlesische Provinzialblätter” 1807, Nr. 8, s. 176; Johann Georg Knie, Alphabetisch-statistisch- topographische Uebersicht… [Breslau 1845], s. 929.
501
HMŻ, s. 150; „Amtsblatt der Königlichen Oppelnschen Regierung“ 1825, s. 235;
Paweł Lokaj, Grzegorz Utrata, Żorskie pożary…, s. 8.
502
HMŻ, s. 151.
503
Ibidem, s. 159.
500
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ku pożaru został zniszczony młyn Carla Pasternaka, spłonął także jego dom
mieszkalny oraz duże ilości zboża504. Na Górnym Przedmieściu w 1847 roku
ogień doprowadził do spustoszenia zabudowań Franza Schmidta i Antona
Kani505. W tym samym roku w mieście wybuchł najgroźniejszy od 1807 roku
pożar, w wyniku którego spłonęła plebania, szkoła i 16 stodół. Na szczęście,
tym razem szybko udało się go zneutralizować506.
W dalszym ciągu zbyt słabe jednak było zabezpieczenie przeciwpożarowe, choć podejmowano ciągle inwestycje, w miarę posiadanych, skromnych
w kryzysowych latach możliwości. Wymagały tego zresztą także władze pruskie. W 1824 roku do 2 już posiadanych sikawek pożarniczych na kołach
oraz 2 sikawek ręcznych zakupione zostały nowe wielkie beczki na wodę.
Stare beczki, przemieszczane na płozach, przeznaczono dla zabezpieczenia
przeciwpożarowego obydwu przedmieść507.
W pierwszej połowie XIX wieku największym zagrożeniem stały się
na Górnym Śląsku powtarzające się epidemie. W Prusach udało się je ograniczyć dopiero w drugiej połowie stulecia dzięki wprowadzeniu nadzoru
medycznego kontrolowanego przez lekarza powiatowego. Miasto, ledwie
odbudowane, niemal od podstaw, po katastrofalnym pożarze w 1807 roku,
posiadało w miejscu niskich drewnianych domów zabudowania murowane z wielkimi i przestronnymi izbami mieszkalnymi, co mogło sprawiać
wrażenie poprawy warunków sanitarnych. Nadal w złym stanie pozostawały jednak mieszkania zajmowane przez biedotę miejską – były przeludnione, często zawilgocone, pozbawione bieżącej wody i sprawnej kanalizacji, co sprzyjało rozprzestrzenianiu się bakterii i pasożytów508. Taka sytuacja
była podobna w wielu miastach wschodniej części rejencji opolskiej. Żory
nie należały tutaj do wyjątków. W pierwszej połowie XIX wieku często – ze
względu na silne uzależnienie ówczesnej gospodarki od warunków naturalnych (urodzaju) – występowała klęska głodu. W tym okresie osłabione organizmy niedożywionych ludzi były szczególnie podatne na zachorowania.

Ibidem, s. 160.
Paweł Lokaj, Grzegorz Utrata, Żorskie pożary…, s. 8.
506
Alfons Mrowiec, Szkice z nowszych dziejów Ziemi Rybnickiej, Katowice 1962,
s. 21–22; Bogdan Cimała, Jan Delowicz, Paweł Porwoł, Żory. Zarys dziejów…, s. 114.
507
HMŻ, s. 150.
508
Ks. Weltzel wspomina o często występujących wśród mieszkańców Żor chorobach układu oddechowego i pokarmowego. Por. HMŻ, s. 359.
504
505
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Dopiero od lat 40. XIX wieku sytuacja sanitarna w mieście powoli polepszała się, przede wszystkim na skutek – przeprowadzanych przez lekarzy powiatowych corocznie w czerwcu i lipcu – szczepień ludności Żor i okolic509.
Charakter endemiczny miały w mieście dwie choroby epidemiczne, nazywane wówczas: „biegunką krwawą” – chodziło o czerwonkę, dyzenterię,
występującą głównie u dzieci; oraz „zimnicę” – pod tym określeniem, choć
właściwie była to malaria, kryły się w praktyce wszystkie choroby gorączkowe510. W latach 20. XIX wieku notowano także wiele przypadków innych
chorób: odry u dzieci, anginy, gorączki nerwowej i ospy511.
Stale nawiedzały miasto również epidemie zwierząt hodowlanych. Niebezpieczny pomór bydła wybuchł na przełomie lat 1827 i 1828. Zaraza ta
pojawiła się w listopadzie w powiecie pszczyńskim za sprawą bydła rasy podolskiej, przywiezionego z Włodawy nad Bugiem. Przez Woszczyce zarażone zwierzęta dotarły do Żor512. Z powodu zarazy, która została wykryta w 6
gospodarstwach, padło 11 sztuk bydła, a 25 zostało zarżniętych513. W samym mieście zastosowano restrykcyjne środki zapobiegawcze. Na przełomie stycznia i lutego 1828 roku miasto zostało otoczone kordonem sanitarnym. Po odwołaniu alarmu zaraza pojawiła się jednak znowu, toteż miasto
zamknięto powtórnie w marcu 1828 roku514. Zagrożenie wybuchem pomoru bydła w powiecie rybnickim utrzymywało się aż do wiosny 1830 roku515.
Na początku lat 30. środkowo-wschodnią Europę zaatakowała fala przyniesionej ze wschodu epidemii cholery, która dotarła również na Górny
Śląsk w 1831 roku516. W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej szczególnie niebezpiecznej choroby podjęto liczne środki zaradcze. W kwietniu,

Przykładowo, w 1842 roku szczepienie w Żorach odbyło się dla następujących
okolicznych miejscowości: Baranowice, Brodek, Folwarki, Kłokocin, Mathestal, Dolne i Górne Osiny, Palowice, Paulsdorf, Rogoźna, Rowień, Rój, Skrzeczkowitz Por.
„Rybniker Kreisblatt” 1842, s. 54–55.
510
Por. HMŻ, s. 152.
511
Ibidem, s. 360.
512
Carl Ignaz Lorinser, Untersuchungen über die Rinderpest, Berlin 1831, s. 256–257.
513
Ibidem, s. 259.
514
HMŻ, s. 153.
515
„Amtsblatt Oppeln“ 1830, s. 42.
516
Za przyniesienie tej choroby do Europy środkowo-wschodniej odpowiedzialne były wojska rosyjskie, użyte do tłumienia powstania listopadowego. Por. Alfred
Lattermann, Oberschlesien…, s. 233, 284.
509
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na wieść o pojawieniu się epidemii w Warszawie, władze pruskie postanowiły zamknąć granicę z Królestwem Polskim (rozlokowano na granicy wojsko) oraz zakazać odbywania jarmarków, a w miejscowościach przygranicznych (między innymi w Żorach) również cotygodniowych targów bydlęcych.
Wprowadzono także zakaz odbywania pielgrzymek i procesji kościelnych517.
W Żorach odrębnym środkiem zaradczym przeciwko cholerze było utworzenie pogranicznego posterunku sanitarnego, luzowanego co 6 dni. W mieście zakwaterowano – na początku lipca 1831 roku – pododdział wojskowy,
w którego skład wchodzili: major, adiutant, 2 oficerów, chirurg, 5 podoficerów, 12 huzarów i 101 żołnierzy518. Z początkiem lipca 1831 roku Żory zostały oddzielone sanitarnym kordonem granicznym. Specjalna komisja sanitarna sprawdzała wykonanie środków zaradczych zarządzonych przez władze.
Przy ulicach Woszczyckiej i Palowickiej ustawiono posterunki, które sprawdzały karty legitymacyjne podróżnych. W sierpniu 1831 roku władze wprowadziły całodobowe kontrole, sprawowane ochotniczo przez mieszkańców
miasta, którzy zmieniali się co 4 godziny519.
Powzięte środki sprawiły, że cholera nie poczyniła w Żorach i w całym powiecie rybnickim większych szkód520. W mieście i w powiecie nie było ofiar
śmiertelnych521, choć w skali całego Górnego Śląska odnotowano 4 928 zaNad wykonaniem tego zarządzenia miały czuwać w Żorach władze miejskie.
Por. „Amtsblatt Oppeln” 1831, s. 172; Marek Paweł Czapliński, Epidemie cholery…,
s. 120. O ograniczeniu ruchu granicznego por. „Amtsblatt Oppeln“ 1831, s. 119–
120, 127–134, 145–147. Na łamach opolskiego dziennika urzędowego publikowano
również polskojęzyczne wskazówki dotyczące postępowania w przypadku cholery,
na przykład w maju 1831 roku została opublikowana Nauka do utrzymania zdrowia
i do oddalenia choroby cholera morbus zwaney, gdyby się do nas wkraść miała.
518
Oddział funkcjonował do 28 lipca 1831 roku, potem przeniesiono go do Pszczyny. Por. HMŻ, s. 159.
519
APKat., OR, AM Żory, sygn. 106, Komisja sanitarna do zapobieżenia cholerze
w Żorach do magistratu miasta Żory z 17 sierpnia 1831 r., pgr. 74–78; Marek Paweł
Czapliński, Epidemie cholery…, s. 132.
520
Johann Gotfried Hoffmann, Die Wirkungen der asiatischen Cholera im preussichen
Staate während des Jahres 1831. Nach den bei dem statistischen Büreau eingegangenen Nachrichten, „Historisch-philologische Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1832“, Berlin 1834, s. 70; Marek Paweł Czapliński,
Epidemie cholery…, s. 217–218.
521
W mieście Żory nie odnotowano nawet zachorowań na cholerę. Por. HMŻ,
s. 159; „Amtsblatt Oppeln“ 1831, s. 327–328.
517
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chorowań i 2 571 zgonów522. Utworzenie sanitarnego kordonu granicznego
spowodowało jednak wzrost cen zboża, a w efekcie – wystąpienie w mieście
i okolicy głodu. Landrat rybnicki dostarczył dla mieszkańców Żor 75 chlebów i cetnar soli. Odbywały się również kwesty na zakup chleba, który rozdzielano między ubogich523.
Skala nieszczęść z początku lat 30. XIX wieku była jednak nieporównywalna z klęską głodu dekadę później. W 1844 roku wybuchła najpierw zaraza
ziemniaczana, która spowodowała zniszczenie plonów ziemniaków, będących
podstawą diety miejscowej ludności. Ubodzy mieszkańcy powiatu rybnickiego zmuszeni zostali do żywienia się koniczyną, perzem, szczawiem i grzybami. Od 1846 roku rozpoczęto racjonowanie ziemniaków i zbóż524.
Znaczne pogorszenie się sytuacji w mieście przyniósł rok 1847. Wiosenna powódź wywołała kolejny nieurodzaj. Potem przyszła fala zachorowań
na czerwonkę, a na domiar złego na Górnym Śląsku w lipcu tegoż roku w powiecie pszczyńskim wybuchła epidemia tyfusu, która pochłonęła w samych
tylko Żorach setki ofiar. Zaraza najbardziej dotknęła powiaty pszczyński, rybnicki i raciborski. Przyszła na Śląsk z Galicji. Trafiła tu na doskonałe warunki do rozwoju525. Cień podejrzeń na przywleczenie choroby padł początkowo – podobnie jak w przypadku pożaru z 1807 roku – znowu na migrującą
ludność żydowską. O przywleczenie epidemii tyfusu podejrzewano handlarza żydowskiego o nazwisku Prager, pochodzącego z Wadowic w Galicji. Jak
jednak wykazało śledztwo prowadzone przez władze powiatowe, w czasie, gdy

Śmiertelność wynosiła 52,17%. Por. Marek Paweł Czapliński, Epidemie cholery..., s. 217–218. Na terenie powiatu rybnickiego, a zwłaszcza w samym Rybniku przypadki zachorowania na cholerę odnotowano powtórnie w 1836 roku. Nie ma jednak
żadnych informacji na temat zachorowań z terenu Żor. Por. Ibidem, s. 218–220.
523
HMŻ, s. 159.
524
Wielokrotnie wzrosły wówczas ceny zboża. Za worek żyta trzeba było zapłacić
w 1848 roku 13 talarów (wobec 7 talarów rok wcześniej), a za worek pszenicy – 15–18
talarów. Por. Franz Idzikowski, Geschichte der Stadt…, s. 174–175; Bogdan Cimała, Jan
Delowicz, Paweł Porwoł, Żory. Zarys dziejów…, s. 113–114. O panującej od 1844 roku
biedzie w okolicy Żor świadczy fakt zatrzymania w Rogoźnej Ursuli Wistritzki, która
z nędzy zmuszona była do kradzieży czapki i szala. Por. „Rybniker Kreisblatt” 1844,
s. 207.
525
Zarazą objęte zostało 2/3 terenu rejencji opolskiej. Por. Marek Paweł Czapliński, Epidemie cholery…, s. 59–60.
522
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Żyd Prager zachorował na tyfus, w Żorach zarażone już były całe rodziny526.
Okresem największego nasilenia się epidemii były miesiące: grudzień
1847 roku, a także styczeń i luty roku 1848 roku527. Jak donosił przebywający na początku 1848 roku w Żorach berliński lekarz Rudolf Virchow, oba
miejskie szpitale były przepełnione chorymi i umierającymi528. Na łamach
wrocławskiej „Schlesische Zeitung” pisano, że w Żorach w 1848 roku śmiertelność, pomimo chwilowego zastoju epidemii w lutym tego roku529, była tak
wielka, że zabrakło desek na trumny. Często zatem zdarzał się pochówek 2
zmarłych w jednej trumnie albo 6–7 osób w jednym grobie bez trumien. Na
żorskim rynku ulokowano tymczasowo – obok ratusza miejskiego – prowizoryczną fabrykę trumien530. W okresie epidemii tyfusu stojący tymczasowo
na czele magistratu żorskiego von Woisky zabiegał o przeniesienie cmentarza
na większy teren, do czego nie doszło tylko z powodu braku ugody z miejscowym proboszczem531. W powiecie rybnickim sytuacja była tak zła, że nieraz
zdarzały się zgony na tyfus całych rodzin532. Szeroko opisywany był przypadek archiprezbitera z Żor, który udzielając umierającym sakramentu cho-

Rudolf Virchow, Mittheilungen über die in Oberschlesien herrschenden TyphusEpidemie…, s. 118.
527
Por. Felix von Bärensprung, Der Typhus in Oberschlesien im Jahre 1848, [in:] „Archiv für die gesamte Medicin“, Hrsg. von Dr. Heinrich Haeser, Bd. 10, Jena 1849,
s. 452. Zostało to spowodowane głodem, którego przyczyną z kolei było zniszczenie
plonów przez ulewne deszcze latem zeszłego roku. Panował tak wielki głód, że w jednej z pobliskich miejscowości zanotowano przypadek otrucia przez matkę dzieci, aby
nie umarły z głodu. Por. Alfons Mrowiec, Szkice z nowszych dziejów Ziemi Rybnickiej…,
s. 21–22; Bogdan Cimała, Jan Delowicz, Paweł Porwoł, Żory. Zarys dziejów…, s. 114.
528
Rudolf Virchow, Mittheilungen über die in Oberschlesien herrschenden Typhus-Epidemie…, s. 257.
529
Por. Die Hungerpest in Oberschlesien. Beleuchtung oberschlesischer und preußischer
Zustände, Mannheim 1848, s. 72–73.
530
„Schlesische Zeitung”, 3.02.1848. O braku drewna na trumny wspomina
również anonimowy autor: Die Hungerpest in Oberschlesien…, s. 10–11.
531
Rudolf Virchow, Mittheilungen über die in Oberschlesien herrschenden TyphusEpidemie…, s. 15.
532
Franz Idzikowski, Geschichte der Stadt…, s. 174–175. Rudolf Virchow opisuje
z kolei, że w szczycie epidemii tyfusu nie wszystkie zgony były rejestrowane przez
księży. Por. Rudolf Virchow, Mittheilungen über die in Oberschlesien herrschenden TyphusEpidemie…, s. 87.
526
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rych, sam zachorował na tyfus i po 4 dniach zmarł533.
Bardziej majętni mieszkańcy Żor, niezależnie od konfesji, pospieszyli
z pomocą finansową najuboższym. Na przykład Löbel Freund z Folwarków
ofiarował 20 talarów dla biednej ludności chrześcijańskiej i żydowskiej,
a miastu udzielił na ten cel pożyczki w wysokości 1 000 talarów. W okresie największego natężenia epidemii, w lutym 1847 roku, działał w mieście
komitet pomocy. Jego działalność polegała na kupowaniu ze składek mieszkańców żywności, którą rozdzielano pomiędzy głodujących534. Ponadto 230
rolnikom rozdano wówczas do zasadzenia ziemniaki, a mieszczanom, którzy nie posiadali pól uprawnych, pożyczono pieniądze w gotówce. Kwotę
600 talarów przeznaczono na utworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych535.
Jak skarżono się potem, nie można było liczyć na znaczącą pomoc ze strony władz miejskich i administracji królewskiej.
Epidemia tyfusu zebrała w Żorach śmiertelne żniwo. W 1847 roku zmarły w jej skutek 504 osoby, a w 1848 roku – 374536. O skali wyludnienia miasta świadczy fakt, że w ciągu 6 lat liczba ludności Żor zmniejszyła się o 1/4
– z 4 044 w 1843 roku do 3 064 w 1848 roku. Liczba ludności z 1843 roku
została osiągnięta dopiero 37 lat później537.
Epidemia tyfusu oraz postępująca w ślad za nią w latach 40. XIX wieku
pauperyzacja zarówno ludności miejskiej, jak i wiejskiej, a także nieuregulowanie do końca przez reformy Steina – Hardenberga ważnych kwestii społeczno-gospodarczych, takich jak prawo ludności chłopskiej do ziemi, stwo-

Ibidem, s. 117.
Podobny komitet Löbel Freund zorganizował w 1849 roku.
535
Alfons Mrowiec, Szkice z nowszych dziejów Ziemi Rybnickiej…, s. 21–22.
536
Te dane dotyczą jedynie chorych wyznania katolickiego. Brak informacji
na temat ofiar wśród wyznawców innych wyznań. Por. Bogdan Cimała, Jan Delowicz,
Paweł Porwoł, Żory. Zarys dziejów…, s. 114; Alfons Mrowiec, Szkice z nowszych dziejów
Ziemi Rybnickiej…, s. 21–22. Weltzel zaznacza, że liczby te nie są dokładne, „bo wielu
zgonów nie zgłoszono i nie odnotowano”. Zdarzało się, że zwłoki ludzkie były nocami podrzucane na cmentarz. Por. HMŻ, s. 167.
537
Por. Bogdan Cimała, Jan Delowicz, Paweł Porwoł, Żory. Zarys dziejów…, s. 114.
W skali rejencji na tyfus zachorowało około 80 tys. osób; aż 16 tys. z nich zmarło. Por.
Marek Paweł Czapliński, Epidemie cholery…, s. 60. Nie ma natomiast szczegółowych
danych o ofiarach epidemii z powiatu rybnickiego. Świadczy to o panującym wówczas
totalnym chaosie. Por. Franz Idzikowski, Geschichte der Stadt…, s. 175; Felix von Bärensprung, Der Typhus…, s. 452.
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534

168   |

rzyły sprzyjające podstawy pod nastroje rewolucyjne we wschodnich prowincjach pruskich w połowie stulecia.

Wiosna Ludów w Żorach
Jedną z przyczyn wybuchu ogólnoeuropejskiej rewolucji w 1848 roku,
która objęła również Prusy, Śląsk i Żory, był właśnie nieurodzaj, a w konsekwencji – głód, a także gwałtowny wzrost cen żywności oraz bezrobocie. Ponieważ brakowało nawet ziemniaków, zaczęto żywić się produktami częściowo zepsutymi, co z kolei rzutowało na zwiększoną zachorowalność ludności.
Innym czynnikiem, który przyczynił się do wzrostu nędzy, a tym samym
niezadowolenia społecznego, było utrzymywanie się epidemii tyfusu plamistego538. Problem epidemii był tak wielki, że landrat powiatu toszecko-gliwickiego, hrabia von Strachwitz, za pośrednictwem prasy – „Der Oberschlesische Wanderer” – pisał na początku lutego 1848 roku:
„Ciężka sytuacja w powiecie rybnickim i pszczyńskim, gdzie panuje tyfus,
gdzie zaraza i nędza dotknęły znaczną liczbę osób, a jeszcze większa ich liczba
jest wydana na łup głodu i chorób, osiągnęła już takie rozmiary, że dla przezwyciężenia zwykłe środki nie wystarczają”539.
Bezsilny von Strachwitz był zmuszony prosić mieszkańców powiatu o dary
materialne na rzecz poszkodowanych, nie mogąc ze środków państwowych
udzielić im wystarczającej pomocy.
Wiosna Ludów w prowincji śląskiej rozpoczęła się od manifestacji ludności
we Wrocławiu w marcu 1848 roku. Protesty spowodowały zmiany personalne w najwyższych kręgach władzy oraz przejęcie kontroli nad miastem przez

Na wsiach powiatu rybnickiego i pszczyńskiego zmarła na tę chorobę połowa
zarażonych osób. Historia Śląska, red. Marek Czapliński…, s. 279.
539
„Der Nothstand im Rybniker und Plesser Kreise, woselbst der Typhus in
furchtbarer Verbreitung herrscht, wo Seuche und Elend schon eine große Zahl von
Menschen hingerafft haben, und eine noch weit zahlreichere Menge dem Schrecken
des Hungers und der Krankheit Preis gegeben ist, hat einen Umfang erlangt, zu dessen
Verringerung gewöhnliche Mittel nicht ausreichen“. Cyt. za: „Der Oberschlesische
Wanderer“ 1848, Nr. 6, s. 25. W pomoc poszkodowanym zaangażowały się charytatywnie między innymi kobiety z Gliwic. „Der Oberschlesische Wanderer” 1848, Nr. 11,
s. 53.
538
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tzw. Komitet Bezpieczeństwa540. Gdy władze pruskie nie spełniały wysuwanych żądań, nie zapewniały ludziom pracy, nie podwyższały zarobków oraz
nie polepszały warunków życia niższych warstw społecznych, wówczas na terenie całej prowincji zaczęło rosnąć wzburzenie społeczne. Także w powiecie rybnickim chłopi zaczęli organizować zgromadzenia i formułować skargi oraz zażalenia, głównie ekonomiczne541. W okręgu przemysłowym zdarzały się również przypadki napadania na sklepy i domy handlarzy przez pozbawionych pracy robotników542. O zachowanie spokoju prosił pod koniec marca 1848 roku – w specjalnej odezwie wydanej w języku polskim (!) – odwołany wkrótce nadprezydent prowincji śląskiej hrabia York von Wartenburg543.
Ze względu na straty spowodowane przez niewygasłą jeszcze w powiatach rybnickim i pszczyńskim epidemię tyfusu na terenach tych w marcu
1848 roku nie dochodziło do masowych wystąpień ludności. Panujący strach
i obawa przed rewolucją sprawiły jednak, że samorząd miejski w Żorach dostał od rejencji opolskiej polecenie utworzenia Straży Obywatelskiej (Bürgerwehr)544. Obawy miejskich władz samorządowych były podsycane przez pojawienie się ulotek rozpowszechnianych przez nieznanych sprawców, mających sprowokować niepokoje społeczne. Magistrat i członkowie rady miejskiej postanowili na zebraniu władz miejskich, zorganizowanym 25 marca,
utworzyć Związek do spraw Bezpieczeństwa (Sicherheitsverein), składający się
Ustąpił wrocławski prezydent policji, a nadprezydent prowincji śląskiej uciekł.
Aby załagodzić nastroje społeczne, szybko powołano na urząd nadprezydenta Śląska
w miejsce hrabiego Yorka von Wartenburga liberalnego burmistrza Wrocławia Juliusa
Pindera. Por. „Amtsblatt Oppeln“ 1848, s. 67.
541
Na początku Wiosny Ludów sporadycznie dochodziło również do wystąpień
antyfeudalnych przeciwko panom i do odmowy płacenia podatków (np. w Pszowie).
Por. Kazimierz Popiołek, Polska Wiosna Ludów na Górnym Śląsku, Poznań–Wrocław
1948, s. 10–13.
542
Do podobnego zajścia doszło między innymi w Mikołowie. Por. Ibidem, s. 13–
14. Powiat rybnicki natomiast ominęły podobne wystąpienia. Por. Franz Idzikowski,
Geschichte der Stadt…, s. 175–176.
543
„Amtsblatt Oppeln“ 1848, s. 75.
544
Stenographische Berichte über die Verhandlungen der zur Vereinbarung der preußischen
Staats-Verfassung berufenen Versammlung. Zweiter Band. Neununddreißigste bis zweiundsiebzigste
Sitzung, vom 15. August bis 11. Oktober 1848, s. 1144. O organizacji straży obywatelskiej
w rejencji opolskiej por. „Amtsblatt Oppeln” 1848, s. 293. Rejencja opolska postanowiła
również zmobilizować Landwehrę w sile około 1 400 ludzi. Por. Alfred Lattermann,
Oberschlesien…, s. 254; Kazimierz Popiołek, Polska Wiosna Ludów…, 15–16.
540
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z 200 mężczyzn. Na jego czele stanął były burmistrz von Pelchrzim. Związek – utworzony również na polecenie rejencji opolskiej – stanowił obywatelski organ bezpieczeństwa. Zorganizowane w ten sposób oddziały porządkowe wypełniły zadania pomocnicze u boku żandarmerii. Były to dwa 20-osobowe oddziały (kompanie), które od marca 1848 roku pilnowały w mieście
porządku545.
Ponieważ Związek – ze względu na swój skład – nie mógł gwarantować
bezpieczeństwa w starciu z chcącymi przewrócić porządek społeczny rewolucjonistami, magistrat dążył do dodatkowego zabezpieczenia miasta przez
wojsko. Generał Friedrich Wilhelm von Brandenburg z Wrocławia sprzeciwił
się temu jednak, argumentując, iż w razie niepokojów zostaną sprowadzone
oddziały z garnizonu w Pszczynie. W Żorach panowała już wtedy atmosfera strachu przed rewolucją, a jednocześnie podekscytowanie nadchodzącymi
wyborami do pruskiego Zgromadzenia Narodowego w Berlinie oraz do ogólnoniemieckiego Zgromadzenia Narodowego we Frankfurcie (tzw. parlamentu frankfurckiego)546. Na początku maja – w czasie wyborów – doszło w Żorach do starć ulicznych. Magistrat tak się przestraszył, że ponownie wysłał
do dowództwa wojskowego we Wrocławiu prośbę, tym razem o dozbrojenie
miejskich oddziałów w karabiny i lance. Burmistrz miasta Lipinski, nie czekając na decyzję władz wojskowych, osobiście dostarczył 6 maja z Koźla żądaną broń i amunicję. Tymczasem jednak rozruchy wygasły547.
Dwoma oddziałami dowodzili von Woiski i Reisner. Ks. Weltzel wymienia
również dowódców obu kompanii. Byli to: asesor Heimbrod, sędzia miejski Kynast,
farbiarz sukna Valentin Scholz, gospodarz Stefke (I Kompania), Moritz Katschinsky,
Franz Kolibai, kancelista Christian Fey i Josef Pillar (II Kompania). Por. HMŻ, s. 166.
Związek Samoobrony został zastąpiony w październiku 1848 roku Strażą Obywatelską
(Bürgerwehr) podporządkowaną bezpośrednio Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (Innenministerium). Por. Kazimierz Popiołek, Polska Wiosna Ludów…, s. 54.
546
Wybory zaplanowane zostały na 1 i 8 maja (były dwustopniowe). Por. „Amtsblatt Oppeln” 1848, s. 67–75. Prowincja śląska miała prawo wyboru 39 kandydatów
do Zgromadzenia Narodowego w Berlinie, więc jej teren podzielono na 39 okręgów.
Jeden z okręgów obejmował powiat rybnicki i część raciborskiego. Do tego okręgu
należały Żory. Głosowanie odbywało się w Rybniku. Por. „Amtsblatt Oppeln“ 1848,
s. 111–119.
547
Bogdan Cimała, Jan Delowicz, Paweł Porwoł, Żory. Zarys dziejów…, s. 117–119;
Alfons Mrowiec, Szkice z nowszych dziejów Ziemi Rybnickiej…, s. 32. Do rozruchów
dochodziło również w innych miastach, między innymi w Gliwicach. Miały one charakter antysemicki. Por. „Der Oberschlesische Wanderer”, 9.05.1848, s. 93–96.
545
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Wybory do Zgromadzenia Narodowego w Berlinie przebiegały w całej
rejencji według podziałów stanowych548. W dwustopniowym głosowaniu
w większości gmin wybierano na posłów chłopów i księży. Z powiatu rybnickiego deputowanym do Zgromadzenia Narodowego został chłop Franz Rybnicki z Radoszów Dolnych, który jednak po kilku miesiącach musiał złożyć
mandat z powodu choroby549.
Wybory do parlamentu frankfurckiego miały uregulować sprawę zjednoczenia Niemiec, mimo to nie przyciągnęły większej uwagi niższych warstw
społecznych. Na posłów w całej rejencji wybierano głównie przedstawicieli
niemieckiego mieszczaństwa. W powiecie rybnickim wybrano pochodzącego
z Żor asesora sądowego Theodora Heimbroda550.
W Zgromadzeniu Narodowym w Berlinie polscy posłowie nie odegrali
większej roli ze względu na słabą znajomość języka niemieckiego i brak doświadczenia politycznego. Weszli oni w skład lewicy Zgromadzenia. Wraz
z nią oddawali głosy między innymi za zniesieniem stanu szlacheckiego,
wszelkich tytułów i odznaczeń, za natychmiastowym wstrzymaniem obowiązku uiszczania świadczeń chłopskich na rzecz panów, za zniesieniem kary
śmierci oraz przeciwko działaniom wojskowym rządu zmierzającego do ograniczenia swobody obrad Zgromadzenia551. W Zgromadzeniu Narodowym
składano liczne petycje dotyczące spraw społeczno-gospodarczych, między
innymi Żor. Na przykład 7 lipca 1848 roku żorscy sukiennicy i tkacze wystąpili z petycją o polepszenie ich warunków życia poprzez ograniczenie wolności wykonywania zawodu przez ludzi spoza cechów552. Natomiast na zebra-

Alfred Lattermann, Oberschlesien…, s. 248.
Franz Rybnicki urodził się 6 września 1815 roku, a zmarł 17 kwietnia 1854
roku. Był sołtysem (Scholze) i ławnikiem (Ortserheber). Z powodu gruźlicy musiał szybko zrezygnować z zasiadania w Zgromadzeniu Narodowym. Por. Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung, Bd. 46, Bonn 2004, s. 88; Kazimierz Popiołek, Polska Wiosna
Ludów…, s. 25, przypis 60. Przez kronikarza Rybnika został określony jako „bardzo
rozsądny człowiek, który bardzo dobrze pojmował kłopotliwość swojego wyboru
i po wielu namowach udał się do Berlina”. Cyt. za: Franz Idzikowski, Geschichte der
Stadt…, s. 176. Na miejsce Franza Rybnickiego wybrano lekarza z Rybnika Habera.
550
Verzeichnis der Abgeordneten zur ersten deutschen Reichsversammlung in Frankfurt am
Main, Frankfurt am Main 1848, s. 14. Ogółem w prowincji śląskiej wybrano 37 posłów.
Ibidem, s. 40.
551
Kazimierz Popiołek, Polska Wiosna Ludów…, s. 28–30.
552
Verhandlungen der Versammlung zur Vereinbarung der Preußischen Staats-Verfassung,
548
549
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niu 14 września 1848 roku straż obywatelska w Żorach przystąpiła również
do petycji potępiającej wydarzenia świdnickie553. Te supliki nie wzbudzały
jednak większego odzewu ze strony pruskich władz.
Najbardziej czynnym polskim posłem w Zgromadzeniu Narodowym
w Berlinie był ks. Józef Szafranek z Bytomia. Zasłynął on tym, że 21 lipca
1848 roku, opierając się na uchwale zgromadzenia frankfurckiego, gwarantującego prawo do swobodnego rozwoju w Niemczech narodom nieniemieckim, domagał się dla ludności górnośląskiej wprowadzenia języka polskiego
na równi z językiem niemieckim w urzędach, sądach i wszelkiego rodzaju zarządzeniach, rozporządzeniach i pozwach. Postulował delegowanie na tereny,
gdzie dominowała ludność polskojęzyczna, urzędników znających ten język,
wprowadzenie nauki języka polskiego w szkołach średnich, na uniwersytecie
we Wrocławiu i w seminariach nauczycielskich oraz wprowadzania języka
polskiego jako języka nauczania w szkołach powszechnych i w nauce religii.
Dnia 24 sierpnia ks. J. Szafranek ponownie żądał uchwalenia swojego wniosku w sprawie języka polskiego, przedkładając petycję w tej sprawie podpisaną przez 200 gmin Górnego Śląska, między innymi przez miasto Żory. Jego
zabiegi nie znajdowały powszechnego zrozumienia, nawet wśród polskich
posłów z Wielkopolski, widzących Górny Śląsk jako część Prus554.
Choć postulaty językowe ks. J. Szafranka wygłaszane w Zgromadzeniu
Narodowym w Berlinie nie zostały zrealizowane, to w okresie Wiosny Ludów
nastąpił rozwój prasy polskojęzycznej („Dziennik Górnoszląski”) oraz organizacji mających na celu zmianę życia społecznego poprzez wprowadzenie doń
języka polskiego, którego używała przeważająca liczba ludności. Głównym
ośrodkiem ruchu polskiego był Bytom, gdzie powstawały liczne towarzystwa
(Klub Narodowy, Towarzystwo Pracujących dla Oświaty Ludu Górnośląskiego, czytelnie polskich książek, Polskie Towarzystwo Katolickie). W różnych
miejscowościach, między innymi w Rybniku, wzorem Bytomia zaczęły powstawać czytelnie dla ludności wiejskiej. Echem tych działań w okresie WioErster Band enthaltend die Sitzungen 1. bis 39., Berlin 1848, s. 399.
553
W Świdnicy wojsko 31 lipca 1848 roku prowokacyjnie otworzyło ogień
do zgromadzonych na ulicach ludzi, zabijając 14, a raniąc kilkadziesiąt osób. Wydarzenia świdnickie uważane były za moment przesilenia rewolucji na Śląsku i w Prusach.
Stenographische Berichte über die Verhandlungen der zur Vereinbarung der preußischen Staats-Verfassung berufenen Versammlung. Zweiter Band. Neununddreißigste bis zweiundsiebzigste Sitzung,
vom 15. August bis 11. Oktober 1848, s. 1144.
554
Kazimierz Popiołek, Polska Wiosna Ludów…, s. 32–36.
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sny Ludów było wprowadzenie parę lat później do szkolnictwa elementarnego języka polskiego za sprawą radcy szkolnego rejencji opolskiej, ks. Bernarda
Bogedaina.
Na Górnym Śląsku najważniejsza do uregulowania była wówczas kwestia zniesienia pańszczyzny. Przez całe lato 1848 roku w rejencji opolskiej dochodziło do zamieszek we wsiach powiatu raciborskiego, oleskiego, prudnickiego, kozielskiego, niemodlińskiego i pszczyńskiego. Aktywnie działało tzw. Stowarzyszenie Włościańskie (Rustikalverein) utworzone w sierpniu
1848 roku na Dolnym Śląsku, a założone między innymi na terenie Radoszów, skąd pochodził poseł Franz Rybnicki555. Chłopi szczególnie często odmawiali panom prawa polowania na swoim gruncie, co usankcjonowało
Zgromadzenie w Berlinie na początku października 1848 roku556. Uspokojenie nastrojów na wsi przyniosło ogłoszenie 20 grudnia 1848 roku zarządzenia
przyznającego chłopom prawo do wykupu z wszystkich obciążeń.
W listopadzie 1848 roku wybuchł konflikt pomiędzy królem pruskim,
któremu Zgromadzenie Narodowe odebrało część uprawnień, a samym
Zgromadzeniem. Król 8 listopada 1848 roku zawiesił obrady Zgromadzenia,
a następnie 27 listopada przeniósł jego obrady do Brandenburga. Niektórzy
posłowie557 zbojkotowali to zarządzenie i dalej odbywali – nielegalne z punktu widzenia prawa – obrady w Berlinie. Dnia 4 grudnia tegoż roku król
rozwiązał więc Zgromadzenie Narodowe w Berlinie, a 6 grudnia oktrojował
konstytucję. Już po zawieszeniu obrad zradykalizowani członkowie pruskiego parlamentu zaczęli wzywać do niepłacenia podatków. Akcja ta odniosła
niemały sukces na Górnym Śląsku, również w Żorach, gdzie miejscowa lewicowa organizacja polityczna – Klub Demokratyczny – wysłała deputację
do powiatowej Izby Skarbowej w celu uzyskania zgody na nieodprowadzanie
podatków558.
Ibidem, s. 50. W opozycji do lewicowego Śląskiego Stowarzyszenia Włościańskiego broniącego interesów ludności wiejskiej szlachta w obawie przed radykalną ludnością chłopską zaczęła się gromadzić w Związku Ochrony Własności Ziemskiej. Por.
Historia Śląska, red. Marek Czapliński…, s. 283.
556
Jednym z ostatnich aktów Wiosny Ludów na Śląsku były walki na ulicach
Wrocławia od 6 do 9 maja 1849 roku. Por. Ibidem, s. 283.
557
Głównie posłowie lewicy, w tym poseł Haber z Rybnika. Por. Kazimierz
Popiołek, Polska Wiosna Ludów…, s. 34–35.
558
Podatki miały przestać być płacone ze względu na trudną sytuację gospodarczą w powiecie. Por. HMŻ, s. 168; Kazimierz Popiołek, Polska Wiosna Ludów…, s. 56.
555
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Wiosną 1849 roku Żorami wstrząsnęły kolejne niepokoje społeczne, spowodowane przez decyzję właścicieli ziemskich o eksporcie pszenicy do Austrii. Biedota miejska gwałtownie przeciwko temu protestowała, obawiając
się spekulacji cenami zboża. Dnia 17 maja 1849 roku doszło do zamieszek
ulicznych. W celu ich stłumienia wezwano 23. pułk piechoty z Nysy. Kolejne niepokoje społeczne, tym razem pozostające w związku z nieuregulowaną do końca kwestią istnienia ciężarów chłopskich, wystąpiły jesienią 1849
roku. W listopadzie tegoż roku chłopi z Żor i okolicy masowo zaprzestali
odrabiania pańszczyzny i odmówili zapłaty ekwiwalentu pieniężnego właścicielom ziemskim za poniesione straty. Ugięli się dopiero po walkach z żandarmerią, egzekwującą siłą należne pieniądze za niezapłacenie pańszczyzny559.
Na łamach „Breslauer Zeitung” z 30 listopada 1849 roku pisano:
„Do czego to [niepokoje społeczne w okresie Wiosny Ludów – J.G.] doprowadzi? Z jednej strony do całkowitego upadku naszych, w większości już
i tak podupadłych dworów. Jeszcze bardziej rujnujące będą tego rodzaju postępowania dla ludu. W większości nie jest on z gruntu zły, a jedynie omotany
siecią cudzych win i błędów. Tymczasem państwo ukarało go długotrwałym
aresztem, w czasie którego rodziny ich upadną do rzędu proletariuszy”560.
Konsekwencje Wiosny Ludów na Śląsku były doniosłe. Zakończono
proces uwłaszczenia chłopów poprzez wydanie ustawy 2 marca 1850 roku,
dzięki której została za odszkodowaniem zlikwidowana pańszczyzna i inne
świadczenia feudalne561. Przy tej okazji likwidacji uległ również relikt, jakim
było sądownictwo patrymonialne. Zniesiono ponadto obowiązek pilnowania zabudowań pańskich przez chłopów. Utrzymano natomiast uzależnienie
w pracy chłopów od szlachty, choć za robotę w folwarku otrzymywano już
wynagrodzenie. W miejsce zlikwidowanych sądów patrymonialnych oraz
miejskich utworzono „większe sądy” oraz komisje sądowe z jednym sędzią562.
Regułą w pierwszej połowie XIX wieku było słabe uczestnictwo ludnoPor. Bogdan Cimała, Jan Delowicz, Paweł Porwoł, Żory. Zarys dziejów…,
s. 119; Alfons Mrowiec, Szkice z nowszych dziejów Ziemi Rybnickiej…, s. 33.
560
Cyt. za: „Breslauer Zeitung”, 30.11.1849; Śląsk w pierwszej połowie XIX wieku,
t. 2: Śląsk w latach 1848–1850. Wybór źródeł, oprac. Wacław Długoborski, Kazimierz
Popiołek, Wrocław 1957, s. 217.
561
Chłopi w pewien sposób byli dalej zależni od panów feudalnych, ponieważ ci
ostatni stali się ich pracodawcami płacącymi im wynagrodzenia. Por. Historia Śląska, red.
Marek Czapliński…, s. 283; Historia Śląska, red. Stanisław Michalkiewicz…, t. 2, s. 136.
562
HMŻ, s. 167.
559
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ści miejskiej w rozwoju ruchu polskiego na Górnym Śląsku, co oddaje również przykład Żor. Oprócz podpisania przez przedstawicieli miasta petycji
do Zgromadzenia Narodowego w sprawie języka polskiego nie zanotowano
żadnej innej działalności na tym polu. W obliczu trwającego kilka lat ciężkiego kryzysu ekonomicznego i wyniszczającej epidemii tyfusu żorzanie – jak
pisze ks. Weltzel – nie wykazywali większej aktywności politycznej563, a jeżeli
już tak, to skupiona ona była na realizacji postulatów społeczno-gospodarczych, takich jak uregulowanie uwłaszczenia chłopów czy obrona znaczenia ekonomicznego cechów, co potwierdza ogólny raport rejencji opolskiej
z września 1848 roku564.
Sytuacja polityczna zaczęła się normalizować w 1850 roku. Przyjęcie
konstytucji pruskiej w 1850 roku zakończyło proces przekształceń ustrojowych monarchii, rozpoczęty jeszcze w 1807 roku. Państwo Hohenzollernów
z monarchii absolutnej przekształciło się w monarchię konstytucyjną, zdolną
do narzucenia siłą zjednoczenia wszystkich państw niemieckich.

Ibidem. W niedalekich Gliwicach na łamach prasy („Der Oberschlesische
Wanderer”) publikowano bardzo wiele tekstów politycznych mieszkańców miasta.
Listy i polemiki dotyczyły jednak w przeważającej większości kwestii politycznych,
a nie języka polskiego.
564
Rejencja raportowała, że „te zaburzenia, do których doszło na naszym terenie
administracyjnym nie należą do ruchu politycznego i mają prawie bez wyjątku na celu
przywłaszczenie [ziemi – J.G.] lub odmowę [powinności feudalnych – J.G.] w obszarze
prywatno-prawnym”. Cyt. za: Alfred Lattermann, Oberschlesien…, s. 254. W podobnym duchu wypowiadała się w okresie Wiosny Ludów na Śląsku przytaczana przez
A. Lattermanna „Schlesische Zeitung”, gdy pisała o tym, że „życzenia miejscowej
ludności wiejskiej koncentrują się na kwestiach materialnych”. Cyt. za: Ibidem, s. 250.
563
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Zmiany polityczne i administracyjne
w okresie jednoczenia Niemiec
i w II Cesarstwie Niemieckim
1850–1914
Życie polityczne
Od pruskiej monarchii konstytucyjnej do zjednoczonego państwa
niemieckiego
Żory wraz z przyjęciem konstytucji Królestwa Prus w 1850 roku wkraczały w nową epokę monarchii pruskiej. Rozpoczęła się ona po drugim – po
wojnach napoleońskich – głębokim kryzysie tego państwa w pierwszej połowie XIX wieku, którego symptomami były: klęski żywiołowe, epidemie i chaos polityczny. Monarchia konstytucyjna charakteryzowała się przede wszystkim coraz bardziej angażującym obywateli pruskich uczestnictwem w życiu
politycznym. To zjawisko, widoczne także w Żorach, nie było czymś szczególnym. Cała Europa wkraczała – co prawda nie w tym samym tempie na zachodzie i na wschodzie – w erę modernizacji, a jednocześnie narastającego nacjonalizmu. To oznaczało, że znikały stopniowo podziały stanowe, a do polityki włączały się coraz szersze kręgi społeczeństwa. Nawet jeżeli zainteresowanie wielką polityką niekiedy nadal było wśród wielu żorzan niewielkie, to
rodzące się społeczeństwo masowe, z takimi instrumentami, jak: wybory powszechne, armie z powszechnego poboru, dostęp do informacji dzięki prasie
o kilkunastotysięcznych nakładach, mobilność społeczna, wspomagana rozwojem środków komunikacji, szczególnie kolejowej, nieuchronnie wciągało
coraz szersze warstwy społeczne do aktywnego uczestnictwa w polityce.
Po zjednoczeniu pod władzą Hohenzollernów większości Niemców,
w chwili narodzin II Cesarstwa Niemieckiego w 1871 roku, nowe państwo
– rozciągające się od Renu po Brynicę, Wartę i Niemen – charakteryzowało
się zdumiewającymi kontrastami. Z jednej strony zbudowano system skraj-
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nie konserwatywny, wsparty na ustroju autorytarnej monarchii, której jednym z głównych filarów stała się armia. Z drugiej zaś strony uformowały się
– głównie dzięki mieszczaństwu i szybko rozwijającej się osobnej klasie wykwalifikowanych robotników – nowoczesne demokratyczne instytucje państwowe, zapewniające coraz lepszy system zabezpieczeń społecznych, dobrobyt szerokich kręgów społeczeństwa i możliwość szybkiego wdrażania technicznych wynalazków. W ten sposób archaiczna monarchia oparta na pruskiej tradycji nie hamowała cywilizacyjnej modernizacji Niemiec, już wkrótce
trzeciej potęgi przemysłowej na świecie, po Anglii i Stanach Zjednoczonych.
Żory –przynależne do tego państwa – stawały się, chociaż częściowo, beneficjentem rozwoju pruskiej, a przede wszystkim niemieckiej monarchii. Żorzanie ponosili jednak koszt udziału w tym rozwoju – musieli się poddać narodowej unifikacji pod nacjonalistycznymi niemieckimi hasłami.
W latach 60. XIX wieku nie widać było jeszcze drapieżnego ekspansjonistycznego i wyłączającego nacjonalizmu niemieckiego, nie brakowało za to
przejawów trwania dobrze znanej, starej pruskiej tradycji wierności domowi
panującemu. Pielęgnowanie obchodów związanych z wydarzeniami na dworze królewskim sięgało przecież epoki fryderycjańskiej. W połowie XIX wieku nie manifestowano jeszcze – później tak widocznego – triumfalizmu wywołanego zwycięskimi wojnami. Bez oporów zatem w Żorach angażowano
się w organizację uroczystości propaństwowych. Władze miasta akceptowały w pełni lojalizm państwowy i starały się odpowiadać ochoczo na polecenia
landratów, prezydentów rejencji czy też urzędników ministerialnych z Berlina.
Dzień koronacji króla Wilhelma I, 18 października 1861 roku, ks.
Weltzel opisał jako jedno ze świąt państwowych, będących w prowincji górnośląskiej ważnymi wydarzeniami lokalnymi dla wszystkich mieszkańców: „Zarząd miasta, cechy rzemieślnicze, strzelcy i inni zebrali się
w sali ratusza, a następnie udali się do swych świątyń. Nauczyciele zorganizowali święto sportu, strzelcy kurkowi – strzelanie. Wieczorem wiele domów było oświetlonych, a na niektórych wywieszono transparenty”565.
Do wojny francusko-niemieckiej w 1870 roku szczególną łączność monarchy
z jego poddanymi podkreślano, przypominając początek zerwania z tradycją
monarchii absolutystycznej i wydanie przez Fryderyka Wilhelma III odezwy
„Do mojego narodu”. Szczególnie uroczyście obchodzono 50. rocznicę tego
Augustyn Weltzel, Historia Miasta Żory na Górnym Śląsku, Żory 1888, tłum.
polskie, Żory 1997 [dalej: HMŻ], s.173.
565
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wydarzenia. Z tej okazji 17 marca 1863 roku w Żorach odbyły się okolicznościowe uroczystości połączone z nabożeństwami w miejscowych kościołach566.
W Żorach starano się także brać udział w prowincjonalnych imprezach mających na celu zamanifestowanie wierności domowi panującemu. Gdy w 1861
roku z okazji Dni Miast Śląskich we Wrocławiu postanowiono, iż na przyjazd
króla do stolicy prowincji śląskiej ze środków gmin i miast śląskich ufundowany
zostanie okręt wojenny „Schlesien”, wówczas także w Żorach urzędnicy miejscy
zebrali 20 talarów na ten szczytny – ich zdaniem – cel. Była to suma nadzwyczaj
skromna, nawet w porównaniu z kwotami zebranymi w podobnych okolicznych miejscowościach, nie zawsze bogatszych od Żor. W Raciborzu zebrano
bowiem aż 850 talarów, w Prudniku – 200 talarów, a w Koźlu – 58 talarów567.
Nie świadczy to więc raczej o wielkim entuzjazmie dla narzucanych odgórnie
przedsięwzięć, szczególnie jeżeli chodziło w nich o zbieranie pieniędzy.
Dla mieszkańców Żor przełomem w ich postrzeganiu najbliższego świata
i roli własnego monarchy stały się dopiero wojny z przełomu lat 60. i 70. XIX
wieku. Z pewnością wówczas nastąpiło wyjście poza do tej pory interesujący większość mieszkańców najbliższy obszar: miasta, powiatu, prowincji śląskiej. Prusy pod wodzą Otto von Bismarcka
konsekwentnie dążyły już wtedy do realizacji
tzw. koncepcji małoniemieckiej – zjednoczenia Niemiec pod egidą protestanckich Prus.
Pierwszym zwiastunem zerwania trwającego
prawie 50 lat pokoju i zbliżania się nowej
wojny była informacja o wybuchu konfliktu
pomiędzy Królestwem Piemontu i Sardynii
a Austrią. Po upadku nadziei na zjednoczenie
Niemiec w czasie Wiosny Ludów obudziło to
ponownie marzenia, głównie w niemieckich
kręgach liberalnych, o idei zjednoczonego
państwa niemieckiego po osłabieniu HabsWilhelm I Hohenzollern,
568
burgów
. Nawet w Żorach obserwowano
1861-1888 król Prus,
wynik rywalizacji w Lombardii, zakończony
1871-1888 cesarz niemiecki
Ibidem.
Ibidem.
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Stanisław Salmonowicz, Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, Poznań 1987,
s.410–411.
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klęską Franciszka Józefa I pod Solferino, z napięciem. Informację o możliwości zaangażowania się Prus w wojnie z Austrią, o której mówiono już
wcześniej nieoficjalnie, wydawała się potwierdzać mobilizacja w 1859 roku
armii pruskiej, co szczególnie było widać na pograniczu prusko-austriackim, nieodległym przecież od Żor. Wpłynęło to zresztą fatalnie na handel
w mieście, ponieważ Austria, a szczególnie Galicja z Krakowem, była tradycyjnym odbiorcą towarów kupowanych i sprzedawanych na miejscowych
targach bydła i koni569. Załamanie przypominało to z 1846 roku, kiedy
zlikwidowano Rzeczpospolitą Krakowską i wprowadzono cła na pruskie towary w Krakowie.
Zarówno jednak wojna na dalekim Półwyspie Apenińskim, jak i późniejszy konflikt z Danią, w której Prusy wzięły już bezpośrednio udział, mimo
wszystko toczyły się na tyle daleko, że nic nie zapowiadało jeszcze, iż również
Żory wkrótce staną się miastem, w którym już niedługo sprawy wojska i żołnierzy będą w centrum zainteresowania. Prusy gotowały się bowiem do realizacji celu wyznaczonego w 1862 roku przez premiera Bismarcka – zjednoczenia Niemiec pod berłem Hohenzollernów. Późniejszy „żelazny kanclerz”
zamierzał to zrealizować w nowy sposób, kierując się w polityce zagranicznej nie wartościami i symbolami, ale realizmem (Realpolitik). Zerwał z romantycznymi ideami swoich poprzedników z początku wieku.W realizacji
do celu nie kierował się ideologią, ale starał się elastycznie reagować na aktualny układ sił w Europie570. Do realizacji zadania niezbędne było – jak sto lat
wcześniej Fryderykowi II, do którego Bismarck lubił nawiązywać – sprawne
narzędzie w postaci silnej armii. Oznaczało to narastanie wpływów wojskowych w Prusach. Najpierw wdrażano reformę wojskową, której autorem był
feldmarszałek Helmuth von Moltke (Starszy).Potem tę nową armię – mającą być filarem stabilizacji państwa – wykorzystywano w kolejnych, nie tylko
zwycięskich, kampaniach. Jej wpływ na życie cywilne wzrastał, a w czasach
Wilhelma II stało się już powszechnym zjawiskiem.
Przygotowania do wojen miały charakter nie tylko czysto militarny, ale
w dobie starającej się kontrolować wszystko biurokracji zaczynały nadawać
ton działaniom administracji państwowej i samorządowej. W 1862 roku prezydent rejencji opolskiej nakazał władzom Żor będących miastem garnizonoHMŻ, s.172.
Christopher Clark, Preuβen. Aufstieg und Niedergang 1600–1947, München 2008,
s. 592 i n.
569
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wym dokonać opisu wszystkich budynków, biorąc pod uwagę ich znaczenie
militarne. W ten sposób miasto, które w przypadku wojny nie miało większego znaczenia, nie było przecież twierdzą i nie kwaterowały w nim wielkie
oddziały, potraktowano jako jeden z elementów pruskiej struktury wojennej. W sporządzonym wówczas opisie podsumowano, że w Żorach znajduje się: 46 budynków murowanych dwupiętrowych, 159 murowanych budynków jednopiętrowych oraz nadal – mimo zaleceń o wznoszeniu w miastach
wyłącznie budynków murowanych – 60 mieszkalnych budynków drewnianych. Skrzętnie przeliczono również możliwości kwaterunku koni, nadal tak
ważnych w armii pruskiej, nie tylko dla kawalerii, ale także jako podstawowa
siła pociągowa. Za przystosowane do rozlokowania koni wojskowych uznano tylko 9 stajni, ale ponadto wskazano jeszcze 82 mniejsze stajnie, choć nie
miały one – według autorów opisu – wystarczającego wyposażenia i musiałyby zostać specjalnie dostosowane do potrzeb wojskowych. Przewidywano także możliwość rozlokowania w mieście sztabów wojskowych w zależności od
wielkości jednostek przebywających w pobliżu. Tylko jeden gmach miejski
w Żorach, zapewne ratusz, zakwalifikowano jako właściwy do umieszczenia
w nim „większego sztabu” (korpusu, brygady, dywizji), jeden budynek uznano za spełniający kryteria ulokowania w nim „mniejszego sztabu” (pułku).
Wszystkie domy prywatne były przystosowane – zdaniem twórców raportu – do zakwaterowania żołnierzy. Pisano o możliwości wykorzystania w tym
celu aż 800 budynków i zabudowań gospodarczych571.
Konflikt z Austrią w 1866 roku był pierwszą z wojen pruskich w latach
60., którą żorzanie obserwowali z bliska. Dnia18 czerwca król pruski Wilhelm I wydał manifest do narodu, wzywający do walki z habsburską monarchią. Siły pruskie podzielone zostały na dwie armie. Zadaniem pierwszej armii
(silniejszej) było zatrzymanie maszerujących na Prusy oddziałów austriackich.
Z kolei druga armia miała albo wesprzeć siły pruskie na Śląsku w razie ataku
na granicę (przewidywano wówczas koncentrację koło Nysy), albo – jak się
ostatecznie stało – ruszyć do ofensywy i idąc przez Kłodzko, połączyć się
z pierwszą armią w Czechach. Ponieważ nie doszło do ataku na Górny Śląsk,
stacjonujące na nim siły VI Korpusu Armijnego (VI. Armee Korps) dołączono do drugiej armii. Tylko część oddziałów rozlokowano na przełęczach
571

Archiwum Państwowe w Katowicach [dalej: APKat.], Oddział Racibórz [dalej:
OR], Akta miasta Żory [dalej: AM Żory], sygn. 177, Nachweisung über die Belegungsfähigkeit der benannten Ortschaften des Rybniker Kreises [1862].
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sudeckich z oddzielnym sztabem w Srebrnej Górze. Rozstrzygnięcie nastąpiło
3 lipca 1866 roku w bitwie pod Sadową (Hradec Kralove / Königgrätz), która zakończyła się sukcesem pruskim. Właśnie dzięki dotarciu na pole bitwy
podążających szybkim marszem ze Śląska oddziałów drugiej armii, a w czasie
bitwy umiejętnemu wykorzystaniu przewagi technologicznej (karabiny iglicowe) feldmarszałek von Moltke zdołał pokonać austriacką armię dowodzoną
przez gen. Ludwiga von Benedeka572.
Zanim doszło do bitwy, Żory po raz pierwszy od czasów wojen napoleońskich znalazły się prawie na linii frontu. Oczekiwano bowiem możliwości
ataku wojsk austriackich od nadgranicznego Oświęcimia. Landrat rybnicki
z tego powodu wydał specjalne rozporządzenie, określające obowiązki mieszkańców powiatu w chwili mobilizacji wojennej. Przede wszystkim apelował
o zachowanie spokoju i przestrzeganie prawa. Władzom miejskim nakazywał
z całą bezwzględnością, aby zapobiegały ewentualnym szkodom i rabunkom,
likwidując wałęsające się grupy włóczęgów i dezerterów. Urzędnikom pracującym zarówno w magistratach, jak i w sądach nie wolno było opuszczać Żor,
mimo bliskości granicy. Taki zakaz dotyczył także nauczycieli i duchownych.
Landrat zadecydował, by odesłać w bezpieczne miejsce na zapleczu kasy królewskie z ich zawartością. Przestrzegał również przed jakąkolwiek współpracą
z wrogiem. Zabraniano służenia pomocą w roli przewodników, zakazywano
udzielania informacji, dostarczania żywności i furażu, chyba że następowało
to pod groźbą użycia siły. Na czas wojny władzę w bezpośredniej obecności
nieprzyjaciela przejmował dowódca VI Korpusu Armijnego, któremu landrat
rybnicki był podporządkowany.
Żory były więc przygotowywane do wojny, która mogła wybuchnąć w każdej chwili. W mieście ulokowano sztab brygady odpowiedzialnej za przesłonę znajdującej się nieopodal granicy. Dowódcą brygady był znany w powiecie rybnickim oficer pruski – hrabia Wilhelm von Stolberg-Wernigerode.
W latach 50. dowodził przez wiele lat stacjonującym w Żorach 4. Pułkiem
(brązowych) Huzarów, a potem stanął na czele nyskiej brygady kawalerii.
W 1866 roku, kiedy wybuchła wojna z Austrią, Stolberg-Wernigerode otrzymał zadanie sformowania i pokierowania 6. Brygadą Kawalerii Landwehry
(6. Landwehr-Cavalleriebrigade), której zadaniem było powstrzymanie
ewentualnego ataku wojsk austriackich na granicy z Małopolską. PrzewidyGeoffrey Parker, Historia sztuki wojennej. Od starożytności do czasów współczesnych,
Warszawa 2008, s.264–266.
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wana linia obrony miała przebiegać wzdłuż prawego brzegu Odry. Oddziały
pod dowództwem von Stolberga-Wernigerode 27 czerwca przystąpiły nawet
do ograniczonego ataku wyprzedzającego w kierunku rzeki Wisły, ale zatrzymały się pod Oświęcimiem573.
W Żorach zakwaterowano – oprócz sztabu 6. Brygady – jeszcze 2 bataliony piechoty, co obciążyło znacznie miasto kosztami kwaterunku. Gorączkowe dni z przełomu czerwca i lipca 1866 roku tak opisywał naoczny świadek wydarzeń:
„Coraz bardziej zbliżające się niebezpieczeństwo, wydarzenia wojenne
w powiecie rybnickim, w mieście oraz w okolicy, a jednocześnie pewność
co do obrony kraju na Górnym Śląsku, że siły przeciwnika nie wejdą tutaj bez energicznego oporu […], spowodowały przeświadczenie, że konieczne jest, by poczynić przygotowania dla opieki nad rannymi i chorymi, czego oczekiwały i na co czekały także władze krajowe. Zadziwiająca ze względu
na dobroczynność była tutaj [inicjatywa – R.K.] miejscowych kobiet i dziewcząt. Zdecydowano się stworzyć dla tej działalności miejscowy Związek Kobiet [Frauenverein], ale najpierw dnia następnego, to jest 15 czerwca o godz.
9.00, spróbowano [przygotować – R.K.] te panie do realizacji zadania i założenia związku. Miały spotkać się w tym celu w opróżnionej sali narad rady
miejskiej. Żory, 14 czerwca 1866. Podpisały panie: v. Brante, Centawer,
v. Ferentheil, Ferche, Fesser, Frölich, Heinrich, v. Schluterbach, Sgaslik,
v. Woiski, Tarnogrocki, panna v. Zablotzki”574.
W istocie nie tyle była to samorzutna inicjatywa, ale – jak wynika z korespondencji – swego rodzaju odpowiedź żorskiego burmistrza Tarnogrockiego (Tarnogrodzkiego) na apel landrata, by takie przedsięwzięcia inicjować. To burmistrz zaprosił na spotkanie co znaczniejsze damy, żony miejscowych notablów (wśród nich były małżonki burmistrza, pocztmistrza
Fessera i restauratora Centawra) oraz mieszkające w mieście na stałe szlachcianki. Na zapowiadanym spotkaniu wstępnym 15 czerwca ustalono, że
nad całością opieki nad chorymi żołnierzami czuwać będzie pani Frölich,

Bernhard Poten, Stolberg-Wernigerode, Wilhelm Graf zu, [in:] Allgemeine Deutsche
Biographie, hrsg. von Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften, Bd. 54 (1908), s. 564–566. http://de.wikisource.org/w/index.php?title=ADB:Stolberg-Wernigerode,_Wilhelm_Graf_zu&oldid+1697039 [data dostępu:
1.09.2012].
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ponieważ była przeszkoloną pielęgniarką. Środki finansowe, ewentualnie
potrzebne opatrunki i medykamenty zamierzano zebrać wśród obywateli
miasta, a na salę dla rannych i chorych przewidywano największą celę więzienia znajdującego się w ratuszu. Rybnicki „Kreisblatt” zamieścił informację o tej żorskiej inicjatywie:
„Wojna się zaczęła! Wojenne wydarzenia zbliżają się do nas coraz bardziej
i pożądane jest, żeby już teraz podjęte zostały przygotowania dla przyjęcia
i opieki nad chorymi i rannymi z przeznaczonych do obrony Górnego Śląska oddziałów. Na spotkaniu zwołanym w tym celu w Żorach został wybrany
zarząd [Związku Kobiet – R.K.]. Stąd usilne wezwanie do wszystkich patriotycznych serc: 1. Poprzez wpłacanie jednorazowo albo comiesięcznie – dowolnie – datków już dzisiaj zapewnić środki na szybką i energiczną pomoc
podczas przyjmowania chorych i rannych; 2. Natychmiast w chwili tworzenia lazaretów polowych albo w ich pobliżu zostaną przeprowadzone zbiórki
używanych bądź mogących być użytymi materiałów z płótna na szarpie i bandaże”575.
Wojska pruskie odniosły szybkie zwycięstwo, toteż środki finansowe ze
zbiórek pieniężnych przeprowadzonych pod koniec czerwca nie zostały ostatecznie użyte na przewidziane cele. Na granicy do dalszych walk także nie doszło i pieniądze (175 talarów) częściowo przekazano jako depozyt dla Zakonu
Maltańskiego, a większą część przeznaczono na rozdanie między rodziny żołnierzy kontuzjowanych i poległych w kampanii w Czechach576.
Już 4 lipca 1866 roku wiadomość o zwycięstwie pod Sadową dotarła dzięki telegrafowi do miasta. Mieszkańcom Żor przekazana została następująca
depesza:
„Tutejsza stacja telegraficzna otrzymała ze stacji w Raciborzu następujący
komunikat urzędowy: Przekazać waszym władzom, wczoraj Prusy odniosły
wspaniałe zwycięstwo koło Sadowej, urzędowo zobowiązać, by landraci zawiadomili o tym na ulicach, miejscowe garnizony, które mają z rozpostartymi sztandarami i z pieśnią Ehre sie Gott wznosić trzykrotny okrzyk Hurrach!
Całe miasto jest oflagowane! Hurrach”577.
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Rzeczywiście w mieście wywieszono pruskie flagi, a przed ratuszem orkiestra
odegrała hymn dziękczynny „Ciebie Boże wielbimy”. W czasie powrotu do garnizonu 2. Szwadronu Pułku Ułanów z Pszczyny jego dowódca – Hugo hrabia
von Wengiersky – otrzymał zaproszenie do Żor na śniadanie. Na ulicach miasta
ustawiono 2 bramy honorowe, domy oflagowano i obwieszono wieńcami. Powitanie nastąpiło na rynku. Ubrane na biało damy wręczyły oficerom wieńce,
a burmistrz przed ratuszem wygłosił patriotyczne przemówienie dla mieszkańców. Żołnierze jedli przy stołach przed ratuszem przy muzyce, a dla oficerów
uroczysty obiad ufundowano w hotelu Centawra. W uroczystości uczestniczyli
goście honorowi z miasta i okolicy. Szwadron mieszkańcy odprowadzili potem
do ostatniego żorskiego domu przy ul. Pszczyńskiej578.
Wydarzenia wojenne i potencjalne zagrożenie ze strony Austrii zadecydowały prawdopodobnie o powrocie na stałe do miasta wojska pruskiego. Zgodnie z zarządzeniem z 16 kwietnia 1867 roku Żory oficjalnie stały się ponownie
miastem garnizonowym. Żorzanie pamiętali, że regularne oddziały wojskowe
rozlokowane w mieście mogą być w czasie pokoju zyskowną inwestycją. Dlatego pragnąc za wszelką cenę sprowadzić żołnierzy, urządzono wcześniej dla nich
specjalną ujeżdżalnię i stajnie, a burmistrz Tarnogrocki opuścił dom miejski,
w którym do tej pory mieszkał, by można było w nim urządzić koszary. Tereny wału miejskiego częściowo przeznaczono na plac ćwiczeń. Umożliwiło to
przyjęcie – po wyrażeniu zgody przez radę miejską – 5. Szwadronu Śląskiego
Pułku Ułanów nr 2 (Schlesisches Ulanen-Regiment von Katzler Nr. 2). Był
to znany pułk należący do jednej z dwóch brygad śląskiej kawalerii – 44. Brygady Kawalerii z Gliwic. Szwadrony pułku stacjonowały w Gliwicach (sztab)
i w Pszczynie (od 1819 roku). „Katzlerowcy” należeli do jednych z najstarszych i najbardziej zasłużonych regimentów wśród jednostek górnośląskich.
Pułk powstał już w 1745 roku. W czasie wojen napoleońskich walczył między
innymi w bitwach pod Dreznem i Lipskiem, potem brał udział w zajmowaniu Erfurtu, Luksemburga, a po kampanii wiosennej 30 marca 1814 roku
wkroczył do Paryża. W 1815 roku, podczas „100 dni Napoleona I”, pułk walczył jeszcze w bitwie pod Ligny. Za zasługi otrzymał nazwę „pułku Katzlera”
na cześć generała porucznika Nikolausa Andreasa von Katzlera, który zginął
w 1760 roku w czasie wojny siedmioletniej. Wojsko pruskie w Żorach przebywało od tej pory przez prawie 30 lat, jednak 5. Szwadron (liczący ponad 100
kawalerzystów) pozostał w mieście tylko rok. Potem zastąpił go 4. Szwadron,
578
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| 185  
kwaterujący w mieście do końca istnienia garnizonu w 1894 roku. W 1879
dowódcą garnizonu żorskiego został rotmistrz Oelrichs579.
Wyprowadzenie garnizonu nie oznaczało jednak, że pruscy żołnierze
zniknęli wtedy z krajobrazu miasta. Przypominały o nich zarówno coroczne
ćwiczenia odbywające się na granicy z Austrią, jak i celebrowane również
w Żorach święta pułków górnośląskich. Jedną z największych takich patriotycznych, niemieckich manifestacji zorganizowano z okazji setnej rocznicy
powstania 6 najstarszych regimentów śląskich: 10. Pułku Grenadierów (10.
Grenadier Regiment) ze Świdnicy, 11. Pułku Grenadierów z Wrocławia (11.
Grenadier Regiment), Pułku Strzelców im. von Neumana (1. Schlesische
Jäger Bataillon Nr. 5 von Neumann) z Jeleniej Góry, 2. Śląskiego Pułku
Strzelców (2. Schlesische Jägerbataillon Nr. 6) z Oleśnicy, 1. Śląskiego Pułku Artylerii Polowej im. von Peuckera (1. Schlesiche Feldartillerie Regiment
Nr. 6 von Peucker) z Wrocławia, 2. Śląskiego Pułku Huzarów im. von Götzena
(2. Schlesische Husaren Nr. 6 von Götzen) z Głubczyc580.
O armii pruskiej nie pozwalały zapomnieć także przeprowadzane corocznie pobory do wojska i ćwiczenia Landwehry. Dla miasta było to zawsze duże
wydarzenie. Na ulicach pojawiało się wówczas wielu umundurowanych żołnierzy niestroniących po zakończeniu ćwiczeń od miejscowych gospód i restauracji. Niekiedy pisano nawet z ulgą, że ten szczególny okres przechodzenia do rezerwy już się skończył, a policja nie musiała interweniować, „za co
należy Bogu dziękować”581.
Dla Żor kluczowa dla losów zjednoczenia Niemiec wojna francusko-pruska przebiegała podobnie jak ta z monarchią austriacką. Tym razem jednak
konflikt toczył się daleko i informacje o nim docierały do miasta tylko dzięki telegraficznym komunikatom. Śląski VI Korpus Armijny pod dowództwem
generała kawalerii Wilhelma von Tümplinga zabezpieczał początkowo granicę z Austrią, liczono się bowiem po klęsce z 1866 roku z możliwością rewanżu ze strony habsburskiej monarchii. Korpus nie brał więc czynnego udziału
w pierwszej fazie wojny. Dochodzące do Żor depesze telegraficzne zachowały
się prawie w komplecie, można zatem na ich podstawie prześledzić, jak zmieniały się nastroje – od pełnego zaniepokojenia oczekiwania na rezultat konflikHugo Sommer, Preussische militärische Standorte im Posener Lande in Westpreussen
und Oberschlesien, Posen 1933, s. 90–92.
580
„Sohrauer Stadtblatt”, 4.03.1908, Nr. 18.
581
„Sohrauer Stadtblatt”, 10.07.1907, Nr. 55.
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tu, po triumfalizm związany z błyskawicznymi zwycięstwami pruskimi na froncie.
W pierwszej zachowanej depeszy z 3 sierpnia 1870 roku czytamy, że przesłano proklamację króla Wilhelma I skierowaną
do armii, w której przejmował on dowództwo, zapowiadając walkę o sprawę niemiecką Po zwycięstwie pod Sedanem upubliczniono list Wilhelma I do żony, królowej
Augusty, w którym pruski zwycięski monarcha pisał z dumą o swoim triumfie
2 września: „Kapitulacja Francuzów, w jej
rezultacie cała armia w Sedanie została
wzięta do niewoli”. Od tej pory do końca wojny regularnie do miasta nadchodziły informacje tylko o zwycięskim przebiegu
kampanii, już z udziałem śląskich pułków.
Po wojnach Prus z Austrią w 1866 r.
VI Korpus znalazł się we Francji w czai Francją w latach 1870-1871 weterani
sie oblężenia Metzu. Potem wziął udział
masowo zakładali Związki Wojackie.
w okrążeniu Paryża i w bitwie pod CheTakże w Żorach powstał taki Związek
(Krieger-Verein), który m.in. zamieszczał villy582.
regularnie nekrologi powiadamiające
Sukcesy militarne spowodowały, że
o śmierci jego członków.
również żorzanie poddali się nastrojowi
entuzjazmu, jaki zapanował po proklamacji zjednoczenia Niemiec w Wersalu, kiedy książę Fryderyk Badeński 18
stycznia 1871 roku wzniósł po raz pierwszy okrzyk: „Jego Cesarska i Królewska Wysokość, cesarz Wilhelm!” Od tej pory dla mieszkańców miasta przejawem patriotyzmu, równie ważnym jak uczestnictwo w militarnych zwycięstwach państwa pruskiego, stało się czczenie wszelakiego rodzaju rocznic
związanych z wiernością już cesarskiej dynastii Hohenzollernów. Zapoczątkowana w okresie fryderycjańskim tradycja rozwinęła się teraz do rozmiarów kultu, łącząc się z coraz bardziej widocznym nacjonalizmem niemieckim.

Depesze dochodzące do Żor w czasie wojny zachowały się prawie w całości:
APKat., OR, AM Żory, sygn. 175.
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Życie polityczne w okresie II Cesarstwa Niemieckiego
W latach 60. i 70. w Niemczech powstawały nowoczesne partie polityczne. Wówczas również w Żorach pojawiać się zaczęły grupy aktywnie uczestniczące w życiu politycznym i identyfikujące się z określonymi stronnictwami
politycznymi. Na Górnym Śląsku najsilniejszą pozycję zajęła prawie natychmiast katolicka partia Centrum (Zentrum).Wzrost jej aktywności nastąpił ze
względu na rozpętaną przez kanclerza Bismarcka wojnę z Kościołem katolickim, prowadzoną przez niego pod hasłem „wojny o kulturę” (Kulturkampf ).
W 1870 roku I sobór watykański ogłosił dogmat o nieomylności papieża.
Rok później pierwszy kanclerz zjednoczonych Niemiec uznał katolików (stanowili wówczas około 1/3 mieszkańców Rzeszy Niemieckiej) za wrogów integracji państwa, a więc za wrogów Rzeszy (Reichsfeinde). Nie bez znaczenia
była również ówczesna chęć niemieckich środowisk narodowo-liberalnych,
dominujących głównie w miastach, do laicyzacji społeczeństwa. Tak uzasadniano między innymi potrzebę rejestracji małżeństw i wprowadzenie świeckiej kontroli nad szkolnictwem. Kulturkampf dla katolików był jednak próbą
narzucenia protestanckiej, pruskiej kultury, silnie przesiąkniętej luterańskim
antyklerykalizmem. Odbierano ją jednocześnie jako skrajnie racjonalistyczną
i materialistyczną. Stąd zresztą wynikała jej popularność w środowisku rodzącej się niemieckiej klasy średniej, a więc na Górnym Śląsku przede wszystkim wśród niemieckich przedstawicieli burżuazji, urzędników i nauczycieli.
Kulturkampf zaczął być identyfikowany z niemieckimi, nacjonalistycznymi
tendencjami panującymi w kręgach narodowo-liberalnych i częściowo konserwatywnych.
Okres ostrego sporu rozpoczął się w momencie likwidacji w 1871 roku
osobnego oddziału do spraw katolików w pruskim Ministerstwie do Spraw
Wyznań oraz przyjęcia przez parlament niemiecki zakazu wystąpień podczas
kazań w sprawach politycznych i społecznych (Kanzelpragraph). Na Górnym
Śląsku największe znaczenie miały jednak ustawy z lat 1872–1875, wprowadzające: państwowy nadzór nad szkołami, pozbawiający proboszczów dotychczas sprawowanej przez nich funkcji kontrolnej, likwidację zakonów niezajmujących się działalnością charytatywną, w tym zakonu jezuitów, kontrolę
państwową nad kształceniem duchownych w seminariach, obowiązkowe śluby cywilne w utworzonych do tego celu urzędach stanu cywilnego. W 1875
roku, kiedy papież Pius IX uznał w związku z tym ustawodawstwo związane
z „wojną o kulturę” za nieważne, wzywając duchownych do nieposłuszeństwa
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wobec rządowych postanowień, biskup wrocławski Henryk Förster musiał uciekać na Śląsk
Austriacki w obawie przed aresztowaniem.
Z całą mocą Kościół katolicki wystąpił przeciw tym zarządzeniom, które traktował jako ingerencję w swoją wewnętrzną autonomię. Nie
dopuszczał do otwierania seminariów duchownych pod kontrolą państwową, zaangażował się
silniej w działalność zarówno społeczną,jak i polityczną, czego do tej pory unikał. Opozycyjne
wystąpienia na kazaniach często kończyły się
dotkliwymi karami finansowymi, a nawet banicją duszpasterzy. Nie wszystkie zagrożenia wskazywane przez Kościół katolicki okazały się uzasadnione. To dotyczyło między innymi ślubów
cywilnych. Biskup Jerzy Kopp ostrzegał przed
Otto v. Bismarck - 1862-1890 zagrożeniem moralnym, mogącym być efekpremier Prus, 1871-1890
tem ich wprowadzenia od 1875 roku. Obawy te
kanclerz Rzeszy Niemieckiej.
na Górnym Śląsku okazały się płonne. Wyłączne
śluby przed urzędami stanu cywilnego na wsiach górnośląskich były rzadkością, a w parafiach miejskich, jakoby najbardziej zagrożonych laicyzacją,
w górnośląskim okręgu przemysłowym nie przekraczały 1–2%.
Kulturkampf na Górnym Śląsku przyczynił się do ukształtowania się politycznego katolicyzmu. Historycznym pierwszym przywódcą Centrum w rejencji opolskiej był Franz von Ballestrem – górnośląski magnat przemysłowy i jednocześnie, obok Ludwika Windthorsta, jeden z czołowych liderów
partii na szczeblu ogólnoniemieckim. Do początku XX wieku partia w 12
górnośląskich okręgach wyborczych do Reichstagu uzyskiwała zdecydowaną większość mandatów, a w latach 1874–1903 nawet wszystkie bądź prawie
wszystkie mandaty. Utożsamienie sprawy narodowej z religijną dało podstawę do powstania opartego na strukturach Centrum wspólnego frontu katolików polskich i niemieckich, a w konsekwencji, później – odrębnego polskiego obozu politycznego. Kształtował się on wokół czasopisma „Katolik”. Jego
długoletnim redaktorem był Karol Miarka. Potem funkcję tę przejął Adam
Napieralski. Obydwaj wspierali chadecki program polityczny, jednocześnie
podkreślając konieczność obrony w państwie niemieckim językowej i kulturowej autonomii Górnego Śląska.
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W Żorach istniała aktywna grupa partii Centrum, dominująca we władzach miejskich. Zebrania jej działaczy zazwyczaj odbywały się w żorskim
hotelu „Germania”. Partia szczególnie uaktywniała się podczas kampanii wyborczych do Sejmu Rzeszy Niemieckiej (Reichstag). Zebrania były zwyczajowo nadzorowane przez policję. W 1906 roku policjant tak opisywał zebranie
Centrum w sali żorskiego hotelu „Germania”:
„Zebranie mężów zaufania partii Centrum z okręgu wyborczego Pszczyna–Rybnik sprowadziło do hotelowej sali dość wielu uczestników, w większości duchownych. Celem spotkania było omówienie stworzenia lepszej organizacji partii przy ewentualnym podziale okręgu Pszczyna–Rybnik w wyborach do Izby Deputowanych [Abgeordnetenhaus] pruskiego Sejmu Krajowego. Przewodniczącym zebrania był proboszcz Kapitza [Kapica – R.K.]
z Tychów. Na początku mówił po niemiecku i podkreślał, jakim błogosławieństwem jest dla dobra ludu działalność partii. Pomimo tego zaufanie
do niej zostało utracone zarówno wśród polskiego, jak i niemieckiego narodu. Mówca oskarżał radykalnych Polaków. Ale jako dobry ksiądz zgadzał się,
by dzieci po polsku mówiących katolików, jeżeli oni tego wymagają, były nauczane religii po polsku. Postawił także pytanie: Co robić? Trzeba odzyskać
zaufanie zarówno polskich, jak i niemieckich [obywateli – R.K.], w tym drugim przypadku szczególnie nauczycieli. Ksiądz Loβ z Pawłowic zwrócił uwagę na to, co trzeba robić tam, gdzie Centrum się rozpadło. Czy można przekonać do partii, jeżeli Centrum w żadnym razie nie reprezentuje tam ludu.
Pewien rolnik z Suszca skarżył się z kolei na to, że jest rzeczą niesłychaną, żeby
nauczyciel zabraniał dzieciom w domu albo w szkole mówić po polsku. Jednak nie otrzymał na to żadnego aplauzu, usiadł wtedy, ale potem zabrał jeszcze jeden raz głos i powiedział, że trzeba oddać Bogu to, co boskie, a władzy
to, co władzy się należy. Także proboszcz Philipi (Łąki) miał przemówienie
po polsku. Na koniec wybrano 10 osób z powiatów Pszczyna i Rybnik, którzy w maju wyjadą do Wrocławia i wezmą udział w rozmowach partii Centrum na temat wyborów”583.
Początkowo Centrum– w okresie sukcesów parlamentarnych i fazy ostrej
walki z rządem–opierała się na strukturach parafialnych i miejscowych duszpasterzach. Działalność partii stawała się bardziej aktywna dopiero w okresie
kampanii wyborczych. Wystąpienie w 1903 roku z samodzielną kandydaturą
APKat., OR, AM Żory, sygn. 140, Polizei Verwaltung in Sohrau: Die Vertrauensmänner-Versammlung…, Sohrau 23. März 1906, k. 14–16.
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polityka polskiego na Górnym Śląsku, Wojciecha Korfantego, oraz częściowa
utrata wpływów partii wśród Górnoślązaków po zakończeniu ostrej fazy kulturkampfu w latach 90. zmusiły do zbudowania bardziej sprawnej struktury
organizacyjnej. Zaczęto to zadanie realizować po wyborach w 1907 roku.
W okręgu Pszczyna–Rybnik dla obydwu powiatów wchodzących w skład
jednego okręgu wyborczego utworzono odrębne komitety wyborcze. Zakładano, że w każdej parafii powstaną oparte na miejscowych mężach zaufania,
bliźniacze, podporządkowane okręgom powiatowym, komitety parafialne.
Z każdej parafii miano wybierać swoich przedstawicieli na zjazdy prowincjonalne partii. Taki zjazd dla organizacji górnośląskich odbył się 24 października 1908 roku w Nysie.
Postępy obozu polskiego zmusiły Centrum już przy wyborach do Sejmu
Pruskiego (Landtag) w 1908 roku do wystawienia w okręgu Pszczyna–Rybnik – po zebraniu powiatowym, zorganizowanym w kwietniu w żorskim hotelu „Germania” – kandydatury radcy prawnego Faltina ze Strzelec Opolskich, znanego działacza partii. Drugim kandydatem Centrum był wielki posiadacz ziemski Karl Frhr. von Reitzenstein z Pielgrzymowic. W ramach koalicji przedwyborczej tym razem zaproponowano trzeci mandat Polakom,
którzy mieli samodzielnie wybrać kandydata584. Oznaczało to odejście od
ostrej fazy sporu ze środowiskiem polskich działaczy politycznych z początku XX wieku i porozumienie z grupą reprezentowaną przez Adama Napieralskiego. Ta wolta Centrum bezpośrednio przed wybuchem I wojny światowej
wynikała nie tylko ze stopniowego tracenia wpływów przez Centrum na rzecz
obozu polskiego, ale także z rezygnacji przez część jego przedstawicieli z radykalnych haseł wykorzystywanych przez Korfantego w kampaniach w latach
1903–1905. Jego ówczesne hasło wyborcze – „Precz z Centrum” – straciło już
swoją nośność, zresztą on sam wycofał się ostateczne z czynnego życia politycznego i zrezygnował ze starań o mandat poselski w 1912 roku, co oznaczało zwycięstwo polityków umiarkowanych na czele z Napieralskim.
Ślady wrogości pomiędzy polskimi i niemieckimi działaczami katolickimi
pozostały jednak trwałe. Nie było już powrotu do sytuacji z XIX wieku. Na
spotkaniu przedwyborczym w maju 1908 roku organizowanym przez żorskie Towarzystwo Obywatelskie (Bürger Verein) w hotelu „Germania” przewodniczący komitetu wyborczego partii Centrum w okręgu Pszczyna–Rybnik, proboszcz z Pawłowic Wiktor Loβ, ostrzegał, by propozycji strony pol584
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Ogłoszenie zawiadamiające o otwartym zebraniu przedwyborczym partii Centrum
w Żorach.

skiej – kandydatury Władysława Seydy (pochodzącego z Wielkopolski polskiego prawnika, członka Ligi Narodowej) – nie akceptować bezkrytycznie,
lecz dopiero wtedy, kiedy „da dowody swojej lojalności”585. Jeszcze bardziej
radykalny w retoryce skierowanej przeciwko radykalizmowi w polskim komitecie wyborczym był Reitzenstein. Dla niego zawarte porozumienie miało
tylko charakter taktyczny. Nie wahał się w bardzo antypolskim wystąpieniu
dzielić Górnoślązaków na radykałów, z którymi należy zerwać, i tych, którzy nie mają chęci zaostrzania walki narodowościowej, a więc potencjalnych
partnerów politycznych. Zadziwiające, że Reitzenstein wolał nawet zawierać kompromis z nacjonalistycznymi ugrupowaniami niemieckimi, przede
wszystkim z konserwatystami, niż szukać wsparcia – jak czyniono to w latach
kulturkampfu – wśród Polaków. Dla niego nie było akceptacji do większych
ustępstw niż proponowana jeszcze w XIX wieku tzw. pokojowa asymilacja.
Reitzenstein w bojowym przemówieniu na tym samym spotkaniu w żorskiej
„Germanii” mówił, powołując się na swojego ojca, działacza Centrum z drugiej połowy XIX wieku, że Polacy już zrozumieli po nieudanym eksperymencie z Korfantym, iż bez Centrum nie są w stanie sami uzyskać niczego. Dodawał jednak pojednawczo: „Centrum nie chce mieć nic wspólnego z radykalnymi Polakami, ale tylko z dzielnym ludem górnośląskim. Ostra polityka
przeciw Polakom jest nieskuteczna. Gdyby nie zabrano Polakom nauczania
religii po polsku, to państwu oszczędzono by części gorzkich pigułek, jeszcze
585
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tylko parę dziesiątków lat i Polacy utraciliby i tak ich język ojczysty [Muttersprache]”. Były to słowa, których nie powstydziłby się żaden nacjonalista niemiecki. Nie zdołały więc takiego stwierdzenia
osłodzić zapewnienia, że Centrum nie akceptuje polityki osadniczej na wschód od
Łaby i będzie nadal konsekwentnie żądać
języka polskiego w nauczaniu religii. Pod
tym względem większym dyplomatą okazał się żorski ksiądz Fryderyk Loch, który
na zakończenie zgromadzenia przemówił
jednak do swoich wiernych także w języZawiadomienie Katolickiego Towa586
rzystwa Obywatelskiego w Żorach ku polskim .
Katolickie Towarzystwo Obywatelo uroczystościach z okazji urodzin
cesarza Wilhelma II.
skie było bezpośrednim zapleczem partii katolickiej w Żorach. Na spotkaniach
tego związku dochodziło do spotkań szerszego grona sympatyków, a nie tylko członków Centrum. Towarzystwo powstało w 1872 roku587 i w XX wieku miało już ukształtowany sposób działania. Spotykano się z reguły w hotelu „Germania”, gdzie ostatecznie ulokowano stałe pomieszczenie na zebrania związków katolickich odbywające się regularnie w niedzielę po mszy. Towarzystwo miało swój statut. Jego członkowie zbierali składki, a nawet posiadali kasę pośmiertną. Spotkania poświęcone były z reguły – jeżeli nie był to
okres przedwyborczy, bo wówczas towarzystwo zmieniało się de facto w katolicki komitet wyborczy – wysłuchaniu jakiegoś wystąpienia duchownego,
teologa lub członka organizacji. W okresie największego nasilenia się konfliktu między Centrum a obozem polskim na czele żorskiego Towarzystwa Obywatelskiego stał jako przewodniczący kupiec Kuβ, jego zastępcą był także kupiec Sollorz, skarbnikiem – kupiec Juliusz Tyrtania, a sekretarzem – drukarz
Kubetzki. W zarządzie zasiadali: mistrz malarski Lipp, ślusarz Gallus, mistrz
szewski Pludra, fryzjer Wrobel, rzeźnik Figulla i rzeźnik Julius Gornik. Większość z nich wchodziła także w skład miejscowej rady parafialnej588.
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Towarzystwo Obywatelskie zawsze podkreślało silnie swój lojalizm państwowy. Corocznie apelowano, by brać udział masowo w pochodzie z pochodniami i w niedzielnej procesji z okazji urodzin cesarza. Zebrania kończono często okrzykiem na cześć cesarza i hymnem narodowym. Nie zapominano jednak także o wzniesieniu okrzyku dla uhonorowania papieża589.
W spotkaniach brał udział prawie zawsze żorski proboszcz, a później – z powodu zaawansowanej choroby ks. Zgaślika – jego pomocnik. Często bywali
na nich także duszpasterze z innych okolicznych miejscowości. Przed I wojną światową towarzystwo liczyło około 50 członków, a jego kolejnym przewodniczącym został po mianowaniu na proboszcza ks. Loch. Już po zmianie duszpasterza w nowym zarządzie zasiadali: kupiec Juliusz Tyrtania jako
skarbnik, kupiec P. Beigel – sekretarz, mecenas Matuscheck, mistrz malarski
Lipp, mistrz masarski Julius Gornik, kupiec Franz Goriwoda, mistrz masarski
Figulla i rentier Gebhardt590.
W Żorach obok Centrum aktywne były również niemieckie, prorządowe
partie nacjonalistyczne, zarówno konserwatywna Partia Rzeszy (Reichspartei), jak i odwołująca się do liberalnych tradycji, ale przesiąknięta już ideologią nacjonalistyczną mieszczańska Partia Narodowo-Liberalna (National-Liberale Partei). Z konserwatywnymi ugrupowaniami we wczesnej fazie
kształtowania się niemieckich ruchów politycznych związany był landrat
rybnicki Emil Henryk Erdmann Konrad baron von Durant, syn pruskiego oficera Henryka hrabiego von Duranta i Jeanette Czarneckiej. Po zmarłej matce w 1827 roku przejął majątek Baranowice (także: Nowy Dwór,
Szoszowy, Osiny Górne i Średnie).Od 1834 roku był landratem powiatu
rybnickiego. W 1847 roku został posłem do Sejmu Prowincjonalnego we
Wrocławiu, a potem do Sejmu Krajowego. Był kawalerem Orderu Domu
Hohenzollernów i Orderu Korony. Założył także rybnicki oddział Związku Rolników (Bauerverein), któremu przewodniczył. W Żorach stał na czele Ewangelickiej Rady Kościelnej. W latach 1850–1861 był – bez przerwy
– posłem do pruskiej Izby Deputowanych. Żory traktowały go jako swego
reprezentanta we władzach prowincjonalnych i centralnych. W 1859 roku
z okazji jego jubileuszu urzędniczego przekazano mu z tej okazji pamiątkowy puchar.
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Po 1870 roku konserwatyści wierni polityce rządowej i skupieni w Partii
Rzeszy występowali w Żorach pod nazwą Niemiecko-Ojczyźniany Komitet
Wyborczy (Deutsch-Vaterländische Wahlverein). Spotkania przedwyborcze
tej organizacji często odbywały się w miejscowych restauracjach i hotelach.
Na początku XX wieku szczególnie aktywnym członkiem tego ugrupowania
był powiatowy inspektor szkolny (Kreisschulinspektor) z Rybnika dr Rzesnitzek. Jego poglądy były zbieżne z programem Partii Rzeszy, wspierającej
zarówno ekspansjonizm, w tym politykę kolonialną oraz militaryzację życia
społecznego i politycznego, jak i zachowanie tradycyjnie silnej pozycji monarchy wobec parlamentu. W jednym z pierwszych wystąpień w kampanii wyborczej do Reichstagu w 1907 roku w Żorach apelował: „Wyborcy z Rybnika
i Pszczyny, […] pojawcie się przed urnami wyborczymi bez patrzenia na religię i nastawienie partyjne, wypełnijcie swój obowiązek wobec ojczyzny!”591
Podobnie brzmiały deklaracje grupy terenowej tzw. Patriotycznego Związku Wyborczego, któremu patronował sędzia Specht. Popierając kandydaturę
Rzesnitzka, Specht w swoim wystąpieniu opisywał cele polityki niemieckiej
w duchu konserwatywnym. Za filary swej postawy uznawał konieczność uzyskania przez Niemcy swobody w polityce kolonialnej oraz wierność monarsze.
Mimo że już dawno minęły czasy ustaw antysocjalistycznych, wprowadzonych przez Bismarcka, a w Żorach nie było nawet śladu działalności Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) oraz
Polskiej Partii Socjalistycznej zaboru pruskiego, to Specht nie wahał się podkreślać, jak wielkim niebezpieczeństwem jest socjaldemokracja. Posługiwał
się obrazowym powiedzeniem używanym jakoby przez socjalistów: „Jeżeli nie
chcesz być moim bratem, to roztrzaskam ci czerep” (Willst du nicht mein
Bruder sein, so schlag ich dir den Schädel). Jednak za jeszcze większego wroga uznawał obóz polski. Prawdziwym niebezpieczeństwem było – jego zdaniem – „otumanienie polskiej ludności przez polskich radykałów”, według
niego sięgających po niecne metody wykorzystywania nawet dzieci, by namawiać je „do nieposłuszeństwa wobec nauczycieli w szkole”. Postulaty językowe ruchu polskiego uważał za przykrywkę separatyzmu: „Jeżeli chodzi o język
polski, to nikt przecież nie planuje, by odebrać lub zabronić języka ojczystego
ludności. Prawdziwy ostateczny cel Polaków jest jednak jasny: Oderwanie ich
od państwa pruskiego”. Nawet Centrum – mimo że kulturkampf, podobnie
jak walka z socjalistami, należał już do odległej przeszłości – nadal uznawa591
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na była przez niego za partię gotową do prowadzenia dalszej wojny z rządem.
Ta wojownicza retoryka skłaniała go do używania bojowego hasła wyborczego: „Gotowi do walki za Boga, Króla i Ojczyznę”592.
Jednak obok tych „hurrapatriotycznych” deklaracji, obecnych w programie stronnictw konserwatywnych od lat 70. XIX wieku, pojawiały się także
inne akcenty, przede wszystkim narastający niemiecki nacjonalizm, niekiedy wręcz odstręczający swoimi szowinistycznymi poglądami. Po rozwiązaniu
Reichstagu w 1907 roku kandydujący ponownie do Sejmu Rzeszy z okręgu
Pszczyna–Rybnik w wyborach 1907 roku Rzesnitzek winą za rozwiązanie izby
obarczał opozycyjnych parlamentarzystów. Na zebraniu przedwyborczym
w Żorach w lutym 1907 roku prezentował pogląd, że „cesarz nie mógł zakończyć wojny o kolonie w Afryce przeciwko powstaniu czarnych i rozwiązał
Reichstag, bo to narażało na śmieszność Niemców w oczach świata”593. Nawiązywał tu do powstań, które wybuchły w niemieckich koloniach w Afryce. Najpierw w 1904 roku zbuntował się lud Herero w dzisiejszej Namibii,
następnie doszło do wybuchu powstania w Niemieckiej Afryce Wschodniej.
Teksty o tłumieniu tego wystąpienia zbrojnego miały już charakter rasistowski. Posługiwano się w nich pojęciami prawa do panowania „białego narodu
panów” (Herrenvolk) i konieczności prowadzenia polityki segregacji z racji
konieczności zachowania higieny rasowej (Rassenhigiene)594. Tę atmosferę
podsycała prasa, publikując często w postaci sensacyjnych reportaży szczegóły dotyczące życia kolonistów w Afryce, zwyczajów ludności tubylczej, potencjalnych i wydumanych zagrożeń oraz uzasadniające konieczność niesienia przez Niemców misji cywilizacyjnej. Szczególnie popularne były relacje
i wspomnienia niemieckich urzędników oraz podróżników, którzy zwiedzali
te egzotyczne dla przeciętnego Niemca kraje. Również w Żorach przy okazji
jednego ze zgromadzeń przedwyborczych Niemieckiego Związku Ojczyźnianego swoje refleksje po podróży do Afryki przedstawił miejscowy kupiec handlujący węglem – Gebhardt, który spędził kilka miesięcy w Niemieckiej Afryce Wschodniej595. Nagłaśniano także bezpośredni udział żorzan w walkach
w Afryce i Azji. W lipcu 1907 roku za udział w tłumieniu powstania Herero
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w Niemieckiej Afryce Południowo-Zachodniej medal wojenny (Kriegsmedaille) otrzymał miejscowy inwalida wojenny Franz Zerson596.
Mimo wyraźnego zwrotu w stronę nacjonalizmu również środowisk liberalnych na przełomie XIX i XX wieku, największa partia reprezentująca to
środowisko – Partia Narodowo-Liberalna – w Żorach nie odgrywała większej
roli. Wprawdzie po nieudanych wyborach parlamentarnych w 1907 roku
w okręgu wyborczym Pszczyna–Rybnik doszło do połączenia różnych organizacji liberalnych, zarówno zwolenników tzw. Partii Postępowej (Fortschrittspartei), kontynuującej demokratyczne tradycje liberalnego ruchu niemieckiego z pierwszej połowy XIX wieku, jak i Partii Narodowo-Liberalnej.
Powstał nawet w powiecie rybnickim wspólny zarząd tej nowej organizacji
działającej pod nazwą Towarzystwo Narodowo-Liberalnych i Wolnomyślnych Wyborców (Verein der nationalliberalen und freisinnigen Wähler).
Jego przewodniczącym został sędzia Steinbrecher, a członkami zarządu – lekarz spółki brackiej Schön, mistrz budowlany Wenzlick i właściciel fabryki
Haase597. Towarzystwo nie było jednak nadal zdolne do przełamania bariery
umożliwiającej wprowadzenie do parlamentu własnego kandydata.
Zapleczem dla działań nacjonalistów niemieckich skupionych wokół
konserwatystów oraz niewielkiej grupy narodowych liberałów był Związek Wojacki (Krieger Verein). Organizacje tego typu zaczęły masowo powstawać na terenie Niemiec po wojnie francusko-pruskiej 1870–1871
roku. W Żorach Związek Weteranów Wojennych (Krieger Verein Sohrau)
został założony w 1884 roku. Pierwotnie liczył 93 członków, w większości z Żor, ale jego członkami zostali także byli żołnierze z okolicznych miejscowości. Związek – według przyjętego statutu, nie odbiegającego od statutów innych tego typu organizacji w Niemczech598 – miał „chronić i wspierać wierność i przywiązanie do domu panującego oraz ojczyzny, troszczyć
się o koleżeńskie stosunki między weteranami, kultywować honor armii,
brać udział w uroczystościach pogrzebowych towarzyszy walki i uczest-
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niczyć w patriotycznych świętach i uroczystościach”599. W pierwszym zarządzie funkcję przewodniczącego pełnił Krüger, a oprócz niego znaleźli się w nim: Gitschmann, Dziedzioch, Jaroschek, J. Gornik, Schoenfeld,
Peschka i Igler. W 1886 roku nowym przewodniczącym został wybrany
Quack, skarbnikiem – Hupka, sekretarzem – Jaroschek, a członkami: Schönfeld, J. Gornik, Peter Niechoy, I. Gornik600.
Liczba zrzeszonych w związku weteranów wojennych w Żorach u schyłku XIX wieku nieznacznie spadła, potem jednak ustabilizowała się, a nawet
zwiększała na początku XX wieku, utrzymując się na poziomie około 150–
200 członków: w 1895 roku – 114, w 1896 roku – 136, w 1899 roku – 146,
w 1903 roku – 160, w 1910 roku – 195, w 1913 roku – 180. Skład społeczny
organizacji był bardzo różnorodny. Należeli do niej nie tylko przedstawiciele
burżuazji, ale także robotnicy i drobni przedsiębiorcy. Związek był neutralny
pod względem wyznaniowym – w jego szeregach znaleźli się zarówno katolicy, jak i protestanci oraz Żydzi. Przestrzegano jednak zasady, by członkami
organizacji nie byli socjaldemokraci, uznawani za antypaństwowych polityków. Za socjaldemokratyczne poglądy usunięto nawet jednego z członków
żorskiego związku. Później stale już powtarzała się informacja, że nie zaobserwowano wywrotowych poglądów, a inne wykluczenia następowały wyłącznie ze względów organizacyjnych. Podobnie od początku XX wieku dbano,
by do Związku Wojackiego nie dostawali się aktywni polscy działacze. Taka
dyrektywa z zarządu głównego została skierowana po raz pierwszy przy wyborach dodatkowych w 1905 roku na Górnym Śląsku, zapewne w związku z powtórną kandydaturą Korfantego. W 1907 roku na zebraniu żorskiej
organizacji odczytano list powiatowego Krieger Verband, w którym nakazywano natychmiast wykluczyć członków głosujących w wyborach na listy
polskie. W innym przypadku groziło wykreślenie całej organizacji terenowej
ze związku krajowego. Przewodniczący żorskiej organizacji Paul Hofrichter
stwierdził jednak wówczas kategorycznie, że takich przypadków w Żorach
nie odnotowano601.
Stosunkowo niewielu było w Związku Wojackim przedstawicieli szlachty. Jako oficerowie należeli do innych organizacji, utrzymując praktycznie
przez cały czas kontakt ze swoimi macierzystymi regimentami. W 1895 roku
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wśród 114 członków
był tylko jeden posiadacz dóbr rycerskich
z Rogoźnej, a zarazem
rotmistrz
Landwehry Paul Hofrichter602.
On też został nowym
przewodniczącym żorskiego Związku Wojackiego w 1899 roku603.
W 1910 roku przewodniczącym był już sędzia Chaussy604, a bezpośrednio przed wybuchem wojny funkcję
tę objął aptekarz Josef
Hettwer605.
Związek miał za zaOgłoszenie zawiadamiające w 1909 r. o uroczystościach
danie
– oprócz troski
25-lecia istnienia żorskiego Związku Wojackiego
o interesy kombatanckie – wspierać prorządowe ugrupowania konserwatywne i narodowo-liberalne. Stanowił zaplecze społeczne dla tych ugrupowań i uczestniczył prawie we
wszystkich większych uroczystościach w Żorach, organizowanych w celu upamiętnienia zwycięstw pruskich i niemieckich (szczególnie bitwy pod Sedanem – corocznie odbywał się tzw. Sedanfest). Związek kultywował wierność
cesarzowi, przede wszystkim w dniu urodzin władcy. Przebieg tych uroczystości – prawie zawsze taki sam – szczegółowo został opisany przez lokalną gazetę w 1907 roku. Obchody organizowano w dni wolne, by zapewnić tłumny
udział mieszkańców. Rankiem w sobotę żorzan budziło bicie dzwonów. Wieczorem, po zapadnięciu zmroku, następowała zbiórka członków Związku, zazwyczaj koło restauracji Brauera, a potem marsz z pochodniami po ulicach
miasta do rynku, który okrążano kilkakrotnie, wznosząc okrzyki na cześć
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cesarza. W 1907 roku głos zabrał ówczesny prezes Krieger Verein Hofrichter (w składzie zarządu zasiadali wówczas miejscowi notable: burmistrz Nerlich, kupiec Franz Goriwoda, sprzedawca drewna Zug i pastor Jendersie)606.
Po jego przemówieniu odśpiewano hymn. Nieodłączną częścią takich uroczystości były także spotkania towarzyskie. Po manifestacji uczestnicy zbierali
się w restauracji Brauera, gdzie odbywała się zabawa. Program wypełniały
śpiewy towarzystwa śpiewaczego i pokazy związku gimnastycznego. Następnego dnia, w niedzielę, na gmachach publicznych obowiązkowo i na domach
prywatnych dobrowolnie, ale w centrum miasta masowo, wywieszano flagi
państwowe. O godzinie 10.00 zbierali się mieszkańcy przy ratuszu, przed
wejściem do kościoła. Wówczas mowę wygłaszał burmistrz. Po odśpiewaniu
hymnu delegacje wszystkich towarzystw, w tym także Związku Wojackiego,
ponownie wyruszały do kościoła katolickiego, gdzie odgrywano uroczyste
Te Deum. Później podobne uroczyste nabożeństwa i modlitwy odbywały się
także w kościele ewangelickim i w synagodze. Po nabożeństwach członkowie
wszystkich uczestniczących w nich towarzystw ruszali do gospody na tradycyjny kufel piwa. Po południu w restauracji Brauera odbywał się uroczysty
obiad dla kilkudziesięciu osób zaproszonych przez burmistrza. W 1907 roku
wieczorem w Żorach, podobnie jak w innych miastach, na cześć cesarza rozbłysło tysiące świec w oknach domów607.
Takie uroczystości wyglądały w następnych latach podobnie jak w 1907
roku, tylko w ostatnim roku przed wybuchem I wojny światowej świece zastąpiło światło elektryczne:
„Przy uroczyście brzmiących dzwonach w obydwu żorskich kościołach miała miejsce wspaniała uroczystość w poniedziałek po południu. Jednak już poprzedniego dnia wieczorem wszystkie związki zebrały się przed hotelem „Germania” na pochodzie z pochodniami. Ruszył on krótko po godzinie 8.00
na czele z orkiestrą z kopalni „Dubensko”. Podążał głównymi ulicami miasta
na rynek, gdzie ustawiono w szeregu wszystkich uczestników. Orkiestra zaintonowała wówczas pieśń za cesarza. Na ratuszu rozbłysło elektryczne światło tworzące cesarską koronę z napisem „W II”. Kiedy zgaszono pochodnie, kolumna z reprezentacjami związkowymi pomaszerowała z powrotem w stronę hotelu „Germania”, gdzie odbyła się później zabawa. Po odśpiewanym hymnie
Niemcy, Niemcy ponad wszystko przez tutejsze męskie towarzystwo śpiewacze,
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Na łamach żorskiej gazety („Sohrauer Stadtblatt”) corocznie 27 stycznia, w dniu
urodzin cesarza Wilhelma II, zamieszczano dla niego pozdrowienia i życzenia.
Tutaj specjalne wydanie z 1907 roku.
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w towarzystwie patriotycznego chóru uczestników, odświętną mowę wygłosił
przewodniczący Związku Wojackiego aptekarz Hettwer. Mówca uczcił cesarza jako władcę, który w sposób zasłużony dołącza się do rzędu swoich wielkich przodków. Miłość narodu dla naszego władcy wyraża się szczególnie dzisiaj, kiedy upływa 25-letni jubileusz jego panowania, a jego święto przez cały
naród traktowane jest z entuzjazmem jako święto narodowe. Fundacje i inne
tego rodzaju dzieła dobroczynne, które zostały założone, są podziękowaniem
za 25 lat panowania naszego władcy. Związek Wojacki stoi szczególnie blisko
przy osobie monarchy. Właśnie w ubiegłym roku przejął on opiekę nad Kyffhäuser-Bund. Mowa zakończyła się stwierdzeniem, że nasza ojczyzna potrzebuje silnego władcy i obywateli o poglądach nacjonalistycznych. Na koniec
mówca wzniósł okrzyk na cześć cesarza, który jest najlepszą tarczą ochronną dla
swoich poddanych. Z entuzjazmem zebrani przyłączyli się do okrzyku na cześć
cesarza i odśpiewali jeszcze raz hymn narodowy. Utwory odegrane przez orkiestrę, pieśni chóralne, podziękowania towarzystw i związków, a także odśpiewane na zakończenie żartobliwe kuplety wypełniły dalszą część przyjęcia, które zakończyło się dopiero w bardzo późnych godzinach. Następnego
dnia wiele domów ozdobionych było narodowymi flagami. Orkiestra z kopalni „Dubensko” obudziła wszystkich radosnym graniem. W szkołach odbywały się zwyczajowe uroczystości, na które składały się przemówienia, śpiewy i deklamacje. O godzinie 9.45 towarzystwa i związki przemaszerowały
powtórnie pod ratusz. Po wyrównaniu i uporządkowaniu frontu przez oficerów i przewodniczących miejskich korporacji przemówienie wygłosił burmistrz Reiche. Wyraził uczucia czci i miłości, które dzisiejszego dnia przekazuje naszemu cesarzowi. Mówca nawiązał do poprzedniego roku, który dla
nas był rokiem stuletniej rocznicy [1813 roku – R.K.] i 25-lecia rządów cesarza. Wszystkie te uczucia, które wiążemy z naszym cesarzem, powinny właśnie dzisiaj, w jego urodziny, zostać wyrażone. Z okrzykiem „Hurra” na cześć
cesarza zgromadzenie żywiołowo zgodziło się ze słowami mówcy. Odśpiewano wówczas hymn narodowy. Potem towarzystwa przemaszerowały do kościoła katolickiego, gdzie odbyła się uroczysta msza święta. W tym samym
czasie zarówno w kościele ewangelickim, jak i w synagodze także miały miejsce uroczyste nabożeństwa. Po mszy towarzystwa przemaszerowały do ich lokali organizacyjnych na kufel piwa. O godzinie 2.00 po południu w hotelu
Zweiga odbył się uroczysty obiad z udziałem około 60 zaproszonych osób.
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Uroczysty toast wzniósł na cześć cesarza sędzia Felbier”608.
W następnym numerze „Sohrauer Stadtblatt” podano menu uroczystego obiadu serwowanego dla zaproszonych przez burmistrza gości. Dania nie
były zbyt wyszukane. Podano: przystawkę – rzymską pieczeń, zupę – rosół
z wkładką mięsną, danie mięsne – duszoną kurę z grzybami i sarninę w sosie
śmietanowym, danie z ryb – karpia pieczonego w maśle, a na deser – kompot, sałatkę owocową, kawę mrożoną i sery609.
Spotkania towarzyskie, mające utrzymywać więź między dawnymi żołnierzami (Kameradschaft), nawet przekraczającą bariery towarzyskie i stanowe,
były bardzo ważnym elementem w działalności Związku Wojackiego. Na takich przyjęciach umiejętnie wprowadzano elementy wychowania patriotycznego, o czym świadczy relacja prasowa z zebrania żorskiej organizacji: „Zaczęto od 3-krotnego »hurra« na cześć cesarza, a potem zapowiedziano, jak co
roku w karnawale, teatr i tańce w lutym. Jako przedsmak odbędzie się marsz
z pochodniami [Fackelzeug] z okazji urodzin cesarza […], a potem kufel piwa
dla wszystkich”610.
Podobną rolę jak Związek Wojacki odgrywał w Żorach Niemiecki Związek Floty (Deutscher Flottenverein), aczkolwiek jego znaczenie nie było już
tak wielkie. Pełnił wyłącznie funkcje propagandowe. Mobilizował obywateli do wsparcia ugrupowań nacjonalistycznych. Statutowo wspierał niemiecką politykę kolonialną i rozbudowę floty wojennej. Żorska grupa terenowa
Związku zbierała się w restauracji Brauera, słuchając tam najczęściej wykładów o mocarstwowej roli Niemiec, podbojach zamorskich, koloniach niemieckich i potrzebie ich rozszerzenia, konstrukcjach nowych okrętów wojennych. Wykłady były z reguły – ze względu na duże możliwości finansowe
Związku, wspieranego ze środków rządowych – bardzo atrakcyjne, wzbogacane barwnymi mapami i ilustrowane pokazami zdjęć. Grupa terenowa w Żorach liczyła przed 1914 rokiem około 70 członków611.
W Żorach nie rozwinęły się organizacje socjaldemokratyczne – ani niemiecka, triumfująca w skali ogólnoniemieckiej w ostatnich wyborach przed wybuchem I wojny światowej Socjaldemokratyczna Partia Niemiec, ani też Polska
Partia Socjalistyczna zaboru pruskiego. Po raz pierwszy pismo od landrata,
608
609
610
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„Sohrauer Stadtblatt”, 27.01.1914, Nr. 8.
„Sohrauer Stadtblatt”, 31.01.1914, Nr. 9.
„Sohrauer Stadtblatt”, 9.01.1907, Nr. 3.
„Sohrauer Stadtblatt”, 9.02.1907, Nr 12; 20.02.1907, Nr 15.
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który skierował pytanie o działalność socjalistyczną, dotarło do Żor po zawieszeniu ustaw antysocjalistycznych w 1891 roku. Burmistrz Nerlich odpowiedział wówczas kategorycznie, że „na terenie miasta i okolicy nie zanotowano
przejawów ruchu socjaldemokratycznego ani socjalistycznych druków agitacyjnych”612. Sytuacja ta nie zmieniła się aż do wybuchu wojny. Żory – mimo olbrzymiej popularności SPD w Niemczech, a także działalności PPS zp na Górnym Śląsku – do 1914 roku nie posiadały żadnych organizacji socjalistycznych.
W 1912 roku policja w Żorach meldowała, odpowiadając na ciągłe zapytania
w tej sprawie kierowane przez prezydenta rejencji opolskiej, że „organizacja
socjaldemokratyczna na obszarze tutejszej miejscowości nie jest obecna”. Taką
samą informację powtórzono także w 1913 roku, dodając przy tym, że nigdy
do tej pory nie zaobserwowano jakiejkolwiek agitacji socjalistycznej skierowanej do robotników w Żorach.
Jedyną informacją o ruchu robotniczym w mieście jest wzmianka
z 1911 roku o zebraniu w celu stworzenia komórki związkowej murarzy. W zebraniu wzięło udział 11 osób, ale nie wiadomo, jakiej proweniencji były to
związki; najprawdopodobniej chodziło o chrześcijańskie związki zawodowe613.

Polski obóz narodowy
W zbiorczych zestawieniach dla diecezji wrocławskiej za rok 1855 odnotowano archiprezbiteriaty, w których przeważało używanie jednego z języków. Wśród tych, gdzie mówiono przede wszystkim po polsku, znalazły się te
zlokalizowane na Górnym Śląsku, w tym także Żory. Trzeba jednak pamiętać,
że ta statystyka obejmowała także parafie wiejskie, gdzie dominacja języka
polskiego była niekwestionowana614. W miastach sytuacja nie była już tak
oczywista, a zazwyczaj następował tutaj dość wyraźny podział na dwie grupy
etniczne.
Na początku XX wieku – według danych urzędowych, którymi posługiwały się władze rejencji opolskiej – w mieście na 4 642 mieszkańców 2 126

APKat., OR, AM Żory, sygn. 88, BM Nerlich an der Königlichen Reg. Pr. As.
Herrn Dr. von Bitter, Sohrau 2. März 1891.
613
APKat., OR, AM Żory, sygn. 88, Polizei-Verwaltung: Die Versammlung fand
zu angesetzter Stunde statt…, Sohrau 6. Juli 1911, k. 74.
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Jerzy Myszor, Duchowieństwo katolickie na Śląsku 1742–1914. Z dziejów duszpasterstwa w diecezji wrocławskiej, Katowice 2011, s.234.
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Ogłoszenie zawiadamiające o zebraniu grupy terenowej Niemieckiego Związku
Floty w Żorach

było niemieckojęzycznych, 2 168 – polskojęzycznych, 348 – dwujęzycznych,
chociaż oceniając te rezultaty, pisano, iż „Żory zasadniczo mają mieszkańców
niemieckojęzycznych i tylko bardzo niewielki odłam mówi wyłącznie w języku polskim”615. Na podstawie ostatniego spisu przeprowadzonego w Niemczech przed wybuchem I wojny światowej można stwierdzić, że przewagę po
prawie dwóch stuleciach rządów pruskich zaczynała uzyskiwać ludność deklarująca się jako niemiecka albo co najmniej jako niemieckojęzyczna, co nie
było wyjątkiem w miastach górnośląskich. Na 4 936 mieszkańców 1 646 deklarowało się jako obywatele polskojęzyczni (33,3%), 2 644 – jako niemieckojęzyczni (53,6%), 646 – jako dwujęzyczni (13,1%). Te dane nie w pełni odzwierciedlają pewnie sytuację, ponieważ ze spisów szkolnych wynika
z kolei, że w 1911 roku językiem polskim posługiwało się w Żorach aż 91%
uczniów616.
Na pruskim Górnym Śląsku rok 1871 nie był tylko ważny z powodu powstania II Cesarstwa Niemieckiego i wydarzeń politycznych. Nadanie tytułu
cesarza zjednoczonego państwa niemieckiego Wilhelmowi I zbiegło się w czasie z wszczęciem przez Bismarcka „walki o kulturę”, a to oznaczało w rejencji opolskiej rozpętanie polsko-niemieckiego konfliktu narodowościowego.
Katolicka na tym obszarze była większość ludności (ponad 90%), niezależnie
od przynależności narodowościowej i etnicznej, ale proniemiecki charakter
większości ustaw zadecydował o utożsamieniu kulturkampfu z coraz silniejszymi w Niemczech tendencjami nacjonalistycznymi. Dnia 20 września 1872
roku w rejencji opolskiej nakazano wprowadzenie języka niemieckiego jako
„Sohrauer Stadtblatt”, 23.03.1907, Nr. 24.
Bogdan Cimała, Jan Delowicz, Paweł Porwoł, Żory, zarys dziejów i wypisy, Żory
1994; wyd. II popr. 1997;Bibliografia miasta Żory, Żory 2012, s.131.
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obowiązkowego języka nauczania we wszystkich typach szkół i na wszystkich
lekcjach, z wyjątkiem religii. Było to wstępem do uznania w 1876 roku języka
niemieckiego za jedyny język urzędowy w państwie pruskim. W wielu parafiach przygotowania do przyjmowania sakramentów prowadzono od tej pory
w języku polskim tylko na plebaniach, ponieważ nauka katechizmu i historii
biblijnej musiała być prowadzona w szkole od tej pory już stale po niemiecku.
W 1890 roku dodatkowym czynnikiem łączącym kwestię narodowościową
z wyznaniową stała się kontrowersyjna decyzja biskupa wrocławskiego Georga Koppa, by dzieci do I komunii przygotowywać po polsku lub niemiecku
nie na podstawie decyzji rodziców, lecz miejscowego proboszcza. Nawet przy
słabej znajomości języka niemieckiego zalecano zaś przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu właśnie po niemiecku.
Kulturkampf stał się zaczynem pojawienia się w życiu społecznym kwestii
narodowościowej jako ważnego elementu walki politycznej, także w Żorach.
Wprawdzie już wcześniej w mieście powstawały organizacje polskie. W 1869
roku z inicjatywy ks. Karola Miarki założono – jak i w innych miejscowościach rejencji opolskiej – Kasyno Katolickie, potem, w 1872 roku, Kółko
Towarzyskie. W końcu powstało Towarzystwo Obywatelskie, które przetrwało aż do wybuchu I wojny światowej, chociaż w Żorach było raczej politycznym zapleczem Centrum, a nie później ukształtowanego obozu polskiego617.
Wszystkie te organizacje skupione w XIX wieku wokół umiarkowanego czasopisma „Katolik” miały na celu propagowanie literackiego języka polskiego618. Jednak wówczas aspiracje polityczne w życiu tych organizacji nie odgrywały jeszcze większej roli. Zmiana nastąpiła dopiero wraz z atakiem Bismarcka na Kościół katolicki i ukształtowaniem się chadeckiego ugrupowania politycznego, które starało się – zarówno w ramach działalności na terenie
poszczególnych parafii, jak i w parlamentach pruskim oraz niemieckim – powstrzymać narastającą falę antyklerykalizmu.
Czytelnictwo prasy polskiej w Żorach nie było przed 1903 rokiem zbyt
masowe, chociaż trzeba pamiętać, że w tym okresie tę samą gazetę czytano w wielu domach. Masowość nie oznaczała jeszcze regularnego kupowania gazet przez wszystkich czytelników, dlatego zresztą tak szybko rozwijały
się wówczas różnego rodzaju czytelnie, biblioteki i wypożyczalnie objazdowe.
„Sohrauer Stadtblatt”, 6.07.1907, Nr.54.
Alfons Mrowiec, Z dziejów ziemi rybnicko-wodzisławskiej w latach 1918–1939.
Stosunki społeczno-polityczne, Katowice 1936, s. 174–176.
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Według zestawienia sporządzonego dla landrata rybnickiego w 1902 roku,
ale tylko na podstawie przesyłek pocztowych (w sprawozdaniu sam landrat
zaznaczał, że gazety docierają także do czytelników za pośrednictwem agentów), do Żor dostarczano w lutym 1902 roku następujące pisma polskie619:
„Katolik” – 11 egzemplarzy, „Dziennik Śląski” (katolicki dziennik wydawany
w Bytomiu od 1898 roku przez koncern Napieralskiego) – 2 egzemplarze,
„Górnoślązak” (polski dziennik wydawany od 1902 roku w Katowicach przez
Korfantego) – 6 egzemplarzy, „Posłaniec Niedzielny” (katolicki tygodnik wydawany przez diecezję wrocławską od 1895 roku) – 28 egzemplarzy, „Praca” (katolicki tygodnik przeznaczony dla robotników, wydawany w Bytomiu
od 1890 roku)– 1 egzemplarz, „Nowiny Raciborskie” (polska gazeta ukazująca się od 1889 roku w Raciborzu 3 razy w tygodniu w ramach koncernu
Napieralskiego) – 2 egzemplarze, „Gazeta Katolicka” (gazeta partii Centrum
ukazująca się od 1896 roku 3 razy w tygodniu w Królewskiej Hucie) – 3 egzemplarze, „Gazeta Grudziądzka” (polska gazeta ukazująca się w Grudziądzu
od 1894 roku, pismo było kierowane do Polaków w całym zaborze pruskim
oraz rozproszonych na innych obszarach Prus i Niemiec620) – 2 egzemplarze,
„Przyjaciel Ludu” (nie jest jasne, o jaki czasopismo chodzi, nie ukazywała
się już wydawana pod tym tytułem w Katowicach w latach 70. XIX wieku
prorządowa dwujęzyczna gazeta; możliwe, że chodzi o pismo o podobnym
charakterze – „Pruski Przyjaciel Ludu”, ukazujące się z przerwami od 1863
roku w Prusach Wschodnich, o nastawieniu proniemieckim) – 4 egzemplarze, „Goniec Wielkopolski” (niezależny polski dziennik ukazujący się od
1877 roku w Poznaniu) – 1 egzemplarz, „Wielkopolanin” (konserwatywna
polska gazeta ukazująca się od 1883 roku w Poznaniu) – 1 egzemplarz. Dostawy te z pewnością nie były jednak regularne. Według tego samego zestawienia w grudniu 1902 roku liczba egzemplarzy polskich tytułów prasowych
zamawianych przez żorzan była już znacznie skromniejsza: „Katolik” – 6,
„Górnoślązak” – 2, „Gazeta Katolicka” – 3, „Pruski Przyjaciel Ludu” – 4,
„Posłaniec Niedzielny” – 12, „Wielkopolanin” – 1621. Prasa polskojęzyczna

Dane na temat śląskich gazet polskojęzycznych za: Bernard Gröschel, Die
Presse Oberschlesiens von den Anfängen bis zum Jahre 1945. Dokumentation und Strukturbeschreibung, Berlin 1993.
620
Grażyna Gzella, Twórcy „Gazety Grudziądzkiej” w latach 1894–1918, „Rocznik
Historii Prasy Polskiej”, t.12: 2009, s.24–33.
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czytana w Żorach należała nie tylko do politycznego obozu polskiego. Politykę Bismarcka w dobie kulturkampfu zwalczali na Górnym Śląsku zarówno katolicy polscy, jak i niemieccy, nie tyle sprzeciwiając się integracji z resztą Rzeszy Niemieckiej, ile protestując przeciw antykatolickiej retoryce i represyjnym działaniom, postrzeganym jako wyraz pruskiej, protestanckiej tradycji państwowej.
Sytuacja zmieniła się radykalnie na początku XX wieku, kiedy do głosu na Górnym Śląsku doszło ugrupowanie polityczne, nawiązujące w swoim
programie do radykalizmu narodowej demokracji. Na jego czele stanął Wojciech Korfanty. Był przedstawicielem nielicznej warstwy rodzimej polskiej
inteligencji na Górnym Śląsku (urodził się w Siemianowicach). Podczas studiów zetknął się z polskim ruchem narodowodemokratycznym.W 1901 roku
został członkiem Ligi Narodowej, a rok później objął redakcję czasopisma
„Górnoślązak”, które stało się miejscem konfrontacji z ugodowym stanowiskiem obozu Napieralskiego. Reprezentując nowoczesny nacjonalizm polski,
Korfanty stał się wyrazicielem idei całkowitej emancypacji polskiej ludności na Górnym Śląsku. Wraz z Janem Jakubem Kowalczykiem (pochodzącym z leżących nieopodal Żor Krzyżowic) w 1901 roku wydał broszurę zatytułowaną Precz z Centrum, która stała się ideowym hasłem walki z „obozem
katolikowym”. Apogeum konfliktu pomiędzy obozem Napieralskiego i Korfantego przypadło na czas wyborów parlamentarnych w 1903 roku, w których Korfanty był wybrany w okręgu katowicko-zabrskim deputowanym
do Reichstagu (rok później został deputowanym do Landtagu pruskiego).
Jako pierwszy Górnoślązak zasiadł w parlamencie niemieckim. Wstąpił do
Koła Polskiego. Stał się symbolem walki o prawa ludności polskiej na Górnym Śląsku. Efekt działań politycznych podejmowanych przez Korfantego
przed 1914 rokiem, mimo jego początkowych sukcesów wyborczych, okazał
się jednak krótkotrwały. Przed wybuchem wojny musiał wycofać się z czynnego życia politycznego i zrezygnować z wydawania „Górnoślązaka”, ustępując pod naciskiem bardziej umiarkowanych polskich polityków na czele
z Adamem Napieralskim, skłonnych do kompromisu z obozem niemieckim.
Władze niemieckie z niepokojem obserwowały sytuację, jaka ukształtowała się w polskim obozie narodowym. Dążenia Korfantego i jego zwolenników uznano za radykalne, toteż próbowano je zwalczać zarówno metodaten des Kreises Rybnik durch die Postenpacketen bezogenen polnische Zeitungen
[02.1902; 12.1902].
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mi policyjnymi, jak i dokonując konsolidacji obozu niemieckiego. Duże nadzieje wiązano także z partią Centrum, w której po odejściu Napieralskiego
przeważały postawy proniemieckie, a z dawnego programu wspierania polskiej ludności katolickiej pozostało tylko hasło pokojowej asymilacji. Napięcie między tzw. radykalnymi Polakami (Radikalpolen) a lojalnymi obywatelami, do których w XX wieku zaliczano już nie tylko zwolenników partii konserwatywnych i liberalnych, ale także Centrum, przez ostatnią dekadę przed
wybuchem I wojny światowej zdominowało życie polityczne w powiecie rybnickim, a również w Żorach.
Właśnie w tym okresie – od wyboru Korfantego w okręgu katowickozabrskim w 1903 roku do porozumienia między Centrum a Napieralskim,
do którego dołączy później Korfanty – toczył się najbardziej ostry spór polityczny z obozem polskim. W Żorach przebieg tego konfliktu, zaostrzonego
w związku z wyborami do Reichstagu w 1907 roku oraz do Landtagu i powtórnymi wyborami uzupełniającymi do Reichstagu w 1908 roku, można
dość dokładnie zrekonstruować.
Przed wyborami do Parlamentu Rzeszy Niemieckiej 1907 roku w szczególnie trudnej sytuacji znajdowała się partia Centrum, która miała świadomość tracenia wpływów na rzecz polskich ugrupowań, zwłaszcza w okręgu
wyborczym Pszczyna–Rybnik, do tej pory tradycyjnie gwarantującym zwycięstwo partii katolickiej. Przywódcy Centrum szukali możliwości niezrażania do siebie wyborców polskich. Kładli nacisk na problemy językowe i religijne, a nie ściśle polityczne. Na zebraniu przedwyborczym mężów zaufania
tej partii, które odbyło się 30 grudnia 1906 roku w żorskim hotelu „Germania”, wysunięto początkowo dwóch kandydatów – dotychczasowego posła,
radcę sądowego Faltina ze Strzelec Opolskich oraz proboszcza Loβa z Pawłowic. Podczas dyskusji okazało się jednak, że większość zgromadzonych uważa, iż kandydatura dotychczasowego posła jest z góry skazana na porażkę, ponieważ nie zaakceptują go miejscowi polscy wyborcy, którzy poprą wtedy ks.
Aleksandra Skowrońskiego, kandydata obozu polskiego. W dyskusji wyraźnie zaznaczył się podział na mężów zaufania ze wsi i mniejszych miejscowości (z Czernicy, Rydułtów, Pszowa), reprezentujących polskich robotników
o chłopskim pochodzeniu, oraz tych z większych miast, gdzie wpływy Centrum nie uległy zachwianiu. Ostatecznie wybrano kompromisową kandydaturę ks. Loβa622.
622 „Sohrauer Stadtblatt”, 2.01.1907, Nr. 1.
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By przeciwdziałać poczynaniom Centrum, obóz polski sięgnął ponownie
do retoryki wykorzystywanej już przez Korfantego w 1903 roku. Oskarżano
Centrum, że jest partią niemiecką, a więc nie może reprezentować Polaków,
ponieważ ich nie rozumie. Ważnym czynnikiem propagandowym było także
przeciwstawienie establishmentowi niemieckiemu plebejskiego charakteru
ruchu polskiego. Wystosowano w tej sprawie apel do wyborców, wyraźnie
skierowany do wahających się byłych zwolenników Centrum, którzy zamierzali przejść do obozu polskiego:
„Ze strony polskiej kandyduje ks. Skowroński. Komitet polski w okręgu
Rybnik–Pszczyna kieruje apel do wyborców. Potrzebujemy posła, który zna
nasze potrzeby, ludzie z Centrum nie chcą ich znać. Może nas obronić tylko zdeklarowany Polak, człowiek z naszej ojczyzny, ale i z naszej krwi i kości, syn ludu, który go rozumie, czuje tak jak on, rozumie jego potrzeby, charakter i przyzwyczajenia, który w przyszłości jego prawa będzie bronił w parlamencie. […] Byłoby hańbą, gdybyśmy my, Polacy, wybrali jako naszego
przedstawiciela do Reichstagu Niemca. Pokażmy 25 stycznia, że jesteśmy Polakami, że wszyscy czujemy to, co nas uciska i boli. Pokażmy, że uważamy to
za krzywdę, to, co dzieje się ponownie z polskim narodem. [Idźmy – R.K.]
z entuzjazmem do pracy i do bezkrwawej walki”623.
Kampania prowadzona przez kandydata Centrum w porównaniu z radykalnym stanowiskiem kandydata obozu polskiego była mało przekonująca.
Proboszcz Loβajawił się jako człowiek kompromisu, a to w momencie ostrej
walki politycznej, kiedy po obydwu stronach zwyciężały poglądy radykalne, nie mogło przynieść sukcesu politycznego. Na zebraniu przedwyborczym
w Żorach 6 stycznia 1907 roku w hotelu „Germania” ks. Loβa próbował
przekonać słuchaczy, iż podziały językowe i narodowościowe mają charakter drugorzędny. Najpierw mówił do słuchaczy po polsku, a potem po niemiecku. W spotkaniu uczestniczyło dość dużo osób. Zebranie prowadził żorski przewodniczący Centrum – proboszcz Teodor Zgaślik (Sgaslik). W skład
lokalnego komitetu wyborczego wszedł także miejscowy kupiec i radny
J. Sollorz. Oni również zabierając głos, mówili najpierw po polsku, a potem
po niemiecku. Na zebranie, ponieważ miało ono charakter otwarty, przyszli
również reprezentanci obozu polskiego. Niektórzy zgromadzeni pochodzili z Żor. Wynika z tego, że już wówczas wśród mieszkańców miasta byli sympatycy radykalnego ruchu polskiego, aczkolwiek nie tworzyli żadnej zorgani623

Ibidem.
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zowanej grupy terenowej. Ostro atakowali politykę uprawianą przez Centrum. Odwołując się do przeszłości, oceniali, że ta partia nigdy nie reprezentowała interesów Polaków. Takie były poglądy między innymi jednego
z pracowników (kasjera) żorskiego młyna parowego. Ostro krytykował on
prowadzenie lekcji religii w języku niemieckim. Odpowiadał mu jeden z liderów Centrum w Żorach, miejscowy kupiec Fizia, który winą za konflikty
obarczał głównie Polaków napływowych, odwołując się do znanego wówczas stereotypu tzw. wielkopolskiej agitacji. Jej przejawem miało być używane przez Korfantego hasło: „Precz z Centrum”. Proboszcz Loβa na zakończenie ponownie zabrał głos, próbując przekonać mieszkańców Żor o skuteczności i atrakcyjności programu wyborczego Centrum. Nawoływał, by
zrezygnować z radykalizmu, a za cenę lojalności państwowej uzyskać ustępstwa rządu w sprawach językowych i religijnych. Wypowiedź zwieńczył
apelem skierowanym wprost do żorzan, odwołując się do ich lokalnego patriotyzmu: „Piękne miasto Żory zawsze znajdowało się pod flagą Centrum,
mam nadzieję, że miasto zachowa tę wierność dla partii również w dzisiejszych czasach”. Zebranie zakończyło się podwójnym okrzykiem na cześć cesarza i papieża624.
Te deklaracje nie były jednak już w stanie przekonać nawet umiarkowanie nastawionych polskich katolików. Świadczył o tym ton relacji zamieszczanych w „Katoliku”, nadal głównym organie obozu polskiego. Kandydata
Centrum zaliczano do duchownych, którzy wbrew woli papieża (chodzi zapewne o encyklikę „De rerum novarum”), by iść z ludem, wybrali odmienną
drogę – walki z nim. Proboszcz Loβ– zdaniem „Katolika”– prowadząc walkę
z ludem na Górnym Śląsku, odrzuca możliwość porozumienia, a to nakazuje
wsparcie obozu polskiego, również w obawie przed ateizacją: „Lepiej jest dla
nas z frakcją polską, broniącą i języka, i religii. Potrzebujemy takich obrońców, jeżeli nie chcemy walki o język i religię jak we Francji”625.
Ostatecznie w wyborach w 1907 roku zwycięzcą został kandydat polski – ks. Aleksander Skowroński, ale ze względu na zakaz biskupa Koppa,
a właściwie nakaz pozostawania w parafii tych duchownych, którzy musieliby ją opuścić bez zastępstwa, musiał zrezygnować z wykonywania mandatu.
W liście skierowanym w grudniu 1907 roku do swoich wyborców wyjaśniał:
„Z bólem w sercu jestem zmuszony złożyć mój mandat deputowanego.
624
625

„Sohrauer Stadtblatt”, 9.01.1907, Nr. 3.
„Sohrauer Stadtblatt”, 19.01.1907, Nr. 6.
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Nie mam zastępcy w parafii i nie mam wobec tego nadziei na to, że ktoś
może mnie zastąpić w czasie mojej nieobecności, ponieważ wszystkie podjęte w tej sprawie usiłowania zakończyły się niepowodzeniem. Dla reprezentanta polskiego ludu nie ma zastępców. Co mogę jednak zaoferować czcigodnym wyborcom ja, który składam mandat posła? Wybierzcie Polaka na posła, takiego, który jest mniej związany szczególnymi stosunkami jak ja! Nie
będę żywił do Was żadnej urazy, ponieważ nie miałem innego wyjścia. Tam
w Berlinie wykuwa się przeciwko nam ustawy wyjątkowe, a ja, wasz poseł,
muszę niestety siedzieć w domu. To jest nieznośna dla mnie sytuacja! Dziękuję Wam za udzielone mi podczas wyborów zaufanie i wyrażam mój głęboki ból, że nie mogę potwierdzić tego przez energiczną obronę naszych idei
i materialnego dobrobytu w Reichstagu. Wraz ze złożeniem mandatu poselskiego nie przestaję być obrońcą polskiego ludu! Niech Bóg będzie z Wami
i z naszą świętą sprawą!”626
Po rezygnacji Skowrońskiego uznano, że nowy kandydat powinien być
wolny od kościelnych zobowiązań, by nie powtórzyła się sytuacja rezygnacji z mandatu, ale musi być „Polakiem i katolikiem”627. Centrum popełniło podobny błąd jak wcześniej, wybierając na kandydata Niemca, ponadto
jeszcze reprezentującego rządzącą w Prusach klasę szlacheckich posiadaczy
ziemskich. W XX wieku już nie mogło to zapewnić sukcesu. Karl Frhr. von
Reitzenstein po uprzednich negatywnych doświadczeniach rozumiał to jednak dobrze i zgodę na kandydowanie uzależnił od stworzenia wielkiej koalicji ugrupowań niemieckich, razem z ugrupowaniami nacjonalistycznymi,
które i tak nie miały swojego kandydata w wyborach uzupełniających. Odrzucenie tej oferty spowodowało jego rezygnację. Kandydatem Centrum wybrano urodzonego w Pszczynie proboszcza z Radlina Pawła Bojdoła (Paula
Boidola)628. Jego dotychczasowa biografia (w młodości był prezesem Towarzystwa Akademików Górnoślązaków we Wrocławiu, a potem Koła Polskiego skupiającego śląskich studentów teologii pochodzenia polskiego629) nie
wskazywała na nastawienie antypolskie, jednak w obliczu konfliktu między
Centrum a obozem polskim opowiedział się on zdecydowanie po tej pierwszej stronie. W liście do wyborców swoją kandydaturę – przeciwstawiając
626
627
628
629

„Sohrauer Stadtblatt”, 18.12.1907, Nr. 101.
„Sohrauer Stadtblatt”, 4.01.1908, Nr. 1.
„Sohrauer Stadtblatt”, 8.01.1908, Nr. 2.
Jerzy Myszor, Duchowieństwo katolickie na Śląsku…, s.89–90.
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się ks. Józefowi Wajdzie reprezentującemu „obóz katolikowy” – uzasadniał
następująco: „Frakcja polska, polski komitet wyborczy, szczególnie polski
hakatyzm pozwalają w końcu pojąć, że to wielkie napięcie musi w końcu zostać zakończone, a rezultaty politycznej i narodowej pracy ostatnich
lat trzeba określić jako wielki minus”630. Rezultat łatwo było przewidzieć
– głosami polskimi w okręgu Pszczyna–Rybnik został wybrany proboszcz
z Kielczy ks. Józef Wajda631.
Dopiero to doświadczenie zmieniło nastawienie polityków Centrum,
którzy zrozumieli, że jest potrzebne porozumienie z obozem Napieralskiego
na terenie całej rejencji opolskiej, jeżeli chadecka partia chce utrzymać swe
wpływy. Ugoda nastąpiła przed wyborami do pruskiego Sejmu Krajowego
w 1908 roku632.
Nie tylko kampanie wyborcze, ale także powstawanie polskich organizacji społecznych i kulturalnych w tym okresie z punktu widzenia władz niemieckich było uważane za niebezpieczne dla państwa. Jasno wynika to z zaleceń kierowanych przez prezydenta rejencji opolskiej w 1909 roku do policji w poszczególnych miejscowościach, w których nakazywał roztoczyć
szczególnym zainteresowaniem polskie stowarzyszenia: „Według informacji komisarza granicznego [Grenzkommissar Mädler – R.K.] z Bytomia
od czasu wejścia w życie ustawy o stowarzyszeniach w powiatach Bytom,
Katowice, Pszczyna, Rybnik, Tarnowskie Góry, Zabrze i w miastach wydzielonych Bytom, Gliwice, Katowice, Królewska Huta i Racibórz zostało
założonych nowych związków: 23 socjaldemokratyczne, 35 polskie i 3 kobiece”633. Mädler żądał natychmiastowych meldunków zawierających informację o tym, jak wiele takich i innych związków powstało od tego momentu w powiatach i miastach oraz ilu liczą członków W odpowiedzi z Żor nadesłano raport, że w mieście nie ma ani polskich, ani socjalistycznych grup,
co najwyżej dochodzi do zebrań z udziałem agitatorów z innych miast.
O warunkach, w jakich odbywały się polskie zebrania, świadczy opis
sporządzony już po wydaniu specjalnej ustawy o zgromadzeniach. Kiedy
adwokat, dr Biały, zwrócił się do landrata w Rybniku o wyrażenie zgo-

„Sohrauer Stadtblatt”, 18.01.1908, Nr. 5.
„Sohrauer Stadtblatt”, 15.01.1908, Nr. 4.
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„Sohrauer Stadtblatt”, 7.04.1908, Nr. 32.
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APKat., OR, AM Żory, sygn. 140, Der Regierungspräsident: Nach Mitteilung
des Grenzkommissars in Beuthen…, Oppeln 11. Sept. 1909, k. 73.
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dy na organizację polskiego zebrania, otrzymał odpowiedź pozytywną, ale
mogło ono odbyć się nie w sali, lecz „pod gołym niebem”, na prywatnym
polu niejakiego Josefa Kowalczyka. Zezwolono na to, by obrady toczyły
się po polsku. Zebranie trwało półtorej godziny. Wysłany na nie policjant
był zaskoczony, że przybyło tylko 400 osób (wnioskodawca podawał liczbę
maksymalną 1 500).Tak niska frekwencja wynikała z tego, że nie dopisali Polacy mieszkający poza miastem634. Niewątpliwie opis tego zebrania
świadczy o dość ograniczonym zainteresowaniu sprawami politycznymi
w mieście przed 1914 rokiem. Kolejnym przejawem tego zjawiska była niska frekwencja wyborcza, zazwyczaj nie przekraczająca 50% przy znacznie
wyższej średniej ogólnoniemieckiej.
Przed wybuchem wojny na terenie Żor, uchodzących raczej za miasto
niemieckie, z inicjatywy Józefa Wyrobka w kwietniu 1912 roku powstało efemeryczne, najpierw nielegalne Towarzystwo Górnośląskiej Młodzieży
Ludowej, które zalegalizowano kilka dni później pod nazwą Towarzystwo
Śpiewacze „Feniks”635. Możliwe, że istniała w mieście jakaś grupa członków
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, ale brak jest informacji, by miała
ona charakter rejestrowanej grupy terenowej. Przed wojną powtarzano meldunki, że w mieście nie ma organizacji polskich. Jeżeli działalność polskiego
obozu była widoczna, to tylko ze względu na osobiste zaangażowanie niektórych mieszkańców. Nie była to aktywność zbyt ożywiona, na pewno zaś
nie wzbudzała zaniepokojenia władz pruskich. W październiku 1913 roku
rybnicki landrat informował, że na podstawie własnych ustaleń, które poczynił w miastach i gminach podlegającego mu powiatu, stwierdził brak
aktywności polskich środowisk. Od burmistrza Żor otrzymał zapewnienie,
że przed zbliżającymi się wyborami komunalnymi 27 listopada „ani polska agitacja, ani współpraca z pojedynczymi partiami partii polskiej nie są
obserwowane”636.

APKat., OR, AM Żory, sygn. 140, Polizei Verwaltung Sohrau, Die Versammlung wurde überrascht…, Sohrau 5. Mai 1913, k. 131.
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Wybory parlamentarne
Do końca XIX wieku na Górnym Śląsku, podobnie jak w całym okręgu wyborczym Pszczyna–Rybnik, podczas głosowań triumfowała regularnie
partia Centrum. Nawet po odejściu w 1890 roku z kanclerskiego urzędu
Bismarcka i złagodzeniu polityki kulturkampfu sytuacja nie uległa zmianie. Wprawdzie w pierwszych
wyborach, jeszcze do parlamentu Związku Północnoniemieckiego, w okręgu Pszczyna–Rybnik zwyciężył – na fali entuzjazmu po pokonaniu Austrii i częściowym zjednoczeniu Niemiec – reprezentant Niemieckiej Partii Rzeszy (Deutsche Reichspartei), książę Viktor Moritz Karl v. Ratibor, ale później triumfatorem w okręgu stale był ks. Edward Müller, kandydat Centrum, wygrywający w latach 1870–1890. Pochodził z Kwielic w powiecie głogowskim, gdzie urodził się w 1818 roku. Po uzyskaniu święceń był kapłanem w Lwówku Śląskim i Żaganiu, a od 1852 roku
Józef Wyrobek
przez 14 lat wikarym w Berlinie, gdzie zasłużył się
w tworzeniu organizacji katolickich (między innymi z o wiele bardziej znanym Adolfem Kolpingiem), przeznaczonych przede wszystkim dla czeladników i robotników najemnych. Przyczynił się także do założenia stołecznych gazet katolickich. Był jednym z twórców partii Centrum w 1870 roku.
Już w pierwszych wyborach do ogólnoniemieckiego Reichstagu w 1871 roku
zwyciężył w okręgu Pszczyna–Rybnik. Pozostawał posłem bez przerwy aż
do 1891 roku. Wtedy dopiero wycofał się z czynnego życia politycznego.
Zmarł w klasztorze w Nysie w 1895 roku637.
Zachowały się niepełne dane z wyborów do Reichstagu przeprowadzonych w Żorach w 1890 roku, ostatnich, w których zwycięzcą był ks. Müller.
Według zachowanego protokołu z lutego 1890 roku miasto podzielone było
na 2 okręgi wyborcze. Uzyskane wyniki prezentuje tabela 13.

Helmuth Neubach, Eduard Müller, [in:] Neue Deutsche Biographie, Bd. 18, Berlin
1997, s. 357, http://daten.digitale+sammlungen.de-0001-bsb00016336-images-index.
html_seite.373 [data dostępu: 2.09.2012].
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Tabela 13. Wyniki wyborów do Sejmu Rzeszy w Żorach w 1890 roku
Viktor
Max Forc- Landrat
Sander
ks.
Moritz
kenberg Schröter
LiczOkręg wy- LiczKarl v. Ra- Edward (liberalna
(Nie(liberalna
ba wy- ba odborczy
Inne
partia
Müller
tibor
miecpartia –
(Wahlbe- bor- danych
(Niemiec- (Cen- – WolnoWolno- ka Partia
ców głosów
zirk)
myślni)
trum)
ka Partia
Rzeszy)
myślni)
Rzeszy)

I okręg
wyborczy
II okręg
wyborczy
Razem

345

150

14

132

0

0

0

0

467

219

10

204

5

1

0

3

812

369

24

336

5

1

0

3

Źródło: Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Raciborzu, Akta miasta
Żory, sygn. 32, Der Magistrat an den Landrat d. Kreises Rybnik, Sohrau 20. Februar 1890, k. 31.

Z wyników wyborów w mieście jasno wynika, że po raz kolejny triumf odniosła partia Centrum, której kandydat otrzymał aż 91% oddanych głosów.
Frekwencja wyborcza wyniosła jednak tylko 45%, była zatem niska, nawet
w porównaniu z całym okręgiem wyborczym, gdzie sięgnęła 59%638.
Dość dokładne informacje zachowały się o wyborach parlamentarnych
w 1907 roku w Żorach. Wówczas już do przeszłości należała dominacja Centrum. Sporą część poparcia dla tej jedynej stającej w obronie ludności polskiej
na Górnym Śląsku partii odebrał obóz polski, najpierw, w 1903 roku, reprezentowany przez Korfantego, wspieranego przez endecję, a później już szerszy, skupiony wokół Napieralskiego i „Katolika”, którego program powracał
do chadeckich korzeni. Próbą dla porozumienia polskich działaczy były właśnie wybory w 1907 roku. Żory były podzielone na 2 okręgi wyborcze. I okręg
wyborczy obejmował zachodnią część miasta, którą zamieszkiwało 1 855
osób. Punkt wyborczy dla tego okręgu mieścił się w budynku starej szkoły katolickiej. Okręgowym przewodniczącym wyborów (Wahlvorsteher) był ogólnie szanowany żorski radny senior (Stadtältester) J. Gregeratzki, a jego zastępcą – przewodniczący rady miejskiej J. Solorz. II okręg wyborczy obejmował
Jerzy Pabisz, Wyniki wyborów do Parlamentu Związku Północnoniemieckiego i Parlamentu Rzeszy Niemieckiej na terenie Śląska w latach 1867–1918, [w:] „Studia i Materiały z Dziejów Śląska”, t.7, red. Adam Galos, Kazimierz Popiołek, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966, s.290–291.
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wschodnią części miasta i jego centrum z 2 787 mieszkańców. Punkt wyborczy dla tego okręgu znajdował się w ratuszowej sali obrad. Okręgowym przewodniczącym wyborów był radny Simon Adler, a jego zastępcą – radny, weterynarz Haering639.
Dzień wyborów przypadł na urodziny cesarza, co starały się wykorzystać
nacjonalistyczne ugrupowania niemieckie. W mieście było 900 osób uprawnionych do głosowania.Większość oddawała głosy po mszy640. Już na podstawie pierwszych, nieoficjalnych wyników opublikowanych w poniedziałek
dla całego okręgu było jasne, że zwycięzcą został kandydat obozu polskiego,
ks. Aleksander Skowroński. Ostatecznie na ponad 30 tys. oddanych głosów
otrzymał on aż 20 tys. (11,2 tys. w powiecie pszczyńskim i 8,8 tys. w powiecie rybnickim). Znacznie ustępował mu, uzyskując prawie trzykrotnie mniej
głosów (6,9 tys.) kandydat konserwatystów, radca szkolny Rzesnitzek. Klęskę
poniosło Centrum, którego kandydat, ks. Loβ, zajął zaledwie trzecie miejsce z 3,2 tys. głosów, mimo że w poprzednich wyborach to właśnie Centrum
dominowało w okręgu, kiedy posłem był adwokat Eugen Faltin. Zupełnie
nie liczył się reprezentujący socjalistów działacz związkowy Franz Danisch
(Franciszek Danisz), który uzyskał ledwie 347 głosy641.
Ponieważ ks. Aleksander Skowroński złożył swój mandat poselski w grudniu 1907 roku, miesiąc później odbyły się wybory uzupełniające. Nie zmieniło to jednak sytuacji. Kandydat polski, ks. Józef Wajda, wyrastający na nowego przywódcę mniejszości polskiej w zachodniej części rejencji opolskiej,
pewnie zwyciężył, uzyskując 14 795 głosów. Jego główny kontrkandydat,
książę raciborski Viktor Karl Moritz von Reitzenstein, reprezentujący konserwatystów z Niemieckiej Partii Rzeszy, dostał głosów aż trzykrotnie mniej
– 5 226. I tym razem wielkim przegranym był kandydat Centrum ks. Paul
Boidol (3 011 głosów)642.
W przypadku tych wyborów uzupełniających znane są również wyniki głosowania w samych Żorach, co pozwala określić sympatie i antypatie polityczne
w tym mieście na początku XX wieku. Ogółem w okręgu Pszczyna–Rybnik
głosowało ponad 58% uprawnionych643. W Żorach frekwencja była na-

639
640
641
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„Sohrauer Stadtblatt”,9.01.1907, Nr. 3.
„Sohrauer Stadtblatt”, 26.01.1907, Nr. 8.
„Sohrauer Stadtblatt”, 30.01.1907, Nr. 9; 6.02.1907, Nr. 11.
„Sohrauer Stadtblatt”, 25.01.1908, Nr. 7.
Jerzy Pabisz, Wyniki wyborów…, s.300.
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dal znacznie niższa – wynosiła zaledwie 31% (zagłosowało 341 osób na 971
uprawnionych). Zapewne należy to przypisać raczej pewnemu zwycięstwu polskiego kandydata w całym okręgu wyborczym. Wyniki jednak były odwrotne
od tych w okręgu Pszczyna–Rybnik. Wybory w Żorach wygrał kandydat Centrum – ks. P. Boidol, który uzyskał 214 głosów. Proboszcz Wajda dostał zaledwie trzecią część jego głosów (84), co zapewne należy przypisać zarówno temu,
że go nieznano na tym obszarze, jak i z pewnością nadal istniejącej w Żorach
mocnej pozycji Centrum, najsilniejszej siły politycznej w mieście, której sympatykiem i propagatorem był także miejscowy proboszcz644.
Zwycięstwo zjednoczonego obozu polskiego w okręgu wyborczym było
wyraźne i jak się okazało trwałe, chociaż triumfowali raczej zwolennicy kursu umiarkowanego na czele z Napieralskim, a nie radykalnie nastawieni działacze endeccy. W ostatnich wyborach przed wybuchem I wojny światowej
w 1912 roku Korfanty wycofał się nawet z życia politycznego, sprzedał „Górnoślązaka”, oddając pole Napieralskiemu. W kampanii wyborczej, w której
ponownie kandydaci Centrum i obozu polskiego wystąpili oddzielnie pojawiły się jednak nowe akcenty, związane z coraz większym znaczeniem polskiej emigracji zarobkowej do Westfalii i Nadrenii. Bezpodstawnie zarzucano przywódcom polskim, że ulegając endeckiej agitacji doprowadzili do sojuszu z socjaldemokratami. Na ostatnim przed styczniowymi wyborami zebraniu Centrum w hotelu „Germania” straszono mieszkańców Żor skutkami
tego wyimaginowanego sojuszu:
„W Nadrenii i Westfalii przybywającym tutaj polskim robotnikom została w wyniku wywrotowej działalności przywódców polskich z Poznania krok
po kroku wyrwana z serc ich religia, we wszystkich wyborach w Nadrenii
i Westfalii Polacy i socjaldemokraci idą razem przeciwko Centrum. […] Przed
około 15 laty cały katolicki lud, zarówno polski, jak i niemiecki, trzymał się
wiernie Centrum, które walczyło o dobro ojczyzny i Kościoła. – A co osiągnęli kandydaci polskiej partii? Nic, przeciwnie, przez ich wywrotową działalność
i ich niedorzeczne idee o ponownym utworzeniu państwa polskiego uchwalono ustawy, które w innym przypadku nigdy by nie powstały”645.
W 1912 roku w całym okręgu zwyciężył ponownie kandydat obozu
polskiego – hr. Maciej Mielżyński (zrezygnował z mandatu, co doprowadziło do wyborów uzupełniających w lutym 1912 roku), który uzyskał
644
645

„Sohrauer Stadtblatt”, 25.01.1908, Nr. 7.
„Sohrauer Stadtblatt”, 10.01.1912, Nr. 3.
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16,3 tys. głosów. Centrum nie zajęło nawet drugiego miejsca, które z prawie 7 tys. głosów przypadło kandydatowi narodowych liberałów Frhr. von
Schleinitzowi. Ks. Paul Boidol dostał 5,6 tys. głosów. W samych Żorach
– przy tym razem dość wysokiej frekwencji, sięgającej 2/3 uprawnionych
do głosowania – zwycięstwo odniosło bezapelacyjnie Centrum. Ks. Boidol
dostał 393 głosy (63%).Drugie miejsce zajął wprawdzie Maciej Mielżyński,
ale zaledwie ze 108 głosami (17%). Tylko nieznacznie ustępował mu kandydat narodowych liberałów i konserwatystów – Frhr. von Schleinitz, który
otrzymał 96 głosów (15%). W sumie ugrupowania niemieckie – doliczając
25 głosów, które padły na kandydata SPD Ritzmanna – uzyskały w Żorach
83% oddanych głosów646.
Wyniki wyborów uzupełniających już niewiele zmieniły. Były podobne,
chociaż zarówno w skali powiatu, jak i w samych Żorach o kilka procent
lepsze dla obozu polskiego, zwyczajowo przy znacznie niższej frekwencji.
W Żorach Polacy uzyskali o 63 głosy więcej. W mieście zwyciężył jednak
ponownie ks. Paul Boidol reprezentujący Centrum – otrzymał 288 głosów, drugie miejsce zajął polski kandydat ks. Paweł Pośpiech – uzyskał 169
głosów, trzecie Frhr. von Schleinitz – z 78 głosami, z kolei kandydat SPD,
Franciszek Ritzmann, tym razem dostał zaledwie 4 głosy647.
W odróżnieniu od całego okręgu wyborczego Pszczyna–Rybnik (tabela 14.), który do początku XX wieku był pewnym miejscem wyboru kandydatów niemieckiej partii katolickiej, a w początkach XX wieku stał się
okręgiem „polskim”, w Żorach sytuacja kształtowała się inna. Sympatie dla
niemieckiej partii Centrum pozostały tutaj dominujące, co przy wynoszącym około 15% poparciu dla kandydatów nacjonalistycznych ugrupowań
niemieckich powodowało, że mieszkańcy miasta w większości wybierali
kandydatów niemieckich.

646
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„Sohrauer Stadtblatt”, 17.01.1912, Nr. 5.
„Sohrauer Stadtblatt”, 7.02.1912, Nr. 11.
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Tabela 14. Wyniki wyborów do Parlamentu Pólnocnoniemieckiego i do Sejmu
Rzeszy w okręgu wyborczym Pszczyna–Rybnik w latach 1867–1912
Data
wyborów

12 lutego
1867 roku

31 sierpnia
1867 roku

3 marca
1871 roku

10 stycznia
1874 roku

10 stycznia
1877 roku

30 lipca
1878 roku

Kandydaci
- właściciel ziemski Hans
Heinrich XI v. Pless
- książę Bogusław Radziwiłł
- landrat Brauns
- nadprezydent Pinder
- własciciel ziemski Viktor
Moritz Karl, Herzog v.
Ratibor
- księgarz Ignacy
Danielewski
- dziekan, ks. Marx
- radca kurii biskupiej,
ks. Eduard Müller
- właściciel ziemski Viktor
Moritz Karl, Herzog v.
Ratibor
- mjr v. Gräve
- radca kurii biskupiej,
ks. Eduard Müller
- właściciel ziemski Viktor
Moritz Karl, Herzog v.
Ratibor
- właściciel ziemski Thurn
und Taxis
- radca kurii biskupiej,
ks. Eduard Müller
- właściciel ziemski Viktor
Moritz Karl, Herzog v.
Ratibor
- radca kurii biskupiej,
ks. Eduard Müller
- szambelan Alexander v.
Witowski

Partie polityczne
- Wolne Zjednoczenie Konserwatywne
- kandydat niezależny
- Partia
Konserwatywna
bezpartyjny
- Wolne Zjednoczenie Konserwatywne
- obóz polski
- katolicy
- Centrum
- Partia Rzeszy
- konserwatyści
- Centrum
- Partia Rzeszy

Zwycięzca – ugrupowanie polityczne

Hans Heinrich XI v.
Pless – Wolne
Zjednoczenie
Konserwatywne
Viktor Moritz Karl,
Herzog v. Ratibor –
Wolne Zjednoczenie
Konserwatywne
ks. Eduard Müller
(ponownie wybrany
w wyborach
uzupełniających
7 lutego 1872 roku) –
Centrum
ks. Eduard Müller –
Centrum

- bezpartyjny
- Centrum
- Partia Rzeszy
- Centrum
- konserwatyści

ks. Eduard Müller –
Centrum

ks. Eduard Müller –
Centrum

220   |
- radca kurii biskupiej,
ks. Eduard Müller
27
- właściciel ziemski Viktor
października Moritz Karl, Herzog v.
1881 roku Ratibor
- szambelan Alexander v.
Witowski
- radca kurii biskupiej,
ks. Eduard Müller
28
- właściciel ziemski Viktor
października
Moritz Karl, Herzog v.
1884 roku
Ratibor
- zarządca dóbr Friedrich
- radca kurii biskupiej,
ks. Eduard Müller
21 lutego
- właściciel ziemski Viktor
1887 roku
Moritz Karl, Erbprinz v.
Ratibor
- radca kurii biskupiej,
ks. Eduard Müller
- właściciel ziemski Viktor
Moritz Karl, Erbprinz v.
Ratibor
- urzędnik kolejowy
Buckausch
20 lutego
- były urzędnik Sander
1890 roku
- nadburmistrz dr Max
Forckenberg
- feldmarszałek hrabia
Helmuth v. Moltke
- landrat Schröter

22 lutego
1893 roku

- właściciel ziemski Conrad
Thaddäus
- właściciel ziemski Grittner
- stolarz Franciszek
Andrzejewski
- poseł Eugen Richter
- pisarz Max Liebermann v.
Sonnenberg

- Centrum
- Partia Rzeszy

ks. Eduard Müller –
Centrum

- konserwatyści
- Centrum
- Partia Rzeszy
- Partia Rzeszy
- Centrum
- Partia Rzeszy
- Centrum
- Partia Rzeszy
- Partia
Wolnomyślicieli
- Partia
Wolnomyślicieli
- konserwatysta

ks. Eduard Müller –
Centrum

ks. Eduard Müller –
Centrum

ks. Eduard Müller –
Centrum
(w wyborach
uzupełniających
w 1892 roku
Ferdinand v.
Reitzenstein –
Centrum)

- Partia Rzeszy
- kandydat niezależny
- niemieckie
Centrum
- polskie Centrum
SPD
- Partia Liberalna
- kandydat
bezpartyjny

Conrad Thaddäus –
niemieckie Centrum
(w wyborach
uzupełniających
w 1895 roku –
adwokat Paweł
Radwański, polskie
Centrum)
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- adwokat Eugen Joseph
Faltin
- właściciel ziemski Viktor
16 czerwca
Moritz Karl Herzog v.
1898 roku
Ratibor
- stolarz Franciszek
Morawski
- adwokat Eugen Joseph Faltin
- redaktor Jan Kowalczyk
16 czerwca
- właściciel ziemski Viktor
i 25 czerwca
Moritz Karl Herzog v.
1903 roku
Ratibor
- górnik Franciszek Szołtysek
- pisarz Eugen Richter
- ks. Aleksander Skowroński
- radca szkolny Rzesnitzek
25 stycznia
1907 roku - ks. Viktor Loss
- inwalida górniczy Franciszek Danisz
- rentier hr. Maciej
Mielżyński
- dyrektor fabryki Frhr. v.
12 stycznia
Schleinitz
1912 roku
- ks. Paul Boidol
- sekretarz robotniczy
Franciszek Ritzmann

- Centrum
- konserwatyści
- Polska Partia
Socjalistyczna zp
- Centrum
- obóz polski
- Niemiecka Partia
Rzeszy
- SPD
- Partia Liberalna
- obóz polski
- Niemiecka Partia
Rzeszy
- Centrum
- SPD
- obóz polski
- Niemiecka Partia
Rzeszy
- Centrum
- SPD

Joseph Faltin –
Centrum

Joseph Faltin –
Centrum

ks. Aleksander Skowroński – obóz polski
(w wyborach uzupełniających 23 stycznia
1908 roku ks. Józef
Wajda – obóz polski)
hr. Maciej
Mielżyński – obóz
polski (w wyborach
uzupełniających
3 lutego 1912 roku
ks. Paweł Pośpiech –
obóz polski)

Źródło: Jerzy Pabisz, Wyniki wyborów do Parlamentu Związku Północnoniemieckiego i Parlamentu Rzeszy Niemieckiej na terenie Śląska w latach 1867–1918, [w:]
„Studia i Materiały z Dziejów Śląska”, t.7, red. Adam Galos, Kazimierz Popiołek,
Wrocław–Warszawa–Kraków 1966, s.366–368.

O sympatiach politycznych mieszkańców Żor świadczą również wyniki
wyborów do pruskiego Sejmu Krajowego. Głosowania przebiegały wprawdzie inaczej, obowiązywała bowiem niedemokratyczna ordynacja wyborcza.
Istnieje jednak możliwość analizy pierwszego etapu wyborów. Elektorzy podzieleni byli, w zależności od wysokości wpłacanych podatków, na trzy kurie
– oddziały (Abteilungen), nierówne pod względem liczby (najbardziej liczna
była kuria III), ale ujednolicone pod względem sumy płaconych podatków
i wybierających taką samą liczbę swych przedstawicieli. Skład imienny poszczególnych kurii, na podstawie aktualnych danych podatkowych, poda-

222   |

wano przed każdymi wyborami. Wybory były więc dwustopniowe. Pierwszy
etap wstępny (Urwahlen) polegał na wyborze przedstawicieli (Wahlmänner)
poszczególnych komitetów. Potem ci przedstawiciele głosowali na wspólnym
posiedzeniu wyborczym, organizowanym w jednym z miast obydwu powiatów.
Zdarzało się, że posiedzenia odbywały się również w samych Żorach.
Wybory wstępne przeprowadzano w podokręgach (Urwahlbezirke),
na które podzielone było całe miasto według numerów posesji. W październiku 1898 roku, kiedy wybierano 17 przedstawicieli w prawyborach, były to
3 podokręgi o numerach od 5 do 7648: podokręg nr 5: przewodniczący (Wahlvorsteher) – rajca Ignaz Gregoratzki, zastępca przewodniczącego – rajca Simon Adler; podokręg nr 6: przewodniczący – zastępca burmistrza Opawsky,
zastępca przewodniczącego – kupiec Emil Szyskowitz; podokręg nr 7: przewodniczący – burmistrz Nerlich, zastępca przewodniczącego – rajca Kentnowski649. W kolejnych wyborach – w 1904 roku – układ podokręgów pozostał, zmienili się częściowo tylko prowadzący prawybory: podokręg nr 8:
przewodniczący – rajca Ignaz Gregoratzki, zastępca przewodniczącego – rajca Simon Adler; podokręg nr 9: przewodniczący – kupiec Leopold Adler,
zastępca przewodniczącego – posiadacz ziemski Victor Nowack; podokręg
nr 10: przewodniczący – kupiec Anton Kotremba, zastępca przewodniczącego – posiadacz ziemski Franz Tobolla650. W podokręgach wybierano 17
przedstawicieli w 3 kuriach. Podokręg nr 8 obejmował centrum miasta (posesje numer 1–152) i liczył 1 622 mieszkańców. Wybierano w nim przedstawicieli podczas głosowania odbywającego się w ratuszu. Podokręg nr 9, obejmujący posesje numer 153–282, zamieszkiwało 1 516 osób. Głosowano w dawnym budynku szkolnym. Podokręg nr 10 obejmował posesje numer 283–428,
gdzie mieszkało 1 501 osób. Głosy oddawano w restauracji Brauera651.W całym
okręgu Pszczyna–Rybnik na 737 wybranych w wyborach wstępnych przedstawicieli (Wahlmännern) ostatecznie głosowały 692 osoby. Najwięcej głosów padło na konserwatystów – 319, z kolei 290 głosów oddano na Centrum,
APKat., OR, AM Żory, sygn. 35, Extra-Beilage zum Rybniker Kreis-Blatt,
Rybnik 10. September 1898, k. 33.
649
APKat., OR, AM Żory, sygn. 35, Der BM Nerlich zu den am 27. October d. J.
stattfindenden Wahlen…, Sohrau 23. September 1898, k. 35.
650
APKat., OR, AM Żory, sygn. 35, Der Magistrat: Für die Wahl zum Hause der
Abgeordneten…, Sohrau 8. August 1903, k. 69.
651
APKat., OR, AM Żory, sygn. 35, Der Magistrat: Die Wahl der Wahlmännern…, Sohrau 31. Oktober 1903, k. 70.
648
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a 84 – na obóz polski652. Ta silna pozycja ugrupowań nacjonalistycznych
w stosunku do Centrum i obozu polskiego, odwrotnie niż w wyborach do
Reichstagu, wynikała z możliwości wyboru przez dwie pierwsze kurie (najbogatsze, a więc grupujące głównie burżuazję niemiecką) dwukrotnie większej liczby przedstawicieli. Daje to jednak możliwość ocenienia sympatii politycznych tej grupy, wspierającej wyraźnie konserwatywne i narodowo-liberalne ugrupowania niemieckie.
Również następne wybory do pruskiego Landtagu – w latach 1908 i 1913 –
wyglądały podobnie. Zmieniali się wyłącznie przewodniczący podokręgów
wyborczych (podokręg nr 8: Ignatza Gregoretzkiego zastąpił w 1913 roku
rajca F. Fizia; podokręg nr 9: w pierwszych wyborach przewodniczącym był
Emil Szyskowitz, w drugich – F. Haering; podokręg nr 10: w obydwu wyborach przewodniczącym był Paul Beigel) i miejsca głosowania (w podokręgu nr 8 miejscem wyborów pozostał tradycyjnie ratusz, z kolei w pozostałych
dwóch podokręgach wybory odbywały się w dwóch reprezentacyjnych salach restauracyjnych miasta: w hotelu „Germania” i w restauracji Brauera)653.
Najbardziej zacięta walka wyborcza o mandaty toczyła się w 1908 roku.
Wybory odbywały się bowiem w rok po triumfie obozu polskiego w wyborach do Reichstagu, co dodatkowo zmobilizowało ugrupowania niemieckie.
Chciały one wykorzystać sprzyjającą im ordynację wyborczą do zahamowania postępów ugrupowań polskich. Na zebraniu połączonych żorskich komitetów wyborczych narodowych konserwatystów (Deutsch-vaterländischer
Wahlverein), narodowych liberałów (Bürgerlichen Wahlverein) i konserwatystów (Konservativen) w restauracji Brauera głównym tematem były pomysły na powstrzymanie skutecznej polskiej agitacji. Radca szkolny Rzesnitzek
uznawał za najlepszą drogę do zahamowania polskiego ruchu narodowego
szybki postęp procesów modernizacyjnych na Górnym Śląsku. Przekonywał
o potrzebie industrializacji powiatu, a jednocześnie o konieczności unowocześnienia rolnictwa. Szczególnie podkreślał potrzebę rozwoju edukacji– zarówno w mieście, jak i na wsi – poprzez rozbudowę szkół dokształcających po zakończeniu nauki w szkołach elementarnych. Uważał, że takie placówki (Fortbildungsschulen) powinny powstawać nie tylko w miastach, gdzie ten proces
„Sohrauer Stadtblatt”, 3.06.1908, Nr. 44.
APKat., OR, AM Żory, sygn. 35, Der Magistrat: Für die Wahl zum Hause der
Abgeordneten…, Sohrau 16. April 1908, k. 137; Der Magistrat: Zu der bevorstehenden Neuwahl…, Sohrau 22. Febr. 1913, k. 162.
652
653
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już trwał, ale także na wsiach.
Rzesnitzek zdawał sobie sprawę,
że większość jego wyborców stanowią katolicy mówiący po polsku, a zatem nie wahał się deklarować, że „w domu mówi po
polsku i jest katolikiem”. Silnie
podkreślał swoją regionalną tożsamość: „Jako dziecko tego powiatu będę dla niego i dla całeZaproszenie na otwarte zebranie narodowych go Górnego Śląska zdecydowaliberałów (Bürgerlichen Wahlverein) w Żorach nie występował [w parlamencie
– R.K.]”. Steinbrecher reprezentujący narodowych liberałów był kandydatem najbardziej obcym, dalekie
mu były miejscowe stosunki. Jego wypowiedzi wyraźnie wskazywały na nieznajomość głębokości konfliktu polsko-niemieckiego na początku XX wieku. Nie ukrywał zresztą, że jest Dolnoślązakiem, chociaż twierdził, że będzie
usilnie walczył w parlamencie o interesy Górnego Śląska i poprawę warunków życia w tym regionie. Podkreślał, że jest przeciwko podjudzaniu „dobrze
myślącej ludności polskojęzycznej”, „nie jest polakożercą”, „docenia polskie
obyczaje”, ale „nie popiera radykalnych postulatów obozu polskiego”. Po wybraniu na posła z góry deklarował wstąpienie do klubu swojej partii. Nieznajomości warunków lokalnych nie można było z pewnością zarzucić trzeciemu z kandydatów – landratowi Heykingowi, posłowi w poprzedniej kadencji. Z wspierania interesów lokalnych zbudował cały swój program polityczny. Podkreślał, że jako dawny poseł nie musi swojego programu rozwijać, ale
oczywiście będzie wspierał budowę szkół w powiecie. Jest przy tym za utrzymaniem specjalnego dodatku (Ostmarkenzulage) dla nauczycieli przyjeżdżających z głębi Niemiec na Górny Śląsk, ponieważ podnosi to poziom nauczania. Deklarował, że będzie również lobbował za rozbudową sieci kolejowej. Nie widział sprzeczności pomiędzy swoimi konserwatywnymi poglądami a stosunkiem do Polaków, deklarował, że nie jest przeciwnikiem Polaków,
ale „wrogiem agitatorów, którzy chcą zniszczyć niemiecką szkołę, niemiecki
język i niemieckie obyczaje”654.
Po nieudanych dla obozu niemieckiego wyborach do parlamentu Rzeszy
654

„Sohrauer Stadtblatt”, 20.05.1908, Nr. 40.
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Niemieckiej w 1907 roku zrozumiano konieczność zorganizowania wspólnej
kontrakcji przeciwko Polakom, ale Centrum – zgodnie ze swoim kompromisowym programem – nie zamierzało w tej inicjatywie uczestniczyć. Rola opcji
katolickiej była w Żorach kluczowa. Ataki ze strony reprezentantów niemieckich partii nacjonalistycznych skutecznie jednak odpychały działaczy katolickich od proponowanej jeszcze przed wyborami uzupełniającymi do Landtagu
w 1908 roku wielkiej koalicji ugrupowań niemieckich. Dla Centrum było jasne, że występowanie przeciwko jakimkolwiek ustępstwom na rzecz Polaków
musi wzbudzać nie tylko niechęć, ale wręcz grozi odebraniem resztek sympatii, jakie Centrum posiadało z racji jej działalności w XIX wieku. Posłowie
ugrupowań neokonserwatywnych nie byli zaś na forum pruskiego parlamentu już tak ostrożni, jak w wystąpieniach przedwyborczych do Reichstagu. Deputowany Rzesnitzek, w czasie kampanii wyborczej deklarujący często swoją
sympatię do Polaków i znajomość języka polskiego, na wiadomość o strajku
szkolnym mającym na celu powrót religii w języku polskim do szkół w mowie w pruskim Sejmie Krajowym w marcu 1908 roku stwierdzał:
„Polska agitacja pogrzebała poważanie dla katolickich duchownych. Czy
nie wstydzą się polskie gazety nazywać sługą germanizacji w sukni kardynalskiej kardynała Koppa, ponieważ ten nie ulega ich woli (Słuchajcie! Słuchajcie!). Polacy nie mają żadnego prawa, by skarżyć się na złamanie traktatu [wiedeńskiego – R.K.]. Te stosunki są efektem rozwoju historycznego; toczące się koło historii powszechnej zadecydowało o końcu polskości. Przypominam Państwu o proklamacji Księstwa Warszawskiego z 1809 roku. W niej
każdemu mieszkańcowi Księstwa nakazano uczyć się języka polskiego. Każdy obywatel państwa musi znać oficjalny język swego kraju. (Słuchajcie! Słuchajcie!). Teraz przełóżcie sobie łaskawie tę polską zasadę na Niemców. Tak,
my więcej także nie chcemy. Obecna walka jest skierowana nie przeciwko religii, ale przeciwko szkole. Oni starają się o narodową samodzielność. Pruska
szkoła jest jednak zobowiązana, by dzieci wychowywać na dobrych Niemców
(aplauz)”655.
Skomplikowany i niedemokratyczny sposób wyborów wpływał prawdopodobnie na frekwencję, która była znacznie niższa niż ta w wyborach do
Parlamentu Rzeszy Niemieckiej. W najliczniejszych kuriach II i III w Żorach
sięgała zaledwie 35% w wyborach wstępnych. W tych grupach wybrano zresztą wyłącznie kandydatów partii Centrum, która tym razem zawarła koalicję
655

„Sohrauer Stadtblatt”, 20.03.1907, Nr. 23.
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przedwyborczą z Polakami. W kurii I wybierano konserwatystów połączonych
koalicją z narodowymi liberałami (tabela 15.).
Tabela 15. Wyniki pierwszej tury wyborów do pruskiego Sejmu Krajowego (Landtagu) w Żorach w 1908 roku
Podokręg

Kurie
Imię i nazwisko
/ oddziały
Chaussy
I

I.
Ratusz

II
III

I
II. Restauracja Brauera

II

I
III.
Hotel „Germania”

II

III

Ugrupowanie polityczne

sędzia

konserwatyści
/ narodowi liberałowie
konserwatyści
/ narodowi liberałowie
Centrum / Polacy
Centrum / Polacy
Centrum / Polacy
Centrum / Polacy

Kriebel

sekretarz
sądowy
Johann Kuβ
kupiec
Johann Sollorz
kupiec
Alois Kentnowski
kupiec
August Hensel
sprzedawca
węgla
Thilo
sędzia
Paul Szczepan
Leopold Boder
Franz Sobotta
Emil Figulla

III

Zawód

Alexander
Hallatsch
Johann Szczepan
Schönfeld
Konstantin
Bartezki
Martin Greczy
Franz Schwab
Karl Zellner

właściciel
tartaku
kupiec
właściciel
ziemski
mistrz masarski
właściciel
domu
właściciel
tartaku
leśniczy
miejski
fabrykant
mistrz
piekarski
mistrz
krawiecki
stelmach

konserwatyści
/ narodowi liberałowie
konserwatyści
/ narodowi liberałowie.
Centrum / Polacy
Centrum / Polacy
Centrum / Polacy
Centrum / Polacy
konserwatyści
/ narodowi liberałowie
konserwatyści
/ narodowi liberałowie
Centrum / Polacy
Centrum/Polacy
Centrum / Polacy
Centrum / Polacy

Źródło: „Sohrauer Stadtblatt”, 6.06.1908,Nr. 45.

W 1908 roku zgromadzenie okręgowe obradowało w Żorach, co było
dla miasta dużym wyróżnieniem. Przyjazd różnymi środkami komunikacji
kilkuset osób, nierzadko z rodzinami, był okazją do dobrego handlu. Już
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dzień wcześniej w Żorach można było z powodu przyjazdu tak wielu gości
obserwować wielkie poruszenie. Podstawiano specjalne pociągi, by wszyscy
chętni mogli znaleźć się na czas w sali wyborczej656.
Na posiedzeniu 16 czerwca miano wybrać 3 posłów do Landtagu657.
W całym okręgu Pszczyna–Rybnik wybory wstępne przyniosły zwycięstwo
katolickiej partii Centrum, występującej tym razem – po doświadczeniach
w wyborach do Parlamentu Rzeszy – wspólnie z obozem polskim. Z tej listy
wybrano 441 elektorów na 812. Wśród nich 334 elektorów było kandydatami konserwatystów658, toteż wyniki drugiej tury przy takim rozkładzie głosów elektorskich nie mogły być niespodzianką. Ostatecznie głosowało 801
delegatów. Zwycięska koalicja podzieliła się mandatami. Centrum uzyskało
2 mandaty – dla Faltina (480 głosów) i Reitzensteina (465).Kandydat polski
Seyda dostał 465 głosów. Kandydaci konserwatystów i liberałów (sędzia Steinbrecher – kandydat liberalny, landrat Heyking – kandydat konserwatystów,
Rzesnitzek – kandydat tzw. wolnych konserwatystów, czyli Partii Rzeszy)
uzyskali tylko po trzysta kilkadziesiąt głosów elektorów ich partii659.
Również w 1913 roku wybory ścisłe z udziałem 877 reprezentantów wyborców (na 910 wybranych) odbyły się 12 czerwca w Żorach. Nastąpiło to
już po powtórnym zerwaniu przez obóz polski porozumienia z Centrum. Ze
względu na charakter ordynacji wyborczej musiało to spowodować wybór
wyłącznie kandydatów niemieckich. Dwaj reprezentowali Centrum: radca
sądowy Faltin (715 głosów) i Frhr. von Reitzenstein (706 głosów). Trzecim
wybranym kandydatem był wspólny przedstawiciel konserwatystów i narodowych liberałów Frhr. von Schleinitz. Trzej kandydaci polscy, nie posiadający wsparcia Centrum „przepadli”, uzyskując podobną liczbę głosów elektorskich: ks. Pośpiech – 163, ks. Wajda – 158, dr Seyda – 158660.
Wyniki wyborów do Landtagu pruskiego również potwierdzają kluczową
rolę odgrywaną w Żorach przez partię Centrum – to ona decydowała o politycznym obliczu miasta, w dużym stopniu również o obsadzie i składzie
samorządu.

656
657
658
659
660

„Sohrauer Stadtblatt”, 17.06.1908, Nr. 48.
Ibidem.
„Sohrauer Stadtblatt”, 4.06.1908, „Extra Blatt”.
„Sohrauer Stadtblatt”, 17.06.1908, Nr. 48.
„Sohrauer Stadtblatt”, 4.06.1913, Nr. 44.
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Żory - widok miasta od strony południowej z końca XIX wieku

Samorząd miejski i jego działalność
Zachował się dokładny opis Żor z połowy XIX wieku, sporządzony przez
Felixa Triesta. Na wstępie scharakteryzował otoczenie miasta:
„Żory leżą na równinie z niewielkimi wzniesieniami na południowym zachodzie. Granice pól miejskich, nie licząc lasu o powierzchni 5 tys. mórg,
sięgają osad: Folwarki, Sczejkowice, Palowice, Woszczyce, Kliszczowa, Baranowice, Osiny i Rogoźna. Gleby są różnej wartości, ale różnią się wyraźnie zależnie od tego, czy leżą na północnej czy na południowej stronie rzeki
Ruda. Na południu są lepsze, z bardziej ilastym podłożem, z drugiej strony
rzeki bardziej piaszczyste. Uprawiane są przede wszystkim zboża, najczęściej
żyto, owies i kartofle, nie uprawia się pszenicy i roślin strączkowych. Braki
wody zostały zlikwidowane po założeniu w mieście wodociągu w 1824 roku.
Rzeka Ruda nie zapewnia jednak wystarczającej ilości wody dla pracy młynów wodnych”661.
Triest następnie dokonał opisu wyglądu miasta i panujących w nim stosunków społecznych:
Wewnątrz częściowo zlikwidowanych murów miejskich domy mieszkalne koncentrują się częściowo na przedmieściach, gdzie trochę oddalone są

Felix Triest, Topographisches Handbuch von Oberschlesien im Auftrage der Königlichen
Regierung und nach amtlichen Quellen, Zweite Hälfte, Breslau 1865, s. 792.
661
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Zastawa i Kleszczówka oraz 4 gospodarstwa obok młyna. Pod względem administracyjnym miasto dzieli się na 4 okręgi. Domy na przedmieściach należą do Dolnego i Górnego Przedmieścia. Dość obszerny Rynek tworzy wydłużony kwadrat, ma tylko niewielkie i dlatego korzystne nachylenie. Od Rynku
wychodzi 8 dość szerokich ulic, które są ukierunkowane w cztery strony świata. Po wielkim pożarze w 1807 roku mur miejski w dwóch miejscach został
zburzony i w ten sposób stworzono dwa nowe wyjścia z miasta, w kierunku
na Rybnik i Strumień. Głównymi ulicami są: Friedrichstr., Breitestr., Poststr.,
Kirchstr., Mauerstr., Töpferstr., Entenstr., Schützenstr. i Loslauerstr. Poza
Rynkiem są jeszcze dwie mniejsze ulice: jedna przy Mauerstr. i kościółku (ponieważ tutaj stał przed pożarem w 1807 roku drewniany kościół) oraz druga
między Dolnym i Górnym Przedmieściem. Obok głównych ulic we wszystkie
strony rozchodzą się ulice boczne. Ludność jest pochodzenia słowiańskiego,
język polski przeważa, ale dzięki niemieckiej szkole język niemiecki zdobywa
coraz większe znaczenie. Według danych statystycznych z 1861 roku 1 264
osób mówi po niemiecku, 2 398 po polsku. Jednak części polskich mieszkańców język niemiecki także jest znany. Urzędnikami państwowymi są: w sądzie
8 urzędników, w urzędzie podatkowym 4 urzędników, na poczcie 6 urzędników. W kościele katolickim jest 2 księży, w ewangelickim –jeden pastor.
Mieszkają w mieście także 2 lekarze i jeden aptekarz. W 1862 roku notowano 632 uprawnionych do głosowania obywateli. Rynek otaczają bezpośrednio domy piętrowe; takiej samej jakości są domy na Friedrichstr. i pojedyncze
na innych ulicach. Domy przy Rynku i przy głównych ulicach, a także przy
pobocznych są murowane i z niewielkimi wyjątkami kryte ceglaną dachówką. Idąc dalej w kierunku Kleszczówki i przedmieść, napotkamy
także domy drewniane. Stodoły,
które są poza miastem i zostały
zniszczone już przez wielkie pożary w latach 1840, 1847 i 1854,
zostały w większości odbudowane
jako budynki murowane i pokryte cegłą662.
Współczesne Żory nie są administracyjnie tożsame z tymi Żory - panorama miasta z przeł. XIX i XX wieku
662

Ibidem, s. 792–793.
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sprzed ponad stu lat. W ich składzie znalazły się teraz inne, wcześniej samodzielne jednostki administracyjne. Anna Żmuda analizując nazwy geograficzne w Żorach, wymieniła kilkanaście nazw miejscowych, w tym te określające zwarte obszary zasiedlenia: Baranowice, Bartok, Brodek, Dąbie, Folwarki, Hańcówka, Kleszczów, Kleszczówka, Lasoki, Na Żydku, Nowy Dwór,
Nowsie, Osiny, Podlesie, Piekucz, Rogoźna, Rowień, Rój, Starowieś, Szoszowy, Szczurowiec, Wałcha, Wieś i Wygoda663. W tabeli 16. zamieszczono opisy
ważniejszych z nich, stanowiących osobne gminy lub dobra rycerskie.
Tabela 16. Opis miejscowości leżących wokół miasta Żory w XIX wieku (według
Felixa Triesta)
Nazwa
miejscowości

Baranowice
(Baranowitz)

Opis
Baranowice leżą przy szosie prowadzącej z Żor w stronę austriackiej
granicy, 1/3 mili na wschód od Żor i 2 mile na południowy wschód
od Rybnika. Dzielą się na obszar dworski i wieś.
Obszar dworski: 2 985 mórg pól, 1 800 mórg lasu, 700 mórg
stawów (razem z Górnymi Osinami). Od ponad 50 lat w ręku tej
samej rodziny baronów Durant de Sénégas, mieszkającej w swej
rodowej siedzibie. Ziemia piaszczysta i gliniasta na podłożu
nieprzepuszczalnych iłów.
Wieś: pola uprawne zajmują 806 mórg. W miejscowości znajduje się
także młyn. We wsi hoduje się: 40 koni, 140 sztuk bydła, 57 świń.
Baranowice mają 70 gospodarstw z 360 po polsku mówiącymi
mieszkańcami. Do wsi należą także pobliskie osady: folwark Nowy
Dwór (Neuhof ) – 16 gospodarstw z 97 po polsku mówiącymi
mieszkańcami; folwark Szoszów (Szoszon) – 33 gospodarstwa i 179
po polsku mówiących mieszkańców; osada Młyn Baranowicki
(Baranowitzer Mühle) – w 3 domach 6 mieszkańców mówiących po
polsku. Od 1859 roku miejscowość posiadała własną szkołę z 136
uczniami (dochodzącymi także z Osin i okolicznych folwarków).
Cała gmina płaci 106 talarów podatku gruntowego, 6 talarów
podatku od nieruchomości, 230 talarów podatku dochodowego
i 6 talarów podatku od wytwórczości.

Anna Żmuda, Nazwy geograficzne w Żorach, [w:] „Informator Towarzystwa
Miłośników Żor”, t. 16, Żory 1988, s. 9–16.
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| 231  

Folwarki
(Vorbrigen)

Kleszczów
(Kliszczow)

Osiny
(Oschin)

Wieś Folwarki razem z obszarem dworskim o takiej samej nazwie
leży 1/8 mili na południe od drogi Rybnik–Pszczyna i 1,3 mili
na południowy wschód od drogi z Rybnika i pół mili na zachód
od Żor. Posiada dobrą gliniastą glebę z łąkami. Na obszarze
dworskim należącym obecnie do pana Leitgebel znajduje się 700
mórg pól uprawnych, 70 mórg łąk, 250 mórg lasu i 10 mórg
pastwisk. W całej miejscowości jest 1 159 mórg pól. Osada składa się
z 9 gospodarstw (średnio każde ma powierzchnię 13–15 mórg) i młyna
oraz 29 gospodarstw na obszarze dworskim, w których mieszka 147
mówiących po polsku mieszkańców. W miejscowości hoduje się:
10 koni, 48 sztuk bydła i 11 świń. Dzieci uczą się w szkole
w Rogoźnej.
Rocznie suma podatków wynosi: 16 talarów podatku gruntowego,
4 talary podatku od nieruchomości, 73 talary podatku ziemskiego
i 10 talarów podatku od działalności wytwórczej.
Wieś należąca do Żor leży przy szosie do Pszczyny, ćwierć mili
na wschód od Żor i 2 mile na południowy wschód od Rybnika.
Rozciągnięta jest bardziej na gruntach piaszczystych niż gliniastych.
Całkowity obszar pól wynosi 2 858 mórg. Na zewnątrz wsi znajdują
się 3 młyny. W samej miejscowości jest 88 gospodarstw z 399
osobami mówiącymi po polsku. Obecnie we wsi hoduje się: 36 koni,
107 sztuk bydła, 15 owiec, 28 świń i 2 kozy.
Rocznie suma podatków wynosi: 59 talarów podatku gruntowego,
22 talary podatku od nieruchomości, 167 talarów podatku
ziemskiego i 18 talarów podatku od działalności wytwórczej.
Obszar dworski i gmina Górne Osiny (Ober-Oschin) leży 2/5 mili
na południe od Żor. Dobre gleby gliniaste, pola dobrze drenowane,
część należy do majątku w Baranowicach. Gmina posiada 549
mórg pola. W 59 gospodarstwach żyje 344 po polsku mówiących
mieszkańców. Hoduje się: 33 konie, 76 sztuk bydła, 400 owiec
i 20 świń.
Rocznie gmina płaci 38 talarów podatku gruntowego, 4 talary
podatku od nieruchomości, 128 talarów podatku dochodowego
i 2 talary podatku od wytwórczości.
Gmina Dolne Osiny (Nieder Oschin) leży 2/3 mili na południe
od Żor. Gleby są tu lepsze niż w Górnych Osinach. Wieś obejmuje
35 gospodarstw ze 168 po polsku mówiącymi mieszkańcami.
Hoduje się: 8 koni, 27 sztuk bydła, 200 owiec i 12 świń.
Rocznie gmina płaci 30 talarów podatku gruntowego, 3 talary
podatku od nieruchomości, 59 talarów podatku dochodowego.
Dzieci z obydwu gmin chodzą do szkoły w Baranowicach.

232   |

Rogoźna
(Rogoisna)

Rowień
(Rowin)

Rój
(Roy)

Rogoźna leży na drodze z Żor do Wodzisławia, 1/3 mili
na południowy zachód od Żor i 1,7 mili na południowy wschód
od Rybnika. Gleby są tu gliniaste i piaszczyste, ale z iłowym,
nieprzepuszczalnym podłożem. Miejscowość dzieli się na dobra
pańskie (obecnie własność pana Thannhäusera) – 1 062 mórg pola,
70 mórg łąk, 240 mórg lasu, oraz wieś z 275 morgami pól. W dobrach
dominialnych prowadzi się już nowoczesną gospodarkę opartą
na płodozmianie. We wsi przeważa uprawa kartofli. W miejscowości
hoduje się: 17 koni, 97 sztuk bydła, 400 owiec, 7 świń i 3 kozy.
We wsi są 43 gospodarstwa z 237 mieszkańcami mówiącymi po
polsku. W miejscowości jest własna szkoła od 1817 roku (własny
budynek od 1827 roku), do której uczęszczają także dzieci
z Folwarków, Wygody, Brodka i Strzeszkowic (razem uczy się
w szkole 132 dzieci).
Wieś płaci rocznie 36 talarów podatku gruntowego, 6 talarów
podatku od nieruchomości i 2 talary podatku od działalności
wytwórczej.
Wieś leży przy drodze z Rybnika do Żor. Pola są tu słabej
jakości, piaszczysto-gliniaste. Zajmują powierzchnię 395 mórg.
Ziemia podzielona jest pomiędzy 5 kmieci, 7 zagrodników
i 25 chałupników. We wsi znajduje się nieczynna fryszerka, należąca
do kupca Adlera z Żor, i 2 młyny, wokół których mieszka 5 rodzin
(24 mieszkańców hodujących 10 sztuk bydła). W 8 budynkach
mieszkają 3 rodziny (17 po polsku mówiących mieszkańców).
Hoduje się: 2 konie, 8 sztuk bydła, jedną świnię.
Wieś płaci rocznie 112 talarów podatku gruntowego, 11 talarów
podatku od nieruchomości, 115 talarów podatku dochodowego
i 54 talary podatku od wytwórczości
Wieś oddalona 3/4 mili od Żor. Należała do parafii Boguszowice
(tam też dzieci uczęszczały do szkoły). Posiada glebę piaszczystą
i gliniastą. Pola zajmują 730 mórg.Są podzielone między 4 kmieci,
25 zagrodników i 9 chałupników. We wsi hoduje się: 10 koni,
45 sztuk bydła i 18 świń. We wsi działają 2 młyny wodne.
Wieś płaci rocznie 59 talarów podatku gruntowego, 17 talarów
podatku od nieruchomości, 127 talarów podatku dochodowego
i 14 talarów podatku od działalności wytwórczej

Źródło: Felix Triest, Topogrphisches Handbuch von Oberschlesien im Auftrage der
Königlichen Regierung und nach amtlichen Quellen, Zweite Hälfte, Breslau 1865,
s. 748, 753–754, 791, 797–799
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Żory - Górne Przedmieście z lat I wojny światowej

Magistrat i rada miejska
Status Żor jako miasta samorządowego wynikał z ustawy miejskiej z 1808
roku, uzupełnionej ustawą z 1 stycznia 1852 roku, wprowadzoną 2 lipca
1853 roku w życie. Wraz z reformą państwa pruskiego w połowie XIX wieku
zmienił się tryb wyboru do rady miejskiej w Żorach. Zarządzeniem z 11 marca 1850 roku wprowadzono zasadę wyboru podobną do tej, która obowiązywała również w pruskim Sejmie Krajowym. Podzielono obywateli miasta według płaconych podatków. Czynne prawo wyborcze przyznano 250 osobom.
Wyodrębniono 3 kurie (Abteilungen). Każda z nich płaciła około 1/3 podatków zbieranych w mieście. Do I grupy – najbogatszych – zakwalifikowano
26 osób, w II znalazło się 55 osób, a w III – 199. Od 1850 roku zmieniono
również częstotliwość zwoływanych posiedzeń rady, która zbierała się od tej
pory raz na dwa tygodnie, zawsze w środę664. Wraz ze zwiększaniem się liczby ludności korekcie ulegała także lista wyborców. Dowodzi ona stopniowego
rozwarstwiania się mieszkańców miasta pod względem posiadanego majątku.
O ile najbogatsze grupy I i II albo w ogóle nie rosły, albo nawet się zmniejszały, o tyle przyrost w grupie III był duży i stały. Przed wyborami uzupełniającymi w 1865 roku do grupy I zaliczono już tylko 19 wyborców, do grupy
II – 68, a do III – 236 (razem 323). Frekwencja w tych wyborach była bardzo
niska. Głosowało zaledwie 93 wyborców (29%). O ile jednak w grupie III

664

HMŻ, s. 168.
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Żory - Dolne Przedmieście. Po prawej znane w mieście hotel i restauracja Davida
Brauera z okresu I wojny światowej

absencja wynosiła aż 82% (głosowały zaledwie 42 osoby), o tyle w pozostałych
grupach, gdzie bezpośredni wpływ wyborców na ostateczne rozstrzygnięcie był
bardzo duży, frekwencja osiągnęła wysoki poziom: w grupie II – 57%, w grupie I – 63%665. Oznaczało to, że kilkadziesiąt najbogatszych rodzin ma kontrolę nad radą miejską i magistratem.
Wybory do rady miejskiej (Stadtveordneten-Versammlung) odbywały się zazwyczaj co 3 lata, ale zmiany dotyczyły tylko części rady. Cały skład rady zmieniał się w kadencji 9-letniej. Rada liczyła 24 członków. Jej organem pomocniczym były tzw. deputacje (rodzaj komisji miejskich): do spraw szkolnych, kościelnych, przeciwpożarowych, budownictwa, spraw sanitarnych, gospodarki
leśnej, opieki nad biednymi i nadzoru finansowego666. Pełna dokumentacja dotycząca wyników wyborów miejskich zachowała się dopiero w przypadku wyborów przeprowadzanych w XX wieku. W zestawieniu wyborów uzupełniających za rok 1904 w grupie I znajdowało się 13 wyborców, w grupie II – 17,
a w grupie III oddało głosy 238 obywateli. Na wakujące wówczas miejsca wybrano mistrza malarskiego Franza Lippa i restauratora Adama Nowaka667.
APKat., OR, AM Żory, sygn. 34, Nachweisung der bei der gewöhnliches
Stadtverordneten-Ergänzungswahl im November 1865 mitgewirkte Wähler.
666
Felix Triest, Topographisches Handbuch…, s. 794.
667
APKat., OR, AM Żory, sygn. 36, Verhandelt, Sohrau 31. August 1904.
665
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Żory - budynek Ratusza przy Rynku z początku XX wieku

Kolejne wybory do rady miejskiej dobrze ilustruje obszerne sprawozdanie
z listopada 1905 roku. Ustalano najpierw, zgodnie z aktualnymi danymi podatkowymi, listę wyborców, którzy uzyskali prawo do głosowania. Za pośrednictwem miejscowej gazety („Sohrauer Stadtblatt”) zawiadamiano o godzinach oddawania w ratuszu głosów przez przedstawicieli poszczególnych grup.
W wyborach z 29 listopada 1905 roku wybierano: z grupy III – 3 radnych
w miejsce dotychczas zasiadających w radzie miejskiej mistrza kominiarskiego Antona Naczinskiego, właściciela ziemskiego Adama Nowaka i mistrza
malarskiego Franza Lippa; z grupy II – 3 radnych w miejsce kupca Johanna
Sollorza, kupca Juliusa Tyrtanię i urzędnika Ferdynanda Haeringa; z grupy
I – również 3 radnych w miejsce rentiera Maxa Piniozona i właścicieli hoteli
Salo Zweiga i Davida Brauera; dodatkowo z grupy I wybierano jeszcze jednego radnego w miejsce zmarłego właściciela Huty „Pawła” Luisa Panofsky’ego.
W 1907 roku wybory samorządowe odbyły się także jesienią. Grupa I uległa dalszemu zmniejszeniu – liczyła wówczas tylko 12 osób, lecz w sumie płacących 15 tys. marek podatków. Do grupy II należało 60 wyborców, płacących 14,8 tys. podatków rocznie. Grupa III liczyła 465 wyborców, płacących
14,6 tys. marek podatków668. W wyborach 28 listopada dominujące w mieście
katolickie Towarzystwo Obywatelskie (właściwie komitet wyborczy Centrum)

668

„Sohrauer Stadtblatt”, 13.07.1907, Nr. 56.
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wytypowało do wyborów 6 kandydatów: mistrza ślusarskiego Adolfa Gallusa,
mistrza rzeźnickiego Franza Hensela, kupca F. Fizię, kupca P. Heiliga, posiadacza ziemskiego Franza Sobottę i kupca Beigla669.
W ramach Centrum ukształtowało się wówczas epizodyczne ugrupowanie
kontestujące sposób interpretacji ordynacji wyborczej. Według części działaczy partii katolickiej w Żorach nie należało się kierować – do tej pory ściśle
przestrzeganą – zasadą, iż kandydaci z poszczególnych grup wyborców muszą
do nich jednocześnie należeć. Zapewniało to wejście do rady miejskiej również biedniejszych mieszkańców. Centrum dawało ważki argument propagandowy – reprezentowania najuboższej, a zarazem najliczniejszej grupy wyborców (co szczególnie ważne było w wyborach do Reichstagu), a nie tylko najbogatszej. Z tego powodu w 1907 roku część sympatyków Centrum założyła razem z liberałami Wolne Zjednoczenie (Freie Vereinigung), które nominowało
własnych kandydatów: agenta Fizię, kupca Heiliga, adwokata Schenke, kupca Emila Szyszkowitza (Szyskowitza), posiadacza ziemskiego Franza Sobottę,
kupca Franza Dudka, nadasystenta pocztowego Paula Gorgona. Nie kierowano się jednak w obsadzaniu list stanem majątkowym kandydatów. Członkami
Wolnego Zjednoczenia byli bez wyjątku członkowie katolickiego Towarzystwa
Obywatelskiego. Podkreślano jednak konieczność zerwania z tradycją wyborów kurialnych oraz zapewnienia wolnych i równych wyborów670.
W kolejnych wyborach przeprowadzonych w listopadzie 1909 roku kandydowano, nie zważając już na stan majątkowy. W grupie III wybierano w miejsce odchodzących właściciela cegielni parowej Richarda Dudka i mistrza masarskiego Emila Figulli oraz nadasystenta pocztowego Paula Gorgona; w grupie II – w miejsce kupca Franza Pillara i praktykującego lekarza Richarda Latta oraz kupca Juliusa Tyrtanię; w grupie III – w miejsce kupca Arona Cohna,
praktykującego lekarza dr. Simona Blumenreicha i mistrza pocztowego Heinricha Cronesa.
Przy tak częstych wyborach rady miejskiej (co 3 lata) trudno podać ich pełne składy, zresztą informacje na ten temat, szczególnie dotyczące stanu z XIX
wieku, są niepełne. W 1895 roku w Żorach w skład rady miejskiej wchodzili:
Joseph Adamek, August Beier, Georg Bettsak, Max Borinski, dr Blumenreich,
Franz Dudek, Carl Fesser, Ludwig Frysztacki (Frÿsztatzkÿ), Johann Gornik,
Ignatz Gornik, Paul Heilig, Johann Kuss, Alois Kentnowski, Peter Niechoj,
669
670

„Sohrauer Stadtblatt”, 23.11.1907, Nr. 94; 27.11.1907, Nr. 95.
„Sohrauer Stadtblatt”, 27.11.1907, Nr. 95.

| 237  
Joseph Peschka, M. Panowski, Emil Szyszkowic (Schÿschkowitz), Johann Solorz, Salo Zweig. Z kolei w składzie rady miejskiej w 1907 roku znaleźli się:
Joseph Adamek, dr Blumenreich, David Braner, Aron Cohn, Heinrich Czones, Richard Dudek, Emil Figulla, Florian Fizia, Adolf Gallus, Julius Gornik,
Paul Heilig, Jacob Iglez, Wilhelm Kotyrba, Richard Latta, Franz Lisok, Adam
Nowak, Franz Pillar, Paul Szczepan, Emil Schyskowitz, David Lihleier, Julius
Tyrtania, Salo Zweig. Po wyborach uzupełniających w 1904 roku i ordynaryjnych w 1905 roku w składzie 24-osobowej rady miejskiej zasiadali: Sollorz
– przewodniczący, Gallus, F. Pillar, Szyskowitz, Fizia, J. Sollorz, J. Tyrtania,
Cohn, Gornik, Schleier, Figulla, Igler, Lipp, Nowak, Brauer, Crones, R. Dudek, Heilig, Blumenreich, R. Latta, Kotyrba, Zweig, P. Szczepan, J. Adamek,
Johann Maday (zmarł podczas trwania kadencji) – radni. Wówczas z biurem
rady miejskiej związani byli: kupiec J. Sollorz – przewodniczący, kupiec Fizia –
zastępca przewodniczącego, właściciel parowej cegielni R. Dudek – sekretarz,
kupiec F. Pillar – zastępca sekretarza671. Po wyborach samorządowych 1907
roku w składzie rady miejskiej znaleźli się: Sollorz – przewodniczący, nowo
wybrani członkowie: kupiec Beigel, kupiec Fizia, mistrz ślusarski Gallus, kupiec Heilig, mistrz rzeźnicki Franz Hensel, kupiec D. Schleier, kupiec Szyskowitz, posiadacz ziemski Sobota, a także do tej pory już zasiadający w radzie:
Sollorz, Fizia, Pillar, Schleier, Blumenreich, Lipp, Tyrtania, Cohn, Dudek, Figulla, Nowak, Gornik, Igler, Kotyrba, Brauer, Crones, Latta, Adamek, Szczepan, Zweig. W nowo wybranym biurze rady miejskiej funkcje pełnili: Sollorz
– przewodniczący, Fizia – zastępca przewodniczącego, R. Dudek – sekretarz,
kupiec Pillar – zastępca sekretarza672. Kolejne wybory odbyły się 27 listopada
1913 roku z udziałem: 651 wyborców z grupy III (głosowało tylko 189 osób),
76 wyborców z grupy II (głosowało 45 uprawnionych) i 19 wyborców z grupy
I (głosy oddało 14 osób). W kolejności radnymi zostali: z grupy III – mistrz
ślusarski Adolf Gallus (165 głosów) i mistrz rzeźnicki Franz Hensel (107 głosów); z grupy II – kupiec Paul Beigel (44 głosy), rentier Franz Sobotta (43
głosy), lekarz dr Mrosik (41 głosów), kupiec Paul Heilig (26 głosów); z grupy I
– kupiec Dawid Schleier (14 głosów) i kupiec Emil Szyskowitz (10 głosów)673.
Znacznie więcej zachowało się informacji o zmianach składu magistratu wybieranego przez radę miejską. Jego członkowie wybierani byli na 6 lat,
671
672
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„Sohrauer Stadtblatt”, 12.01.1907, Nr. 4.
„Sohrauer Stadtblatt”, 18.01.1908, Nr. 5.
„Sohrauer Stadtblatt”, 29.11.1913, Nr. 95.
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a burmistrz – na lat 12. Magistrat (Magistrats-Kollegium) składał się z burmistrza, jego zastępcy (Beigeordnete) i 4 rajców (Rathmännern)674.
Po burzliwych dniach Wiosny Ludów trudno było wybrać nowego burmistrza, który znalazłby uznanie w oczach pruskich władz zwierzchnich, tym
bardziej że załamaniu uległa cała miejska gospodarka i potrzeba było sprawnego gospodarza miasta, by poprawić dramatyczną sytuację. Wybór na początku 1850 roku padł na pochodzącego z austriackiego Śląska nauczyciela
żorskiej szkoły Franciszka Braschkego675, ale nie został zaakceptowany przez
władze zwierzchnie. Zaufanie Braschke zdobył działalnością jako radny miejski, ale mimo podpisania w tej sprawie petycji jego kandydatura nie znalazła
uznania w landraturze676. Dnia 4 listopada 1850 roku wybrany został spośród
16 kandydatów nowy burmistrz – Józef Szaboń (Joseph Schabon). Urodzony
w 1804 roku w Gotartowicach koło Rybnika był nauczycielem z wykształcenia. W 1840 roku objął stanowisko burmistrza Mikołowa. Ponieważ nie ukrywał swoich postępowych, demokratycznych poglądów i sprzyjał ludności polskiej, po burzliwych wydarzeniach lat 1848–1850 został zmuszony do rezygnacji z urzędu w Mikołowie. Wówczas wybrano go burmistrzem w Żorach677.
Jego zastępcą mianowano kupca Jan Lipińskiego, skarbnikiem – Roberta Rennera, a sekretarzem miejskim – Tarnogrockiego (Tarnogrodzki). Wprowadzenie na urząd burmistrza i nowego kolegium magistrackiego nastąpiło 29 grudnia 1850 roku678.
Już wiele lat po zakończeniu kadencji Schabonowi przyznano honorowe
obywatelstwo Żor. Wtedy i on, i jego zwierzchnicy opisali kadencję tego burmistrza. Rada miejska uzasadniała swoją decyzję uhonorowania burmistrza
wybranego przed 25 laty tym, że: „[Schabon] pełnił urząd miejscowego burmistrza w czasie, kiedy trzeba było zwalczać skutki epidemii tyfusu” i „podczas swojej 12-letniej służby dobrze wypełniał swoją misję”679. Landrat w Rybniku oceniając Schabona ze strony pruskiej racji stanu, podkreślał szczególnie
jego zasługi dla gospodarki miasta. Ponieważ w Żorach było wówczas bardzo
Felix Triest, Topographisches Handbuch…, s. 794.
HMŻ, s. 278.
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APKat., OR, Landratsamt Rybnik [dalej: LA Rybnik], sygn. 341, Sohrau
11.2.1850.
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Marcin Wieczorek, Przemysław Swoboda, Zasłużony burmistrz (w 200. rocznicę
urodzin Józefa Szabonia), „Gazeta Żorska”, 14.01.2005.
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HMŻ, s. 168.
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APKat., OR, LA Rybnik, sygn. 341, Ehrenbürgerrecht, Joseph Schabon, 1875.
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dużo sukienników i tkaczy lnu, którzy swoje zyski uzyskiwali do tej pory głównie z handlu z Wolnym Miastem Krakowem, odcięcie od tego rynku zbytu po
powstaniu krakowskim w 1846 roku stało się prawdziwym nieszczęściem dla
miejscowych mieszczan. Do tego doszły złe zbiory, szczególnie kartofli, głodowy tyfus w latach 1847 i 1848 oraz pożar zbiorów zebranych w 1844 roku.
To wszystko stało się przyczyną kilkuletniego, głębokiego kryzysu i niedostatku w latach 50. XIX wieku. Zdaniem pruskich władz powiatowych wówczas
w ogóle zamarła normalna administracja, a nowy burmistrz potrafił w Żorach
przezwyciężyć tę zapaść. Schabon, który został również poproszony o samodzielną ocenę swojego urzędowania (mieszkał już wówczas w Bytomiu), napisał: „[…] nie było łatwo wprowadzić porządek i sprawną administrację z racji
wcześniejszych złych przyzwyczajeń i musiałem z tego powodu stoczyć prawdziwe walki: chodziło przede wszystkim o dochody z miasta, konflikt toczył
się z niektórymi radnymi”. W sumie pruski landrat podsumowując swoją pozytywną opinię o burmistrzu, nazwał go „dobrym pruskim patriotą”680
Już 18 czerwca 1850 roku wybrano także innych członków zarządu miasta– ławników), którymi zostali: rzeźnik Joseph Pillar, sukiennik Johann Fesser I (w 1855 roku, ponieważ obaj nowi rajcowie zmarli, w ich miejsce wprowadzono kupca Josefa Murasa – w 1858 roku wybrany został na dalsze 6 lat,
w 1861 roku, po jego przeniesieniu do Bytomia, zastąpił go aptekarz Gustaw
Ferche), piekarz Jan Hensel, rajca Panofsky i kupiec Moritz Katschinsky (Kaczyński). Odpowiedzialnym za policję był Edward Stefke. W 1861 roku dodatkowo niepłatnym rajcą został Franz Slonina681.
W 1863 roku odbyły się wybory na nowego burmistrza – 30 września
został wybrany żorski kupiec Józef Szyszkowic. Ponieważ nie posiadał odpowiedniego wykształcenia, prezydium rejencji zażądało, aby zdał specjalny egzamin w Opolu. Mimo to jednak ostatecznie nie został zatwierdzony. Dlatego
w grudniu 1863 roku ponownie wybrano na burmistrza Schabona. Jego także
– tym razem z powodów formalnych – prezydium rejencji nie zatwierdziło.
W tej sytuacji 6 lutego 1864 roku burmistrzem wybrano na krótko urzędnika Braxatora. Ta kandydatura również nie została zatwierdzona przez prezydium rejencji. Dopiero 15 sierpnia 1864 roku udało się spośród 17 kandyAPKat., OR, LA Rybnik, sygn. 341, Ad Acta, betreffend die Wahl des BM
Schabon als BM für die Stadt Sohrau, Beuthen 7. März 1876.
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APKat., OR, LA Rybnik, sygn. 341, Ad Acta, betreffend die Wahl des BM
Schabon als BM für die Stadt Sohrau 12. August 1851.
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datów wybrać burmistrza zaakceptowanego w końcu przez pruskie władze
zwierzchnie – dotychczasowego sekretarza miejskiego Fryderyka Wilhelma
Tarnogrockiego. W wyborach na 22 oddane głosy otrzymał on 16 głosów,
a Braxator – tylko 6682.
Tarnogrocki był już wówczas bardzo ceniony za swą dotychczasową działalność na rzecz miasta. Swoją pracę w magistracie rozpoczął na stanowisku
sekretarza już w 1847 roku, z tej okazji zresztą na 25-lecie jego urzędowania
zorganizowano w Żorach w 1872 roku specjalną uroczystość, podczas której
przed jego domem chór odśpiewał serenadę, a w hotelu Centawera zorganizowano okolicznościowe przyjęcie683.Od 1856 roku Tarnogrocki odpowiadał ponadto – z upoważnienia burmistrza Schabona – za nadzór nad policją,
co zapewniło mu także poparcie landratury w czasie wyborów684. Wybrany
w końcu burmistrz przetrwał na swoim stanowisku aż 16 lat. Jego zastępcą
był nadal kupiec Jan Paweł Lipiński (dopiero w 1876 roku zastąpił go kupiec
Józef Szyszkowic, a Lipiński dostał wtedy honorowy dyplom i zaszczytny tytuł
radnego seniora). Członkami magistratu w kolejnej kadencji wybrano: posiadacza farbiarni Emanuela Słoninę (w 1872 roku wybrano w jego miejsce kupca Maurycego Adlera) i rzeźnika Jan Niechoja (nie został jednak zatwierdzony
i jego miejsce zajął Alojzy Dehner, a od 1868 roku – Karol Pillar) oraz Józefa
Opawskiego685. Kolejne zmiany w zarządzie miasta nastąpiły już na przełomie
lat 70. i 80. XIX wieku. Rajcą miejskim w 1877 roku został właściciel domu
August Bayer (po jego rezygnacji w 1878 roku zastąpił go sukiennik Jan Górnik)686. W tym samym roku ponownie na urząd rajcy wybrano Maurycego
Adlera687. W 1880 roku po śmierci sekretarza Ignacego Lipińskiego (piastował
to stanowisko 20 lat) zastąpił go Tomaszny pochodzący z Rybnika688.
W grudniu 1880 roku nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku burmistrza
Żor po ogłoszeniu nowych wyborów. Większością 16 głosów (na 21 oddaAPKat., OR, LA Rybnik, sygn. 341, Namen-Verzeichnis der Stimmenden bei
der Bürgermeisterwahl, 15. August 1864.
683
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nych) został wybrany Jan Józef Majorke. Jego kontrkandydatem był pochodzący z Mikołowa sekretarz
miejski z Raciborza Andrzej Wilczek, syn posiadacza ziemskiego Johanna Wilczka689. Majorke urodził
się 30 grudnia 1847 roku w Chodzieży w prowincji
poznańskiej. Przed objęciem urzędu w Żorach był
najpierw sekretarzem magistratu w Bytomiu, a od
1877 roku – burmistrzem Dobrodzienia. Uroczyście
wprowadzony został na urząd w Żorach 3 stycznia
1881 roku przez landrata Carla Gemendera i członków ówczesnego magistratu: zastępcę burmistrza
Szyszkowica, rajców: Opawskiego, Adlera i Słoninę,
a także 21 przedstawicieli miejscowego mieszczaństwa. W jego kompetencji znalazły się już wszystkie Franz Nerlich - 1884nowe urzędy utworzone wraz z przeprowadzoną
1907 burmistrz Żor
reformą administracyjną po zjednoczeniu państwa
niemieckiego. Objął nadzór nad Urzędem Stanu Cywilnego i nad szkołami690.
W czasie jego urzędowania ceniono go bardzo za troskę o zabezpieczenie przeciwpożarowe. Przez wiele lat był przewodniczącym Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Śląska Środkowego (Verband freiwilliger Feuerwehren Mittelschlesiens). Z tego powodu wielokrotnie władze pruskie odznaczały go orderami za zasługi (m.in. Orderem Czerwonego Orła). Mimo krótkiej kadencji
(1881–1883) został honorowym obywatelem miasta. Zmarł w 1914 roku691.
Majorke pełnił swój urząd tylko 4 lata. W 1884 roku został wybrany burmistrzem Nowej Rudy. Pomimo próśb o pozostanie w Żorach (rada miejska
udzieliła mu specjalnego wotum zaufania) odszedł w listopadzie tego roku. Na
wakujące stanowisko ogłoszono ponownie konkurs. Dnia 15 kwietnia 1884
roku niewielką większością 13 głosów z 22 oddanych wybrano na kolejnego
burmistrza Żor Franza Nerlicha. I tym razem nowego burmistrza wprowadzano na urząd uroczyście z udziałem landrata rybnickiego. Na zakończenie
odbyło się przyjęcie w hotelu Zweiga. Nerlich urodził się 4 października 1849
roku w Raszowej. Jego ojciec był nauczycielem i organistą, a bracia zostali
APKat., OR, AM Żory, sygn. 31, Lebenslauf Wilczek Ratibor den 14. Dezember 1883, k. 153.
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proboszczami –Leopold Nerlich w Kowalowicach i Karol Nerlich w Popielowie. Najpierw od 1861 roku uczęszczał do gimnazjum w Opolu, a potem do
Gimnazjum im. Macieja we Wrocławiu, które ukończył jako prymus. Brał
udział w wojnie prusko-francuskiej. Po złożeniu egzaminu uzyskał stopień oficerski. Po zawarciu pokoju we Frankfurcie nad Menem w 1871 roku pracował
najpierw jako telegrafista na kolei. W 1872 roku otrzymał pracę asystenta
w Elberfeld w Nadrenii. Tam zdał egzamin na sekretarza. W 1882 roku został
po wyborach burmistrzem w Bogacicach. Radni żorscy docenili, że w ciągu 2
lat udało mu się sporo zrobić, między innymi zbudował nowy ratusz i zaczął
budowę szpitala. To zadecydowało o jego wyborze na urząd burmistrza692.
Od tej pory przez kilkanaście lat Nerlich sprawował swój urząd, ponieważ został wybrany jeszcze na drugą 12-letnią kadencję w 1895 roku. Tym razem nie miał już właściwie prawdziwego kontrkandydata – na 18 oddanych
głosów w radzie miejskiej 17 padło na niego, a tylko jeden głos otrzymał sekretarz miejski Seidl (w komisji wyborczej znaleźli się: Netter, Szyszkowic,
Bettsak i Franz Dudek).
Nerlich był – podobnie jak jego poprzednicy – wynagradzany z kasy miejskiej, a jego zarobki sukcesywnie podnoszono. Według ostatniej uchwały
rady miejskiej z 1907 roku płaca burmistrza wynosiła 4 tys. marek, a ponadto otrzymywał jeszcze dodatek mieszkaniowy oszacowany na 500 marek oraz
dodatek za lata pracy w wysokości kolejnych 500 marek. Razem zarabiał więc
około 420 marek miesięcznie.
W czasie urzędowania Nerlicha kilkakrotnie zmieniała się obsada magistratu. W 1883 roku, po śmierci rajcy E. Słoniny, na 6 lat wybrano kupca i właściciela fabryki Simona Adlera. Nowym rajcą został ponadto kupiec
Alojzy Kentnowski693. Rok później za kolejnego zmarłego rajcę Maurycego
Adlera wybrano mistrza murarskiego Ignacego Gregerackiego, nowym zastępcą burmistrza został kupiec Józef Szyszkowic, a sekretarzem miejskim –
August Zimnol694, którego jeszcze w tym samym roku zastąpił Adrian Skupien695. Przed końcem kadencji Nerlicha w 1907 roku w żorskim kolegium
magistrackim zasiadali: Pietzuch (od 1901 roku) – zastępca burmistrza, oraz
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członkowie: J. Gregeratzki, Adler, Kuβ i Haering696.
W ostatnim roku kadencji Nerlich często zwalniał się na urlop, ponieważ
coraz częściej niedomagał i chorował. Zastępował go wówczas Pietzuch (jeden
z najstarszych radnych i urzędników w mieście, zasiadający w radzie w latach
1879–1887, w zarządzie miasta – w latach 1887–1901, a od 1901 roku pełniący obowiązki zastępcy burmistrza697). W 1907 roku nastąpiła jednak nieuchronna zmiana. Na ogłoszony konkurs na stanowisko burmistrza do początku listopada zgłosiło się aż 25 kandydatów: 8 byłych i ciągle pracujących
jeszcze burmistrzów z innych miejscowości, 2 asesorów sądowych, 3 referendarzy sądowych, 1 asesor sądowy, 1 adwokat, 1 sekretarz magistracki, 1 sekretarz zarządu powiatowego, 1 sekretarz gminny, 1 naczelnik gminny i 3
asystentów bankowych698. Ostatecznie liczba formalnych zgłoszeń okazała się
jeszcze wyższa (43, w tym 13 zgłoszeń burmistrzów), chociaż część z nich nie
spełniała warunków formalnych699. Niewątpliwie tym, co dodatkowo przyciągało aż tak wielu chętnych do zarządzania Żorami, były stosunkowo wysokie
apanaże. Po mizerii finansowej z połowy XIX wieku już nie zostało w Żorach
śladu. Miasto miało zrównoważony budżet i uporządkowane finanse. Proponowano wynagrodzenie w wysokości 4 tys. marek, a ponadto 500 marek dodatku mieszkaniowego i 500 marek za pracę na stanowisku kuratora miejskiej
kasy oszczędnościowej. Było to o pięćset marek więcej od dotychczasowej pensji Nerlicha700.
W połowie grudnia 1907 roku odbyła się pierwsza selekcja kandydatów.
Z 43 zgłoszonych kandydatów wybrano 3 osoby do dalszego procedowania
już przed całą radą miejską: burmistrza Baborowa Alfreda Reiche, sekretarza
miejskiego, doktora prawa Müllera z Wrocławia i asesora sądowego doktora
praw Paeffgena z Kolonii (ten ostatni się ostatecznie wycofał i jako trzeciego
rozpatrywano kandydaturę pracującego na stanowisku asystenta w kancelarii
prawniczej E. Alberta z Berlina)701.
Wybór padł na Alfreda Reiche z Baborowa w powiecie głubczyckim. Oddano na niego bezwzględną większość głosów w radzie miejskiej (22 głosy
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na 24 oddane głosy; 1 głos padł na niekandydującego Nerlicha, jeden był
niezapisany)702. Reiche był synem mistrza stolarskiego Hermanna Reiche. Po
ukończeniu szkoły ludowej w 1886 roku uczył się dalej w szkole realnej, a od
1892 roku pełnił służbę wojskową jako jednoroczny ochotnik. Potem po zdaniu egzaminu państwowego pracował w urzędzie starosty w Krośnie Odrzańskim, zajmując się przede wszystkim sprawami finansowymi. W 1897 roku
zaczął pracować w rejencji opolskiej, kierując w Tarnowskich Górach komisją kontrolującą finanse samorządów, potem, w 1901 roku, został przeniesiony na podobne stanowisko do Katowic. Od 1904 roku był burmistrzem Baborowa. Radnym żorskim z pewnością przypadło do gustu to, że w czasie swojej niedługiej kadencji w tym mieście potrafił zrealizować inwestycje, które potrzebne były również Żorom, między innymi oświetlenie gazowe. Reiche był
katolikiem. W 1900 roku ożenił się. W chwili nominacji miał 4-letniego syna.
Objął urząd, wprowadzony przez landrata rybnickiego Hansa Lentza. Zachował się opis tej uroczystości. Nowemu burmistrzowi przekazano: rozliczenia finansowe spraw prowadzonych przez magistrat, zarząd policyjny, archiwum miejskie, registraturę, bibliotekę, biuro i inwentarz ruchomości znajdujących się w dyspozycji zarządu miasta703. Reiche pozostał w mieście na stanowisku burmistrza już do wybuchu I wojny światowej. Kontynuował modernizację Żor, zapoczątkowaną jeszcze w latach 50. XIX wieku przez Schabona. Jego uprawnienia były jednak już znacznie szersze po zmianach dotyczących samorządu terytorialnego, jakie dokonały się w Prusach na przełomie XIX i XX wieku.
Najważniejszym uprawnieniem burmistrza był zapewne nadzór nad policją. Po kolejnej reformie sądowej z 1877 roku (wprowadzała układ trzystopniowy: sądy krajowe – sądy okręgowe / powiatowe / obwodowe – sądy
grodzkie / urzędowe) Żory stały się siedzibą sądu grodzkiego (Amtsgericht).
Zaadaptowano na ten cel budynek obok ratusza704. Stanowisko sędziego zajmowali najczęściej sędziowie pochodzenia żydowskiego. Najpierw dr Moritz Berwin. Na początku XX wieku żorskim sądem kierował sędzia krajowy
Friemel, a potem obowiązki te przejął sędzia Specht. Po jego przeniesieniu
zastąpił go na krótko Lomosik z Nysy. W 1910 roku funkcję sędziego pełnił
„Sohrauer Stadtblatt”, 21.12.1907, Nr. 102.
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dr Carl Thilo, a podczas I wojny światowej dr Ludwig Zucker705. Najdłużej
jednak funkcję tę pełnił, angażujący się mocno w życie miasta (między innymi jako prezes Związku Wojackiego), skierowany do Żor w 1907 roku sędzia
Chaussy z Jeleniej Góry706. Strukturę aparatu sprawiedliwości uzupełniał także sąd ławniczy (Schöffengericht), w którym rozstrzygano drobne sprawy.
Znajdował się on pod kontrolą sądu okręgowego. Na początku XX wieku
w Żorach nadzór nad nim sprawował mecenas Holle z Raciborza. Obserwował on każdorazowo losowanie ławników, ich zaprzysiężenie i kontrolował rozpatrywane sprawy707. Przy sądzie grodzkim w mieście znajdował się
areszt. Nad bieżącym bezpieczeństwem czuwali podlegający burmistrzowi,
jako zwierzchnikowi okręgu policyjnego (Polizei-Bezirk), żandarmi. Jednym
z najbardziej zasłużonych był wachmeister Kling, który w Żorach służył ponad ćwierć wieku – od 1883 roku708. Miasto utrzymywało też tzw. wartowników nocnych, którzy troszczyli się nie tylko o bezpieczeństwo obywateli, ale
również o zabezpieczenie przeciwpożarowe (zarabiali około 40 marek miesięcznie)709.
Burmistrz odpowiadając za porządek w okręgu, zastępował landrata (Polizei-Anwalt) na powierzonym sobie obszarze. Relacjonował wszystkie sprawy
do urzędu starosty w Rybniku, pisząc regularne sprawozdania i odpowiadając
na zapytania landrata, na przykład w kwestiach politycznych. Bardzo poważnych spraw policyjnych z reguły nie było wiele. Miasto na przełomie XIX i XX
wieku uważano za bezpieczne, chociaż każdy wypadek rabunku bądź rozboju stawał się powodem zamieszczania obszernych i mrożących krew w żyłach
relacji prasowych, jak na przykład ta „o bójce u Brauera”, kiedy „po pijanemu doszło do morderstwa przez lumpów po zasztyletowaniu”710. Mobilizacja
miejscowych stróżów porządku następowała także w okresie większego napływu obcych do miasta. Działo się tak w dniach targowych, a także z okazji
przechodzenia poborowych do rezerwy. Również w okresie niektórych świąt.
Jan Delowicz, Społeczność żydowska w Żorach na przełomie XIX I XX wieku, [w:]
Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku, „Zeszyty Rybnickie”, t. 14, red. Barbara
Kalinowska-Wójcik, Dawid Keller, Rybnik–Katowice 2012, s. 487; „Sohrauer Stadtblatt”, 20.03.1907, Nr. 23.
706
„Sohrauer Stadtblatt”, 22.05.1907, Nr. 41.
707
„Sohrauer Stadtblatt”, 23.11.1907, Nr. 94.
708
„Sohrauer Stadtblatt”, 27.05.1908, Nr. 42.
709
„Sohrauer Stadtblatt”, 26.02.1908, Nr. 16.
710
„Sohrauer Stadtblatt”, 11.12.1907, Nr. 99.
705

246   |

Miejscowe gospody i restauracje były wówczas pełne gości, a w związku z tym
nie zawsze bezpieczne. W sylwestra 1914 roku doszło na przykład do zakłócania spokoju. Hałasy słychać było w całym mieście. Krótko przed północą
na ulicach i rynku zebrały się grupy młodych ludzi, którzy po uderzeniu
dzwonów wieszczących Nowy Rok wywołali – jak pisano – „tumulty”. Przodowały w tym nastolatki, „wyrostki z sankami i wózkami”. Na czele jednej z takich grup kroczyła kapela i „osoba niosąca choinkę wziętą z jakiegoś
lokalu”. Sytuację opanowano dopiero o godzinie 2.00 po północy711. Pewnym problemem nadal było także – nasilające się w dni targowe, świąteczne,
a także w niedziele – żebractwo. Szczególnie negatywne uczucia budzili zawsze wędrujący Cyganie. Z jednej strony podziwiano ich tańce bądź tresurę
niedźwiedzi, kiedy występowali na ulicach miasta, z drugiej – oskarżano stale
o kradzieże i rozboje.
Najczęściej oprócz pisania sprawozdań o sytuacji w mieście po kolejnym rozporządzeniu prezydenta rejencji opolskiej albo landrata rybnickiego, burmistrz był zmuszony do interwencji w sprawach drobnych. Chodziło o wykroczenia, które związane były zazwyczaj z problemami ludzi uzależnionych od wódki. W Żorach wprawdzie nie powstało Bractwo Trzeźwościowe, w każdym razie brak o tym jakichkolwiek informacji, ale wypadki związane z pijanymi zdarzały się często. Dramatyczna była na przykład historia
40-letniego murarza żorskiego, ojca rodziny, który założył się z kolegami, że
za jednym razem wypije litr wódki – przypłacił to życiem, osierocając 4 małych dzieci712. Burmistrz miał prawo w przypadkach skrajnych do wydania
zakazu sprzedaży alkoholu notorycznym pijakom. Takie ogłoszenie pojawiało się wówczas w gazetach z imieniem i nazwiskiem osoby objętej zakazem.
Restauratorzy i karczmarze musieli się podporządkowywać – pod karą grzywny – temu zakazowi713.

Samorządowa działalność władz miejskich
Na przełomie wieków XIX i XX najważniejszym zadaniem – po wyjściu
z kryzysu w połowie stulecia – była modernizacja miasta. O dawnych Żorach
przypominały u schyłku XIX wieku już właściwie tylko resztki murów miej711
712
713
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skich, niegdyś liczące około 1 200 metrów długości, a w 1880 roku mające już
tylko około 300 metrów. Z badań Zygmunta Laskowskiego wynika, że w drugiej połowie XIX wieku zachowały się tylko niewielkie fragmenty, a po dawnej
fosie i ziemnych obwałowaniach zostały nieliczne ślady. Teren między wałami
a murami zniwelowano i przeznaczono na budownictwo prywatne oraz na poprowadzenie ulic okalających miasto. W latach 60. XX wieku, gdy Laskowski
prowadził badania, przetrwało jeszcze 80 metrów murów żorskich o wysokości
od 2 do 6 metrów oraz kilkaset metrów zrujnowanych resztek714.
Stan miasta w połowie XIX wieku można ocenić na podstawie zachowanego sprawozdania dla landratury za rok 1854, sporządzonego przez burmistrza Schabona. Żory zamieszkiwało wówczas 3 363 mieszkańców. Mimo pruskiej reformy agrarnej zamarł wzrost demograficzny powodowany migracją wewnętrzną, uwolnieniem chłopów od pańszczyzny i ich uwłaszczeniem. Żory
nie były jednak dla szukających pracy miastem atrakcyjnym, bo nie rozwinął się
wówczas w nich wielki przemysł, brakowało więc możliwości szybkiego zatrudnienia. Jak pisał burmistrz, chłopi z okolicznych miejscowości „idą do kopalni
i hut powiatów gliwickiego i bytomskiego”. Jedyną grupą przybywającą do Żor
były panny szukające pracy w zamożnych domach urzędników i rzemieślników. Ten niebezpieczny dla miasta proces w połowie XIX wieku właściwie wyludniał Żory i skutkował zmniejszeniem wpływu środków finansowych do kasy
miejskiej z podatków. Ze względu na kurczący się rynek wewnętrzny oraz bardzo wysokie ceny po kryzysie z lat 40. i 50. XIX wieku zapotrzebowanie na wyroby rzemieślnicze drastycznie spadło. W mieście występowało również bardzo
niekorzystne zjawisko stagnacji i rezygnacji, które burmistrz nazywał „smutnym oczekiwaniem” na poprawę własnego losu. Opierając się na takiej diagnozie sytuacji, burmistrz zamierzał podjąć działania, pobudzające – jego zdaniem
– inicjatywę mieszkańców, a w ślad za tym –koniunkturę gospodarczą. Zamierzał: sprowadzić na stałe szwadron ułanów z Bytomia i stworzyć garnizon wojskowy w mieście, co ostatecznie się udało, założyć szkołę realną w celu podniesienia kwalifikacji uczącej się młodzieży, rozpocząć infrastrukturalne inwestycje
komunalne (brukowanie ulic, doprowadzenie wodociągów do domów prywatnych, kanalizację, budownictwo komunalne)715.
Zygmunt Laskowski, Żorska forteca w średniowieczu, [w:] „Informator Miłośników Regionu Żorskiego”, t.6, Żory 1971, s.36.
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Finanse miasta na początku omawianego okresu, w 1854 roku, wynosiły:
7 900 marek dochodu i aż 11 068 marek wydatków. Ten prawie 30% deficyt
w komunalnej kasie powodował utrzymywanie się zadłużenia. Największe dochody miasto uzyskiwało z: podatków od gruntu i sprzedaży, dzierżaw gruntów
miejskich, dochodów z przedsiębiorstw komunalnych (cegielnia, las). Większość wydatków, oprócz corocznych inwestycji, kierowano na: szkołę, policję,
zabezpieczenie przeciwpożarowe, administrację, budownictwo komunalne, kościoły i obsługę zadłużenia. Sztywne płatności powodowały narastanie deficytu, który w tymże 1854 roku doprowadził już do zadłużenia w wysokości 1/3
budżetu rocznego – 3 496 marek716. Sanacja w okresie koniunktury, która nastąpiła po Wiośnie Ludów, doprowadziła jednak już w 1861 roku do likwidacji
zadłużenia. Łączne dochody przekraczały wówczas już 12,8 tys. talarów. Okres
prosperity, wyłączywszy kryzys gospodarczy lat 70., trwał do wybuchu I wojny
światowej717. W roku 1905 aktywa miejskie, czyli cały majątek, który miasto
posiadało, wyceniono na 1 161 tys. marek. Miasto było wprawdzie zadłużone
na 164 tys. marek, ale nie było to szczególnie niebezpieczne (około 14% rocznego budżetu), przy stałej dyspozycji w kasie miejskiej gotówką w wysokości
prawie 4 tys. marek i przy corocznym wzroście aktywów rzędu 20 tys. marek718.
Te dane pokazują wyraźnie, jak olbrzymiego skoku rozwojowego dokonały
Żory w przeciągu 60 lat – od kryzysu państwa pruskiego w latach 1848–1850
do pierwszej dekady XX wieku.
Plany modernizacyjne – może jeszcze nie do końca udane za kadencji Schabona, ale z pewnością zrealizowane już na przełomie XIX i XX wieku – udały
się w sposób nadzwyczajny dzięki koniunkturze, jaka pojawiła się szczególnie
po zjednoczeniu Niemiec. Wtedy coraz częstsze stawało się także wspólne występowanie miast górnośląskich wobec władz zwierzchnich, co świadczyło o ich
narastającej roli na skutek wejścia w życie pruskich ustaw z pierwszej połowy XIX wieku o samorządzie komunalnym. W 1875 roku odbył się pierwszy
zjazd miast górnośląskich (Städtetag), potem powtarzany w nieregularnych odstępach czasu. Oprócz Żor do tego związku należały: Bieruń, Bytom, Koźle,
Korfantów, Strzelce Opolskie, Gliwice, Sośnicowice, Głubczyce, Mysłowice,
Mikołów, Nysa, Pyskowice, Pszczyna, Rybnik, Tarnowskie Góry, Toszek, Kato-
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wice i Królewska Huta719. W Żorach istniał specjalny związek (VerschönerungsVerein) zajmujący się upiększaniem miasta. Na początku XX wieku kierowali
nim radni Anton Kentnowski, potem Haering. Zadaniem związku było wnioskowanie na obradach rady miejskiej uchwał zmierzających do promowania
miasta. Dlatego z inicjatywy tej grupy radnych nastąpiło: zagospodarowanie
promenady miejskiej, ustawianie ławek i stołów dla odpoczynku niedzielnego,
obsadzanie drzewami alei, wskazywanie na szpecące miasto fasady i szyldy720.
Z inicjatywy związku w 1907 roku na stawie kliszczowskim utworzono stałą
ślizgawkę, którą prowadził miejscowy związek sportowy (Spielverein)721.
Większość budynków w Żorach była już wówczas murowana. Symbolicznie za koniec etapu zabudowy drewnianej w dziejach miasta można uznać rok
1858, kiedy zniknęły ostatnie drewniane dachy. Nie oznacza to, oczywiście,
że nie było nadal zabudowań drewnianych na przedmieściach, a szczególnie
tych przeznaczonych na pomieszczenia gospodarcze. Jednak na 265 budynków
w mieście, odnotowanych w zestawieniu dokonanym w 1862 roku na użytek
władz wojskowych, drewnianych było tylko 60. Wokół rynku dominowały już
budynki dwukondygnacyjne, których było wtedy w mieście aż 46.
W latach 50. XIX wieku przebudowano także najbardziej reprezentacyjny
budynek miasta – ratusz. W 1854 roku drewnianą wieżyczkę ratuszową pokryto blachą cynkową i otynkowano na zielono. W 1859 roku przygotowano
osobną salę posiedzeń, przeznaczoną dla obrad rady miejskiej. W 1878 roku
nadbudowano drugie piętro do ratusza. Na parterze po lewej stronie była od
tej pory restauracja, a po prawej – wydział finansowy, na pierwszym piętrze –
sąd, na drugim piętrze – gabinet burmistrza, administracja, sala posiedzeń rady
miejskiej i salka woźnego. Kilkanaście lat później, w 1883 roku, na tym najwyższym w mieście budynku, a także na wieży kościelnej zamontowano piorunochrony722.
Starano się również ułatwić dostęp do bieżącej wody pitnej. Nie tylko wykorzystywano istniejący wodociąg, ale także drążono studnie miejskie. Ponieważ
trudność sprawiało utrzymywanie w dobrym stanie już leciwego wodociągu,
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a szczególnie odpływu w bezpośrednim
zapleczu ratusza, w 1858 roku, przy okazji remontu ratusza, położono podziemny rurociąg od zbiornika w rynku aż do
stawu Huloki, mieszczącego się koło zabudowań rodziny Piecuchów (Pietzuch).
Zniknęły w ten sposób problemy z odprowadzaniem zbierającej się przy rynku
brudnej wody. Mieszkańcy Żor mogli
Organizowaniem zabaw i uroczystości
bezpłatnie przyłączyć się do istniejącego
miejskich w Żorach zajmowało się
od XIX wieku wodociągu, jeżeli odleTowarzystwo Zabawowe
głość nie była zbyt wielka i nie wymagało
(Spielvereinigung)
to budowy odrębnego przyłącza. Ostatecznie, mimo początkowych kontrowersji, pozwalano także czerpać z tego źródła wodę dla celów gospodarczych, szczególnie dla rzemiosła723. Większe zakłady miejskie (huta „Paweł”, amerykański młyn parowy, cegielnia, browar, zakład
impregnacji słupów telegraficznych, a po jego likwidacji w 1906 roku tartak)
korzystały z własnych studni i nie przyłączyły się do inwestycji miejskiej724.
Miejską sieć wodociągową zaczęto modernizować w 1905 roku. Wykopano
wtedy w parku miejskim 3 głębokie studnie (o głębokości 16,5 metra) i zlikwidowano baseny w mieście. Na budynek miejskich wodociągów przeznaczono
zabudowania byłych koszar. Przy ul. Boryńskiej wzniesiono wieżę ciśnień o wysokości 6 metrów725.
W mieście kontynuowano także prace zmierzające do uregulowania problemu usuwania ścieków. Do tego potrzebna była współpraca obywateli, gdyż
przygotowanie systemu kanalizacyjnego władze miejskie uzależniły od możliwości wykorzystania dostępu do parcel prywatnych i sfinansowania przez
ich właścicieli połowy kosztów726. I tym razem nie było jednak zbyt wielkiego
entuzjazmu do tego pomysłu, a uciążliwość odprowadzania ścieków narastała, toteż przyjęto rygorystyczne normy ich usuwania z domów prywatnych.
Specjalnym zarządzeniem burmistrza jako zwierzchnika władz policyjnych
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Żorska centrala energii elektrycznej

nakazywano mieszkańcom zabezpieczenie domowych nieczystości na własny
koszt, by nie dostawały się one na ulice ani nie były odprowadzane do cieków wodnych. Właściciele posesji zostali zobowiązani do oddzielania ludzkich i zwierzęcych fekaliów oraz do obmurowania gnojowisk, by ścieki nie
dostawały się do wód gruntowych, co słusznie uzasadniano koniecznością zachowania norm sanitarno-epidemiologicznych. Przy każdym domostwie musiał być ponadto zbudowany i utrzymywany w czystości chociaż jeden ustęp
dla dwóch rodzin727. Dopiero te restrykcyjne zarządzenia – wymagające ze
strony właścicieli domów inwestycji – skłoniły wszystkich mieszkańców Żor
do włączenia się w miejski system kanalizacji.
Duże zmiany dokonały się także w zakresie renowacji lub modernizacji
traktów komunikacyjnych i urządzeń miejskich. Ponieważ brukowanie było
kosztowne, zdecydowano się w 1859 roku wyłożyć kamieniami najpierw tylko ulice odchodzące od rynku. W 1865 roku rynek, ponieważ odbywały się
na nim jarmarki, wysypano żużlem oraz obsadzono lipami i akacjami. Brukowanie ulic trwało ciągle aż do wybuchu wojny. Robiono to stopniowo, w zależności od posiadanych środków, przesuwając się od centrum do obrzeży mia727
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Plan zabudowy Żor (1905 r.) z siecią kanalizacyjną i zaznaczonymi
ważniejszymi ulicami i budynkami publicznymi
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sta. Na początku XX wieku wynajęto w tym celu specjalną firmę Bauer & Co
ze Zgorzelca, która wykonywała roboty między innymi koło szpitala, restauracji Brauera i hotelu „Germania”, aż do Górnego Przedmieścia. O rozmachu
prowadzonych prac świadczy to, że w 1906 roku wykorzystano w tym celu
aż 300 wagonów wypełnionych kamieniami brukowymi728. Jedyną przeszkodą w pracach był brak wsparcia ze strony części mieszkańców. Brukowanie ulic
i robienie chodników wymagało poszerzenia ulic, a więc oddania części gruntu
przez właścicieli parcel, na co ci nie chcieli się niekiedy godzić. Uchwałą rady
miejskiej części chodników znajdujące się przed domami miały być w 1/3 finansowane przez właścicieli parceli, na co ci również nie wyrażali zgody, hamując prace. Rozczarowany tym podejściem do sprawy rajca miejski Szyszkowic
stwierdzał z goryczą, że jeżeli żorzanie nie chcą chodników, to niech chodzą nadal w błocie729. Prace jednak trwały aż do wybuchu wojny. W 1914 roku rozpoczęto nawet kładzenie nawierzchni betonowej na drodze prowadzącej od dworca kolejowego i brukowano ulice koło sądu730.
Już w 1852 roku magistrat zadecydował o wprowadzeniu na ulicach miasta oświetlenia lampami naftowymi. Stopniowo budowano blaszane latarnie,
których w 1858 roku było 5. Szacowano wówczas, że brakuje jeszcze około
3, które później kupiono w Opolu. Przede wszystkim starano się o oświetlenie pełniącego funkcje reprezentacyjne rynku. W 1879 roku zamontowano
na nim specjalnie mocno świecące lampy, a w środku placu 2 kandelabry –
słupy z 3 latarniami. Rok później rozpoczęto także stawianie tablic z nazwami ulic, co robiono na zalecenie prezydenta rejencji. Na początku XX wieku
rozpoczęto przygotowania do elektryfikacji miasta i za cmentarzem zbudowano centralę energii elektrycznej.
Władze miejskie za ważną część swojej działalności uznawały utrzymywanie obiektów użyteczności publicznej. Na przełomie wieków XIX i XX w centralnym punkcie zainteresowań znalazła się oświata. Wprawdzie powszechność nauczania elementarnego zadekretowano już w czasach fryderycjańskich,
ale frekwencja szkolna oraz warunki i poziom nauczania pozostawiały nadal
wiele do życzenia. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na zainteresowanie tą problematyką były wysiłki państwa niemieckiego, mające na celu ograniczenie wpływu Kościoła katolickiego na nauczanie. Wprowadzenie świec728
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kiego nadzoru szkolnego, co miało wyegzekwować na Górnym Śląsku nauczanie w języku niemieckim, stanowiło także ważki czynnik modernizacyjny. Prawie w całej rejencji opolskiej powstały wtedy nowe szkoły, a przy pomocy państwa znajdowano środki na ich unowocześnianie.
Istniejąca już od XVIII wieku szkoła katolicka, której budynek pochodził
z 1836 roku, przed I wojną światową, w 1911 roku, miała aż 823 uczniów
(od 1855 roku obowiązywał podział na klasy chłopców i dziewcząt) w 4 klasach. Jej rektorem był wówczas Joseph Hartmann. Uczyło w niej 13 nauczycieli731. Zarówno Hartmannn (absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego), jak
i pozostali pedagodzy (wykształceni w seminariach pedagogicznych w Pilchowicach, Białej, Pyskowicach i Katowicach) mieli pełne uprawnienia pedagogiczne. Szkoły katolickie mieściły się też w pobliskich gminach. W Kleszczowie działała mała trzyklasowa szkoła, powstała prawdopodobnie w 1876 roku
(budynek odnowiono w 1905 roku) – w szkole tej 135 uczniów nauczało
2 nauczycieli: Emil Krems, Joseph Sikora. W Osinach była szkoła tylko dwuklasowa, powstała w 1900 roku – uczyło się w niej 131 dzieci pod kierunkiem 2 nauczycieli: Paula Taubera i Josepha Zidka. W Baranowicach szkoła
powstała bardzo wcześnie, w 1803 roku. Do nowych wymagań budynek przystosowano w 1858 roku. W trzyklasowej placówce przed 1914 rokiem uczyło się 136 uczniów, kształconych przez Josepha Naburtowitza i Maxa Dominika. Również w okolicznych osadach wiejskich (Rowień, Rogoźna i Rój), które weszły potem w skład Żor, na początku XX wieku działały już szkoły elementarne732.
W niemieckich szkołach ludowych po 1872 roku nastąpiły – wraz z rozpoczęciem tzw. walki o kulturę – duże zmiany. Obecność na lekcjach była
obowiązkowa. Z całą surowością karano finansowo rodziców, którzy próbowali nadal unikać spełniania obowiązku szkolnego przez swoje dzieci.
Z czasem we wszystkich szkołach, niezależnie od wyznania, ujednolicono
w prowincji śląskiej rok szkolny. Od 1908 roku w szkołach elementarnych
rozpoczynał się on 1 kwietnia, latem i częścią zimy w okresie świątecznym
trwały ferie, a rok szkolny kończył się 31 marca733. Według zachowanego
zarządzenia w tej sprawie rok szkolny 1914 miał mieć następujący przebieg:
Obszernie o funkcjonowaniu szkoły w drugiej połowie XIX wieku pisał ks.
Weltzel. HMŻ, s.279–286.
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Dawna ulica Drzewna z początku XX w. (obecnie ul. Moniuszki)

Fragment ul. Murarskiej (zdjęcie powojenne)

Ulica Dworcowa w pierwszych latach XX wieku
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Katolicka Szkoła Powszechna (widok po I wojnie światowej)

po inauguracji w marcu od 1–15 kwietnia ferie wielkanocne, później zajęcia do 3 lipca, przerwane tygodniowymi feriami z okazji Zielonych Świątek,
następnie ferie letnie od 4 lipca do 6 sierpnia, a później już zajęcia szkolne
do 31 marca 1915 roku przerywane krótkimi feriami – tygodniowymi jesiennymi w październiku i dwutygodniowymi świątecznymi na przełomie
roku. Zaplanowany cykl zajęć szkolnych został częściowo zakłócony wybuchem wojny, ale rok szkolny przebiegał przez cały ten okres w zasadzie
zgodnie z przyjętym harmonogramem734.
W latach 70. XIX wieku nadzór szkolny od duchownych przejęli urzędnicy świeccy. Cywilni inspektorzy szkolni wprawdzie często nie ukrywali swoich nacjonalistycznych poglądów, ale jednocześnie rzeczywiście starali się
o podniesienie poziomu nauczania. Takimi urzędnikami byli mocno zaangażowany w działalność polityczną radca szkolny Rzesnitzek oraz jego następca na tym stanowisku w Rybniku, powiatowy inspektor szkolny Fürsich735.
W szybko modernizowanych szkołach, przede wszystkim miejskich, często wprowadzano pomoce szkolne. Dostęp do podręczników był już wówczas powszechny. W programach szkolnych obok tradycyjnych przedmiotów
nauczanych od XVIII wieku pojawiały się nowe, związane z odkryciami naukowymi w dziedzinie przyrodoznawstwa. Dużą wagę przywiązywano tak734
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że do rozwijania tężyzny fizycznej, zwłaszcza ze względu na masowy pobór
do wojska. W szkołach rozpoczęto zatem budowę boisk i sali ćwiczeń (w żorskiej szkole takie lekcje zainaugurowano już w 1860 roku). Od 1906 roku
na wniosek inspekcji szkolnej z Rybnika tzw. nauczyciele sportu otrzymywali specjalny dodatek na zakup przyrządów do ćwiczeń736.
W dobie kulturkampfu zmiany następowały kosztem całkowitego zniemczenia szkoły. Ostatni bastion języka polskiego w szkole pruskiej na Górnym
Śląsku padł wraz z wprowadzeniem nauczania religii w języku niemieckim,
a szczególnie katechizmu przed sakramentem I komunii. W państwie pruskim ta konfrontacja liberalnego podejścia do szkoły, tolerancji dla mniejszości narodowych w sposób paradoksalny była przeciwstawiona wykluczającemu nacjonalizmowi niemieckiemu, ukrywanemu najczęściej na co dzień
pod maską patriotyzmu. Może najlepiej to nastawienie oddaje przemówienie długoletniego rektora szkoły w Żorach, Hartmanna, który zwracając się
do rodziców, tak określił cele szkoły niemieckiej: „Szacunek do rodziców, miłość i chęć posługiwania się językiem niemieckim, językiem naszego cesarza
i naszej ukochanej ojczyzny. Kto nie kocha języka niemieckiego, nie zasługuje na to, by mieć takiego dobrego ojca ojczyzny i nie zasługuje również,
by żyć w tak pięknej ojczyźnie”737. Zadziwiające, że w pewnym sensie tylko w niewielkim stopniu inaczej zadania wychowawcze szkoły ujmował również w tym samym czasie żorski duszpasterz Loch. Na spotkaniu towarzystw
katolickich (Familienabend), w czasie nauczania przeznaczonego dla rodziców, które odbywało się pod tytułem „Opieka nad dziećmi w domu rodzicielskim”, twierdził: „[…] rodzice muszą mieć przed oczyma ich wielkie zadania wychowawcze, wychowanie młodzieży wierzącej, obyczajnej i bogobojnej”, a będzie to „najlepszy prezent dla cesarza i ojczyzny738.
Nauczyciele w żorskiej szkole należeli do wąskiej grupy klasy średniej.
W większości nie ukrywali swoich nacjonalistycznych niemieckich poglądów, które starali się wdrażać swoim uczniom jednocześnie z dawką solidnej wiedzy. Wprawdzie stale wnoszone były skargi na zbyt niskie zarobki pedagogów (zwykły nauczyciel na początku XX wieku zarabiał w Żorach rocznie około jednego tysiąca marek, otrzymując jednocześnie dodatek w wysokości około 400 marek za mieszkanie i kwalifikacje zawodowe, poza tym
736
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mógł otrzymywać do 100 marek za wypracowane lata739), ale zawód nauczyciela był – zarówno w Żorach, jak i na całym Górnym Śląsku – ceniony,
a zdobycie do tego niezbędnych kwalifikacji uznawano za duży awans życiowy. W miejscowej prasie zamieszczano informacje o pomyślnie zdanych
przez żorzan egzaminach nauczycielskich. Tak było, gdy w 1907 roku seminarium w Pilchowicach ukończył syn fryzjera Agusta Wrobla740, a także gdy
córka blacharza Maria Sekatzek po ukończeniu katolickiego seminarium duchownego we Wrocławiu uzyskała uprawnienia do nauczania w szkole wyższej dla dziewcząt741. Rada miejska wprawdzie dość często podawała w wątpliwość zbyt wielkie – jej zdaniem – koszty ponoszone na edukację, ale generalnie dostrzegano, przynajmniej jeżeli chodzi o szkolnictwo elementarne, zasadność i konieczność ponoszenia coraz większych wydatków na utrzymywanie szkół publicznych. Najbardziej zasłużeni dla miasta nauczyciele byli doceniani. Dla tych pracujących dłużej niż 25 lat na koszt miasta organizowano specjalne jubileusze. W 1907 roku taką uroczystość zorganizowano dla
Josepha Königa742.
Duża część nauczycieli udzielała się w żorskim Katolickim Towarzystwie
Nauczycieli (Katholischer Lehrerverein Sohrau), założonym w 1904 roku. Jego
członkami mogli być tylko nauczyciele. W skład pierwszego zarządu wchodzili:
Ullmann, Kolanoski, Langer i Sciuk743. Członkowie Towarzystwa, jak innych
tego typu stowarzyszeń zawodowych, regularnie spotykali się na zebraniach.
Zazwyczaj były one łączone z okolicznościowymi pogadankami i wykładami.
Przykładowo, gdy w 1907 roku w hotelu „Zur Post” obchodzono 25-lecie posługi biskupa wrocławskiego Koppa, podczas uroczystości przemówienie na ten
temat wygłosił nauczyciel Hocheisel z Kryr. Towarzystwo bowiem swym zasięgiem obejmowało również inne okoliczne miejscowości744, zresztą wówczas
przewodniczącym Towarzystwa był mieszkaniec nie Żor, ale Rogoźnej – Grzesik, zastępcą – Schuster z Suszca, sekretarzami –żorscy nauczyciele Kolanoski
i Renelt, kierownikiem chóru nauczycielskiego – Sciuk II745.
„Sohrauer Stadtblatt”, 16.02.1907, Nr. 14.
„Sohrauer Stadtblatt”, 9.02.1907, Nr. 12.
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Zasłużony nauczyciel żorski Joseph König z żoną Anną i córkami

Oprócz szkoły katolickiej w XIX wieku istniała w Żorach szkoła ewangelicka. Nie udało się jej utworzyć w momencie zakładania żorskiej wspólnoty ewangelickiej w latach 30., chociaż już wtedy szacowano, że mogło by
do niej uczęszczać 40 dzieci. Ze względów finansowych nie zdecydowano się
na założenie takiej szkoły prywatnej. Dzieci żorskich ewangelików uczęszczały początkowo do szkoły elementarnej katolickiej z osobnym nauczaniem religii. Dopiero po utworzeniu kościoła ewangelickiego i pod naciskiem władz
rejencji opolskiej nowa szkoła ewangelicka rozpoczęła działalność w czerwcu
1855 roku. Uczęszczało do niej 54 uczniów. Pierwotnie planowano, że siedzibą szkoły ewangelickiej będzie budynek na terenie dawnej strzelnicy. Jako
nauczyciela zatrudniono w niej tymczasowo Heinricha Karla Friedricha Wilhelma Bollmanna, wcześniej prowadzącego sierociniec w Warszowicach. Ponieważ jednak tak ulokowana szkoła znajdowała się daleko od centrum miasta, gdzie mieszkała większość rodziców dzieci, władze miejskie wygospodarowały w domu położonym naprzeciwko apteki pomieszczenie, które podzielono na jedną izbę szkolną i mieszkanie dla nauczyciela. Dnia 1 października 1855 roku przeniesiono się do nowych pomieszczeń. Nauczycielem został
wtedy Wilhelm Adolf Fryderyk Häusler ze Starej Rudnej koło Ścinawy, będący wykwalifikowanym nauczycielem, który ukończył seminarium pedagogiczne. Po jego przenosinach do Berlina w 1859 roku zastąpił go Ernst Jäkel
z Wolfersdorf, który również ukończył seminarium pedagogiczne w Ścinawie, a w Żorach został zapamiętany przez mieszkańców ze względu na rzad-
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ką wówczas umiejętność gry na fortepianie. Żorska szkoła ewangelicka liczyła wówczas kilkudziesięciu uczniów. W 1857 roku wśród uczęszczających
do niej uczniów było 56 dzieci ewangelickich (także z małżeństw mieszanych) oraz 11 dzieci żydowskich. Jednak kilka lat później, w 1864 roku, szkoła liczyła już znacznie mniej uczniów – 44 dzieci: 26 chłopców i 15 dziewcząt. W 1887 roku do szkoły uczęszczało już tylko 38 uczniów. Przez wszystkie te lata placówka borykała się z problemami finansowymi i lokalowymi.
Jako szkoła prywatna zależna była przede wszystkim od czesnego rodziców
i wsparcia miejscowej gminy ewangelickiej oraz dobrej woli rady miejskiej
(w latach 50. dopłacano do jej funkcjonowania 36 talarów). W 1865 roku
dotychczas wykorzystywane pomieszczenia szkolne trzeba było oddać, ponieważ gmina sprzedała budynek miejski. Od tej pory nauka odbywała się w gospodzie należącej do wdowy Prager. Taki stan rzeczy zaniepokoił na tyle władze rejencji opolskiej, że wymuszono na radzie miejskiej przekształcenie szkoły ewangelickiej w publiczną w 1868 roku, zapewniając jej odtąd samodzielne funkcjonowanie.
Finansowanie tej placówki z kasy gminnej, szczególnie przy dominacji
radnych reprezentujących środowisko katolickie, budziło ciągłe kontrowersje. Szkoła nie rozwijała się. Liczba uczęszczających do niej uczniów była stosunkowo niewielka. W 1907 roku uczyło się w niej tylko 86 uczniów: 72
dzieci z Żor, 10 dzieci z Osin, 2 dzieci z obszarów dworskich oraz po jednym
z Baranowic i Boryni. Przed wybuchem wojny placówką tą kierował nauczyciel Nowak. Rada miejska wprawdzie utrzymała w przypadku szkoły ewangelickiej status zakładu publicznego, ale chcąc ograniczyć koszty, odmawiano
przyjmowania dzieci spoza miasta, uzasadniając to tym, że gdyby było więcej
uczniów, wówczas należałoby zatrudnić dodatkowych nauczycieli i powiększyć szkołę746.
W szkole ewangelickiej – podobnie jak we wszystkich pozostałych szkołach publicznych – duży nacisk kładziono na wychowanie państwowe. Cechą szczególną tej placówki był jednak specyficzny tryb wychowania zgodny
z teologią luterańską, według której nacisk kładziono na znajdowanie sensu egzystencji w ciężkiej pracy. Żorski pastor Jendersie, odpowiedzialny za
nauczanie religii w szkole, mówiąc do uczniów i rodziców o tym, jak ważne
jest przy kreowaniu kariery wybieranie takich zawodów, które pozwolą dzieciom rozwijać się, namawiał, by nie iść tylko tradycyjną drogą pracy w rze746

„Sohrauer Stadtblatt”, 21.12.1907, Nr. 102.
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Budynek szkoły ewangelickiej

miośle lub w przemyśle na niskich stanowiskach. Podkreślając wagę edukacji, przekonywał, by szukać dalej, robić karierę w sądach, urzędach, wojsku, a jeżeli w rzemiośle, to dopiero po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji. Sentencja, którą w związku z tym przywoływał, była typowa dla nauczania Kościoła luterańskiego: „Jeżeli życie jest pełne trudu i pracy, to staje się
tym cenniejsze”747.
Inaczej tworzyła się szkoła żydowska dla sporej w Żorach grupy Żydów
mieszkających w mieście od XVIII wieku. Już w latach 40. XIX wieku planowano założenie takiej publicznej placówki, ale ówczesna mizeria finansowa, a potem załamanie finansów budżetu miejskiego spowodowały, że nie
wypełniono postanowień kolejnych reglementów szkolnych z lat 1763, 1801
i 1847, nakazujących tworzenie w miastach takich jak Żory, z liczną grupą
ludności żydowskiej, odrębnych szkół wyznaniowych. Zwracający się w tej
sprawie do władz miejskich i powiatowych żorski Związek Synagogalny (Synagogen-Verband) podkreślał, iż szkoła taka powinna otrzymać prawa szkoły publicznej, lekcje w niej powinny być prowadzone według programu szkół
publicznych, językiem nauczania powinien być język niemiecki, chociaż dopuszczalny miał być także język hebrajski, nauczanie religii miało być nadzorowane przez miejscowego rabina, zatrudnienie nauczycieli miało zależeć od
747
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decyzji zarządu gminy żydowskiej, koszty nauki dla wszystkich dzieci miały
być takie same, dzięki pomocy specjalnej fundacji utworzonej na ten cel, jednak finansowanie szkoły, jako publicznej, miało być dzielone z miastem748.
Ponieważ nie potrafiono uzyskać pomyślnej decyzji władz miejskich, początkowo nauczanie dzieci żydowskich odbywało się w większości prywatnie albo
wysyłano je do szkoły katolickiej, a później także, chętniej, do szkoły ewangelickiej, kiedy ta ostatnia powstała. Według danych z 1844 roku pośród licznej
już grupy Żydów żorskich, liczącej 512 osób, było ponad 80 dzieci w wieku
szkolnym. Spośród nich 8 dzieci, a rok później 9, chodziło do szkoły katolickiej. Pozostałe uczyły się prywatnie. Ich nauczycielami byli wówczas: Löbel
Cohn, Abracham Fränkel, Aron Karfunkel, naukę religii prowadził zaś osobno Wachsmann z Toszka. Potem, przed otwarciem szkoły żydowskiej dołączyli jeszcze inni pedagodzy: Walbach i Grünfeld749.
Na posiedzeniu zarządu Związku Synagogalnego w 1858 roku podjęto
w końcu decyzję o utworzeniu szkoły. Uzyskano zgodę landrata rybnickiego
na przekazanie części sum łożonych do tej pory na szkołę katolicką. W opisie szkoły ze schyłku XIX wieku pisano o tych wydarzeniach: „Szkoła żydowska została założona w 1858 roku. Po rozmowach z miastem gmina żydowska od magistratu uzyskała zgodę na uiszczenie dwóch trzecich wydatków
z podatków żydowskich mieszkańców aż do 1865 roku. Ze względu na regulację dochodów miejskich z 16 lutego 1865 roku w mieście Żory od 1866
roku gmina żydowska uzyskała zgodę na wpływ ze strony miasta 345 marek,
na co się gmina żydowska zgodziła”750. W rzeczywistości w 1859 roku gmina żydowska wzięła na siebie odpowiedzialność za finansowanie szkoły elementarnej, co połączone było z likwidacją do tej pory ledwo egzystujących
z powodów finansowych szkół prywatnych. Do szkoły w pierwszym roku
uczęszczało 105 dzieci. Lekcje prowadziło 3 nauczycieli (Kroner, Jacob, Fraenkel). By podnieść poziom edukacji, rok później zatrudniono chrześcijańskiego nauczyciela, Lorenza, do nauczania języków łacińskiego i francuskiego. Zgodzono się w końcu również dokładać na utrzymanie tej szkoły z kasy
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miejskiej (152 talary w latach 50. XIX wieku)751. Placówkę otwarto w 1859
roku. Zatrudniono wówczas 3 nauczycieli, którzy kształcili aż 110 uczniów.
Później jednak, u schyłku XIX wieku, liczba uczniów znacznie już spadła.
Wynosiła: w 1868 roku – 74 uczniów, w 1883 roku – 65, w 1884 roku –
62, w 1885 roku – 58, w 1886 roku – 45752. Koszty utrzymania szkoły ponoszone przez miasto stale rosły. Część członków rady miejskiej protestowała, by ograniczyć chociaż w część zaangażowanie finansowe w prowadzenie
szkoły żydowskiej. Było to o tyle trudne, że dochody, które miasto uzyskiwało dzięki gospodarności i zaradności żorskich Żydów, były na tyle duże, iż
nie mogło być mowy o próbie narzucenia tego typu rozwiązania, bo zakończyłoby się to krachem finansów komunalnych. Według rozliczenia z 1887
roku wpływy podatkowe miasta za rok 1886 wynosiły 24 381 marek. Wpłaty żydowskich mieszkańców stanowiły aż 1/3 tej sumy – 7 773 marek. Szkoła katolicka dostawała 8 505 marek dotacji, natomiast szkoła żydowska –
tylko 636 marek. Władze miejskie uzasadniały to znacznie większą liczbą
uczniów w szkole katolickiej. Tłumaczyły mianowicie, że skoro w szkole katolickiej uczy się 679 uczniów, a do szkoły żydowskiej uczęszcza 46 uczniów,
to na jednego ucznia w placówce katolickiej dopłata wynosi tylko 12 marek
i 52 pfennigi, a w żydowskiej – aż 13 marek i 89 pfennigów753.
Od lat 70. szkoła podlegała także świeckiemu nadzorowi, a wykładający nauczyciele musieli być zatwierdzani przez inspekcję szkolną. Jako pierwszy takie powołanie na nauczyciela podlegającego nadzorowi królewskiego urzędnika uzyskał w 1880 roku Zygfryd Petzal. Już wtedy jednak zaznaczał się powolny
upadek szkoły, wynikający z coraz mniejszej liczby uczniów. Pod koniec wieku
uczęszczało ich do niej zaledwie 20754. Ponieważ część dzieci była bardzo biedna, próbowano wspierać je finansowo. Związek Talmudu-Thory starał się zapewniać ubogim dzieciom podręczniki i umożliwić im uczestnictwo w życiu
rytualnym. Podobną rolę odgrywał założony przez rabina Dawida Deutscha
Związek Malbisch-Arunim, który jednak wraz z upadkiem gminy zaprzestał
swojej działalności755.
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Nauczyciele w szkole żydowskiej byli zatrudniani na kontraktach. Od otwarcia szkoły w Wielkanoc 1859 roku byli nimi Gerson Jacob i A. Frankel. Następnie zatrudniono nauczyciela pomocniczego o niepełnych kwalifikacjach uczącego w klasie niższej pod opieką metodyczną Jacoba – A. Grünfelda. Potem
uczyli jeszcze: Herman Glas, Korn i Zygfryd Petzal756. Wśród nauczycieli szkoły żydowskiej panowała duża rotacja. Bardziej znany był pracujący od lat 80.
Ludwig Abraham, który wykształcenie pedagogiczne zdobył w Berlinie. Na co
dzień nadzór nad szkołą sprawował miejscowy rabin Dawid Deutsch, a po jego
śmierci od 1870 roku – krótko pastor Heinrich.
W początkowym okresie istnienia szkoły nauczanie w niej oceniano bardzo
wysoko. Z zachowanego protokołu egzaminu końcowego w szkole (brał w nim
udział nie tylko rabin Deutsch oraz członkowie ówczesnego zarządu gminy żydowskiej – kupcy A. Borinski, N. Stern i Panofsky, ale także rektor szkoły katolickiej Franciszek Braschke, nauczyciel szkoły katolickiej Karol Wachsmann,
nauczyciel szkoły ewangelickiej Ernst Jäckel i burmistrz Schabon) wynika, że
podeszło wówczas do niego 16 chłopców i 10 dziewcząt z klasy III, a z klasy średniej – 18 chłopców. Przy ocenach poszczególnych przedmiotów zapisano między innymi: język niemiecki – „uczniowie czytają dobrze […] i ze zrozumieniem”, nauki o przyrodzie – „zjawiska, które zależne są od ludzi, zostały
wielostronnie omówione i przez uczestników wyjaśnione”, geografia – „uczniowie mają wystarczającą wiedzę o geografii matematycznej”, historia – „uczniowie potrafią opowiedzieć pojedyncze historie z dziejów Persów, Greków i Rzymian, nie budzi także wątpliwości kształtowanie miłości do ojczyzny”757.
W Żorach w zadziwiający sposób współegzystowały trzy szkoły wyznaniowe. Nie było między nimi żadnych konfliktów, a nauczyciele wzajemnie się cenili i organizowali raz do roku wspólne święto szkolne w lipcu, połączone z wycieczką do miejskiego lasu Dembina. Mimo że wszyscy razem się już nie uczyli, to nie istniało zjawisko odtrącenia innych grup wyznaniowych. Wspólną wycieczkę wszystkich uczniów żorskiej szkoły opisywała co roku „Sohrauer Stadtblatt”. Oto fragment jednego z tych sprawozdań:
„Odbył się tradycyjny spacer dzieci szkolnych do lasu miejskiego «Dembina», wzięło w nim udział około 1 000 dzieci ze szkół: katolickiej, ewangelickiej
i żydowskiej pod opieką nauczycieli. Ponieważ byli też rodzice, zamieniło się to
w święto ludowe (Volksfest). Dzieci dostały bułki, kiełbaski i piwo, były zaba756
757
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wy, pieśni. Wrócono dopiero o 9 wieczorem pod ratusz, gdzie rektor Hartmann
wygłosił przemówienie do rodziców”758.
W mieście w drugiej połowie XIX wieku starano się również otworzyć szkołę wyższą (Höhere Schule), odpowiadającą systemowo szkole ponadpodstawowej. Najpierw taką placówkę prywatną założył Fryderyk Wilhelm Lorenz,
absolwent seminarium we Wrocławiu. Nie cieszyła się ona jednak zbyt wielkim powodzeniem – uczęszczało do niej 32 uczniów (3 katolików, 7 ewangelików, 22 wyznawców religii mojżeszowej). Przestała istnieć, kiedy Lorenz
w 1860 roku przejął kierownictwo nad szkołą żydowską. Ponieważ jednak odczuwano konieczność przygotowania zdolnych uczniów do nauki w gimnazjum, to w 1862 roku decyzją rady miejskiej powołano w miejscowej szkole klasę przygotowującą do dalszej nauki, a więc klasy III, gdzie uczono także łaciny i języka francuskiego. Wbrew oczekiwaniom zainteresowanie taką nauką było niewielkie – zgłosiło się zaledwie 2 uczniów, toteż do tej klasy skierować musiano wówczas również 28 następnych uczniów, którzy nie zakończyli jeszcze elementarnego kursu dwuletniego. Nie zmieniło to sytuacji. Przy wysokiej absencji, a właściwie sabotowaniu takiego nauczania, ponieważ na język
francuski chodził zaledwie jeden uczeń, zrezygnowano z tego eksperymentu
i w 1863 roku klasę rozwiązano. Wtedy władze rejencji opolskiej nakazały powtórnie utworzenie wyższej klasy, ale już bez nauki języków obcych. Nauczycielem w niej został Eugeniusz Förster (urodzony w 1832 roku, syn nauczyciela
z Prusic, który uprawnienia uzyskał we Wrocławiu). Na polecenie władz rejencji opolskiej próbowano szkołę wyższą reaktywować już nie jako przygotowującą do nauki w gimnazjum, ale jako prowadzącą wyższy kurs nauczania. I w tym
przypadku jednak zarzucono ten rodzaj nauczania po 4 latach. Władze miasta
w latach 70. postanowiły wesprzeć nauczanie ponadpodstawowe raz jeszcze,
ale tym razem tylko w celu przygotowania do nauki w seminariach nauczycielskich. Zamierzano później prawdopodobnie zatrudniać nauczycieli zamieszkujących w mieście lub w pobliżu. W ten sposób w 1874 roku powstała w szkole klasa przygotowująca do zawodu nauczyciela. Ta inicjatywa jednak również
dość szybko zakończyła się fiaskiem. Dopiero wraz z początkiem nowego roku
szkolnego w 1907 roku decyzją magistratu żorskiego powołano do życia po
raz kolejny Wyższą Szkołę dla Chłopców i Dziewcząt (Höhere Knabenschule
und Töchterschule). Do kierowania szkołą dla chłopców wyznaczono dotychczas prywatnego nauczyciela z Raciborza – Wachtarza. Kierowaniem szkoły dla
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dziewcząt obarczono pannę Marię Markowską, pochodzącą ze Starej Wsi koło
Pszczyny759. Do tej ostatniej placówki już w pierwszym roku zapisało się aż
31 dziewczyn z tzw. lepszych domów, które do tej pory jeździły do szkół poza
miastem. Koszty całej szkoły ponosiły państwo i magistrat, a były one niemałe – 3 160 marek w pierwszym roku istnienia, z tego tysiąc marek z kasy miejskiej, nie licząc pensji nauczycieli. Przed wybuchem I wojny światowej rektorem (kierownikiem całej placówki) był Janocha760.
Szkoły wyższe –podobnie jak szkoły ludowe na poziomie elementarnym –
dużo miejsca pozostawiały na wychowanie patriotyczne. W uroczystościach
z okazji urodzin cesarza oraz rocznic zwycięskich bitew uczestniczyli zarówno uczniowie, jak i rodzice oraz nauczyciele. W szkole świętowali wspólnie,
wysłuchując okolicznościowych deklamacji, pieśni i przemówień761. Przed wybuchem wojny szkoła dla chłopców miała już 4 klasy (w 1914 roku dołożono do niej tzw. quartę).Z tego powodu oprócz nadal kierującego nią Janoscha
zaangażowano na stanowisko nauczyciela pomocniczego dr. Josefa Gladischa
z Opola (urodzonego jednak w Żorach)762.
Zdecydowanie lepiej zakończyła się próba otwarcia szkolnictwa zawodowego. W 1862 roku, po kilkudziesięciu latach zwłoki, gdyż władze rejencyjne już
w 1830 roku nałożyły taki obowiązek na miasta, zdecydowano się na założenie
szkoły zawodowej dla dziewcząt (Industrieschule). W 1877 roku uchwalono
miejski statut szkolnictwa zawodowego i szkoły dla czeladników. Najpierw jednak zdecydowano się na otwarcie szkoły zawodowej dla dziewcząt, przekształcając w tym celu wyższą klasę szkoły elementarnej. Nauczycielką w tej klasie
została wdowa po nauczycielu Sänger. Zajęcia odbywały się po południu dwa
razy w tygodniu. Obejmowały naukę szydełkowania, cerowania, szycia prostych części garderoby. W trakcie tych robót jedna z uczennic czytała głośno
koleżankom książki wypożyczane z biblioteki. W 1865 roku zajęcia te przejęła
wdowa Pokorny, ucząc najpierw 50 dziewcząt, a w następnym roku 33 uczennice. Władze miasta nie były jednak zadowolone z poziomu tych zajęć i niskiej frekwencji. Klasę zlikwidowano w 1871 roku. Gdy wraz z ustawami dotyczącymi kulturkampfu zmieniono w 1872 roku ustawę oświatową, wówczas zajęcia kobiecych robót ręcznych zostały wprowadzone obowiązkowo we
759
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wszystkich klasach szkół ludowych.
Szkołę dla chłopców, którzy nie zamierzali podejmować prób dalszego
kształcenia na poziomie gimnazjalnym, a nie wystarczała już nauka zawodu
w zakładzie rzemieślniczym, otwarto dopiero w 1883 roku jako rzemieślniczą szkołę dokształcającą (Gewerbliche Fortbildungsschule), po uchwaleniu
ogólnoniemieckiej ustawy w 1881 roku o wprowadzeniu obowiązku takiego
kształcenia. Początkowo uczęszczało do niej 106 uczniów. Szkołę utrzymywali
ze specjalnego opodatkowania rzemieślnicy (jednak nie kupcy i przedstawiciele
wolnych zawodów), mający w swoich warsztatach czeladników i uczniów. Rok
szkolny w tej placówce trwał od października do kwietnia. Zajęcia odbywały
się we wtorki i piątki po dwie godziny wieczorem, a latem – w każdą niedzielę
jedną godzinę763. Na początku XX wieku szkoła była już 3-klasowa. Uczyło się
w niej około 100 uczniów. Rektorem (kierownikiem) placówki był Hartman,
a nauczycielami – pedagodzy miejscowej szkoły elementarnej: Wanke, Langer,
Sciuk II764. Szkoła została zamknięta na 4 lata w sierpniu 1914 roku wraz z wybuchem I wojny światowej.
Niewielu żorzan decydowało się na studia uniwersyteckie. W najpopularniejszej uczelni wyższej – Uniwersytecie Wrocławskim (Schlesischen FriedrichWilhelms-Universität) – od 1871 roku do końca panowania niemieckiego
w Żorach kształciło się 48 studentów z Żor, z czego 14 było pochodzenia żydowskiego765.
Niestety, najbardziej znany żorzanin w świecie nauki, Otto Stern, nie był
absolwentem nawet szkoły elementarnej w rodzinnym mieście. Urodził się
w 1888 roku w Żorach, w żydowskiej rodzinie (jego dziadkiem był Abraham
Stern, kupiec i współwłaściciel młyna parowego, a ojcem Oskar Stern, także
właściciel młyna i kupiec artykułami zbożowymi). Był najstarszym dzieckiem
z małżeństwa Oskara i Eugenii z domu Rosenthal. Miał 3 siostry (jedna z nich
– Bertha – urodziła się także w Żorach) i młodszego brata. Już w 1892 roku
Sternowie przenieśli się do Wrocławia i tam dopiero Otto rozpoczął naukę
w szkole elementarnej. Po ukończeniu studiów uniwersyteckich we Wrocławiu, Freiburgu i Monachium był asystentem Alberta Einsteina w Niemieckim
Uniwersytecie w Pradze, a potem podjął pracę najpierw jako profesor chemii
Władysław Gliński, Z dziejów organizacji kształcenia zawodowego w Żorach, „Informator Miłośników Regionu Żorskiego”, t. 3…, s. 13–14.
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fizycznej na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem, a potem jako profesor
fizyki teoretycznej w Rostocku. Po dojściu do władzy nazistów został zmuszony do opuszczenia Niemiec i wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, gdzie współpracował w programie mającym na celu wyprodukowanie bomby atomowej.
Nagrodę Nobla za rok 1943 uzyskał za „wkład w rozwój metod badań nad promieniowaniem molekularnym oraz za odkrycie momentu magnetycznego
protonu”. Otto Stern zmarł w 1969 roku w Berkeley
w Stanach Zjednoczonych766.
Na schyłek XIX wieku przypadł także początek zorganizowanego wychowania przedszkolnego
w Żorach. Odwołując się do idei niemieckiego pedagoga Friedricha Fröbla tworzenia ogródków dziecięcych (Kindergarten), w 1882 roku mieszkanka Żor
Franciszka Vogt w domu kupca Moritza Knopfa założyła taki zakład, w którym zajęcia prowadziła panna Paula Slotta z Bytomia. Nadzór nad przedszkolem
Otto Stern - urodzony
początkowo należał do księdza Thomasa, ale w 1883
w Żorach laureat Nagrody
roku przejęło go miasto, a osobiście odpowiadał za
Nobla z 1943 roku
niego burmistrz. Zachowała się również informacja
o otworzeniu przy parafii ewangelickiej w 1908 roku placówki opieki nad małym dzieckiem (Kleinkinderschule, Spielschule), która miała pomagać matkom
pracującym zawodowo767.
Miasto nadal utrzymywało także przytułek dla ubogich, który przebudowano w 1852 roku i powiększono. Od tej pory przyjmował 9 podopiecznych,
a dla 5 zapewniał częściowe utrzymanie, przede wszystkim żywnościowe. Zarządzał nim wówczas Paweł Pnioczek, a po jego śmierci w 1883 roku zastąpił
go Dosterschild. Przytułek utrzymywał się nie tylko z kasy miejskiej, ale także ze zbiórek i darowizn. W 1885 roku dysponowano na koncie zakładu sporą sumą 9 335 marek. Sam przytułek nie wystarczał jednak w sytuacjach klęsk
żywiołowych lub nadzwyczajnej drożyzny. W takich przypadkach miasto działało w sposób nadzwyczajny. Tak było na przykład zimą na przełomie lat 1879–
Dane dotyczące biografii Otto Sterna za: Piotr Greiner, Nobliści ze Śląska,
Gliwice–Opole 2005, s. 57–67; Idem, Laureaci Nagrody Nobla urodzeni na Śląsku, Katowice 2000, s. 45–48.
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1880. Wówczas wskutek zimna, deszczów i gradobicia, a w ślad za tym – słabych zbiorów, bardzo wzrosły ceny towarów spożywczych. Powołano do życia
specjalny komitet na czele z burmistrzem, który – przy współudziale Związku
Kobiet – pomagał biednym. Otworzono dla biednych kuchnię polową, gdzie
gotowano codziennie gorącą zupę i rozlewano ją potrzebującym do zabrania
do domów. Akcja ta trwała prawie 6 miesięcy (od grudnia do maja). Wydano
wówczas 5 tys. porcji płatnych i 20 tys. darmowych. Zbierano także i rozdawano ubogim odzież (w ten sposób udzielono pomocy ponad 500 osobom).
Aby uniknąć tak trudnej sytuacji w następnym roku, rozdano również zboże na wiosenne zasiewy768. Ponieważ większość biednych mieszkańców potrzebujących pomocy miasta nie miała możliwości leczenia, nie obejmowały ich
ubezpieczenia zbiorowe, a już nie wystarczała pomoc udzielana w przytułku,
rada miejska uchwaliła stałą dotację na jednego potrzebującego, którą wypłacano z kasy miejskiej na konto szpitala. W 1907 roku na wniosek żorskiego lekarza Blumenreicha podniesiono tę dotację z 40 do 50 fenigów. Były to środki przede wszystkim na leczenie. Z kasy państwowej oczekiwano dopłat na wyżywienie. Samorząd prowincjonalny wypłacał dotację w wysokości 60–80 fenigów769. Osobą bardzo cenioną w mieście za pomoc udzielaną ubogim był
mistrz rzeźnicki i radny miejski Emil Figulla. Przed wybuchem I wojny światowej został nawet okręgowym przewodniczącym komisji do spraw biednych770.
Działalnością dobroczynną zajmowało się także od lat 60. XIX wieku
w mieście Ojczyźniane Towarzystwo Kobiet (Vaterlandischer Frauen-Zweigverein). Organizacja w nazwie nawiązywała wprawdzie do nacjonalistycznego ruchu niemieckiego, ale w istocie wspierała pomoc dla ubogich i opiekę nad chorymi (później przejęła także na pewien czas współfinansowanie
szpitala miejskiego). Wśród jej członkiń znajdowały się przede wszystkim
żony najbardziej znamienitych miejskich obywateli. W XIX wieku żona aptekarza Hedwig Gröger, Berta Centawer, rotmistrzowa Agnes von Pelchrzim, żona kupca Joanna Kotremba, żony kolejnych burmistrzów – Majorke,
Nerlicha i Reichego771. Przed wybuchem wojny ostatnią przewodniczącą organizacji była Hedwig Szczepan772. Oprócz pomocy doraźnej z kasy Towa-
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rzystwa organizowano regularnie imprezy dobroczynne, zbiórki prezentów
przed świętami oraz „gwiazdki” dla biednych dzieci.
Już w 1817 roku magistrat żorski nakazał połączenie szpitala z przytułkiem. W 1823 roku zatrudniono w nim pierwszego lekarza – dr. Biedermanna. Od 1830 roku pracował w nim drugi lekarz – dr Sobetzko. W 1859 roku
dr. Sobetzkę po jego śmierci zastąpił dr Wachsmann (lekarz powiatowy), wspomagany od 1860 roku przez drugiego lekarza – dr. Karfunkela (od 1870 roku
lekarza powiatowego). Jednak wtedy szpital już bardzo podupadł773. Obydwaj
zatrudnieni w nim lekarze utrzymywali się głównie z praktyki prywatnej. Znajdujący się obok przytułku zakład nawet wynajęto. Zagrożenia zdrowotne zaś
wcale nie spadły. Wprawdzie nie powtórzyły się już na Górnym Śląsku fatalne
zarazy z pierwszej połowy XIX wieku, ale niebezpieczeństwo wybuchu epidemii pozostało realne aż do końca stulecia. W Żorach największe zagrożenie pojawiło się wówczas, gdy podjęto decyzję o likwidacji łóżek szpitalnych. W październiku 1866 roku w mieście znów odnotowano przypadki cholery, na którą zapadali przede wszystkim biedni robotnicy. Na 65 osób, u których stwierdzono zarażenie chorobą, zmarło aż 32 chorych774. Jednak dopiero w latach 80.
– na wniosek Ojczyźnianego Stowarzyszenia Kobiet i przy staraniach miasta
oraz wsparciu finansowym państwa – na posiedzeniu rady miejskiej przedstawiono projekt budowy odrębnego szpitala za 18 tys. marek. Z dotacji nadprezydium prowincji śląskiej, darowizn i środków miejskich w 1885 roku wybudowano nowy Szpital Miejski na Górnym Przedmieściu koło kościoła ewangelickiego, do którego dobudowano 10 lat później pawilon dla chorych zakaźnie.
W szpitalu lekarzami byli: dr Blumennreich (w Żorach od 1884 roku), dr Łata
i dr Gładysz. W czasie I wojny światowej dyrektorem szpitala był dr Neukirch.
Opiekę nad chorymi sprawowały siostry boromeuszki. Wyposażenie szpitala
stanowiły: mała salka operacyjna bez ambulatorium i rentgen. W budynku zapewniono mieszkania dla pielęgniarek i łazienki. W 6 pokojach zmieszczono
12 łóżek dla chorych, potem ich liczbę zwiększono775.
Z częściowo zachowanych sprawozdań z działalności szpitala żorskiego w latach 80. XIX wieku można – z jednej strony – wywnioskować, jakie
były główne problemy tej placówki, a z drugiej – ustalić ówczesny stan zdroStefan Łytkowski, Służba zdrowia w dziejach miasta Żor, [w:] „Informator Miłośników Regionu Żorskiego”, t. 5, Żory 1970, s.40.
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Budynek Szpitala Miejskiego w pierwszych latach XX wieku

wotny mieszkańców miasta. Szpital posiadał wówczas 12 łóżek (w 1900 roku
było ich już 46, podzielonych na klasy w zależności od komfortu przebywania w szpitalu). Cena za jeden dzień pobytu (bez wyżywienia) w XIX wieku
wynosiła 1 markę776. Koszty leczenia u schyłku XIX wieku z reguły pokrywane były w części z ubezpieczenia powszechnego w kasach chorych. W Żorach
od 1857 roku istniał także oddział Spółki Brackiej dla kilkudziesięciu zatrudnionych w hutach „Paweł” i „Waleska”777. Liczba chorych wymagających leczenia szpitalnego nie była w ciągu roku duża: w 1885 roku – 110 osób (60 mężczyzn i 50 kobiet), w 1886 roku – 106 osób, w 1887 roku – 81 osób, w 1888
roku – 68 osób, w 1889 roku – 60 osób. Średni czas pobytu chorego także nie
był długi – średnio sięgał 20 dni. Natomiast bardzo wysoka była śmiertelność,
która stale rosła. W 1885 roku wynosiła 11%, w 1886 roku – 13%, w 1887
roku – 18%, w 1888 roku –15%, w 1889 roku – 23%. Ta dość zadziwiająca
statystyka, pokazująca wzrost śmiertelności w szpitalach, które wszak powinny służyć poprawianiu stanu zdrowotnego ludności, jest jednak dość łatwa do
wytłumaczenia. Wyjaśniali ją także w swych sprawozdaniach dr Oscar Thienel
i dr Blumenreich, kierujący w tych latach szpitalem. Do żorskiej lecznicy, a nie

APKat., OR, AM Żory, sygn. 109, Fragebogen für allgemeine-Anstalten, Städtischer Krankenhaus Stadt Sohrau [1886].
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stanowiło to wyjątku na Górnym Śląsku, przywożono po prostu chorych już
w bardzo ciężkim stanie, którym trudno było udzielić pomocy. To w sposób decydujący podwyższało śmiertelność, a jednocześnie fatalnie wpływało na opinię
o szpitalach. Udanie się do lecznicy traktowano zwykle jako ostateczność, uznając szpitale, zgodnie ze średniowieczną tradycją, raczej za przytułek dla umierających.
Ciekawa jest statystyka chorób, które w Żorach występowały najczęściej,
i zabiegów, których żorscy lekarze wykonywali najwięcej. We wszystkich spisach wymieniane są przede wszystkim zabiegi chirurgiczne – od skaleczeń, po
złamania i stany zapalne kończyn. Bardzo dużym zagrożeniem były także syfilis,
stwierdzany najczęściej u mężczyzn, zapalenie płuc oraz epilepsja778. Zmniejszało się natomiast zagrożenie chorobami epidemiologicznymi, które jeszcze
w pierwszej połowie XIX wieku siały spustoszenie. Materiały archiwalne pozwalają ocenić wysiłki lekarzy powiatowych na całym pruskim Górnym Śląsku.
Stan z lat 1906–1909 prezentują dane zestawione w tabelach 17. i 18.
Tabela 17. Liczba notowanych w 1906 roku przypadków chorób zakaźnych w Prusach oraz w 3 rejencjach prowincji śląskiej: legnickiej, wrocławskiej i opolskiej
Choroba

Wrocław

Legnica

Opole

Prusy

Dyfteryt

2 839 (379)

1 468 (172)

2 116 (573)

64 093
(10 025)

Gorączka
niemowlęca

270 (170)

230 (128)

402 (244)

5 864 (3 722)

Gruźlica płuc
i krtani

1 876

641

824

24 821**

Ospa

12 (2)

0

2 (0)

152 (30)

Czerwonka

7 (3)

23 (9)

53 (20)

919 (119)

Biegunka

2 355 (54)

834 (42)

3 708 (1 010)

64 684 (7 770)

*W nawiasie podana jest liczba przypadków śmiertelnych.
** W statystyce nie podano informacji o wypadkach śmiertelnych.
Źródło: APKat., OP, Kreisarzt Pszcz., sygn. 219, Liczba notowanych wypadków
chorobowych w 1906 w rejencji opolskiej w porównaniu do Prus i Wrocławia,
k. 127–128.

Na podstawie sprawozdań z żorskiego szpitala z lat 1884–1889. APKat., OR,
AM Żory, sygn. 109.
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Tabela 18. Liczba notowanych w 1909 roku przypadków chorób zakaźnych w Prusach oraz w 3 rejencjach prowincji śląskiej: legnickiej, wrocławskiej i opolskiej

Choroba

Wrocław

Legnica

Opole

Prusy

Cholera

0/0

0/0

0/0

39 (9) / 0,001

Dyfteria

2 335
(285) / 1,3

1 818
(170) / 1,55

2 065
(623) / 0,93

77 890
(9 832) / 2,09

Gorączka
niemowlęca

290 (84) / 0,15

177
(64) / 0,15

407
(109) / 0,19

5 470
(1 772) / 0,15

Gruźlica płuc
i krtani

3 528 / 1,92

1692 / 1,45

3 746 / 1,7

60 871/ 1,63

Gorączka
pokarmowa

3 (0) / 01

1 (0) / 0

4 (2) / 0

123 (17) / 0,003

Ospa

1 (0) / 0

2 (0) / 0

15 (1) / 0,007

190 (18) / 0,005

Nosacizna

0/0

0/0

0/0

2 (2) / 0

Dur
powrotny

0/0

0/0

1 (0) / 0

2 (0) / 0

Czerwonka

42 (12)/0,02

15 (3) / 0,01

8 (3) / 0

410 (120) / 0,01

Szkarlatyna

2 603
(167)/1,41

1817
(74) / 1,55

6940
(1659) / 3,15

34 512
(8 455) / 0,93

1337 (160)/0,73

387
(66) / 0,33

50 (80)/ 0,02

13146
(1501) / 0,35

Choroba
HeinegoMedina

33 (0) / 0,02

3 (1) / 0

11 (0) / 0,005

1501
(241) / 0,04

Zatrucie
jadem
kiełbasianym
(botulizm)

1 (1) / 0,0004

9 (0) / 0

4 (4) / 0

brak informacji

Razem

10 173 / 5,53

5 921 / 5,06

13 251 / 6,02

194 156 / 5,21

Tyfus

*W nawiasie podana jest liczba przypadków śmiertelnych, po ukośniku –liczba przypadków na 1 tys. mieszkańców (przyjęto liczbę ludności według spisu powszechnego
z 1910 roku: Prusy – 37 300 000, rejencja wrocławska – 1 841 398, rejencja legnicka – 1 176 583, rejencja opolska – 2 207 981).
Źródło: APKat., Oddział Pszczyna, Kreisarzt Pszczyna, sygn. 219, Liczba notowanych wypadków chorobowych w 1909 w rejencji opolskiej w porównaniu
do Prus i Wrocławia, k. 24.
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Przed I wojną światową prawie zanikło zagrożenie tak groźnymi chorobami zakaźnymi, jak: cholera, ospa i czerwonka. Również przypadki tyfusu były
sporadyczne, a ogniska choroby potrafiono sprawnie izolować i tłumić wybuchające epidemie. Nadal największym zagrożeniem pozostawały zakaźne choroby dziecięce, przede wszystkim szkarlatyna, oraz gruźlica, która często dotykała także dzieci. Zagrożenie chorobami epidemicznymi, tak jak je definiowano w pruskich statystykach, nie rozkładało się równomiernie na całym Śląsku. Najgorzej w tych statystykach wciąż wypadał Górny Śląsk, gdzie zachorowalność na choroby epidemiczne była wyższa niż w innych regionach Prus
(w rejencji opolskiej – 6 przypadków na 1 tys. mieszkańców, kiedy w całych
Prusach, w tym także w pozostałych dwóch śląskich rejencjach, współczynnik ten sięgał 5 zarejestrowanych przypadków). Katastrofalnie kształtowała się przede wszystkim statystyka zachorowalności na szkarlatynę – nie tylko była ona dwukrotnie wyższa niż w pozostałych regionach Prus, ale wskaźnik śmiertelności, co gorsza, sięgał aż 24%, kiedy w dwóch pozostałych rejencjach śląskich wynosił „zaledwie” 4% i 6%. Trzeba jednak zaznaczyć, że
na Górnym Śląsku liczba przypadków śmiertelnych związanych z zachorowaniem na szkarlatynę mieściła się w średniej ogólnopruskiej, sięgającej 1/4
zarejestrowanych pacjentów. Przypisywano przyczyny tego znacznie częstszego występowania szkarlatyny na wschodzie, a szczególnie na Górnym Śląsku,
tym samym powodom, które wywoływały epidemię tyfusu w latach 40. XIX
wieku, kiedy najwięcej ofiar tej epidemii zanotowano właśnie w Pszczyńskiem. Mimo że od tego czasu wiele zrobiono w dziedzinie higieny, to nadal za główną przyczynę chorób „infekcyjnych” uznawano w zasadzie te same
czynniki: nieufność ludzi do akceptacji i stosowania zasad higieny, biedę,
złe warunki mieszkaniowe, nierzadko niedostateczne wyżywienie i do tego
wszechobecny alkoholizm. Dostrzegano także niedostatki służby zdrowia,
wskazując na brak dostatecznej liczby lekarzy i pomocniczego personelu medycznego bądź brak dostępności do porad lekarskich, szczególnie na wsiach
pszczyńskich779. Niewiele pomagały pojawiające się w okresie nasilenia epidemii szkarlatyny urzędowe ogłoszenia prezydenta rejencji, nakazujące działania profilaktyczne, takie jak separowanie chorych oraz niezwłoczne zgłasza-

APKat., Oddział Pszczyna [dalej: OP], Kreisarzt Pszczyna [dalej: Kreisarzt
Pszcz.], sygn. 218, Der königliche Kreisarzt in Pless, Pless [Januar 1911], k. 21.
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nie przypadków zachorowania780. Nawet sam prezydent rejencji stwierdzał
nieoficjalnie, że w wielu przypadkach, kiedy chodziło o rodziny robotnicze,
zarządzenia te nie były przestrzegane. Możliwości izolacji chorych w mieszkaniach były iluzoryczne, gdyż w wielu domach wielorodzinnych razem mieszkało kilka lub kilkanaście osób781.
Te dane znajdują potwierdzenie także w Żorach, gdzie zachorowania
na choroby epidemiczne już u schyłku XIX wieku należały do rzadkości.
W 1884 roku zanotowano 10 przypadków tyfusu, w 1886 roku –5 przypadków czerwonki, 1 przypadek dyfterytu, w 1887 roku – 6 przypadków
czerwonki i 6 przypadków gruźlicy, w 1888 roku – 5 przypadków gruźlicy. Od początku XX wieku regularnie pojawiały się informacje o zagrożeniu
w szkołach szkarlatyną. W Kleszczowie w styczniu 1914 roku zachorowało
w tym samym czasie 20 dzieci782.
Utrzymywanie szpitala spoczywało na magistracie żorskim, ale pacjenci
także płacili za pobyt w tej placówce. Było to możliwe dzięki zarówno istniejącym jeszcze od XVIII wieku ubezpieczeniom brackim, jak i powszechnemu systemowi ubezpieczeń wprowadzonemu w Niemczech przez Bismarcka
w latach 80. XIX wieku. W Żorach istniała kasa chorych (Ortskrankenkasse
der Stadt Sohrau), która corocznie wybierała zarząd (składający się zawsze
z przedstawicieli pracodawców, pracobiorców oraz wykwalifikowanego kasjera) i ogłaszała publicznie, jaki jest stan finansowy. W 1907 roku dochody ze
składek wynosiły 4 774 marek, poniesione wydatki – 4 764 marek, a na funduszu rezerwowym kasa posiadała 7 166 marek. Główne wydatki kasy dotyczyły opłat za: opiekę lekarską dla członków – 1 515 marek, zakup lekarstw
– 781 marek, pomoc i opiekę nad chorymi – 834 marek, obejmowały także
wypłaty z tytułu tzw. dodatku pośmiertnego – 52 marki, oraz koszty kuracji
– 719 marek. Koszty administracyjne pochłaniały 760 marek783.
Pierwsza apteka w Żorach uruchomiona została prawdopodobnie już
w 1820 roku. Prowadził ją Friedrich August Becker.Sprzedał ją rok później
aptekarzowi Edwardowi Gottliebowi Goldammerowi784. Potem do 1850 roku

„Plesser Kreisblatt”, 19.12.1902.
APKat.,OP, Kreisarzt Pszcz., sygn. 238, Regierungspräsident an die Landräte,
Oppeln 17. Oktober 1909, k.16.
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aptekarzami żorskimi byli: Karol Alscher, Karol Edward Brun i Gustaw Ferche. Ten ostatni, zasłużony obywatel miasta i radny, zmarł w 1878 roku, wcześniej przekazując swoją aptekę w ręce zięcia, Pawła Grögera. W latach 90. XIX
wieku aptekę w Żorach prowadził także Leo Bender785. W 1880 roku powiatowy radca medyczny Pister w obecności aptekarza Grögera kontrolował żorską służbę zdrowia, uznając ją za dostateczną786. W latach 90. XIX wieku istniał już w Żorach duży sklep drogeryjny Jakoba Hermanna (Drogen-Geschäft
des Jakob Hermann), w którym sprzedawano także lekarstwa787.
Miasto w latach 80. dopracowało się również straży pożarnej. Do tej pory
zabezpieczenie przeciwpożarowe zależało od mobilizacji obywateli. Tradycja
powstawania organizacji zajmujących się gaszeniem pożarów sięgała na ziemiach niemieckich pierwszej połowy XIX wieku. Pierwszy ślad takich inicjatyw znajdujemy w 1847 roku. Na Śląsku pierwsze sekcje strażackie powstawały w latach 1847–1848. W 1855 roku założono Towarzystwo Niemieckich
Straży Pożarnych (Verein Deutscher Feuerwehren). Z niedaleko od Żor położonego Raciborza pochodził jeden z twórców ruchu straży pożarnych, Johannes Hellmann, później działający ofiarnie na całym Górnym Śląsku. W latach
70. XIX wieku, po wojnie francusko-pruskiej, nowe straże pożarne powstawały już masowo. Na Śląsku ich liczba w latach 1870–1876 prawie się potroiła.
W 1878 roku w prowincjach śląskiej i poznańskiej było już 100 jednostek, chociaż i tak było ich tu znacznie mniej niż w pozostałych krajach Rzeszy Niemieckiej. W tym okresie burzliwego rozwoju straży pożarnych we wschodniej części
Niemiec powstała także, 13 marca 1882 roku, żorska ochotnicza straż pożarna jako stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo Ratownicze i Gaszenia Ognia
(Feuerloch- und Rettungsverein). Prowadziło ono regularne ćwiczenia, mające
zapobiec podobnej katastrofie, jak pożar miasta w 1807 roku. Na wniosek Towarzystwa rada miejska zgodziła się w 1886 roku przyznać środki finansowe
w wysokości 600 marek na budowę remizy. Ówczesny dyrektor straży, Edward
Opawski, przejął tzw. starą kapelanię (od XVIII wieku domicilium dla kapelanów), gdzie przedsiębiorstwo budowlane Konstantego Grygierackiego pod
nadzorem inżyniera Zachady wybudowało miejską remizę788.
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Wtedy już w Niemczech zwyciężyła zasada, by straże –mimo że formalnie były ochotnicze – uzależnić od burmistrza i miejscowej policji. Miało to
umożliwić fachowe ich użycie w trakcie
gaszenia pożarów. W ten sposób od burmistrzów zależało typowanie komendantów straży, którzy w momencie wyZawiadomienie o ćwiczeniach żorskiej buchu pożaru przejmowali całkowitą,
straży pożarnej
wręcz dyktatorską władzę w mieście789.
W Żorach funkcję przewodniczącego Towarzystwa pełnił zawsze, tradycyjnie, burmistrz, jedynie stanowiska, od których zależała sama akcja gaśnicza,
były obsadzane przez czynnych członków biorących udział w regularnych
ćwiczeniach. Na początku XX wieku funkcję przewodniczącego pełnił Nerlich (potem zastąpił go Reiche), a mistrzem ogniowym (Brandmeister) był
nauczyciel Kolanoski. W ciągu roku straż żorska odbywała kilkanaście ćwiczeń. Regularnie brała także udział w wielkich ćwiczeniach (Löschmanöwer),
które odbywały się 4 razy do roku w ramach manewrów ogólnośląskiej organizacji strażackiej – Śląskich Prowincjonalnych Towarzystw Ogniowych
(Schlesischen Provinzial-Feuer-Societät). W 1906 roku Towarzystwo obchodziło jubileusz 25-lecia. Uroczystości odbyły się tradycyjnie w hotelu „Germania”. W wybranym wówczas zarządzie Towarzystwa zasiadali: dyrektor –
kupiec J. Sollorz, mistrz ogniowy – nauczyciel J. Kolanoski, sekretarz – hotelarz Nawroth, odpowiedzialny za sprzęt – fryzjer Wrobel. Żorzanie zaangażowani w czynną służbę podzieleni zostali na 4 sekcje: sekcją pierwszą kierował mistrz blacharski Przibylka (jego zastępcą był handlarz węglem Gebhardt), sekcją drugą kierował restaurator Foitzik (jego zastępcą był mistrz
szewski Pludra), sekcją trzecią kierował mistrz szewski Pallowski (jego zastępcą był kupiec artykułów spożywczych Hadraschek), sekcją czwartą kierował mistrz kuśnierski Jutsch (jego zastępcą był stelmach F. Oppawsky)790.

„Sohrauer Stadtblatt”, 24.12.1907, Nr. 103. Dane o rozwoju straży pożarnej
w krajach niemieckich na podstawie wykładu Die Entstehung und Entwicklung der deutschen Feuerwehren sowie ihres Verbandswesens Rolfa Schamberga z Muzeum Pożarnictwa
w Fuldzie, wygłoszonego w Nysie 5 maja 2012 roku na sympozjum poświęconym
pamięci Johanna Hellmanna.
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Organizacja liczyła 374 nieaktywnych członków wspierających oraz 72 czynnych strażaków791. Przed wybuchem wojny Towarzystwo miało już znacznie
mniej nieaktywnych członków (46), ale liczba czynnych strażaków utrzymywała się na tym samym poziomie. W 1914 roku było ich 54. Przewodniczącym został wówczas nowy burmistrz Reiche, a mistrzem ogniowym – nieprowadzący już działalności gospodarczej rentier Gebhardt792.
Straż żorska zajmowała się również działalnością rekreacyjną, organizując corocznie bale karnawałowe, a wiosną i latem – wycieczki do okolicznych
miejscowości. Zachował się szczegółowy opis jednej z takich imprez – majówki organizowanej przez strażaków, odbywającej się corocznie z okazji tzw.
święta straży (Feuerfest). Uczestnicy majówki maszerowali do miejskiego lasu
„Dembina”. Na czele szły sekcje strażaków i kapela miejska (Sohrauer Stadtkapelle), a za nią podążali wszyscy chętni do spędzenia całego dnia w lesie
na zabawie. Czas upływał przy śpiewie i grach towarzyskich oraz zawodach
sportowych793.
W mieście gaszono corocznie kilka mniejszych pożarów. W pamięci żorzan bardzo mocno tkwiła jednak trauma wielkich pożarów z XVIII i początku XIX wieku, które prawie unicestwiły miasto. Corocznie rocznica straszliwego dramatu z 1807 roku była powodem organizowania w Żorach Dnia Pamięci (Gelöbnistag). W kościele parafialnym odbywała się wówczas msza z kazaniem, a na rynek podążała procesja z udziałem sekcji strażackich794.

Gospodarka
W okresie burzliwej industrializacji Górnego Śląska w Żorach nadal najważniejszą częścią wytwórczości pozostawało rzemiosło. Na przedmieściach
i w okolicznych miejscowościach istotną rolę odgrywała gospodarka rolna.
Z opisu Felixa Triesta wynika, że uprawa roli wśród mieszkańców Żor wciąż
była wówczas powszechna. Istniały tu małe gospodarstwa kilku- i kilkunastomorgowe, uprawiane prymitywną już wówczas techniką trójpolówki, a nie
791
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Ochotnicza Straż Pożarna na placu szkolnym przed remizą z początku XX wieku

Członkowie żorskiego Towarzystwa Ratowniczego i Gaszenia Ognia
(Feuerloch- und Rettungsverein) z początku XX wieku
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płodozmianu. Liczba zwierząt hodowlanych była w mieście również spora:
94 konie, 4 woły, 415 krów, 63 cielęta, 40 świń, 34 owce, 13 kóz795.
Z zachowanego sprawozdania z 1878 roku Żory jawią się – inaczej niż
ośrodki położone w centrum górnośląskiego okręgu przemysłowego – jako
miasto stojące dopiero przed industrialną rewolucją, pozostające tradycyjnym, jak przed wiekami, miejscem produkcji rzemieślniczej i handlu, tyle
że strukturalnie obydwie branże były już inne niż w XVIII wieku. W mieście u schyłku XIX wieku dominowała drobna wytwórczość – istniało tu
30 warsztatów tkackich, 40 warsztatów szewskich i 30 innych zakładów rzemieślniczych. Produkcja tak wielu drobnych wytwórców nie była jednak
ukierunkowana tylko na potrzeby miejscowych odbiorców, ale przeznaczona
także na rynek zewnętrzny. Zbyt odbywał się w warsztatach i kramach żorskich, albo towary były przez samych wytwórców wożone na targi w innych
miejscowościach. Tak częste jeszcze w pierwszej części stulecia wyjazdy na targi do Krakowa po 1846 roku należały już do rzadkości796.
Dzięki zachowanej statystyce pruskiej można dokładnie opisać stan gospodarki we wszystkich miejscowościach dzisiejszych Żor na przełomie XIX
i XX wieku (tabele 19. i 20.).
Tabela 19. Liczba gospodarstw i zakładów wytwórczych na terenie dzisiejszych Żor
według stanu z 1895 roku

Nazwa miejscowości

Liczba gospodarstw
domowych

Liczba rolniczych
gospodarstw towarowych, produkujących także na rynek

Zakłady
wytwórcze

Żory

845

228

174

Baranowice – gmina

56

40

–

Baranowice – obszar
dworski

26

25

–

Kleszczów

106

92

3

Osiny – gmina

100

92

3

Osiny – obszar dworski

17

5

–

Rogoźna – gmina

56

49

–

Felix Triest, Topographisches Handbuch…, s. 793.
APKat., OR, LA Rybnik, sygn. 1402, Der Magistrat betrifft die Viehmarktes
Ordnung der Stadt Sohrau, Sohrau 24. Juli 1878.
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Rogoźna – obszar dworski

34

19

2

Rowień

91

83

–

Rój

44

41

–

Źródło: APKat., OR, Starostwo Powiatowe w Rybniku, sygn. 17, Ergebnis über die
Berichts- und Gewerbezählung vom 14. Juni 1895.
Tabela 20. Liczba gospodarstw i zakładów wytwórczych na terenie dzisiejszych Żor
według stanu z 1907 roku
Nazwa miejscowości

Liczba gospodarstw
domowych

Liczba rolniczych
gospodarstw towarowych, produkujących także na rynek

Zakłady
wytwórcze

Żory

1016

315

379

Baranowice – gmina
i obszar dworski

46

23

3

Kliszczów

91

74

5

Osiny – gmina
i obszar dworski

91

74

13

Rogoźna – gmina
i obszar dworski

50

42

2

Rowień

142

105

17

Rój

95

75

7

Źródło: APKat., OR, Starostwo Powiatowe w Rybniku, sygn. 18, Ergebnis über die
Berichts und Gewerbezählung vom 1907.

Z zestawień tych wyraźnie wynika, że dopiero na przełomie wieków Żory
przestały być miastem z przewagą działalności rolniczej, chociaż w spisie zwierząt hodowlanych przeprowadzonym w Żorach w 1908 roku odnotowano:
199 koni, 431 krów, 1 owcę, 651 świń, 134 kozy, 2 904 kur i 26 pszczelich
uli. Nadal utrzymywała się wysoka liczba gospodarstw posiadających zwierzęta hodowlane – było ich aż 454, a więc prawie co druga rodzina miała zwierzęta hodowlane797. W mieście działał Związek Rolniczy (Landwirtschaftlicher
Verein), obejmujący swoim zasięgiem również okoliczne wsie i dobra rycerskie. Na początku XX wieku jego długoletnim przewodniczącym był Nolda,
właściciel majątku w Krzyżowicach. Do Związku należeli zarówno właściciele
797
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dóbr ziemskich, jak i dzierżawcy (np. znany kupiec żorski A. Cohn), a nawet
księża (proboszcz z Woszczyc Handy)798. Związek prowadził zwykłą działalność samopomocową dla swych członków (powołał kasę pośmiertną, organizował spotkania związkowe i wspólne imprezy towarzyskie). Starał się wspomagać również miejscowych producentów żywności, organizując doroczne
targi miejscowych produktów (Saatmarkt)799.
W Żorach liczba zakładów wytwórczych, głównie rzemieślniczych i kramów kupieckich, z czasem rosła bardzo szybko, natomiast liczba gospodarstw
rolnych, biorąc pod uwagę wzrost demograficzny, utrzymywała się na tym samym poziomie. Odmiennie kształtowała się sytuacja w małych miejscowościach wokół miasta – tam dominacja produkcji rolniczej pozostała do wybuchu I wojny światowej nienaruszona. Wzrost roli wytwórców potwierdza ich
dominująca pozycja we władzach miasta. Z notatki policyjnej z 1912 roku
wynika, że tworzyli oni odrębną grupę. W mieście istniała nawet struktura
skupiająca mistrzów rzemieślniczych (Handwerkermeisterversammlung), którzy spotykali się cyklicznie w sali ratuszowej. Nie miała ona jasno zdefiniowanych uprawnień, była swego rodzaju towarzyskim forum, ale zapewne przy
okazji takich spotkań ustalano wiele spraw o charakterze gospodarczym.
Miasto nadal nastawione było głównie na rzemiosło i handel. Po przezwyciężeniu dekoniunktury z połowy XIX wieku w 1861 roku notowano w Żorach następujące warsztaty: 7 młynarzy, 12 piekarzy, 2 piernikarzy, 23 masarzy,
4 garbarzy, 40 szewców, 8 kuśnierzy, 5 siodlarzy, 1 introligatora, 2 powroźników, 3 kapeluszników, 23 sukienników, 35 tkaczy, 18 krawców, 14 stolarzy, 2
stelmachów, 11 bednarzy, 2 tokarzy, 4 garncarzy, 2 szklarzy, 11 kowali, 6 ślusarzy, 3 blacharzy, 1 farbiarza, 1 mydlarza, 2 koszykarzy, 1 zegarmistrza i 1 malarza800. W drugiej połowie XIX wieku do przeszłości należała już świetność sukienników i tkaczy lnu. Wyroby przemysłowe skutecznie wyparły z rynku rękodzieło tych dwóch branż. W mieście jednak nadal działały, mimo braku przymusu cechowego, organizacje cechowe najliczniej reprezentowanych rzemieślników: szewców i siodlarzy, bednarzy, stolarzy, ślusarzy, kowali, sukienników,
krawców, rzeźników, piekarzy, a także kapeluszników i kuśnierzy801.
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Restauracja F. Foitzika oraz sklep Szyszkowitza (1912)

Na przełomie wieków najbardziej aktywni byli w Żorach szewcy, którzy
posiadali zbyt na swoje towary nie tylko w mieście, ale także w okolicznych
miejscowościach. Do cechu szewców (Schuhmacher- und Sattler Innung)
w 1886 roku należeli: Franz Hensel (Obermeister, przewodniczący), Johann
Kaczmarczyk, Anton Tyrtania, Kajetan Manderla, Johann Bimler, Joseph
Bimler, Jacob Schindera, Franz Fiala, Joseph Bimler II, Vinzent Streffek,
Johann Klossek, Franz Durennek, Jacob Gornik, Ignatz Schmied, Johann
Schmied, Franz Pallowski, Franz Ogiermann, Joseph Peschka. Czeladnikami w warsztatach byli: Franz Drobik, Franz Schindera, Alexander Schmidt,
Emil Swoboda, Anton Swirzina, Peter Ogiermann, Franz Gaimman, Ludwig
Soika, Franz Boida, Schultz Emanuel, Joseph Jureczko, Franz Warziwoda,
Anton Zipa, Wilhelm Jurczik, Franz Zipa, Emil Pillar, Carl Suchner, Jacob
Marschollik, Valentin Gornik, Joseph Brzoska, Lipowski, Ernst Kulas, Paul
Kaczenna, Joseph Kwoka, Joseph Kuczera, August Neumann, Franz Matera.
Jako uczniowie pracowali na stałe w warsztatach: Rafael Polaczek, Johann
Kawka, Luwik Pastuschka, Joseph Janko, Bernard Poltczik, Johann Kalucza,
Joseph Greczy, Franz Görlich, Vinzent Gunia, Joseph Werber, Ignatz Beigel
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i Joseph Slupik802. Przed wybuchem I wojny światowej funkcje przewodniczącego cechu pełnił Joseph Bimler, asesorem w cechu był mistrz Franz Pallowski, a sekretarzem – siodlarz Kurek803.
Cech stolarski (Tischler Innung) rozwijał się równie pomyślnie, co zawdzięczano intensywnym pracom budowlanym na przełomie stuleci. Dla stolarzy jednak sporym utrudnieniem było cofnięcie monopolu cechowego. Prace tego typu niekoniecznie były zamawiane w Żorach, gdyż w okolicznych
miejscowościach wiele osób wykonywało stolarkę budowlaną i użytkową już
tylko na podstawie uzyskania tzw. karty przedsiębiorcy, pozwalającej rozpocząć działalność gospodarczą. Zamiast sprowadzać kosztownego rzemieślnika
cechowego z Żor w okolicznych miejscowościach zatrudniano miejscowych
stolarzy. W latach 80. XIX wieku w bezpośredniej bliskości miasta pracowało poza cechem kilkudziesięciu stolarzy: Żory – 2, Baranowice – 1, Bełk– 2,
Borynia – 2, Brodek – 1, Węgry – 1, Gardawice – 2, Golasowice – 1, Jarząbkowice – 1, Jaśkowice – 2, Kleszczów – 1, Krzyżowice – 1, Osiny – 1, Palowice– 1, Pawłowice – 1, Pielgrzymowice – 3, Pniówek – 1, Rogoźna– 1, Rowień – 1, Rój – 1, Szczejkowice – 1, Suszec – 2, Szeroka – 3, Warszowice – 2,
Woszczyce – 1804. W latach 80. XIX wieku przewodniczącym (Obermeister)
zarządu cechu stolarzy był Stallmach (członkami zarządu – Johann Pozimofski, Franz Kuschka i Gruschka)805. W latach 90. na stanowisku przewodniczącego nastąpiła zmiana – został nim wówczas Johann Nowak. Funkcję jego
zastępcy w zarządzie objął Johann Wittoschek, a sekretarza – Leopold Cmok.
Najbardziej znanymi mistrzami żorskimi w tym fachu byli: Kuschka, Bajer, Posimonski, Wagner, Nowak, Poppek, Wittoschek, Sakwerda, Guinitzki, Wladasz, Cmok i Tyrtania806. Cech należał do struktur ogólnoniemieckich. Organem prasowym stolarzy była gazeta „Tischler Zeitung”, ukazująca się w Berlinie.
Mocną pozycję mieli w Żorach również krawcy cechowi (Schneider
Innung). U schyłku XIX wieku należeli do tego cechu mistrzowie: Johann
APKat., OR, AM Żory, sygn. 94c, Sitzung der, Sohrau 5. Dez. 1886.
„Sohrauer Stadtblatt”, 21.01.1914, Nr. 6.
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APKat., OR, AM Żory, sygn. 94d, Der Vorstand Tischler-Innung an der Magistrat Sohrau, Sohrau 20. Sept. 1887.
805
APKat., OR, AM Żory, sygn. 94d, Verzeichnis der Mitglieder des Vorstandes
der Tischler Innung [1886].
806
APKat., OR, AM Żory, sygn. 94d, Abschrift des Protokols der Tischler-Innung, Sohrau 1. Februar 1890.
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Leidemick – przewodniczący (potem cech reprezentowali także: Carl Zellner i Valentin Hensel), Paul Cippa (członek zarządu), Carl Wlokas (członek zarządu), Rudolph Larisch (członek zarządu), Anton Rosota, Joseph Kosel, Carl Wessoly, Joseph Wrobel, Alexander Czysch, Jacob Polloczek, Matthias Schmietana i Anton Adamek807. Krawcy – podobnie jak szewcy – z racji umiejętności, jakie musieli posiadać, rzadko mieli konkurencję pozacechową w okolicznych miejscowościach. Do cechu żorskiego krawców należeli
mistrzowie z okolicznych wsi: z Kliszczowa – 2, z Osin – 2, z Baranowic – 2,
z Rogoźnej – 2, z Palowic – 2, z Kryr – 4, z Suszca – 6, z Woszczyc – 2, z Szerokiej – 4, z Warszowic – 5808.
Ważnym cechem byli także rzeźnicy (Fleischer Innung). Liczba członków
tego cechu ze względu na rozwój demograficzny miasta stale rosła. Do lat 40.
XIX wieku było ich kilkunastu, w 1860 – 21, a w 1874 roku – już 32809.
W Żorach znaczącą grupę społeczną tworzyli – obok rzemieślników –
kupcy. Jednak tylko niewielu z nich prowadziło handel poza najbliższą okolicą. Do takich wyjątków należał kupiec zbożowy Oskar Stern (ojciec laureata Nagrody Nobla). W 1881 roku był jednym ze 167 współzałożycieli gliwickiej Giełdy Zbożowej dla Górnego Śląska. Jak na ówczesne czasy było
to duże przedsięwzięcie. Szacowano, że w cotygodniowych, wtorkowych sesjach sprzedawano na obszar całej Rzeszy Niemieckiej do 125 wagonów zboża (każdy po 200 cetnarów)810.
Jednak głównym źródłem zysków kupców żorskich był rynek wewnętrzny, głównie sprzedaż na targach miejskich, których liczbę i charakter określono już w czasach fryderycjańskich. Dzierżawcami bud jarmarcznych i poborcami opłat targowych byli w XIX wieku żorscy Żydzi. W połowie XIX
wieku – według oficjalnych danych – na targach zwykłych, cotygodniowych
(Wochenmärkte), we wtorki sprzedawano przede wszystkim artykuły żywnościowe: ziarna różnych zbóż, pszeniczne i żytnie otręby, siano, słomę, kartofle, bydło rasy czarnej, mięso, masło, mleko, ryby, drób, drobne wyroby ma-

APKat., OR, AM Żory, sygn. 94d, Verzeichnis Mitglieder des Verstandes der
Schneider-Innung [1886].
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APKat, OR, AM Żory, sygn. 94e, Der Vorstand Schneider-Innung, Sohrau 5.
Dec. 1886.
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Józef Krzysztafkiewicz,Z życia cechu rzeźników żorskich, [w:] „Informator Miłośników Regionu Żorskiego”, t. 2, Żory 1968, s. 25.
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Benno Nietsche, Historia miasta…, s. 298.
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sarskie i piekarskie, mąkę, przyprawy, chleb, jaja, owoce, warzywa. Z towarów przemysłowych zbyt znajdowały głównie: sztućce, grabie, łopaty, wyroby kuźnicze, igły, lekarstwa, narzędzia do uprawy pól. Targ był też miejscem,
gdzie wykonywano usługi, najczęściej: garncarskie, stolarskie i kowalskie811.
Cotygodniowe targi żorskie nie straciły na popularności aż do końca okresu
pruskiego.
Inaczej było ze specjalistycznymi targami kramnymi (Krammärkte), które
w części miały być poświęcone handlowi bydłem. Odbywało się ich 6 w ciągu
roku: w lutym (tylko targ bydłem) oraz w kwietniu, czerwcu, sierpniu, wrześniu i listopadzie (wtedy połączone były z targami zwykłymi). Ponieważ pod
koniec XIX wieku zainteresowanie wielkimi targami bydła wyraźnie spadło,
landrat rybnicki już w latach 70. tego stulecia proponował ich ograniczenie tylko do 3: w kwietniu, czerwcu i wrześniu. Jednak magistrat Żor, mimo wyraźnego spadku sprzedaży, był przeciwny tej decyzji, również z powodów prestiżowych812. Nie zmieniło to jednak sytuacji. Na początku XX wieku szacowano, że dochody z targów bydlęcych spadają nawet o 30% w porównaniu z tymi
już krytykowanymi w XIX wieku. Głównie chodziło o brak kupujących. Niesprzedane bydło odprowadzano z powrotem, co obniżało i tak niewielką rentowność tego handlu813. Dziennikarz żorskiej gazety w 1907 roku tak skomentował sytuację: „Na przestarzałych targach prawie wszyscy sprzedawcy już nie
potrafią pokryć własnych kosztów”814. W 1907 roku zapadła nieuchronna decyzja – Żory zostały przez władze powiatowe skreślone z listy miast targowych
(Marktorten), zresztą ten sam los spotkał również Rybnik. Jedynym miastem w
pobliżu, które utrzymało taki status, był Racibórz815. Ta decyzja nie oznaczała
zaprzestania handlu na targach zwykłych, ale świetność żorskich targów bydlęcych w XX wieku już bezpowrotnie przeminęła. Od dawna zresztą najczęściej
na tych jarmarkach sprzedawano już nie bydło, ale konie.
Część kupców i czeladników żorskich zrzeszona była w Towarzystwie Kupieckim „Merkury” (Kaufmännische Verein „Merkur”). Geneza tego typu

APKat., OR, LA Rybnik, sygn. 1401, Verzeichnis den an den Wahrenmärkte in
Rybniker Kreise verkäuflichen Produkte, Rybnik 16. Juli 1845.
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związków w Niemczech sięgała jeszcze połowy XIX wieku, kiedy powstawały one głównie w celu pomocy zubożałym, chorym i potrzebującym pomocy
kupcom. Towarzystwo „Merkury” założone zostało w 1861 roku w Norymberdze. W Żorach powstało w XX wieku.Przed wybuchem I wojny światowej
przewodniczył mu kupiec Markowski816.
Swoją odrębną reprezentację posiadali także żorscy restauratorzy i hotelarze (dwa hotele były własnością miejscowych żydów: „Hotel zu den 4
Linden”, należący najpierw do Israela Centawera, a potem do Zweiga, oraz
„Hotel zum Prinzen von Preuβen”, będący własnością najpierw Dawida
Hamburgera, a potem Wilhelma Wolfsohna)817. Towarzystwo Restauratorów z Żor na Górnym Śląsku (Gastwirth-Verein von Sohrau O/S) powstało w 1899 roku. Jego celem statutowym miało być ograniczanie nieuczciwej
konkurencji i wspieranie interesów korporacyjnych. Założycielami i pierwszymi członkami zarządu Towarzystwa byli: Joseph Chutsch, D. Brauer,
Harz, H. Badrian i Max Kohe818.
Przemysł żorski rozwijał się z trudem. Na początku lat 60. XIX wieku istniały nieliczne zakłady przemysłowe oprócz młynów (w tym 2 młynów parowych, z których jeden należał do Abrahama Sterna), 4 małych browarów warzących nie więcej niż 100–200 beczek piwa rocznie (browar miejski z karczmą zakupił w 1857 roku Salomon Hamburger, pozostałe browary prywatne należały w większości także do żydowskich właścicieli) i gorzelni (miejska
gorzelnia została w 1857 roku sprzedana także Salamonowi Hamburgerowi,
który produkował w niej 180 wiader wódki; do jednej z największych prywatnych gorzelni należała gorzelnia zbudowana przez spadkobierców Katschinskiego w 1869 roku na Żwace)819. Pierwszym przedsiębiorstwem przemysłowym związanym z przemysłem ciężkim w mieście była jednak dopiero
Huta „Waleska”. Założona w 1830 roku posiadała wówczas wielki piec opalany węglem drzewnym i odlewnię. Przedsiębiorstwa tego typu w połowie XIX
wieku nie wytrzymywały już konkurencji z nowoczesnymi zakładami hutniczymi, które w wielkich piecach wykorzystywały koks. W 1865 roku huta
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była już nieczynna820. W 1842 roku inspektor górniczy Walter z Palowic założył inną odlewnię żelaza – Hutę „Pawła” (Paulshütte). W 1851 roku odkupili ją Maurycy Adler i właściciel młyna parowego Józef Panofski. Produkowała wtedy około 5 tys. cetnarów surowego żelaza i garnki emaliowane. Zatrudnionych w niej było 65 pracowników. Już w latach 60. posiadała maszynę parową. Do 1883 roku liczba pracowników wzrosła do 122. Huta utrzymała się do lat 80. Produkcja wzrosła wówczas do około 570 ton surowego
żelaza. Wytwarzano w niej ponadto nieskomplikowane odlewy do maszyn,
garnki emaliowane i odlewy na zamówienie. Działała wtedy jako część „Firmy M. Adler i J. Panofsky”821.
W mieście od lat 80. XIX wieku istniała także fabryka wozów konnych
Opawskiego822, zatrudniająca 12–15 osób. Produkty tego znanego przedsiębiorstwa – działającego pod nazwą „Józefa Opawskiego Fabryka Powozów” (J. Oppawsky’schen Wagenfabrik) – cieszyły się dużym powodzeniem
ze względu na wysoką jakość. Wozy z Żor docierały do miejscowości w całej
Rzeszy Niemieckiej. Najbardziej znane były powozy do polowań, kupowane
nawet przez księcia pszczyńskiego. Fabryka Opawskiego w 1882 roku otrzymała nagrodę na wystawie we Wrocławiu823. W 1908 roku doszło w zakładzie
do tragedii – w wypadku zginęło wówczas 2 robotników824.
W XIX wieku w Żorach istniały jeszcze inne przedsiębiorstwa, aczkolwiek
pozbawione siły mechanicznej wytwarzanej przez maszyny parowe: fabryka
mydła i świec, założona w 1825 roku, należąca do Pincusa Katschinsky’ego,
a potem Georga Pozimowskiego; 3 garbarnie, powstałe w pierwszej połowie
XIX wieku, należące do Seliga Lebingera, wdowy Berber i Franciszka Kaula;
fabryka cygar, założona przez Bernarda Hoffmanna w 1844 roku; farbiarnia Emila Słoniny, uruchomiona w 1844 roku, i farbiarnia Karola Fessera;
rozlewnia wód mineralnych, działająca od 1881 roku, należąca do braci
Hamburgerów; tartak parowy; cegielnia (od 1858 roku w rękach Abrahama
Sterna, a potem w latach 1864–1870 Siegmunda Sterna); mleczarnia825.
Józef Krysztafkiewicz, Gichta – pozostałość po dawnej hucie żelaza „Waleska”, [w:]
„Informator Towarzystwa Miłośników Żor”, t. 10, Żory 1977, s.25–27.
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Żorski „Hotel Zweiga” (1914)
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Amerykański Młyn Parowy (widok po I wojnie światowej)

Na początku XX wieku w okolicy Żor podjęto poszukiwania dogodnych
do eksploatacji złóż węgla kamiennego. W 1906 roku hr. Maciej Mielżyński
(działacz polski z Poznańskiego, poseł do Reichstagu, późniejszy dowódca
wojskowy III powstania śląskiego) rozpoczął nawet starania zakupu od kupca Gutmana pól węglowych, ale transakcja nie doszła do skutku. Oprotestował ją burmistrz żorski Reiche, uznając, że oznaczałoby to pojawienie się
w okolicy niebezpiecznego polskiego przedsiębiorcy. Wówczas jednak po raz
pierwszy obudzono w Żorach nadzieję, że również to miasto zacznie czerpać korzyści z koniunktury na węgiel kamienny. Wstępnie rozpoznane złoża
pozwalały na optymizm, a nawet rozpaliły wielkie nadzieje na niespotykane
zyski. „Sohrauer Stadtblatt” nie wahał się użyć wówczas określenia, że okręg
rybnicki stanie się wkrótce „Nową Kalifornią”, przewidywano bowiem napływ kapitału do planowanych kopalń, a wzrost cen gruntu „pozwala oczekiwać na dołączenie do jednolitego górnośląskiego okręgu przemysłowego826.
Dopiero jednak w 1911 roku powołano do życia pierwszą spółkę akcyjną,
która miała się zająć eksploatacją złóż węglowych w okolicy Żor. Ostatecznie
nie udało się uruchomić wydobycia przed wybuchem I wojny światowej827.
826
827

„Sohrauer Stadtblatt”, 3.07.1907, Nr. 53.
Bogdan Cimała, Jan Delowicz, Paweł Porwoł, Żory, zarys dziejów…, s. 120–121.
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Druk firmowy żorskiego młyna należącego do Sternów (1909)

Wsparciem dla działalności gospodarczej, w tym także dla handlu, było
tworzenie samopomocowych banków udzielających swoim członkom pożyczek. Taki charakter miała w Żorach istniejąca od 1887 roku Miejska Kasa
Oszczędności (Spar- und Darlehnskasse). Na początku XX wieku udzielała
już pożyczek przy oprocentowaniu znacznie korzystniejszym niż proponowane przez wielkie banki (3,5% w skali rocznej)828. Kapitał założycielski pochodził z wpłat członków. Bank miał strukturę spółki. Corocznie zarząd składał
sprawozdanie ze swojej działalności na otwartym zebraniu, zazwyczaj odbywającym się w którejś z wielkich sal, jaką dysponowało miasto. W 1904 roku,
kiedy prezesem zarządu był Sobotta, takie zebranie zorganizowane zostało
w hotelu „Germania”829. Przed I wojną światową kasa uzyskiwała około 1 tys.
marek zysku rocznie, a jej fundusz rezerwowy wynosił ponad 2 tys. marek, co
zapewniało bankowi stabilizację, aczkolwiek na bardzo niskim poziomie kapitałowym. Kasa liczyła wówczas 90 członków830.
W mieście działał także – założony w 1900 roku – niemiecki Bank Ludowy (Volksbank zu Sohrau, Kreditverein für Handwerker und Gewerbetreibende). Zadaniem tej spółki akcyjnej było udzielanie kredytów rzemieślniHMŻ, s.307.
APKat., OR, AM Żory, sygn. 140, Der Vorstand Spar- und Darlehnskasse in
Sohrau an Polizei-Verwaltung, Sohrau 10. März 1904, k. 1.
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kom i przedsiębiorcom na produkcję. Członkami banku były
firmy, towarzystwa handlowe
i osoby prywatne, które przystępując do Banku Ludowego musiały godzić się jednak na opuszczanie lub nie przystępowanie
do innych towarzystw kredytowych, by nie popadać w konflikt interesów. Bank zapewniał
swym członkom pożyczki za wekslem z rękojmią, pod zastaw,
hipotekę lub pod warunkiem innego zabezpieczenia na korzystne 4% i tylko przy 0,25% prowizji. Dla swoich członków prowadził także konta bankowe.
Bankowi zapewniało to rentowność działalności. Gwarantowało wypłatę corocznej dywidendy
– w wysokości około 5% – dla
Rodzina Kurta Panofskiego (drugi od lewej),
członków831. W składzie zarządu właściciela Huty „Pawła” okres międzywojenny
żorskiego lokalnego banku znaleźli się w większości średni przedsiębiorcy i rzemieślnicy: właściciel cegielni parowej Ryszard Dudek, właściciel mleczarni Gaertner, blacharz Quicker,
kupiec Beigel, mistrz rzeźnicki Pillar, właściciel gospody Kołodziej oraz mistrz
malarski Lipp (długoletni przewodniczący rady nadzorczej). Bank w 1907 roku
liczył 97 członków832.
W okresie narastania kulturkampfu w latach 70. XIX wieku na apel ks. Karola Miarki, założyciela polskiego czasopisma „Katolik”, rozpoczęto tworzenie polskich instytucji samopomocowych. W 1878 roku w Żorach powstała, działająca przez krótki czas jako jeden z pierwszych samopomocowych
konsumów, Spółka Spożywcza Poczciwych Wiarusów833. Kontynuacją tego
831
832
833
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„Sohrauer Stadtblatt”, 9.02.1907, Nr. 12; 20.02.1907, Nr. 15.
Alfons Mrowiec, Z dziejów…, s. 189.
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pomysłu było założenie już w XX wieku zainicjowanego przez Józefa Wyrobka banku ludowego834. To drugie przedsięwzięcie trudno jednak uznać za
udane. Dobrze poinformowany landrat rybnicki Georg Plewig, który bacznie obserwował wszystkie poczynania uznawane za propolskie, w 1902 roku
z przekonaniem pisał, iż idea założenia banku była w istocie tylko swoistym
chwytem marketingowym. Całe przedsięwzięcie finansowała bowiem firma
należąca do żorskiego przedsiębiorcy Szczepana, który w ten sposób, używając określenia „polski” w nazwie Banku Ludowego (Volksbank), chciał przyciągnąć Polaków (od 2 lat w Żorach istniał przecież już niemiecki Bank Ludowy). Tego, że przymiotnik „polski” był tylko swego rodzaju reklamą, dowodziło – według landrata – to, iż Szczepanowie „są Niemcami i dobrymi
patriotami”835. Jak pisał Plewig, przedsięwzięcie nie udało się.
Mieszkańcy Żor byli mocno rozwarstwieni pod względem majątkowym.
Najbardziej precyzyjne dane o strukturze i dochodach wytwórców z Żor pochodzą ze spisów sporządzanych na użytek wyborów do pruskiego Sejmu Krajowego. Wszyscy obywatele miasta mający prawa wyborcze podzieleni byli
na trzy grupy majątkowe, wpłacające w sumie podobną kwotę podatków.
W 1898 roku do I grupy najbogatszych obywateli miasta (wpłacających łącznie 1 312,70 marek podatku) należało tylko 7 osób: Heinrich Reiche – właściciel fabryki, Carl Richter – właściciel młyna, Leopold Frölich – restaurator, oraz 4 właścicieli majątków ziemskich: August Sommer, Wilhelm Arnold
oraz 2 nie wymienieni z nazwiska. U schyłku XIX wieku w Żorach nadal zatem do grupy najbogatszych należeli raczej nie przedsiębiorcy, lecz właściciele majątków ziemskich, kontynuujący dawny model gospodarowania, oparty na własności ziemi. Klasyczną klasę średnią w mieście tworzyli reprezentanci II grupy –39 osób (wpłacających łącznie 1 286,65 marek podatku). Wśród
nich znajdowali się między innymi: Eduard Koch – masarz, Michael Lorch
– piekarz, Friedrich Cramer – weterynarz, 2 wytwórców, a ponadto 33 wielkich i średnich posiadaczy ziemskich (największymi spośród nich byli: Emil
Baer i Ernst Clarus). Co ciekawe, w tej grupie znalazło się 2 mieszkańców
Żor będących domokrążcami. Najliczniejsza, licząca 172 osób (wpłacających
łącznie 1 425,60 marek podatków), była III grupa, najbardziej różnorodna.
Znajdowali się w niej: urzędnicy (np. Franz Lippert), 29 posiadaczy domów
Ibidem.
APKat., OR, AM Żory, sygn. 137, LA Rybnik an BM der Stadt Sohrau, Rybnik
21. April 1902.
834
835
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(m.in. Wilhelm Hartlieb, Krämer, Carl
Knoch), a ponadto 27 właścicieli gospodarstw rolnych, 58 robotników najemnych, czeladź i służba oraz 14 dzierżawców836.
Na rok przed wybuchem I wojny
światowej struktura zawodowa mieszkańców Żor była już jednak inna. Nastąpił wyraźny awans grupy należącej do klasycznej klasy średniej, w tym
urzędników i przedsiębiorców, a także wzrost liczby pracowników najemnych. W 1913 roku wśród żorzan biorących wówczas udział w wyborach do
pruskiego Sejmu Krajowego najmniej Reklama prasowa niemieckiego Banku
Ludowego (Volksbank zu Sohrau,
zmieniło się w I grupie wyborców, płaKreditverein für Handwerker
cących wówczas 1 539,90 marek podat- und Gewerbetreibende) działąjącego
ku. Nadal do grupy tej należało 7 osób:
w Żorach
Heinrich Reiche – właściciel fabryki,
Karl Richter – właściciel młyna, Leopold Frölich – restaurator, i 4 właścicieli
ziemskich (w tym August Sommer i Wilhelm). W II grupie, liczącej 37 osób
(łącznie wpłacających 1 382,90 marek podatków), znaleźli się: Eduard Koch
– masarz, Friedrich Cramer – weterynarz powiatowy, Michael Lorch – piekarz, 21 posiadaczy ziemskich i 2 przedsiębiorców. Skład grupy III, obejmującej łącznie 175 wyborców (suma płaconych przez nich podatków wynosiła 1 286,65 marek), był już jednak inny niż przed kilkunastoma laty, wzrosła bowiem wśród nich liczba pracowników najemnych. Znaleźli się w niej:
Xaver Nadje – przedsiębiorca prowadzący interesy poza Żorami, 38 posiadaczy ziemskich, 2 domokrążców, 8 dzierżawców, 64 robotników najemnych,
należących do służby i robotników fabrycznych, 20 właścicieli domów, 42
rzemieślników i czeladników837.

836

k. 60.

837

APKat., OR, AM Żory, sygn. 35, Abtheilungs-Liste des Urwahl-Bezirks [1898],
APKat., OR, AM Żory, sygn. 35, Abteilungsliste des Urwahlbezirks [1913], k.
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Mieszkańcy
Stosunki demograficzne
Dzięki coraz lepszym w XIX wieku statystykom pruskim dane dotyczące
liczby ludności w Żorach przed 1914 rokiem są dość precyzyjne. Liczba żorzan zwiększała się w miarę równomiernie w XIX wieku, przekraczając 4 tys.
w połowie stulecia i osiągając 5 tys. w 1914 roku (tabela 21.).
Tabela 21. Liczba mieszkańców Żor w latach 1849–1914
Rok

1849
1852
1855
1856
1857
1858
1859
1861
1863
1864
1867
1871
1875
1881
1885
1890
1909
1910
1914

Liczba mieszkańców

3 438
3 355
3 240
3 354
3 560
3 611
3 629
3 662
3 742
3 754
3 991
4 105
4 190
4 350
4 450
4 505
4 700
4 936
5 106

Źródło: Zenon Kaleta, Rozwój ludności miasta Żory w latach 1272–1968, [w:]
„Informator Miłośników Regionu Żorskiego”, t. 3, Żory 1969, s. 24.

W 1880 roku ludność w całym powiecie rybnickim w sumie liczyła 79 968
osób, z czego 38 103 mężczyzn i chłopców oraz 41 865 kobiet i dziewcząt838.
W tabeli 22. przedstawiono porównanie Żor do innych miast powiatu rybnickiego według danych uzyskanych we wspomnianym spisie.
838

APKat., OR, LA Rybnik, sygn. 11, Vermerk [1881], k. 164.

329

214

Rybnik

Wodzisław /
Loslau

14

–

–

3

Liczba
innych
zamieszkanych
budynków

16 088: 2 292
w miastach;
13 796
w pozostałych

516

841

935

Liczba samodzielnych
gospodarstw

33:
22 w miastach;
11 w pozostałych

2

15

5

Liczba
zakładów
zbiorowego
pobytu

2382

3936

4190

Liczba
ludności
w 1875
roku

-37

+58

+153

-1,35%

1,47%

3,65%

Zwiększenie
Zwiększenie
liczby
liczby ludności
ludności (+)
w % (+)
Zmniejszenie Zmniejszenie
liczby
liczby ludności
ludności (-)
w %(-)

77 355: 10
+1,35%:
78 399: 10 682
+1 077:
508 w mia+1,66%
w miastach;
174 w miastach; 66
w miastach;
67 717
stach; 870
847 w po+1,30%
w pozostałych
w pozostałych
zostałych
w pozostałych

4343
(2005;2338)
3994
(1861; 2143)
2345 (1072;
1273)

Liczba
ludności
(mężczyzn;
kobiet)

Źródło: APKat., OR, Starostwo Powiatowe w Rybniku [dalej: SP Rybnik], sygn. 11, Nachweisung der vorläufigen Ergebnisse der
Volkszählung am 1. December 1880 im Regierungsbezirk Oppeln mitgetheilt von Königl. Preuβ. Statist. Büreau, k. 257.

Powiat (3 miasta; 9 685: 897
118 gmin wiejw miastach;
skich, 87 obsza- 8 788 w porów dworskich)
zostałych

354

Żory / Sohrau

Miasto /
gmina wiejska /
okręgi dworskie

Liczba
domów
mieszkalnych

Tabela 22. Liczba ludności w miastach i gminach wiejskich powiatu rybnickiego
i w Żorach w 1880 roku
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Osiny
– gmina

–

323
–

–
90

165

203

261

2
(2 mężczyzn)
–

2001

35
(20;15)

96

168

203

281

2350

Liczba
kobiet
razem

186

323

406

542

4351

Liczba
mieszkańców
razem

32

22

12

4

216

Ewangelicy

Tabela 23. Mieszkańcy Żor i okolicznych gmin według danych spisu powszechnego z 1880 roku

–

–

406

186

–

3 63
(45;18)

540
(259;281)

4316
(1981;
2335)

Liczba
mężczyzn
razem

154

301

394

538

3761

Katolicy

Źródło: APKat., OR, SP Rybnik, sygn.11, Haupt-Resultat der Volkszählung am 1-ten December 1880 im Kreise
Rybnik, k. 141–152; LR 11/Volkszahlung 1880.

Kleszczów
– gmina
Baranowic
– gmina
Baranowice –
obszar dworski

Miasto Żory /
Stadt Sohrau

Nazwa
miejscowości

Liczba osób
Liczba
Liczba osób mieszkająmieszkańczasowo
cych, ale czaców
zamieszkasowo prze(mężczyzn; łych w miej- bywających
kobiet)
scowości poza miejscowością

Precyzyjne dane demograficzne dla Żor i okolicznych gmin – według tego samego spisu z 1880 roku –
prezentuje tabela 23.

0

0

0

–

374

Żydzi
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Z czasem – co potwierdzają dobrze zachowane dane ze spisu z 1895 roku
– nastąpiły niewielkie zmiany. W szacunkach demograficznych dodatkową wskazówkę stanowią odnotowane w statystykach dokładne liczby gospodarstw rodzinnych i mieszkańców Żor (tabela 24.). Prawie co druga rodzina dysponowała w mieście własnym domem. Żorskie rodziny liczyły średnio
około 6 osób.
Tabela 24. Liczba domów, gospodarstw rodzinnych i mieszkańców Żor według
spisu z 1895 roku
Nazwa
miejscowości

Liczba
domów

Liczba
gospodarstw

Żory
Baranowice
– gmina
Baranowice
– obszar
dworski
Kleszczów
– gmina
Osiny
– gmina
Osiny
– obszar
dworski
Rogoźna
– gmina
Rogoźna
– obszar
dworski
Rowień
Rój

300

720

Liczba
mieszkańców
4426

42

58

10

Ewangelicy

Katolicy

Żydzi

290

3 952

184

496

5

491

0

25

205

19

186

0

59

84

518

0

518

0

60

96

490

40

457

0

1

1

3

0

3

0

29

49

243

0

243

0

21

36

179

1

178

0

58
62

84
82

445
609

0
1

445
608

0
0

Źródło: APKat., OR, SP Rybnik, sygn. 11, Hauptresultat der Volkszahlung vom
2.ten Dezember 1895.

Prawie dziesięć lat później liczba mieszkańców niewiele się zmieniła.
W 1898 roku– według danych urzędowych opracowanych na użytek wyborów do pruskiego Sejmu Krajowego – w 3 żorskich okręgach w prawyborach
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odnotowano 4 362 osób należących do rodzin wyborców839. W 1907 roku –
według danych spisowych zbieranych w samym mieście – liczba mieszkańców
Żor wynosiła 4 735 osób (1 431 mężczyzn powyżej 14. roku życia i 1 696 kobiet powyżej 14. roku życia oraz 1 608 dzieci)840. Pod koniec 1910 roku sięgnęła już 5 tys., o czym z triumfem informowała „Sohrauer Stadtblatt”, pisząc: „Ponad 5 000 mieszkańców liczy nasze miasto według ostatnich danych
ewidencyjnych. Według ustawy miejskiej mogą nasi członkowie magistratu,
po osiągnięciu przez miasto liczby pięciu tysięcy mieszkańców, zamiast dotychczasowych tytułów członków rady [Ratmänner] otrzymają tytuł rajców
miejskich [Ratsherren]”841. Nie wiadomo, czy dane te nie były trochę na wyrost, ponieważ – według oficjalnych informacji – po odbywającym się akurat w 1910 roku spisie powszechnym Żory zamieszkiwało 4 936 osób, a według spisu przeprowadzanego w powiecie w 1916 roku w Żorach mieszkały
4 583 osoby. Prawdopodobnie w wyniku powołań do wojska liczba ta jeszcze zmalała842.
Na podstawie dostępnych danych trudno określić średnią długość życia
w Żorach. Wiemy jednak, że za ludzi starych uważano wówczas już pięćdziesięcio- i sześćdziesięciolatków. Jako wyjątkowo długowiecznych traktowano
mieszkańców dożywających 80. roku życia. Ekstremalny był już przypadek
osób w wieku lat 90. Na początku XX wieku najstarszą mieszkanką Żor była
Bertha Knopp, matka aż 10 dzieci, która dożyła sędziwego wieku 98 lat843.

Kościoły i wyznania
W okresie pruskim w życiu miasta nadal ważnym aspektem podziałów
społecznych było wyznanie. Dominacja katolików przez cały ten czas była
niekwestionowana, podobnie jak w całym powiecie rybnickim, gdzie mieszkało 76 142 wiernych wyznania rzymskokatolickiego i tylko 2 556 ewangelików, 1 266 żydów oraz 4 osoby deklarujące się jako zwolennicy innych chrześcijańskich wyznań844. Skład wyznaniowy parafii żorskiej pokazuje tabela 25.

839
840
841
842
843
844

„Rybniker Kreisblatt”, Extra-Beilage, 10.09.1898.
„Sohrauer Stadtblatt”, 4.12.1907, Nr. 97.
„Sohrauer Stadtblatt”, 2.11.1910, Nr. 87.
APKat., OR, LA Rybnik, sygn.12, Volkszahlung 1916.
„Sohrauer Stadtblatt”, 21.09.1907, Nr. 76.
APKat., OR, LA Rybnik, sygn. 11, Vermerk [1881], k. 164.
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Tabela 25. Liczba wiernych różnych wyznań mieszkających w parafii żorskiej
w latach 1856–1914
Ewangelicy

Żydzi

Liczba
zgonów

182

476

109

Liczba chrztów
(w nawiasie –
dzieci w związkach
pozamałżeńskich)
122 (6)

151

450

–

–

324
235

–
96

–
155

245

–

–

4 867

277
237
250
(2 „dysydentów”)
258

–

–

4 798

315

–

–

5 675

449

184
138
(2 „innowierców”)
89

–

–

Rok

Katolicy

1856
1870

3 421
4 099 (w tym
116 żołnierzy)
4 877
4 862

1886
1890
1894
1896
1901

1911

4 931

Źródło: Zbiory Specjalne Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Franciszek Godula,
Historia parafii Żory [rękopis].

Według danych z 1895 roku na ogólną liczbę ludności (4 366) w parafii było 3 952 katolików, ponadto 230 ewangelików i 184 żydów845. Liczba
wyznawców poszczególnych religii była stabilna, jedynie ludność żydowska
podlegała dużym fluktuacjom.
Przewaga ludności katolickiej, której liczba u schyłku XIX wieku przekraczała 90% wszystkich mieszkańców, decydowała o charakterze wyznaniowym
całej miejscowości. Centrum parafii żorskiej znajdowało się w kościele parafialnym pw. św. św. Filipa i Jakuba. Świątynia stanowiła tradycyjnie miejsce, w którym koncentrowała się coraz bardziej ożywiona działalność bractw i stowarzyszeń katolickich. W latach 60. XIX wieku budynek został odnowiony. Według
opisu A. Nowacka w 1860 roku ten „trzynawowy i czterojarzmowy budynek
o długości 26,05 metra, wysokości 12,40 metra posiada po stronie północnej 5 okien, po stronie południowej – 4 okna, a na zachodniej, pomijając wieAPKat., OR, AM Żory, sygn. 22, Nach der Volkszählung vom 2. Dezember
1895 vertheilt sich die Wohnbevölkerung Stadt Sohrau hinsichtlich ihres Religionsbekenntnisses wie folgt…, k. 58.
845
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żę, jedno okno. Sklepienie podpiera 6 filarów. Surowe, brudne ściany
zostały w 1859 roku gładko otynkowane i pomalowane. Obecnie ściana budowli i chóru jest żółtawa, sufit
pomalowany na niebiesko, z naniesionymi złotymi gwiazdkami. Żebra
są czerwone”846. Roboty modernizacyjne w kościele trwały później prawie bez przerwy do końca XIX wieku. Przeprowadzano konieczne reparacje bądź remonty po zniszczeniach
zaistniałych na skutek wypadków losowych. W 1881 roku, kiedy w kościół parafialny uderzył piorun i spaliła się kopuła, trzeba było ją odnowić. Na szczęście reszta świątyni nie
została wówczas zniszczona847. Pod
koniec wieku XIX dotychczasowy
stary ołtarz zastąpiono nowym, sfinansowanym z datków wiernych.
Katolicki kościół parafialny
Jego wykonawcą był stolarz Ondrusz
(okres międzywojenny)
z Głubczyc, a rzeźby wykonał nieznany z nazwiska artysta z Wrocławia. Odsłonięcie ołtarza nastąpiło 28 lipca 1897
roku. Utrzymany był w typowej dla tego okresu estetyce stylu historycznego
– jako ołtarz neogotycki. Wykonany z drzewa dębowego wznosił się na 9 metrów, a szeroki był na 3,40 metra. Jego centralnym punktem była Matka Boska z Dzieciątkiem na kolanach, podająca klęczącemu u jej stóp św. Dominikowi różaniec. Obok umieszczono figurę błogosławionego Czesława, zamykającą centralną grupę różańcową. Po bokach, w dwóch niszach, znalazły się figury
patronów kościoła: św. Filipa i św. Jakuba. Już później, w 1899 roku, po obydwu stronach ołtarza umieszczono zakupione w Düsseldorfie figury Serca JeAlfons Nowack, Stadtpfarrkirche zum heiligen Philippus und Jacobus in Sohrau OS,
Gross Strehlitz 1900, s. 11.
847
Zbiory Specjalne Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Franciszek Godula, Historia parafii Żory [rękopis], s. 164.
846
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zusowego i Matki Boskiej848. W tym
samym czasie odnowiono także ołtarz św. Krzyża. W 1899 roku Katolickie Towarzystwo Obywateli (Katholischer Bürgerverein) ufundowało
nowy ołtarz, którego centralną częścią był neogotycki krzyż wykonany
przez rzeźbiarza Sebastiana Zwincka
z Oberammergau. Po bokach znajdowały się figury Matki Boskiej i św.
Jana849. Kościół był także bogato wyposażony w dzwony. W spisie z końca XIX wieku wykazywano dzwony
z lat: 1790, 1808, 1822, 1838, 1869
i 1874850. W 1904 roku rozpoczęto budowę nowej świątyni. Kamień
węgielny poświęcono 29 maja 1904
roku.
W latach 1860–1867 powiększano także, po wykupie okolicznych
gruntów, cmentarz. Dotychczasowa
nekropolia już nie wystarczała na po- Wnętrze Katolickiego kościoła parafialnego
(okres międzywojenny)
trzeby miasta. W latach 70. zbudowano ponadto kostnicę851. W 1884 roku ze środków miejskich postanowiono także wybudować nową, w miejsce rozsypującej się, kapliczkę popularnego na całym Górnym Śląsku św. Jana Nepomucena, którego figura do tej pory
stała na rynku852. Kapliczkę ustawiono w miejscu dawnego kościółka Maryjnego853. W 1891 roku przed wizytacją biskupią miejscowy malarz Gajda odmalował starą figurę świętego.

Alfons Nowack, Stadtpfarrkirche zum heiligen Philippus…, s. 17–18.
Ibidem, s.19.
850
APKat., OR, AM Żory, sygn. 92, Verzeichniβ der Gotteshäuser der Stadt
Sohrau O/S, k. 53.
851
HMŻ, s. 262.
852
HMŻ, s. 182.
853
HMŻ, s. 260
848
849
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Katolicki kościół parafialny od strony wschodniej (1914)

Proboszczami parafii żorskiej w tym okresie było kilku kapłanów. Po rezygnacji niepotrafiącego porozumieć się z parafianami księdza Antoniego de
Padua Szyszkowica, pełniącego swą posługę od 1848 roku, administratorem
parafii został w 1854 roku Augustyn Rüchel, dotychczasowy wikary z Ujazdu. W czasach pruskich nadal wybory proboszcza należały do jurysdykcji
miasta. To prawo wynikające z patronatu potwierdzono po uchwaleniu ustawy miejskiej z 1853 roku, uzupełniającej ustawę miejską z 1808 roku. W paragrafie 35 nowej ustawy prawo wyboru przysługiwało wszystkim parafianom, także tym nieposiadającym majątku ziemskiego. Proboszcz żorski zwyczajowo uzyskiwał po wyborze dochody z należących do kościoła parafialnego 3 posiadłości ziemskich854.
W 1854 roku nowym proboszczem wybrano pochodzącego z Żor Franciszka Perkacza, który do tej pory był administratorem parafii w Gliwicach.
To z jego inicjatywy rozpoczęto odnowę żorskiego kościoła. Jego dzieło zakończył dopiero następca. W czasie posługi ks. Perkacza w 1856 roku parafię
odwiedził z wizytacją znany z wspierania akcji zwalczania pijaństwa na Górnym Śląsku biskup pomocniczy ks. Adrian Włodarski855. W 1860 roku
ks. Perkacz zmarł przedwcześnie w wieku 40 lat.
APKat., OR, AM Żory, sygn. 92, Verzeichniβ der Gotteshäuser der Stadt
Sohrau O/S, k. 53.
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Nowym proboszczem został wybrany w 1864
roku ks. Teodor Zgaślik, urodzony w Ostrogu, wcześniej kapłan w Prószkowie (pow. opolski), od 1856
roku związany z Żorami856. Za długiej posługi ks.
Zgaślika wikarymi kolejno byli: ks. Antoni Tomas,
ks. Piotr Sierla, ks. Rudolf Dürschlag, ks. Miesław
von Łukowicz, ks. Alfons Nowack, ks. Jan Chrząszcz,
Paweł Drozdek, ks. Fryderyk Loch i ks. Emil Cebulla. W parafii jako komoranci przebywali ponadto: ks.
Franciszek Kalus, ks. Teodor Herink, ks. Paweł BojKs. Alfons Nowack dol i ks. Oskar Matziol857.
wikary w parafii żorskiej
W 1893 roku ponownej wizytacji biskupiej dokonał biskup Herman Gleich. Jej przebieg był bardzo uroczysty:
„Z powodu przybycia Najprzewielebniejszego ks. biskupa sufragana wystroiło się miasto uroczyście. Przy hucie Pawła, w bliskości kościoła i na ulicy
Szerokiej ustawiono bramy triumfalne, tak samo trzy bramy na szosie ku Baranowicom, kędy dostojny Gość uda się następnie dalej. Przyjęcie ks. biskupa nastąpiło o godz. 6 wieczorem w niedzielę, 30 kwietnia 1893 roku. Nasamprzód powitał ks. biskupa pan burmistrz Nerlich, potem ks. proboszcz
Zgaślik wśród licznie zebranych parafian, towarzystw, cechów, magistratu
i duchowieństwa. Następnie odprowadzono ks. biskupa do kościoła, gdzie
miał duże przemowy po polsku i niemiecku, dziękując za serdeczne przyjęcie. Wieczorem dnia tego urządzono na jego cześć pochód z pochodniami,
niemieckie towarzystwa odśpiewały kilka pieśni, a w końcu wzniósł pan burmistrz okrzyk na zdrowie ks. biskupa, gromko przez wszystkich obecnych powtórzony”858.
W parafii msze były wtedy odprawiane po niemiecku i po polsku. Jednak
w XIX wieku w kościele – zdaniem proboszcza Zgaślika – dominował język
polski. W 1896 roku w liście do biskupa wrocławskiego Jerzego Koppa żorski proboszcz wyjaśniał, że różaniec odmawia się w języku polskim, ponieważ 3/4 parafian mówi językiem polskim, a z kolei język ten znają tylko nie-
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którzy parafianie niemieccy859.
Sytuacja zaczęła ulegać zmianie wraz z wejściem w dojrzałe
życie pokolenia, które przeszło
już w pełni przez zreformowane szkoły niemieckie, a więc
na początku XX wieku. Ks.
Zgaślik do końca nie zmienił
jednak poglądów i mimo monitów kurii biskupiej utrzymywał dla swoich parafian
dużą liczbę mszy w języku
polskim. Kiedy w 1908 roku
interweniowano w tej sprawie,
Nekrolog proboszcza żorskiego, ks. T. Zgaślika na wniosek magistratu żorskiego, z którym ksiądz Zgaślik był w ciągłym konflikcie, proboszcz nie zgodził się, by zmienić porządek
niedzielnych mszy (jedna msza niemiecka, 3 albo 4 msze polskie). Magistrat
groził, że zwróci się z takim żądaniem do prezydenta rejencji opolskiej, jeżeli nie uzyska w tej sprawie wsparcia wrocławskiego generalnego wikariatu860.
Rajcy miejscy określali się jako „wyraziciele niemieckiej ludności Żor”, toteż
żądali podczas niedzielnej porannej mszy wprowadzenia niemieckiego albo
polskiego kazania, a podczas głównej mszy – odwrotnie, by zachować równoważność. Ks. Loβ z Pawłowic, pełniący funkcję archiprezbitera żorskiego,
brał także stronę ks. Zgaślika. Nawet on twierdził, że ocena magistratu żorskiego o 80% niemieckich mieszkańców miasta jest bzdurą, a cofnięcie polskich kazań byłoby szkodliwe dla interesów Kościoła katolickiego. Śmierć
ks. Zgaślika przerwała spór i korespondencję861.
W 1910 roku zasłużony proboszcz Zgaślik obchodził swój jubileusz
50-lecia pracy kapłańskiej. Wiekowy ksiądz już wówczas mocno niedomagał. Nie był w stanie zarządzać parafią, nie widział na lewe oko, miał problemy z krążeniem krwi. Kolejni kapelani (Chrząszcz, potem Loch) byli u jego
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boku kapłanami pomocniczymi862. Proboszcz Zgaślik zmarł w wieku 82 lat
w 1911 roku863.
Nowym proboszczem został ks. Fryderyk Loch, już od 6 lat miejscowy wikary. Urodził się w Sobiszowicach w 1879 roku. Wyświęcony został
w 1905 roku i trafił od razu do Żor. Uroczyste wprowadzenie na urząd nastąpiło po nominacji biskupa Koppa 8 listopada 1911 roku. Doszło wówczas do spotkania proboszcza z przedstawicielami żorskiego magistratu.
Na spotkaniu w obecności burmistrza Alfreda Reicha, rajcy Heringa, członków rady kościelnej – Johanna Sollorza, Floriana Fizi, Aloisa Kentnowskiego, Franza Hensela, Emila Szyszkowitza, Franza Lippe, członków rady miejskiej – Johanna Paula Beigela, E. Figulli, Franza Goriwody i Nikolasa Hilla, przekazano proboszczowi inwentarze majątku kościelnego, archiwum parafii, spis instrumentów muzycznych, spis ksiąg, utensyliów, księgę kasową
i wykaz wszystkich należności, jakie należały się kościołowi katolickiemu
w Żorach864. Do wybuchu wojny wikarym u boku nowego proboszcza był
ks. Leon Pampuch. Ks. Andrzej Kuczka w parafii przebywał jako kolejny komorant865. Natychmiast po objęciu urzędu ks. Loch, popierany przy wyborze przez magistrat, wycofał się ze wszystkich zastrzeżeń swojego poprzednika w sprawie mszy polskich i niemieckich. Był wiernym zwolennikiem Centrum, ale jednocześnie nie ukrywał swoich proniemieckich sympatii.
Życie żorskiego kościoła katolickiego było związane z rokiem liturgicznym.
Rozpoczynało go Boże Narodzenie i okres wielkanocny. Szczególnie uroczyście, jak na całym Górnym Śląsku, wyglądało święto Bożego Ciała. Świątynia ozdobiona była w tym dniu pięknie kwiatami i zielonymi gałązkami. Pieczołowicie pilnowano kolejności w procesji, w której uczestniczyły nie tylko wszystkie katolickie towarzystwa, ale także organizacje społeczno-polityczne. Na początku procesji niesiono krzyż, za nim szły dzieci szkolne, potem
reprezentacja Związku Wojackiego, Landwehry, delegacje cechowe (w przypadku Żor wszystkich nadal działających cechów: szewców, siodlarzy, bednarzy, stolarzy, ślusarzy, kowali, sukienników, krawców, rzeźników, piekarzy),
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Bractwo Kurkowe, członkowie Towarzystwa Czeladników, potem orkiestra
miejska, zrzeszeni w Towarzystwie św. Cecylii, ubrane na biało dziewczęta,
rzucające kwiaty, szarytki, księża z Najświętszym Sakramentem. Za nimi drugą część procesji tworzyli przedstawiciele magistratu i rady miejskiej, mężczyźni, panny i mężatki. Całość nadzorowała miejska straż pożarna866. Procesja ruszała po sumie o godzinie 11.00 z kościoła farnego przy dźwiękach dzwonów.
Obchodzono najpierw rynek, zatrzymując się przy udekorowanych stacjach,
przy których śpiewał chór Towarzystwa św. Cecylii. Potem przechodzono wybranymi głównymi ulicami odchodzącymi od rynku. Okna domów ozdobione były obrazami i figurkami867. Podobnie procesja wyglądała podczas odpustów. Różnica polegała tylko na tym, że odbywał się przy tej okazji doroczny targ, wobec tego do miasta ściągało wielu ludzi z okolicznych miasteczek
i wsi. Jak pisano w miejscowej gazecie, w ten dzień w kościele „wiernych nie
można było zliczyć”. Po południu zaś „na rynku był prawdziwy targowy rwetes”868. Z wielką starannością obchodzono również Dzień Zmarłych, by – jak
pisano w „Sohrauer Stadtblatt” –„światła i kwiaty na grobach budziły naszą
pamięć o zmarłych”869.
Przy kościele parafialnym nadal działały bractwa i stowarzyszenia religijne. Do najbardziej aktywnych należało istniejące od średniowiecza Bractwo
Maryjne, chociaż coraz mniej było jego aktywnych członków. W latach 80.
kasa Bractwa, utrzymującego się z jałmużny, była pusta, toteż jego działalność finansował proboszcz z dochodów parafii870. Kongregacja musiała chyba w drugiej połowie XIX wieku zaprzestać swojej działalności, ponieważ ks.
Loch dopiero przed wybuchem wojny ponownie starał się o jej reaktywację,
na co otrzymał zgodę biskupa Jerzego Koppa w 1912 roku. Kongregacja liczyła wówczas około 100 członkiń871.
Obok bractw religijnych istniały organizacje katolickie. Początkowo spotykały się one w Żorach w pomieszczeniach hotelowych (hotelu „Germania”),
potem w szkole katolickiej (w specjalnej sali przeznaczonej na zebrania – Vereinszimmer), ale po renowacji szkoły w 1914 roku powrócono do spotkań
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w hotelach, tym razem nie tylko w hotelu „Germania”, ale także w hotelu
„Zur Post”. Niekiedy odbywały się także zebrania otwarte wszystkich członków towarzystw katolickich razem, połączone ze zbiórkami charytatywnymi
albo koncertami i zabawami karnawałowymi872. Przewidywano nawet zbudowanie nowego domu spotkań na parceli Lindnera na przedmieściu miasta,
między elektrownią a miejskim szpitalem, przeznaczonego wyłącznie na działalność towarzystw katolickich. Wybuch wojny zniweczył jednak te plany873.
Ważną rolę, oprócz społeczno-politycznej aktywności Towarzystwa Obywatelskiego, odgrywały zawodowe organizacje katolickie – nauczycielska, kupiecka i czeladnicza, odwołujące się do encykliki „Rerum novarum” papieża
Leona XIII, wzywającej katolików do zaangażowania się w życie społeczne.
Do najbardziej aktywnych należał Katolicki Związek Nauczycieli w Żorach
(Katholischer Lehrer-Verein Sohrau). Jego wyjątkowość polegała na tym, że
większość nauczycieli była raczej zwolennikami opcji proniemieckiej, z kolei
w dobie kulturkampfu przyjęło się uważać, że we wschodniej części rejencji
opolskiej duchowni mocno związani są z ludnością polską, a część księży nie
tylko nie kryje swego zaangażowania w obronie języka polskiego, ale wręcz
angażuje się w działalność propolską. Katolicki Związek Nauczycieli w Żorach był reprezentantem interesów niemieckich członków. Z treści statutu
Związku wynikało jednak, że głównym jego celem była nie działalność o charakterze narodowym, ale „wspieranie interesu szkoły i stanu nauczycielskiego”. Związek stanowił więc w środowisku katolików rodzaj korporacji zawodowej. Jego działalność ukierunkowana była przede wszystkim na akcję edukacyjną prowadzoną wśród nauczycieli, obejmującą wykłady z teorii i praktyki pedagogiki oraz różnych dziedzin wiedzy. Wykluczano zaangażowanie
polityczne (Politik ist ausgeschlossen),w zamian proponowano zainteresowanie się muzyką, teatrem i rozwijanie życia towarzyskiego. Członkami Związku
mogli być tylko nauczyciele i nauczycielki. Związek w Żorach należał do organizacji ogólnokrajowej, której organem prasowym była gazeta „Katholische
Schulzeitung für Norddeutschlands”874. Pierwsze zebrania Związku w Żorach
odbywały się już na początku XX wieku, ale pierwsze walne zebranie zorganizowane zostało dopiero w 1907 roku. Jego członkami byli wtedy nauczyciele:
„Sohrauer Stadtblatt”, 21.01.1914, Nr. 6.
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z Żor – Josef Gebauer, Max Gorgon (z Kleszczowa), Wilhelm Kalus (z Baranowic), Franz Kolanowski (sekretarz zarządu), Emil Krems (z Kleszczowa), Wilhelm Langer, Richard Lenart (II sekretarz), Albert Lipinski, Josef Naburtowitz (z Baranowic), Alois Sciuk, Franz Torka, Josef Ullmann (przewodniczący
zarządu), Joachim Wanke, Franz Wieczorek; z Kryr – Richard Bujok; z Osin
– Hans Elsner; z Rogoźnej – Heinrich Gralla, Franz Lamla (II przewodniczący); z Rownia – Wilhelm Heinelt i Stephan Kurtz875.
Katolickie Towarzystwo Kupców, którego patronami byli św. Hiacynt
i św. Józef, założone zostało 3 grudnia 1905 roku. Do jego celów statutowych
należało wspieranie rodziny katolickiej, nauczanie, propagowanie interesów
stanu kupieckiego. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogli być katolicy zajmujący się wytwórczością na obszarze Żor i okolic, członkami nadzwyczajnymi – miejscowi duchowni876. Towarzystwo powstało z inicjatywy:
Johannesa Sollorza (pierwszy przewodniczący), Floriana Fizi, Franza Pillara
(sekretarz), J. Kachela i Aloisa Kentnowskiego877. Pierwsze generalne zgromadzenie odbyło się w 1906 roku. Wybrano wtedy stały zarząd w składzie:
Johannes Sollorz – przewodniczący, Florian Fizia – zastępca przewodniczącego, J. Kachel – skarbnik, Franz Pillar – sekretarz, Franz Kubetzki – drugi
sekretarz. Członkami zarządu byli: Adam Nowak, Alois Kentnowski, Johann
Siekiera i Julius Tyrtania878. Od tej pory zgromadzenia generalne Towarzystwa odbywały się w styczniu każdego roku. Do wybuchu wojny czołowymi
działaczami pozostawali Solorz i Fizia879.
Bogatszą, dziewiętnastowieczną tradycję miało Stowarzyszenie Czeladników. Powstało jako jeden z odłamów tzw. ruchu kolpingowców, założonego
jeszcze przed encykliką „Rerum novarum” przez biskupa Moguncji Kolpinga
w celu tworzenia zawodowych stowarzyszeń mistrzów i czeladników880. W Żorach komitet założycielski zawiązał się z inicjatywy miejscowego księdza Sierli
w 1885 roku, a więc w okresie największej aktywności ks. Müllera, centrowego
APKat., OR, AM Żory, sygn. 136, Der Vorstand Kath. Lehrervereins Sohrau
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posła do Reichstagu z powiatu pszczyńskiego, który był propagatorem ruchu
kolpingowców881. Towarzystwo było aktywne do wybuchu I wojny światowej.
Działało pod patronatem miejscowych proboszczów (zwyczajowo pełnili funkcję prezesów towarzystwa). Już w XX wieku do najbardziej aktywnych członków należeli: Richard Bimler, Paul Hentschel, Franz Hensel, Eduard Opawsky,
Jakub Kachel. Towarzystwo oprócz działalności oświatowej starało się– jak ujmował to proboszcz Loch – łączyć „religię z pracą”882. Dlatego na każdym zebraniu duszpasterze przypominali członkom organizacji o regularnym przyjmowaniu sakramentów i apelowali o aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła katolickiego. Stowarzyszenie zajmowało się przede wszystkim organizacją
życia towarzyskiego, w tym wycieczek, zarówno w najbliższe okolice, gdzie
potem przy muzyce i piwie bawiono się do późnych godzin wieczornych883,
jak i nawet zagranicę (w 1907 roku zorganizowano wyjazd do Wenecji884).
Co roku odbywały się także przygotowywane przez Stowarzyszenie zabawy
karnawałowe885.
Założone w Żorach w 1892 roku katolickie Towarzystwo św. Cecylii
działało jako filia związku diecezjalnego (Zweig-Verein des Diözesen-Cäcilien-Vereins Breslau). Cele statutowe Towarzystwa związane były z popularyzacją muzyki kościelnej i zaznajamianiem z liturgią.
W praktyce oznaczało to działalność w chórze kościelnym. Założycielami Towarzystwa
św. Cecylii w Żorach byli proboszcz Zgaślik
(jako pierwszy prezes honorowy), burmistrz
Nerlich oraz prowadzący od tej pory chór
na co dzień nauczyciel Sciuk (Chorrektor)
i organista Ulmann. W XX wieku na czele
Ogłoszenie o wyjeździe
Towarzystwa stał burmistrz Nerlich, a chór na wycieczkę do Jastrzębia Zdroju
prowadził Torka886.
członków żorskiego Towarzystwa
św. Cecylii
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Budynek kościoła ewangelickiego od strony południowej (1909)

Grupę towarzystw katolickich uzupełniało Towarzystwo im. św. Boromeusza (Boromäus Verein),powstałe najpóźniej, bo w 1907 roku. Założył je
proboszcz Loch. Zajmowało się wypożyczaniem książek za niewielką opłatą. Siedziba biblioteki i towarzystwa znajdowała się w starym budynku szkoły katolickiej887.
W Żorach prężnie działała także –utworzona na początku XIX wieku – gmina ewangelicka, należąca do pszczyńskiego okręgu ewangelickiego,
w którym znajdowało się, według stanu z 1861 roku, 13 parafii: Bytom, Gliwice, Katowice, Wodzisław, Lubliniec, Mikołów, Pszczyna, Żory, Tarnowskie Góry, Golasowice, Piasek, Kotlarnia i Hołdunów888. W 1851 roku żorska
gmina ewangelicka połączyła się z gminą rybnicką po śmierci tamtejszego pastora Wolfa, tworząc jedną wspólną gminę – Sohrau-Rybnik. Na jej czele stał
pastor żorski Rudolf Heinrich, pochodzący z Raciborza. Połączenie trwało
do 1877 roku, kiedy na powrót Rybnik stał się samodzielną gminą, mającą
własnego pastora – Hübnera889.
„Sohrauer Stadtblatt”, 27.02.1907, Nr. 17.
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Friedrich Schwencker, Aus der Anfängen der evangelischen Kirchengemeinde Rybnik
in Oberschlesien, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens” 1932, Bd. 66, s.
205–206.
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W 1853 roku rozpoczęto w Żorach – z datków, pomocy państwa i wpłat
Fundacji im. Gustawa Adolfa (Gustav-Adolf-Stiftung) – budowę ewangelickiego domu modlitwy, plebanii i szkoły na terenie strzelnicy odkupionej od Bractwa Kurkowego. Dnia 22 października poświęcono uroczyście
budynek, mający pełnić od tej pory 3 funkcje: był miejscem do modlitw,
mieszkali w nim pastor i nauczyciel oraz umieszczono tam także izbę lekcyjną. W 1869 roku Friedrich von Lekow, pan na Rudziczce (Riegersdorf ),
i jego żona Paulina podarowali kościołowi ewangelickiemu ważący 66 funtów
dzwon, umocowany nad zakrystią. W latach 1875–1876, kiedy zbudowano wysoką na 70 stóp wieżę kościelną, umieszczono na niej odlane przez ludwisarza W. Geittnera z Wrocławia 2 nowe dzwony. Obok żorskiego kościoła ewangelickiego utworzono także osobny cmentarz. Żorska gmina ewangelicka nie była złożona tylko z Niemców. W latach 60. XIX wieku liczbę ewangelików polskojęzycznych szacowano na 31 osób890. Aż do wybuchu I wojny światowej odbywały się regularnie nabożeństwa w języku polskim. Obok kościoła żorskiego na początku XX wieku powstał reprezentacyjny budynek przeznaczony na działalność towarzystw ewangelickich. Zbudowano go wówczas zgodnie z modnym stylem nordyckim, którym zafascynowany był między innymi cesarz Wilhelm II, budynek, będący rodzajem willi
z norweskimi motywami w konstrukcji drewnianej. Powstał według projektu
profesora Schulze z Naumburga. Budową kierował mistrz budowlany Niepel
z Mikołowa. Prace malarskie wykonał znany żorski malarz Lippe891.
W latach 70. XIX wieku ewangelicką Radę Kościelną tworzyli w Żorach: pastor Rudolf Heinrich (aż do swojej śmierci w 1884 roku), poczmistrz
Wenge, landrat Hans baron von Durant de Sénégas na Baranowicach, inspektor Borcherdt i urzędnik Reitsch892. Po śmierci pastora Heinricha probostwem zarządzał przejściowo pastor Muecke z Golasowic. W 1887 roku
na nowego pastora żorskiego wybrano Emila Missfeldera, pochodzącego ze
Szkotowa koło Nidzicy, absolwenta teologii w Królewcu. Był pomocniczym
pastorem w Trzebieżu koło Szczecina i z racji znajomości języka polskiego
skierowano go do Żor. W nowej radzie gminy ewangelickiej obok pastora
znaleźli się: Hans baron von Durant de Sénégas, a ponadto Jan Kern – mistrz
piekarniczy, Franciszek Stein – krojczy sukiennik, Hoffmann – królewski
890
891
892

HMŻ, s. 253–254.
„Sohrauer Stadtblatt”, 11.09.1907, Nr. 73.
HMŻ, s. 255.
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nadleśniczy z Kłokocina. Gmina liczyła wówczas 550 wiernych893. Po śmierci Duranta na czele rady gminy ewangelickiej w 1907 roku stanął właściciel
dóbr Folwarki Bennecke. Wybrano wówczas także radcę handlowego Hegenscheidta z Zawiści oraz dzierżawcę domeny Tierscha ze Stanowic894.Pastorem
był wtedy Jendersie, który pozostał w Żorach do wybuchu wojny. W tym
czasie liczba ewangelików znacząco spadła. Według danych z ostatniego spisu w 1910 roku notowano ich tylko 308, w tym 88 ewangelików polskich895.
Życie ewangelików żorskich nie nosiło cech szczególnych. Największymi
wydarzeniami w życiu niewielkiej, kilkusetosobowej gminy były święto reformacji i okres wielkopostny, a także wizytacje superintendenta generalnego z Wrocławia. Ostatnia z nich (odbywały się rzadko, raz na kilkadziesiąt
lat) przypadła na rok 1907. Przybrała wówczas charakter święta całego miasta, podobnie jak wizytacje biskupie w Kościele katolickim. Jej przebieg był
dobrym świadectwem bezkonfliktowej koegzystencji niemiecko- i polskojęzycznych wiernych żorskiego kościoła ewangelickiego. Z wizytacją przybył
pastor dr Nottebohm. Wraz z nim do Żor przyjechali prawie wszyscy pastorzy z okolicznych powiatów w towarzystwie urzędników powiatowych. Dotarli rankiem z Pszczyny dwoma samochodami księcia pszczyńskiego, co już
było swego rodzaju sensacją. Zatrzymali się w mieszkaniu żorskiego pastora. Potem na rynku odbyło się powitanie z radą gminną. Już wszyscy razem,
z miejscowymi władzami, w otoczeniu dzieci, przeszli do kościoła udekorowanego zielonymi gałązkami i kwiatami. Po drodze przechodzili pod bramami powitalnymi. Nabożeństwo niemieckie prowadził pastor Jendersie, a chórem kierował miejscowy nauczyciel i kantor Jäkel. Po kazaniu żorskiego pastora i przemówieniach delegata synodu prowincjonalnego Meisnera z Czepielowic oraz superintendenta Nottebohma nabożeństwo zakończyło się dopiero w południe. Po krótkiej rozmowie z przedstawicielami gminy delegacja udała się do Baranowic, do majora Duranta, znanego ze swojej opieki
i wsparcia dla ewangelików w mieście. Po obiedzie w Żorach zaczęło się drugie nabożeństwo, tym razem po polsku. Powtórnie kazanie wygłosili żorski
pastor i superintendent Nottebohm. Wieczorem goście samochodami wrócili do Pszczyny896.
893
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Ibidem, s. 256.
„Sohrauer Stadtblatt”, 13.11.1907, Nr. 91.
Bogdan Cimała, Jan Delowicz, Paweł Porwoł, Żory, zarys dziejów…, s.132,134.
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W Żorach działało ewangelickie Towarzystwo Mężczyzn i Chłopców (Der
evangelische Männer und Jünglingsverein). Wspierało działania zmierzające do
podniesienia religijności swoich członków
(spotkania ewangelizacyjne) oraz organizowało życie towarzyskie w parafii, między innymi urządzając wycieczki i zabawy
karnawałowe897.
W Żorach obecni byli Żydzi, a wraz
z nimi ich religia – judaizm. Liczba żor- Ogłoszenie o wyjeździe na wycieczskich Żydów osiągnęła swoje apogeum kę do Jastrzębia żorskiej grupy ewanw połowie XIX wieku, najwyższy stan – gelickiego Towarzystwa Mężczyzn i
Chłopców
542 członków gminy, czyli wówczas około 13,5% ogółu ludności miasta – w 1846 roku898. W 1844 roku notowano ich 512, w 1845 roku – 517, w 1846 roku – 542, w 1847 roku – 530899.
Byli skoncentrowani w mieście, tylko pojedynczy osiedlili się w okolicznych
wsiach i w dobrach rycerskich; w 1850 roku 6 Żydów mieszkało w Baranowicach, 3 – w Kleszczowie, 4 – w Rowniu900. Od lat 50. XIX wieku wskutek
ruchów migracyjnych i konwersji na ewangelicyzm, głównie zaś od lat 70.
z powodu wyjazdów w głąb Rzeszy Niemieckiej liczba Żydów żorskich zaczęła spadać. Pod koniec stulecia było ich już tylko około 200, a przed wybuchem I wojny światowej –niespełna 100 osób (tabela 26.).
Tabela 26. Liczba członków gminy żydowskiej w latach 1784–1910
Rok

Liczba członków

1784

121

1797

152

1810

116

APKat., OR, AM Żory, sygn. 132, Die Polizei-Verwaltung Sohrau, Sohrau 17.
Juni 1911.
898
Jan Delowicz, Społeczność żydowska…, s. 482.
899
APKat., OR, AM Żory, sygn. 81, Designation über die in der Stadt Sohrau
O/S vorhandener Juden und den Schulbesuch der jüdischen Kinder Anno 1844.
900
Ibidem.
897
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1817

202

1821

256

1828

340

1831

290

1836

364

1841

430

1846

542

1848

485

1853

418

1856

471

1861

475

1864

442

1866

449

1867

414

1880

374

1895

184

1910

89

Źródło: HMŻ, s. 260; APKat., OR, SP Rybnik, sygn.11, Haupt-Resultat der
Volkszählung am 1-ten December 1880 im Kreise Rybnik, k. 141–152; AM Żory,
sygn.22, Nach der Volkszählung vom 2. Dezember 1895 vertheilt sich die Wohnbevölkerung Stadt Sohrau hinsichtlich ihres Religionsbekenntnisses wie folgt…, k. 58.

Gmina żydowska przeżywała rozkwit w połowie XIX wieku. W 1855 roku
liczyła 61 żydowskich małżeństw, 118 mężczyzn i 166 kobiet, mających potomstwo złożone z 83 chłopców i 104 dziewczynek. Skład społeczny tej grupy pozostawał stabilny. Byli to głównie kupcy i rzemieślnicy, chociaż nie brakowało również ludzi biednych (w tym samym roku 1855 szacowano ich liczbę na 35).
Od początku lat 50. XIX wieku istniał rybnicki Związek Synagogalny (jeden
z 38 związków synagogalnych w rejencji), obejmujący swoim zasięgiem Rybnik, Wodzisław i Żory. W 1854 roku przeprowadzono w nim wybory. W skład
zarządu wchodzili wówczas: restaurator Salomon Hamburger, Adolf Borinski,
Maurycy Kaczyński, Aron Sachs – kupcy901. Bogaci Żydzi często robili wówczas

901

HMŻ, s. 258–259.
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karierę we władzach komunalnych Żor. W latach 60. i 70. stanowili nawet 1/3
radnych. Szczególnym szacunkiem cieszyli się wówczas ławnik miejski Maurycy Kaczyński (Moritz Katschinsky), którego zastąpił potem najpierw Moritz Adler, a później jego syn Simon Adler, a także lekarze: dr Boss, dr Pinkus
Wachsmann, dr Samuel Karfunkel, oraz ławnik i właściciel fabryki Josef Panofsky. Ten ostatni otrzymał nawet w momencie przenoszenia się do Wrocławia
tytuł honorowego obywatela Żor902.
Na czele gminy żydowskiej –według zatwierdzonego przez władze rejencyjne statutu – stało tzw. Kolegium Reprezentantów (Repräsentanten-Collegium
der Synagogen-Gemeinde), wybierane pod kontrolą władz rejencyjnych przez
wszystkich uprawnionych członków gminy903. Wybory do Związku Synagogalnego nadzorował zawsze burmistrz na zlecenie landrata rybnickiego. Wybory odbywały się – jak w przypadku wyborów gminnych – na 6 lat. Głosowali ojcowie rodzin. Zazwyczaj spore problemy łączyły się ze zgromadzeniem odpowiedniej, zgodnej z procedurą liczby wyborców. W 1896 roku w ten sposób wybrano jako reprezentantów żydowskiej gminy: kupca Simona Adlera
(ponieważ odmówił przyjęcia stanowiska, po dodatkowych wyborach w lutym
1897 roku zastąpił go kupiec Marcus Lachmann), spedytora Josepha Badriana,
kupca Hermann Leschzinera (Leschczinera), kupca Davida Schleiera. Zastępcami reprezentantów wybrani zostali: dr Simon Blumenreich, właściciel huty
Louis Panofski, a w dodatkowych wyborach na reprezentantów zastępujących
osoby, których kadencja mijała w 1899 roku, wybrano jeszcze: kupca Arona
Cohna i dysponenta Georga Bettsacka904. W spisie wyborców posiadających
czynne prawo wyborcze znaleźli się wówczas: kupiec Simon Adler, kupiec Max
Borinski, kupiec David Brauer, spedytor Josef Badrian, kupiec Isidor Berger, dr
Simon Blumenreich, dysponent Georg Bettsack, kupiec Albert Cohn, kupiec
Aron Cohn, kancelista Isidor Frennela, kupiec Salo Halm, kupiec H. Hamburger, sekretarz Arnold Holländer, kupiec Julius Kramer, właściciel huty Albert
Katschinski, kupiec Hermann Leschziner, kupiec Marcus Lachmann, właściciel huty Louis Panofsky, kupiec Moritz Prager, kupiec David Schleier, właściciel hotelu Salo Zweig, karczmarz Sigfried Toczek i kupiec Max Goldstein905.

Immanuel Deutsch, Kronika synagogi…, s. 8.
APKat., OR, AM Żory, sygn. 73, Abschrift. Vom Gemeindevorstand [1909].
904
APKat., OR, AM Żory, sygn. 73, Der Wahlkommissar Neulich, Sohrau 4.
Dezember 1896; Der Wahlkommissar Neulich, Sohrau 23. Dezember 1896.
905
APKat., OR, AM Żory, sygn. 73, RP, Oppeln 10. Jan. 1897.
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Po wyborach w 1902 roku skład reprezentacji gminnej uległ zmianie.
W składzie kolegium znaleźli się wtedy: Simon Adler, Aron Cohn, Georg Bettsack, Louis Panofsky, Josef Badrian, Hermann Leschziner, David Schleier, Leo
Baender, a zastępcami zostali: Blumenreich, Hermann Linzer, Max Pinczower,
dr Thilo906. Zmienił się również, a właściwie ograniczył, krąg wyborców, którymi byli wówczas: Simon Adler, Joseph Badrian, Isidor Baer, Dr. Simon Blumenreich, Max Borinski, David Brauer, Moritz Cohn, Hugo Kunz, Hermann
Leschziner, Hermann Linzer, Arnold Holländer, Kurt Panofski, David Schleier, dr Carl Thiele, Salo Zweig, Max Zweig, a ponadto z innych gmin: Ignatz
Berger (Golasowice), Josef Guttmann (Bzie), Wilhelm Löbinger (Bzie), Salo
Schutz (Pielgrzymowice)907.
W zarządzie gminnym najważniejszą rolę odgrywał ścisły, trzyosobowy zarząd (jego członkowie mieli formalnie stanowisko zarządcy – Vorsteher) Związku Synagogalnego. Zarządcy (oczywiście, nie mogły nimi być kobiety, które
nie miały praw wyborczych) musieli mieszkać w mieście co najmniej od 3 lat.
Funkcji tej nie mogli w tym samym zarządzie pełnić jednocześnie ojciec i syn.
Zarząd reprezentował gminę, w myśl statutu – szczególnie „w sprawach prawnych z władzami miejskimi, państwowymi i innymi związkami synagogalnymi”. Wprowadzał w życie zarządzenia Kolegium Reprezentantów. Tylko przez
zarząd można było przekazywać skargi lub wnioski do instytucji samorządowych i państwowych. Zarządcy dysponowali ponadto majątkiem gminy żydowskiej i nadzorowali jej kasę908.
Skład kolejnych zarządów żorskiej gminy żydowskiej w latach 1897–1914
prezentuje tabela 27.
Tabela 27. Zarządy Związku Synagogalnego w Żorach 1897–1914
Rok rozpoczęcia
urzędowania

Skład

1897

Albert Cohn, Salo Zweig, Markus Lachmann

1900

Markus Lachmann, Salo Zweig, Max Borinski

1903

Aron Cohn, Salo Zweig, Max Borinski,

1906

Aron Cohn, Salo Zweig, Dr. Simon Blumenreich

APKat., OR, AM Żory, sygn. 73, RP, Oppeln 23. Dez. 1902.
APKat., OR, AM Żory, sygn. 73, Liste stimmberechtigter Mitglieder der Synagogen-Gemeinde Sohrau [1909].
908
APKat., OR, AM Żory, sygn. 73, Abschrift. Gemeindevorstand [1909].
906
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1909

Aron Cohn, Simon Blumenreich, Salo Zweig

1912

Blumenreich, D. Brauer, Hermann Leschcziner

Źródło: APKat., OR, AM Żory, sygn. 73.

Na okres świetności żorskiej gminy wyznaniowej przypada także moment rozbudowy miejscowej synagogi. Najpierw w 1855 roku dobudowano
do niej galerię dla kobiet909, a w 1862 roku odnowiono całe wnętrze. Kilkanaście lat później, w 1879 roku, powstał cmentarz żydowski910.
Rabinem gminy żorskiej był Dawid Deutsch, który przybył do Żor w 1846
roku z Mysłowic. Pozostał na czele gminy do 1873 roku. Znany był ze swojej
działalności naukowej jako świetny znawca Talmudu. Jego następcą został Immanuel Deutsch, młodszy syn Dawida Deutscha, urodzony w Żorach. Z żorską gminą związany był do 1898 roku, uzyskując tytuł honorowego obywatela miasta Żory911.
Przy żorskiej gminie żydowskiej istniały także tradycyjne bractwa i stowarzyszenia. Jako pierwsze powstało bractwo pogrzebowe Chewra-Kadischa,
które nieformalnie zaczęło działać w 1814 roku (statut organizacji zatwierdził
rabin Deutsch w 1875 roku), kiedy najstarszy w ówczesnej gminie Ahron Josef (Wolff?) nabył parcelę z przeznaczeniem na chowanie zwłok (do tej pory
zmarłych przewożono do Mikołowa). W 1837 roku przy cmentarzu wzniesiono mały domek modlitwy, który następnie – staraniem gminy i rabina Deutscha – powiększono wraz z cmentarzem. Przed miejscem pochówku usytuowano budynek z salą na 600 osób, w którym przygotowywano zwłoki i gdzie
odbywała się ceremonia pogrzebowa. W połowie XIX wieku na czele Związku
Pogrzebowego stali: Abraham Dawid Knopf i Joseph Stern. W Żorach działały także żydowski Związek Pielęgnowania Chorych (od 1843 roku połączony
ze Związkiem Pogrzebowym) oraz żydowski Związek Kobiet (Krankenpflegeund Frauen-Verein),notowany po raz pierwszy w 1843 roku, niosący pomoc
biednym rodzinom. Związek Kobiet z okazji świąt żydowskich, regularnie,
zwłaszcza z okazji święta Purim, organizował dla biednych dzieci i ich rodziców świąteczne imprezy. W miejscowych salach, zazwyczaj u Brauera, przygotowywano przedstawienia teatralne, śpiewy i tańce. W 1907 roku członkinie
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Związku najpierw odegrały edukacyjną scenkę baśniową „Nierozważne pragnienia” (Unüberlegte Wünsche), a potem baletową scenkę „Wesoły małżonek” (Der lustige Ehemann). Przyjęcie zakończyło się wspólnymi tańcami912.
Najbardziej aktywną członkinią Związku Kobiet była Bertha Centawer913.

Społeczeństwo masowe
– życie codzienne mieszkańców Żor
na przełomie XIX/XX wieku
Nowe środki komunikacji społecznej
Przełom XIX i XX wieku był momentem kluczowym dla ukształtowania się
nowoczesnych społeczeństw. Szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej,
w tym na Górnym Śląsku, swoboda przemieszczania się i wymuszona industrializacją mobilność społeczna spowodowały konieczność rozwoju nowych
form komunikowania się. Ten proces można zaobserwować także w Żorach.
Do lat 40. XIX wieku w mieście tym istniała tylko poczta konna i powozowa, zapewniająca łączność z dalszymi miejscowościami. O wadze rozbudowy linii komunikacyjnych pisano już w pierwszej połowie XIX wieku, narzekając że prawdziwe drogi handlowe są właściwie tylko na lewym brzegu
Odry. To jednak zadecydowało o dużym znaczeniu handlowym i komunikacyjnym Żor: „Po 1800 roku Górny Śląsk na lewym brzegu Odry ma właściwie tylko dwie drogi pocztowe, od Wrocławia przez Oławę, Grodków, Nysę,
Prudnik, Głubczyce i Racibórz, a stąd na południowy wschód Górnego Śląska przez Rybnik, Żory do Pszczyny, i drugą na prawym brzegu Odry, od Oławy przez Brzeg, Opole, Strzelce Opolskie, Toszek, Tarnowskie Góry do Siewierza, w kierunku na Sławków i dalej do Krakowa”914. W latach 20. i 30.
„Sohrauer Stadtblatt”, 27.02.1907, Nr. 17; 9.03.1907, Nr. 20.
Ibidem, s. 14–16.
914
Volker Husberg, Vom Nutzen und Vergnügen der Kunststrassen, [in:] „Daβ preuβische
England…”. Berichte über die industriellen und sozialen Zustände in Oberschlesien zwischen 1780
und 1876, hrsg. von Hanswalter Dobblemann, Volker Husberg, Wolfhard Weber,
Wiesbaden 1993, s. 171.
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XIX wieku przystąpiono do energicznych prac mających na celu zmianę tej sytuacji. Dążono do zagęszczenia sieci utwardzonych dróg na Górnym Śląsku.
Przede wszystkim zmodernizowano liczący 520 kilometrów stary trakt z Krakowa przez Opole i Wrocław do Berlina wraz z odchodzącymi od niego drogami bocznymi915. Żory włączano w ten sposób do sieci dróg kołowych i kolejowych, które powstawały w całej rejencji. W 1850 roku w Żorach rozpoczęto
rozbudowę dróg do Pszczyny i Rybnika. W 1856 roku wybudowano 2,5-milową szosę z Żor przez Palowice do granicy prusko-austriackiej w Rychwułdzie w powiecie cieszyńskim. Ostatecznie w latach 1851–1867 na tej osi północ–południe powstała droga z Rybnika przez rynek w Żorach do Strumienia916. Była to droga państwowa, zbudowana dużym nakładem sił, posiadająca wyprowadzone od niej drogi boczne i zjazdy. Jej wytyczenie pomogło rozwinąć komunikację miasta z innymi miejscowościami na południu powiatu.
W ślad za tym doszło do zintensyfikowania handlu jarmarcznego. Nie zrealizowano natomiast – mimo rozpoczęcia rozmów na ten temat – uruchomienia
na początku XX wieku elektrycznej kolejki szynowej, rodzaju szybkiego tramwaju z Rybnika do Żor. Zainteresowana udziałem w tym projekcie była firma
Mitteldeutsche Eisenbahnbau- und Betriebsgesellschaft z Lipska917.Ostatecznie nacisk położono na rozbudowę regularnych linii kolejowych.
Powstanie linii kolejowych na Górnym Śląsku wynikało nie tylko z dążenia do modernizacji, ale również z potrzeb wojskowych oraz potrzeb poczty. Decydujące było oddanie w 1846 roku kolejnego odcinka kolei górnośląskiej z Kędzierzyna do Mysłowic. W ten sposób uzyskano bezpośrednie połączenie kolejowe Górnego Śląska z Wrocławiem. Od tej pory worki z przesyłkami pocztowymi dostarczano z Żor do Gliwic, skąd jeździły codziennie
dwa pociągi osobowe z wagonami pocztowymi918. Sytuacja dla żorzan stała się prostsza, kiedy zbudowano linię kolejową przez Żory, łączącą miasto
z Wirkiem i Orzeszem (Orzesze miało połączenie z Katowicami przez Mikołów już od 1856 roku; w ten sposób Żory uzyskiwały połączenie z główną magistralą Wrocław–Katowice). Animatorami tego przedsięwzięcia byli
miejscowi deputowani do pruskiego Sejmu Krajowego: Ferynand baron von
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Józef Krysztafkiewicz, Zabytkowe cechy urbanistyczne, [w:] „Informator Miłośników Regionu Żorskiego”, t. 4, Żory 1970, s. 24–25.
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Dworzec kolejowy w Żorach (1921)

Reitzenstein z Pawłowic i Hans baron Durand de Senégas z Baranowic, za co
dostali specjalne podziękowanie rady miejskiej. Dnia 2 lipca 1884 roku, wraz
z wprowadzeniem na urząd nowego burmistrza Nerlicha, nastąpiło również
otwarcie linii kolejowej „po południu o godz. 5.00, [kiedy – R.K.] odbył się
pierwszy próbny przejazd kolei żelaznej. Na dworcu wjazd pociągu powitano występem kapeli miejskiej i chóru. W sali ekspedycyjnej odbyło się uroczyste zebranie przy suto zastawionych stołach, a także przy muzyce i śpiewie”919. W 1888 roku połączono Żory linią kolejową przez Przyszowice również z Gliwicami920.
Później, w 1907 roku, pruski Sejm Krajowy podjął decyzję o sfinansowaniu kolejnej, bardzo ważnej dla Żor linii kolejowej, przedłużającej już
istniejącą linię z Gliwic do Jastrzębia. Przeznaczono na ten cel z budżetu
państwa pruskiego 3 mln marek. Za takim rozwiązaniem lobbowali posłowie do parlamentu pruskiego, przede wszystkim ci reprezentujący Centrum
i niemieckie partie nacjonalistyczne. Swoje postulaty uzasadniali koniecznością połączeń Poznania i Śląska z resztą kraju. Miało to wzmocnić interesy
niemieckie we wschodniej części rejencji opolskiej. Jak stwierdzano w czasie
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debaty: „W ten sposób można oczekiwać naprawdę dalszego prawdziwego
wsparcia niemczyzny w tych prowincjach”. W istocie jednak dla Żor i okolicznych miejscowości, które połączone były w większości nieutwardzonymi
szosami, nowe połączenie kolejowe stanowiło rzeczywistą szansę na rozwój
gospodarczy, a także na zwiększenie mobilności społecznej. Cała linia miała
liczyć 21 kilometrów921. Po podjęciu decyzji o budowie i po przeprowadzeniu
w 1907 roku pierwszych prac geodezyjnych922 w pierwszej kolejności uzyskano połączenie z Wodzisławiem przez Pawłowice i Jastrzębie (w 1910 roku).
Otwarcie całej linii nastąpiło w przededniu wybuchu wojny, w 1913 roku923.
Ponieważ Wodzisław już od 1884 roku posiadał połączenie ze stacją graniczną do Austrii, w Chałupkach, Żory w ten sposób uzyskały połączenie kolejowe –zarówno na osi północ–południe, jak i na osi wschód–zachód – z całą
ówczesną Europą.
Żorski XIX-wieczny dworzec uległ gruntownej modernizacji i przebudowie w latach 1906–1907. Zmieniono wówczas jego klasyfikację z dworca III klasy na dworzec II klasy924. Plany dalszej rozbudowy (budowa nowej poczekalni dla pasażerów 4. klasy, nowa kładka umożliwiająca przejście
na peron i upiększenie wnętrza dworca) zostały zarzucone ze względu na wybuch wojny925. W XX wieku budynek dworcowy nabrał mimo to charakteru reprezentacyjnego. Odbywały się w nim – z udziałem urzędników kolejowych – uroczystości państwowe, którym przewodniczył miejscowy zawiadowca (Bahnmeister). Przed I wojną światową stanowisko to zajmował zawiadowca Berger, a jego zastępcą był Kayser926.
Prawdziwym oknem na świat stały się połączenia telegraficzne istniejące
już od XIX wieku oraz nowe, telefoniczne. W 1907 roku można było już rozmawiać telefonicznie z zagranicą. Umożliwiono wtedy bezpośrednią łączność
telefoniczną z austriacką Galicją i Śląskiem (cena rozmowy wynosiła 1 markę za 1 minutę rozmowy)927, a później w tym samym roku również z Wiedniem928. Dopiero jednak stworzenie w lutym 1914 roku drugiej niezależnej
921
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linii telefonicznej łączącej Żory z Rybnikiem umożliwiło łączność przez Berlin z każdym zakątkiem świata, gdzie docierała ówczesna telekomunikacja929.
W tym okresie chęć wyjazdów, zwiedzania innych krajów była pobudzana
zarówno nowymi możliwościami komunikacyjnymi, jak i rozwojem oświaty
oraz dzięki książkom i prasie. W Żorach bardzo popularne stały się spotkania
organizowane przez różne towarzystwa mające na celu popularyzację wiedzy
o świecie, czemu sprzyjało też zaangażowanie w politykę kolonialną II Cesarstwa Niemieckiego. Mieszkańcy Żor, jeżeli przebywali na dłużej na innych
kontynentach, dzielili się często swoimi wrażeniami z podróży. Frekwencja
na takich spotkaniach była bardzo duża, szczególnie wśród młodych ludzi.
Na zebraniu czeladników w 1908 roku, opowiadanie seniora towarzystwa
kolpingowców Gallusa o jego pobycie w Chinach (w niemieckim protektoracie Kiaotschu) wywołało ożywienie wśród młodych członków. Padały liczne
pytania z ich strony, co potwierdza tę narastającą ciekawość świata930. Równie
duże znaczenie dla poznawania różnych zakątków Europy i świata miały prowadzone przez Niemcy wojny – zarówno te w Europie, jak i te w koloniach.
Szczegółowo pisano o nich w artykułach prasowych. Informowano zresztą
nie tylko o działaniach wojennych, ale również prezentowano obyczaje, kulturę i zabytki egzotycznych dla żorzan miejsc.
Ważną rolę w komunikacji społecznej zaczęły pełnić media, w tym okresie prawie wyłącznie prasa. Do Żor docierała prasa polska, głównie katolicka,
a także czytano tu prasę niemiecką – oprócz lokalnej gazety „Sohrauer Stadtblatt”, również powiatowe gazety: „Rybniker Kreisblatt”, „Generalanzeiger
für Schlesien und Posen” i „Rybniker Zeitung” oraz liberalną „Kattowitzer
Zeitung”, wyrastającą na główną gazetę okręgu przemysłowego, lub „Schlesische Zeitung”, śląski organ Centrum, wydawany we Wrocławiu. Pojawienie
się tych tytułów prasowych zmieniało nawet obyczaje. W 1882 roku żorski
burmistrz Majorke zaproponował rezygnację z bicia w dzwony kościelne przy
ważnych ogłoszeniach, chcąc je zamieszczać tylko w prasie. Było na to jednak jeszcze chyba za wcześnie – idąc za głosem tradycji, radni odrzucili wniosek burmistrza931. Jego następcy, Nerlich i Reiche, już regularnie zamieszczali w gazecie wydawane przez siebie zarządzenia, a także ogłoszenia landrata
i prezydenta prowincji, rezygnując z ich publicznego odczytywania na rynku.
929
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Nowym zjawiskiem było także upowszechnianie czytelnictwa książek, co
wiązało się z powszechnością oświaty, a w Żorach dużą wagę przywiązywano do
edukacji. Na początku XX wieku istniały tu 4 duże biblioteki: szkolna, fundacji Kalusa (Kalus-Stiftung), Towarzystwa św. Boromeusza (liczyła 80 tomów)
i Katolickiego Towarzystwa Czeladników (jej zbiory zawierały około 200 tomów i czasopisma za około 150 marek). W połowie XIX wieku pierwszą księgarnię w Żorach założył prawdopodobnie dr Aron Karfunkel, a potem przejął
ją Joseph Fränkel932. Dostępność książek i prasy umożliwiała żorzanom poznawanie najnowszych wydarzeń ze świata nauki, polityki i kultury.

Spędzanie czasu wolnego
Mieszkańcy Żor czas wolny spędzali w różny sposób. Sporą rolę nadal odgrywało uczestnictwo w życiu religijnym własnych wspólnot parafialnych. Jednak coraz częściej czas wolny od pracy zaczęły wypełniać nowe formy życia towarzyskiego, z czym łączyło się zaangażowanie we wspólne imprezy środowiskowe. Rozliczne związki i towarzystwa, oprócz działalności statutowej, stale
organizowały zabawy, spotkania, przedstawienia, wycieczki, w których żorzanie
chętnie uczestniczyli. Do tradycji należały cykle zabaw karnawałowych organizowanych w kolejne soboty i niedziele przez poszczególne towarzystwa, prześcigające się w pomysłowości
swojej oferty. W 1914 roku,
w ostatnim karnawale przed
wybuchem wojny, w restauracji Brauera odbył się najpierw bal maskowy zorganizowany przez Towarzystwo
Cyklistów, a potem kolejno
trwały bale i maskarady organizowane przez: Związek
Czeladników, Zjednoczenie
na Rzecz Gier i Zabaw, Towarzystwo Śpiewacze „Eintracht”, Związek Wojacki, Zaproszenie na coroczne letnie święto żorskiego
Związku Wojackiego
Towarzystwo Gimnastycz932
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326   |

ne, Straż Pożarną, Męskie Towarzystwo Śpiewacze, Związek Chłopski, Ewangelickie Towarzystwo Mężczyzn i Chłopców933.
Od takiej aktywności nie stroniły organizacje o charakterze politycznym
i konfesyjnym. Według zestawienia wykonanego na potrzeby policji przed
wybuchem I wojny światowej w Żorach było dużo takich towarzystw, chociaż
statutowo tylko niemieckich, ponieważ – jak w ówczesnych sprawozdaniach
stwierdzano krótko – „polskie organizacje w mieście nie są obecne”. Aktywnością wyróżniały się: Bractwo Kurkowe (Schützengilde), Towarzystwo Cyklistów (Radfahrer Verein), Muzyczne Zjednoczenie „Eintracht” (Musikalische Vereinigung „Eintracht”), Męskie Towarzystwo Śpiewacze (Männer-Gesang Verein) oraz Towarzystwo Gimnastyczne (Turnverein)934.
Najstarszą i najbardziej znaną organizacją w Żorach było Bractwo Kurkowe, założone jeszcze w XVIII wieku. Zostało ono szczegółowo opisane przez
Weltzla935. Warto tu może wspomnieć o wydarzeniu, które już w opracowaniu żorskiego dziejopisa nie mogło się znaleźć. W 1907 roku odbyły się wielkie uroczystości Bractwa związane z oddaniem do użytku budynku nowej
strzelnicy. Przy tej okazji w miejscowej gazecie ukazał się cykl artykułów zarówno przybliżających dzieje organizacji, jak i opisujących nową strzelnicę,
która od tej pory stała się dla żorzan ulubionym miejscem wycieczek. Jak pisano w „Sohrauer Stadtblatt”, żorskie Bractwo Kurkowe na pewno działało
wcześniej niż od uznanego za rok założycielski 1723 roku, kiedy wspomina
się po raz pierwszy o królewskim strzelaniu. Formalnie Towarzystwo Strzeleckie (Schützen-Verein) ukonstytuowało się 27 czerwca 1776 roku pod nazwą
Gildia Strzelecka (Schützengilde). Pierwsza strzelnica została wybudowana
na miejskich obwałowaniach, a strzelanie w niej rozpoczynało się „dwie niedziele” przed św. Jakubem i trwało 3 dni. Byli do niego zobowiązani wszyscy
obywatele (Bürger), a młodsi trzymali straż, za co na końcu obdarowywano
ich piwem. Podczas tradycyjnego przemarszu przez miasto najpierw niesiono
olbrzymią tarczę, zasłaniającą aż 6 mężczyzn, potem dwaj rajcowie prowadzili króla kurkowego, poprzedzani sztandarem Gildii i tamburynistą, dalej maszerowały dwa oddziały ze swoimi porucznikami. Jeżeli ktoś nie chciał strzelać, to oddawał to prawo innemu. Podczas całych ćwiczeń obowiązywała woj„Sohrauer Stadtblatt”, 7.01.1914, Nr. 1.
APKat., OR, AM Żory, sygn. 132, Die Polizei-Verwaltung Sohrau, Sohrau 17.
Juni 1911.
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Nowa strzelnica żorskiego Bractwa Kurkowego (1913)

skowa dyscyplina. Kierowano się zasadą: „Kto się przed albo podczas strzelania upije, zostanie na 14 godzin zatrzymany w areszcie, a kto ucieknie, zapłaci 2 srebrne grosze odszkodowania”. W 1787 roku zaprzestano tego strzelania, a strzelnicy nie używano. W 1800 roku zaczęto od nowa ćwiczenia strzeleckie. Wówczas miasto podarowało drewno na zbudowanie nowej strzelnicy. Kiedy jednak strzelnica spłonęła w wielkim pożarze 1807 roku, to wprawdzie ją odtworzono na prywatnej parceli, ale pobierano od tej pory opłaty
za strzelanie. Mimo to ćwiczono nadal. Stworzono wówczas dwie kompanie,
z których później powstał oddział gwardii obywatelskiej. Po zakończeniu wojen napoleońskich rozporządzeniem królewskim z 1817 roku żorski król kurkowy dostawał premię 4 talarów. W 1824 roku Bractwo musiało jednak zrezygnować ze strzelnicy. Ćwiczono od tej pory tylko na wolnym polu, do czasu ponownego wynajęcia strzelnicy, tym razem na przedmieściu. Strzelcy nosili wtedy pochodzące jeszcze z XVIII wieku fantazyjne stroje: zielone fraki
z żółtymi wyłogami i kołnierzami, dużymi lśniącymi guzikami, mieli trójgraniaste kapelusze z białymi pióropuszami. Ich strój dopełniały odznaka straży oraz przyczepiona kokarda w barwach narodowych. Szable nosili zawieszone na czarnym pasie umieszczonym na plecach. W 1846 roku zbudowano nową strzelnicę miejską na wydzierżawionej parceli przy drodze do Woszczyc, następnie przebudowaną w 1854 roku. Król Fryderyk Wilhelm IV dał
wówczas ponownie Bractwu prawa korporacyjne. Ta strzelnica pozostała już
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do XX wieku. Było to jedno z ulubionych miejsc spotkań. W dniach 3–4 lipca 1881 roku odbył się nawet w Żorach górnośląski zjazd wszystkich bractw
(Schützenbundfest).
W XX wieku strzelnica ponownie uległa zniszczeniu. Dlatego kupiono
od wdowy Tyrtania parcelę mieszczącą się przy drodze do Dembiny. Zbudowano tam całkowicie nową strzelnicę. Zaprojektował ją architekt Eras.
Prace murarskie wykonała firma J. Gregeratzkiego, a malarskie – Franz Lipp.
Za halą usytuowano kolumnadę. Po jej lewej i prawej stronie wzniesiono toalety i magazyny na broń. Sama obwałowana strzelnica została zaprojektowana niżej, żeby zawody mogła obserwować publiczność zgromadzona w hali.
Środkowa część hali o powierzchni 110 metrów kwadratowych została przygotowana również do imprez towarzyskich. Była zadaszona i miała podłogę
z desek. Dla członków Bractwa były również bufet, kuchnia i duża piwnica.
Naprzeciwko hali umieszczono pawilon muzyczny i kort tenisowy. Do hali
doprowadzono światło elektryczne i telefon, a nawet zamontowano połączenie telefoniczne pomiędzy stanowiskami strzeleckimi i osobami obsługującymi tarcze. Głównym promotorem tej nowoczesnej inwestycji był ówczesny
przewodniczący Bractwa, właściciel cegielni Richard Dudek. Otwarcie strzelnicy miało bardzo uroczysty charakter. Wzięła w nim udział specjalnie zaproszona orkiestra wojskowa z Raciborza. Przyjechały bractwa z wszystkich okolicznych miejscowości. Swoje pokazy zaprezentowały muzyczne i sportowe
towarzystwa z Żor936. Jak pisano w „Sohrauer Stadtblatt”, miasto „tonęło we
flagach”. Wczesnym pociągiem przybyły delegacje bractw z Mikołowa, Rybnika i Pszczyny, a także kapela wojskowa z Raciborza. Uroczystości prowadzili: król kurkowy – kupiec Franz Dudek, marszałek – rzeźnik E. Figulla, drugi
marszałek – właściciel cegielni Richard Dudek. Z rynku od hotelu „Zur Post”
wszyscy wyruszyli w kierunku strzelnicy: kapela, goście honorowi, towarzystwa żorskie i na końcu żorskie Bractwo Kurkowe. Od rynku do ul. Kolejowej rzucano na nich kwiaty. Kiedy pochód doszedł do strzelnicy, przywitało
ich śpiewem Męskie Towarzystwo pod kierunkiem kierownika chóru Sciuka
II. Zaintonowano pieśń chóralną Kremsera: „W niemieckim umyśle i sercu
jesteśmy jedni” (Im deutschen Geist und Herzen sind wir eins). Przemówienie wygłosił burmistrz Nerlich, który Richardowi Dudkowi wręczył od władz
miasta okolicznościowy medal. Podkreślał w swoim wystąpieniu, że Bractwo
istnieje już od XVIII wieku. Na koniec trzykrotnie wzniósł okrzyk na cześć
936
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cesarza. Potem w imieniu Górnośląskiego Związku Strzeleckiego z Bytomia
przemawiał Lambka. Gratulował żorzanom tak pięknej strzelnicy. W tym
czasie na pięciu stanowiskach prowadzono zawody strzeleckie. Dzień zakończyła, trwająca do północy, zabawa ludowa. Następnego dnia odbyło się ponowne strzelanie, tym razem mające na celu wybór nowego króla kurkowego,
którym został Lipp, a dwoma marszałkami: Edward Oppawsky i Figulla937.
Bardzo aktywne było istniejące już od drugiej połowy XIX wieku niemieckie Męskie Towarzystwo Śpiewacze (Männergesangverein). Statut Towarzystwa przyjęto w 1900 roku. Celem organizacji miało być wspieranie „4-głosowego śpiewu mężczyzn”. Członkami założycielami byli: Kaluza, Haering,
Hamsel, R. Dudeck, Kern, Smieschek i Oppawsky938. Towarzystwo uświetniało swoimi występami każdą miejską uroczystość. Corocznie w restauracji
Brauera organizowało zabawy karnawałowe. W XX wieku jego długoletnim
prezesem był żorski weterynarz Haering, kierownikiem chóru – nauczyciel
Sciuk, a organizatorem zabaw – nauczyciel Grzesik z Rogoźnej939. Chór był
znany nie tylko w Żorach. Należał do śląskiej organizacji jednoczącej chóry
niemieckie (Schlesischer Sängerbund, Gau Gleiwitz), uczestniczył regularnie
w zjazdach chórów śląskich (Deutsches Sängerbundesfest). W 1913 roku gościł nawet wszystkie śląskie chóry w Żorach na tym święcie. Hasłem Towarzystwa było zawołanie: „Wierność naszym sercem, Wolność naszym hasłem,
Niemiecki nasz śpiew, Bóg naszą ostoją!” (Treu unser Herz, Frei unser Wort,
Deutsch unser Sang, Gott unser Hort!)940.
W Żorach w XX wieku działało jeszcze drugie towarzystwo muzyczne – Zjednoczenie Muzyczne, używające także nazwy Gesangverein „Eintracht” lub Geselligkeitsverein „Eintracht”. W statucie organizacji, przyjętym w 1900 roku, określono, że jej celem jest kultywowanie męskiego śpiewu, muzyki i życia towarzyskiego. Członkami tego towarzystwa mogli być
wszyscy, także młodociani, ale ci ostatni tylko jako członkowie nieaktywni. Założycielami organizacji byli kupiec Tyrtania i mistrz malarski Pittel941.

„Sohrauer Stadtblatt”, 21.08.1907, Nr. 67.
APKat., OR, AM Żory, sygn. 132, Satzungen des Männer Gesang Vereins
Sohrau 1900.
939
„Sohrauer Stadtblatt”, 6.02.1907, Nr. 11.
940
„Sohrauer Stadtblatt”, 20.11.1907, Nr. 93.
941
APKat., OR, AM Żory, sygn. 132, Satzungen des Männer Gesang Vereins
Sohrau 1900.
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Zjednoczenie zajmowało się nie tylko uprawianiem śpiewu, ale także kultywowaniem niemieckiego śpiewu ludowego. Starało się również organizować zabawy dla swoich członków, niekiedy bardzo wyszukane, nawiązujące do dawnego spędzania wolnego czasu przez arystokrację, co miało zaspokajać ambicje bogacących się mieszczan. Przykładowo, w 1907 roku w restauracji Brauera zorganizowano w karnawale maskaradę mającą przypominać lato. Salę udekorowano koszami plażowymi, altankami, girlandami.
Umieszczono również napisy nawiązujące do plaży i lata. Jak z satysfakcją
pisano w miejscowej gazecie: „[…] damy, szczególnie młode, miały odpowiednie stroje”. Zabawa odbywała się pod hasłem „Plażowy bal”942. Do aktywnych działaczy Zjednoczenia należeli: długoletni kierownik chóru i przewodniczący, mistrz malarski Pittel, kupiec Adrian Goriwoda, kupiec Markowski, kupiec Georg Boder i kupiec Josef Goriwoda943.
Na przełomie wieków XIX i XX niebywale popularne stały się jeszcze inne
związki i towarzystwa, zapowiadające wielkie masowe zjawisko społeczne
XX wieku – organizacje sportowe. Ruch turnerski w powiecie rybnickim zaczął gwałtownie rosnąć na przełomie XIX i XX wieku po zakazach z połowy
XIX wieku i oskarżeniach o jego rewolucyjność. Król Fryderyk Wilhelm IV
uznał gimnastykę za bardzo przydatną do wychowania młodzieży i przygotowania jej do służby wojskowej. W gimnazjach wprowadzono obowiązek brania udziału w ćwiczeniach gimnastycznych. Już po reformie szkoły pruskiej,
na przełomie wieków XIX i XX, po interwencjach inspekcji szkolnej przeznaczano specjalne dodatkowe środki finansowe na dodatki dla nauczycieli sportu, bo tak ich wówczas nazywano, oraz na zakup przyrządów do ćwiczeń gimnastycznych944.
Na Górnym Śląsku pierwsza organizacja turnerska powstała w Katowicach
w 1860 roku z inicjatywy Richarda Holtze i Friedricha Wilhelma Grundmanna. Oprócz znanych do tej pory ćwiczeń wolnych pojawiały się nowe dyscypliny: lekkoatletyka (biegi, skoki i rzuty), a także szermierka, pływanie, kolarstwo, łyżwiarstwo, wioślarstwo, gry zespołowe i wędrówki. Z zestawienia
X Niemieckiego Kongresu Gier Ludowych i Młodzieżowych za rok 1909 wynika, że w I Okręgu Górnośląskim działały 73 organizacje, w tym także w Żo-
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„Sohrauer Stadtblatt”, 29.01.1907, Nr. 8.
„Sohrauer Stadtblatt”, 31.01.1914, Nr. 9.
„Sohrauer Stadtblatt”, 12.01.1907, Nr. 4.
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rach. Przed I wojną światową było ich już w tym
okręgu 120945.
Od 1860 roku powstawały pierwsze turnvereiny – po Katowicach (Alter Männer Turnverein)
w Siemianowicach, Raciborzu, Gliwicach, Tarnowskich Górach, Lipinach,
Królewskiej Hucie, Mikołowie, Zabrzu i w Żorach oraz w Byczynie, Oleśnie i Nysie. W 1862 roku
Sztandar niemieckiego Towarzystwa Gimnastycznego
stworzono dla nich okręg
w Katowicach. Wkrótce został on jednak podzielony na dwa: nyski (po lewej stronie Odry) i właściwy górnośląski946. Najstarszym żorskim towarzystwem sportowym było niemieckie Towarzystwo Gimnastyczne (Turnverein).
W pierwszym statucie z 1893 roku zapisano, że jego celem jest „poprzez ćwiczenia cielesne zapewnienie zdrowia dla ciała, a poprzez towarzyskie kontakty wzmacnianie ducha wspólnoty i miłości do ojczyzny”. Członkami założycielami byli: Lewy, Kluczniok, Kern i Opawsky947. Nawiązania do tradycji organizacji gimnastycznych jednego z ojców nacjonalizmu niemieckiego, Friedricha Ludwiga Jahna, były bardzo żywe. Na zebraniu z okazji stulecia ruchu turnerskiego w Niemczech w 1914 roku na sali postawiono jego popiersie, chociaż w dość szczególny sposób, który dzisiaj prawdopodobnie odbierany byłby jako groteskowy. Wizerunek Jahna został podświetlony lampkami. Wokół
zebrali się członkowie, na czele z przewodniczącym Herbertem Schmidetzkim
i burmistrzem Reiche: „Przewodniczący na wprost popiersia oddał cześć cesa-

Edward Wieczorek, Szkice z dziejów turystyki i krajoznawstwa na Górnym Śląsku,
Katowice 2007, s. 9–10.
946
Marek Ordyłowski, Stan badań nad dziejami kultury fizycznej na Śląsku, [w:]
Z dziejów kultury fizycznej na Śląsku. Rozwój kultury fizycznej na Śląsku w latach 1819–1989,
red. Mirosław Ponczek, Karl Heinz Schodrock, Katowice 2009, s. 66.
947
APKat., OR, AM Żory, sygn. 132, Grundgesetz des Turnvereines Sohrau
1893; Statut Turnverein Sohrau.
945
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rzowi jako gorącemu zwolennikowi niemieckiego ruchu gimnastycznego, potem wszyscy wznieśli okrzyk na cześć cesarza i zebrani z zapałem odśpiewali
hymn narodowy”948.
Do organizacji gimnastycznej należeli przede wszystkim nauczyciele.
Brali udział we wszystkich uroczystościach miejskich, organizując pokazy
sprawności gimnastycznej. Już w XX wieku aktywnymi członkami, stojącymi na czele zarządu, byli: nauczyciel Sciuk II, nauczyciel Kolanoski, rzeźnik Karl Lazarek, ślusarz Muras, urzędnik Joseph Kachel, Herbert Schmiedetzki, burmistrzowie Nerlich i Reiche, właściciel cegielni Richard Dudek
(współzałożyciel i wieloletni przewodniczący – Opawsky – był już wtedy
honorowym członkiem zarządu)949.
Towarzystwo Gimnastyczne bardzo często organizowało wspólne imprezy
razem z istniejącym w Żorach Towarzystwem Gier i Zabaw (Spielverein), należącym, podobnie jak Towarzystwo Gimnastyczne, do górnośląskiego Związku
Gier i Zabaw (Oberschlesischer Spielverband), podzielonego na 13 okręgów
(Bezirke). Żory należały do okręgu 5. razem z Rybnikiem, Wodzisławiem,
Niewiadomiem Górnym i Knurowem. Corocznie organizowano zawody okręgowe, podczas których grano w popularne wówczas gry: palanta, pięściaka,
tamburyna, strzelano ze „szlojdra”, grano już w piłkę nożną. Odbywały się też
biegi. Zimą organizowano ślizgawki, za co odpowiedzialny był specjalnie wytypowany członek zarządu (Eiswart) – nauczyciel R. Sciuk950. Wynajmowano
wówczas jeden z okolicznych stawów, a członkowie Towarzystwa przygotowywali koncerty i stoiska z ciepłymi napojami951.
Aktywnie w działalność Towarzystwa Gier i Zabaw włączali się głównie
miejscowi nauczyciele: rektor Hartmann, ponadto Kolanoski, Renalt, Sciuk
II, Plaut, Donder, Fabian, Pietruschka z Rownia. W tych działaniach były zaangażowane, wyjątkowo, również kobiety, pracujące w szkole panny: Hedwig
Westphal z Osiny, Elisabeth Pillar i Valeska Igler, Markowska, Grete Quicker952 Towarzystwo Gier i Zabaw było dość liczne. Przed wybuchem wojny liczyło aż 85 członków953.
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Osobną organizacją zajmująca się sportem, bardzo aktywną, było żorskie
Towarzystwo Cyklistów (Radfahrer-Vereins-Sohrau), założone w 1909 roku.
Od początku jazda na rowerze zdobyła sobie dużą popularność. Członkami
związku byli nie tylko panowie, ale również panie. W Żorach Towarzystwo
Cyklistów zakładał Kretschmer, a członkami pierwszego zarządu byli: Schulz,
P. Hallatsch, Nowakiewicz i Kuczok. Przed wybuchem wojny nowym przewodniczącym został B. Elias, jego zastępcą – Josef Sollorz, sekretarzem – Franz
Lischka, a członkami: Josef Brysch, Robert Gloss, Josef Reimann i L. Ringwelski954. Również to Towarzystwo organizowało zabawy w okresie karnawału, ze
szczególnie popularnymi maskaradami. Pod tym względem poszczególne towarzystwa prześcigały się w pomysłowości. Jedna z zabaw Towarzystwa Cyklistów w karnawale 1914 roku okazała się prawdziwą sensacją, pojawili się bowiem na niej „huzarzy Schillego, Turcy, Anglicy, Alzatki, Cyganie, Meksykanie,
mandaryni, Beduini, Indianie, policjanci, klauni, a nawet motyle, kwiaty i [jak
ze zgrozą pisano – R.K.] diablice”955.
Ten beztroski nastrój karnawału w 1914 roku już wkrótce przerwała tragedia I wojny światowej. Nikt nie spodziewał się po wielu latach pokoju, że
możliwy jest powrót do strasznych lat konfliktów XVIII wieku i wojen napoleońskich. Nawet pozwalano sobie na żarty z przeciwników w poczuciu militarnej przewagi niemieckiej. W żorskiej gazecie 1 sierpnia 1914 roku napisano, że w pierwszym dniu wojny w pobliżu sławnego „Trójkąta Trzech Cesarzy” na manewrach przebywał 22. Górnośląski Pułk Piechoty i doszło wówczas do epizodu na moście granicznym między Modrzejowem a Mysłowicami:
„[…] kiedy strażnik graniczny zobaczył niemiecki oddział w pośpiechu, którego nie można by było się spodziewać od Rosjanina, ukrył się pod mostem
i tam pozostał, dopóki żołnierze nie odeszli. Wtedy wyszedł i dwa razy wystrzelił ostrzegawczo w powietrze, a przybyłym rotmistrzowi i kapitanowi zameldował, że pojawili się pruscy żołnierze. Nasza kompania ze śpiewem jednak
ruszyła już do Katowic”956. Notatka, napisana w żartobliwym stylu, była jedną z ostatnich tego typu, która pojawiła się w żorskiej gazecie. Nowa wojna
w niczym nie przypominała zwycięskich kampanii 1866 i 1870 roku. Okazała
się tragedią, która ostatecznie zakończyła pruskie panowanie w Żorach.
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Od 1 sierpnia w żorskiej „Sohrauer Stadtblatt” regularnie ukazywały się na pierwszej
stronie wiadomości pod zbiorowym tytułem „Wojna!” (Der Krieg!)
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I wojna światowa i jej skutki
(1914–1918)
Na frontach I wojny światowej
Dla mieszkańców Żor – mimo naprężonej sytuacji międzynarodowej
od czerwca 1914 roku – I wojna światowa rozpoczęła się nagle, wytrącając
ich z normalnego trybu życia. Wprawdzie od czasu zamachu w Sarajewie
zdawano sobie sprawę z groźby wybuchu wojny na Bałkanach, ale przypuszczano, że również tym razem konflikt zostanie rozwiązany metodami dyplomatycznymi albo poprzez lokalną wojnę austriacko-serbską. Na uspokojenie nastrojów wpływały także informacje, że jak co roku cesarz Wilhelm II
wybrał się na swoim jachcie na Morze Północne. To zaś mogło tylko oznaczać – według domorosłych politycznych specjalistów – pokojowe rozwiązanie konfliktu.
Już od prawie stu lat, od czasu wojen napoleońskich, Żory nie znajdowały się w ogniu bezpośrednich walk. Niewielkie zagrożenie w czasie wojny prusko-duńskiej, a szczególnie prusko-austriackiej w XIX wieku nie zakończyło się działaniami wojennymi w mieście. Wobec tego pokój traktowano jako trwałą zdobycz XIX wieku, głównie przypisując tę szczęśliwą okoliczność sile armii pruskiej, a potem niemieckiej. Dla większości mieszkańców II Cesarstwa Niemieckiego armia pruska po zwycięstwach w poprzednim stuleciu, szczególnie nad Francją w 1870 roku, była na lądzie nie do pokonania. Nie sądzono, by ktoś pokusił się na kontynencie o zaryzykowanie
starcia z taką militarną potęgą, jaką stała się wilhelmińska Rzesza Niemiecka na początku XX wieku.
Ze spokojem przyjęto w Żorach nawet wybuch wojny austriacko-serbskiej w miesiąc po zamachu w Sarajewie. W „Sohrauer Stadtblatt”, w długim, zajmującym całą stronę tytułową artykule wstępnym, zatytułowanym
Wojna austriacko-serbska, pisano tylko o rozczarowaniu z powodu zerwania
rozmów dyplomatycznych i odrzucenia przez Belgrad ultimatum austriac-
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kiego. Przypisywano to triumfowi „partii wojennej” w Serbii, której główną
częścią mieli być serbscy oficerowie grożący obaleniem panującej dynastii
Karadziordziewiciów. Ludność serbska miała zaś w większości zachowywać
pokojowe nastawienie. Nie ukrywano wiary w zwycięstwo Austrii, chociaż
wbrew optymistycznym zapowiedziom płynącym z Wiednia spodziewano
się uciążliwych walk górskich. Jednak w żadnym razie nie przewidywano
jeszcze rozwinięcia się sytuacji wojennej tak, by mogło to zagrozić również
Niemcom: „Austria od lat przygotowywała się do tej wojny, tak więc musiały by zajść bardzo szczególne wypadki, by austriacka armia nie wyszła z tej
wojny zwycięsko. W każdym razie niemieckiemu sojusznikowi, Austro-Węgrom, towarzyszą serdeczne życzenia w tych pierwszych wojennych dniach
po 50 latach pokoju”957.
Już jednak w następnym numerze pojawiły się hiobowe informacje o mobilizacji niemieckiej z powodu ogłoszenia podobnej decyzji w Rosji. Niedobrą zapowiedzią zbliżających się ciężkich czasów było także ograniczenie
przez katowicką dyrekcję kolei kursowania pociągów do Austrii i Rosji958.
Te informacje prasowe potwierdzały tylko to, co było widać już na ulicach.
31 lipca ogłoszono w całych Niemczech stan zagrożenia wojennego, co zobowiązywało oddziały zakwaterowane w garnizonach do ich opuszczenia i skierowania się eszelonami do miejsc koncentracji wyznaczonych w planie operacyjnym na wypadek wojny. Latem 1914 roku kursowanie pociągów wojskowych można było od tej pory w Żorach obserwować prawie codziennie.
Już w czasie toczących się walk na froncie wschodnim, a więc w momencie największego nasilenia przejazdów transportów przez miasto, z dumą pisano, że pewnej nocy (nie podano kiedy) przez miasto przejechały w ciągu
8 godzin aż 64 eszelony, a więc z częstotliwością co 7,5 minuty. Rzeczywiście godne podziwu było to, iż wszystkie przejechały przez żorski dworzec
bez żadnych opóźnień i korków, co świadczyło o precyzji przygotowywanego od lat niemieckiego planu mobilizacyjnego959.
W mieście w tych pierwszych kilku dniach wszystko toczyło się wokół
wojennych przygotowań. 1 sierpnia, w sobotę, najpierw tylko ustnie przekazywano wiadomość o mobilizacji, ale po południu były już rozlepione obwieszczenia o mobilizacji, w tym także mobilizacji dwa dni później do Land957
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sturmu. Co ciekawe, ogłoszenia były dwujęzyczne, chociaż wersję polską, napisaną w dialekcie górnośląskim z licznymi germanizmami, dzisiaj jest Polakowi dość trudno zrozumieć. Pisano między innymi:
„Dzisiaj a to sarożki za Publicznosci tej Wiadomosci, bez czekanioł
Orderu stawić. Wszyscy Unterofficiery i wybildowane hłopi od Landsturmu i od Gardy, to jest wszyscy Unterofficierzy i hłopi, którzy Landwerę albo
wodne broni II. Aufgebotu do Landsturmu przesztcząpili, a jeszcze nie pełno 45 Lot starzy są, od następujących Klasów i Części: Infanterio i wodno
Infanterio, Mysliwcy, Cawalrjo, Train, Nosiciele chorych, Wszysce Unterofficierowie od Mariny, Podlekarze, Zanitetunteroffciery i co poł roku szuzyli, Wypłacicielowie, Strzelbyrobiciele, Strzelbyrobiciele pomocnicy, wrzeszcy Sgwerem weuczeni hłopi od Marine, rzamnieszniky, krawcy. Tysz ci nie
do Landsturmu najleziciele, którzy od siebie sami stompić chcą. […] Te
skryzu Rybnik lerzonce in Rybnik”960.
Na żorskim Rynku zgromadził się 1 sierpnia tłum ludzi oczekujących
na precyzyjniejsze informacje. Niektórzy próbowali nawet śpiewać patriotyczne pieśni, ale dominował nastrój niepewności. Burmistrz Reiche spróbował zmobilizować mieszkańców miasta do żywszej reakcji. W tym celu wygłosił wiernopoddańcze przemówienie. Dopiero wtedy odśpiewano na jego
wezwanie hymn, uformowano pochód, który przeszedł następnie ulicami
Żor961. 2 sierpnia, w niedzielę, na mszach w obydwu kościołach były już tłumy wiernych. Z ambony – zarówno w kościele ewangelickim, jak i w kościele katolickim – padły te same zapewnienia „o wierności i nadziei w zwycięstwo”. Cesarz zarządził bowiem, że ma to być ogólnoniemiecki dzień modli-

„Dzisiaj, i to natychmiast, po opublikowaniu tego ogłoszenia, stawić się bez
oczekiwania na rozkaz. Wszyscy podoficerowie i wyszkoleni wojskowo mężczyźni,
przeniesieni do Landsturmu, w tym także z oddziałów gwardii, to znaczy wszyscy
podoficerowie i mężczyźni, którzy przeszli do Landwery II rzutu albo do Landwery marynarki (Seelandwehr), a jeszcze nie ukończyli 45. roku życia, z następujących
rodzajów broni i jednostek: piechoty, piechoty morskiej, strzelcy, kawaleria, oddziały kolejowe, noszowi, wszyscy podoficerowie marynarki, felczerzy, podoficerowie sanitarni, którzy służyli co najmniej pół roku, skarbnicy wojskowi, rusznikarze, pomocnicy rusznikarzy, wszyscy marynarze przyuczeni do walki z karabinem, rzemieślnicy,
krawcy. Także ci nie należący do Landsturmu, którzy chcą wstąpić z własnej woli. […]
Ci z pow. Rybnik [stawią się – RK] w Rybniku”. „Plesser Kreisblatt”, 3.08.1914,
Sonder Beilage: Landsturm – Aufruf, Landsturmowe wywołanie.
961
„Sohrauer Stadtblatt”, 5.08.1914, Nr. 62.
960
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twy. W Żorach w kościele katolickim przeprowadzono je o 8.00 rano, w synagodze – o 15.00, a w kościele ewangelickim – o 17.30. Proboszcz żorski
zadeklarował z ambony pełną wierność i zaufanie do Rzeszy Niemieckiej:
„Przed niemieckim narodem jest blisko najcięższa wojna, do której musi on
podejść ze szczególną ufnością pokładaną w Bogu. Wtedy zwycięstwo będzie
nasze, ponieważ walczymy za słuszną sprawę”962.
Te patriotyczne akcenty nie mogły jednak przesłonić narastającego zaniepokojenia ludności cywilnej. Już w poniedziałek, po otwarciu sklepów, okazało się, że ceny gwałtownie wzrosły i zaczynało brakować podstawowych
artykułów spożywczych. Z miejskiej kasy oszczędności gorączkowo wycofywano pieniądze, mimo że zapewniano o ich całkowitym zabezpieczeniu
ze względu na posiadane rezerwy i gwarancje bankowe. Przypominano, że
mienie prywatne nie podlega zajęciu ani przez własne ani przez obce państwo. Mimo to widoczna była ucieczka do pieniądza kruszcowego i pozbywanie się banknotów. W pierwszych dniach wojny wartość pieniędzy papierowych gwałtownie spadła, np. za banknot 20-markowy brano tylko 17 marek w srebrnych lub złotych monetach, chociaż takie praktyki były oficjalnie zabronione963.
W tych pierwszych dniach pojawiało się także mnóstwo plotek, szczególnie o szpiegach. Cały Górny Śląsk obiegła pogłoska o jakoby podążającym do Rosji samochodzie z pieniędzmi dla cara. Rozpowszechniano pokątnie informację, że właśnie w Żorach to tajemnicze auto zostało zatrzymane
przez miejscową straż obywatelską964.
Gorączkę wojenną podsycały też widoczne przygotowania wojskowe.
Do współuczestnictwa wzywano wszystkie stany. Nawet cesarz i cesarzowa
apelowali o pomoc ze strony nie tylko mężczyzn, ale również kobiet (Der
Aufruf des Kaisers an die deutsche Frauen965), by te były przygotowane na pomoc żołnierzom, także na zapleczu frontu. Po raz pierwszy wojna stawała się sprawą wszystkich obywateli – nie tylko tych bezpośrednio na froncie, ale także tych na tyłach, zarówno mężczyzn, jak i kobiet oraz dzieci. Coraz częściej posługiwano się pojęciem „frontu ojczyźnianego” (Heimatfront),
jak nazywano zaplecze, by podkreślić łączność żołnierzy ze społeczeństwem.
962
963
964
965

„Sohrauer Stadtblatt”, 5.08.1914, Nr. 62.
„Sohrauer Stadtblatt”, 5.08.1914, Nr. 62.
„Sohrauer Stadtblatt”, 8.08.1914, Nr. 63.
„Sohrauer Stadtblatt”, 12.08.1914, Nr. 64.

| 339  
Odpowiedzią na apele skierowane do kobiet w Żorach była inicjatywa
Towarzystwa Ojczyźnianego Kobiet, które jeszcze w sierpniu zorganizowało kurs sanitarny dla 20 mieszkanek miasta, prowadzony przez miejscowego lekarza doktora Blumenreicha. Rozpoczęto także – tak jak w XIX wieku – zbiórkę pieniędzy i niepsujących się artykułów żywnościowych na wypadek wszczęcia w pobliżu działań wojennych966.
Wraz z wybuchem wojny przede wszystkim przeprowadzono szybką
mobilizację pułków górnośląskich pierwszego rzutu. Przygotowywano się
w nich właśnie do dorocznych letnich ćwiczeń poligonowych967. Wśród wojskowych dominował urzędowy optymizm. Popularność zdobyło sobie wówczas powiedzenie Bismarcka „My Niemcy oprócz Boga nie boimy się niczego na świecie” (Wir Deutsche fürchten Gott und sonst nichts auf der Welt).
Po wypowiedzeniu wojny także Francji i Anglii, w obliczu zaskakującego dla większości mieszkańców Rzeszy Niemieckiej, ogólnoeuropejskiego konfliktu wojennego, w którym Niemcy stawały do wojny na dwa fronty, przed czym ostrzegał kiedyś sam „żelazny kanclerz”, nastroje euforii przygasły. Także w Żorach komentarz do wydarzeń międzynarodowych w tych
pierwszych sierpniowych dniach był raczej poważny i pełen refleksji; trudno dostrzec w nim radość i nadzieję na szybkie zwycięstwo: „Żory, 4 sierpnia
1914. Wojna! Słowo z krwi i łez! Przebiega przez kraj, chwyta za serce, rozpala entuzjazm w oczach, skłania do płaczu, przez kilka sekund wstrzymuje
bicie serca z troski o przyszłość. Wojna!”968
Opublikowana w następnym numerze żorskiej gazety mowa tronowa
Wilhelma II wygłoszona w Reichstagu miała więc nie tylko wytłumaczyć
powody wybuchu światowego konfliktu, ale również podtrzymać nadzieje
na rychłe zwycięstwo. Niemiecki cesarz, zapewniając o swoich pokojowych
zamiarach, nie ukrywał, że – jego zdaniem – od lat starano się za wszelką cenę
unicestwić Rzeszę Niemiecką. Chcąc zapewnić jedność wszystkich Niemców, mowę zakończył słowami, których użył już podczas przemówienia do
berlińczyków zgromadzonych przed pałacem królewskim: „Panowie czytaliście, co powiedziałem z balkonu mojego pałacu mojemu narodowi. Znam
[od tej pory – R.K.] tylko Niemców! A na świadectwo tego, że jestem zdecy„Sohrauer Stadtblatt”, 8.08.1914, Nr. 63.
Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Kronika parafii Chełm [maszynopis], s. 113–118.
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dowany, nie zważając na różnice partyjne, stanowe i konfesyjne, przejść razem
przez nędzę i śmierć, wzywam zarządy
partii, by podeszły do mnie i przyrzekły
to uroczyście”969.
Dla mieszkańców Żor pierwszym zetknięciem z wojną był pobór do wojska. Powołani do obowiązkowej służby wojskowej w czasie pokoju spędzali w pułkach 3 lata, a potem 2 lata znajdowali się w aktywnej rezerwie. W zależności od przydziału mobilizacyjnego
(1. lub 2. rzutu) resztą służby pełnili w ramach tzw. Landwehr, co zobowiązywało do spędzania od 3 do 5 lat
na 1–3-tygodniowych manewrach. Po
ukończeniu 39. roku życia kończył się
obowiązek wojskowy. W czasach pokojowych pobór odbywał się w którejś
z żorskich gospód, gdzie na kilka dni
umieszczano komisję poborową podlegającą Królewskiemu Dowództwu
Okręgu Rybnik (Königliches BezirksKommando Rybnik)970. W wyznaczoAdolf Kuźnik (1890-1914) w wyjścio- nych dniach i godzinach – według ogłowym mundurze niemieckim
szeń zamieszczanych na plakatach i w
prasie – przybywali młodzi mężczyźni,
zarówno z samego miasta, jak i z okolicznych miejscowości. Specjalne zarządzenia określały, jak mają wyglądać poborowi przed wyjazdem do jednostki.
Mieli się stawić punktualnie, dokładnie umyci, w czystym ubraniu i trzeźwi.
Za niestawienie się na miejscu, spóźnienie lub niesłuchanie poleceń groziły
dotkliwe kary pieniężne (do 30 marek) lub 5 dni aresztu971.
Tym razem powołanie wyglądało jednak inaczej. Podlegali mu wszyscy
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przeszkoleni już wcześniej żołnierze znajdujący się w czynnej służbie zgodnie
z zasadami wprowadzonymi po reformie wojskowej przeprowadzonej jeszcze
przez Helmutha von Moltke (Starszego). Oznaczało to, że posiadający skierowania mobilizacyjne do pułków, w których wcześniej służyli, musieli się
w nich stawić w ściśle oznaczonym czasie, by można było sformować wojskowe eszelony podążające na front. Były to w większości pułki śląskie należące do nyskiej 12. Dywizji Piechoty. Armia pruska organizacyjnie podzielona była na: armie, korpusy armijne, dywizje, brygady i pułki. Na Górnym
Śląsku w drugiej połowie XIX wieku mobilizowano żołnierzy do 12. Dywizji Piechoty, będącej częścią VI. Korpusu Armijnego z Wrocławia. Przed wybuchem wojny nyska dywizja składała się z 3 brygad piechoty (23. Brygady
Piechoty ze sztabem w Gliwicach; 24. Brygady Piechoty ze sztabem w Nysie i 78. Brygady Piechoty ze sztabem w Brzegu) oraz 2 brygad kawalerii
(12. Brygady Kawalerii ze sztabem w Nysie i 44. Brygady Kawalerii ze sztabem w Gliwicach). W jej skład wchodziła także 12. Brygada Artylerii Polowej
ze sztabem w Nysie. Najbliżej było żorzanom do Raciborza, gdzie stacjonował 3. Górnośląski Pułk Piechoty nr 62 (3.
Oberschlesisches, Inf. Reg. Nr. 62). Jego
bataliony miały koszary zarówno w Koźlu
(sztab) jak i w Raciborzu. Pułk ten powstał
w 1860 roku. Jego orkiestra często gościła w Żorach w czasie różnych patriotycznych uroczystości. Niedaleko był także,
kwaterujący na krótko także w XIX wieku
w Żorach, Śląski pułk ułanów nr 2 (Schlesisches Ulanen-Regiment von Katzler Nr.
2). Jego szwadrony stacjonowały zarówno w Gliwicach (sztab), jak i w Pszczynie.
Wielu żorzan służyło także w 4. Górnośląskim Pułku Piechoty nr 63 (4. Oberschlesisches, Inf. Reg. Nr. 63), którego bataliony stacjonowały w Opolu (sztab) i w Lublińcu. Rozpoczęto go formować w 1860
roku. Już podczas I wojny światowej za za- Nekrolog Herberta Schmidetzkiego,
sługi w walkach na froncie włoskim otrzypodoficera górnośląskiego 63.
mał on w 1917 roku nazwę „pułku Cesarza Pułku Piechoty poległego na froncie
we Francji w sierpniu 1914 r.
Austrii i Króla Węgier Karola I” (Infante-
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rie-Regiment Kaiser Karl von Österreich und König von Ungarn). Właśnie
o wyjeżdżających do tego pułku mieszkańcach Żor informowała na początku wojny „Sohrauer Stadtblatt”. Wśród zmobilizowanych wówczas znaleźli się: Herbert Schmidetzki, Quinte, Georg Gloss, Eduard Scheliga, Zipser,
H. Gralla, Viktor Kuss, Anton Kentnowski, Karl Boder, Alfons Lubetzki.
Władze miasta przy odjeździe przekazały im hurrapatriotyczne pozdrowienie: „Pozdrawiamy dzielnych mieszkańców Żor, którzy zostali powołani do
wojska, żeby walczyć o honor naszej ukochanej Ojczyzny!”972
W 1914 roku nic nie zapowiadało – wbrew pierwotnym oczekiwaniom –
szybkich sukcesów. Większość górnośląskich pułków trafiła na front zachodni. Na froncie wschodnim tymczasem nieoczekiwanie pojawiło się realne zagrożenie walk z wojskami rosyjskimi na pograniczu Górnego Śląska.
Niemcy nie zamierzały początkowo na wschodzie podejmować działań ofensywnych. Koncentrowano się na wyeliminowaniu z wojny Francji przed zakończeniem pełnej mobilizacji rosyjskiej. W pierwszym miesiącu kampanii przeprowadzono tylko – kosztem Królestwa Polskiego – niewielkie aneksje na granicy niemiecko-rosyjskiej. W tej akcji brały też udział
pułki górnośląskie, w których walczyli także żorzanie, m.in. żołnierze z 22.
Pułku Piechoty973.
Wysadzenie przez Rosjan 1 sierpnia mostów granicznych nie zapobiegło szybkiemu zajęciu niebronionego Zagłębia Dąbrowskiego i Częstochowy przez oddziały niemieckie złożone z pułków górnośląskich, które szybko,
po tygodniu, zostały zluzowane przez nienajlepiej uzbrojonych żołnierzy śląskiej Landwehry pod dowództwem gen. Remusa von Woyrscha. Przekroczenie granicy nastąpiło 2–3 sierpnia. Niemcy zajęli bez walki Sosnowiec, Będzin oraz Częstochowę, zanim rozpoczęła się jeszcze ofensywa na froncie zachodnim. Już 8 sierpnia zorganizowano administrację okupacyjną w zajętym pasie wschodnim dawnej granicy z Królestwem, od zbombardowanego w pierwszych dniach wojny Kalisza do zajętego bez walki Będzina na południu. Z olbrzymim zainteresowaniem śledzono w tych pierwszych dniach
meldunki o zdobyczach wojennych, które wzmacniały zaopatrzenie górnośląskich pułków. Pisano o 9 wagonach nabojów i 20 zaprzęgach, które prowadzone przez rosyjskich woźniców w eskorcie pruskich żołnierzy przyjechały do Bytomia, przywożąc z rosyjskich magazynów części mundurów,
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płaszcze, futra, wysokie buty skórzane. W Będzinie z kolei przejęto konie po
Kozakach, które włączono do pruskich regimentów974.
Pierwsze informacje z frontu zachodniego, jeszcze bez udziału w walkach Górnoślązaków, też były optymistyczne. Pojawiły się nawet pogłoski
o możliwości powtórzenia się sytuacji z wojny prusko-francuskiej 1870 roku
i o błyskawicznym zwycięstwie, co oznaczałoby powrót żołnierzy na święta
Bożego Narodzenia 1914 roku. Odparcie próby ofensywy francuskiej w Alzacji i Lotaryngii potraktowano jako wielkie zwycięstwo. Dnia 18 sierpnia
zawieszono w mieście – jako symbol triumfu – flagi niemieckie975.
Już jednak od drugiej dekady sierpnia obok optymistycznych informacji o ofensywie na zachodzie, coraz wyraźniej zaczęto dostrzegać realne zagrożenie na wschodzie. Wojskom niemieckim atakującym Królestwo Polskie na prawej flance towarzyszyła idąca od południowego wschodu austriacka kawaleria należąca do 1. Armii. 8 sierpnia jej oddziały zajęły pograniczny Olkusz i Wolbrom, nawiązując kontakt taktyczny z wojskami niemieckimi. Po początkowych, lokalnych sukcesach państw centralnych, od września 1914 roku na froncie wschodnim rozpoczęło się pasmo niepowodzeń.
Ich początkiem były porażki Austriaków. Podczas ofensywy przeciwko wojskom rosyjskim we wrześniu ponieśli oni dotkliwą klęskę w Galicji. Stracili 3 września Lwów, a potem – po kilkudniowej bitwie pod Rawą Ruską
(6–11 września) – zmuszeni zostali do pospiesznego odwrotu na linię Sanu.
16 września wojska rosyjskie przystąpiły do oblężenia kluczowej dla obrony Małopolski twierdzy w Przemyślu, w której znajdowała się licząca około
130 tys. żołnierzy załoga. Wówczas po raz pierwszy pojawiły się szybko rozprzestrzeniające się plotki, że już niedługo Rosjanie wkroczą na Górny Śląsk.
Mieli się jakoby już znajdować pod Olkuszem. Takie informacje dotarły też
do żorzan, skoro prostowano je w oficjalnym komunikacie976.
Zagrożonej klęską armii austriackiej w Galicji Niemcy pośpieszyli z pomocą po odsunięciu rosyjskiego zagrożenia w Prusach Wschodnich. 28 września 1914 roku nowa niemiecka 9. Armia, sformowana pod dowództwem
Paula von Hindenburga, ruszyła ze Śląska do ofensywy w kierunku na Radom. Tego samego dnia rozpoczęła się także kontrofensywa austriacka. Plany Hindenburga zostały jednak zniweczone po rozbiciu nad Sanem Austria974
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ków, osłaniających prawą flankę wojsk niemieckich. Rosjanie rozwinęli wielkie natarcie w kierunkach na Kraków i Poznań. Zmusiło to Hindenburga 27
października do podjęcia decyzji o odwrocie 9. Armii i do sformowania linii
obrony, która ofensywę rosyjską zatrzymała na przełomie listopada i grudnia w bitwie pod Łodzią. Wtedy ponownie w Żorach zaczęły szerzyć się pogłoski, że ewakuacja jest blisko, a wkroczenia Rosjan na Górny Śląsk należy
oczekiwać w ciągu kilkunastu dni. Prostowało ponownie te plotki dowództwo VI Korpusu z Wrocławia w oficjalnym komunikacie977.
Wraz z upływającymi miesiącami wojny, której – wbrew zapowiedziom
o rychłym zwycięstwie niemieckim – końca nie było widać, coraz częściej podejmowano próby uniknięcia powołania. Zachowały się niepełne dane archiwalne na ten temat, które jednak umożliwiają zorientowanie się, że szczególnie przedstawiciele miejskich elit szukali sposobów uniknięcia służby. Już
w 1914 roku na listę niepowołanych do służby wojskowej trafił Paul Koisar.
Jako kierownik miejskiego zakładu elektrowni i wodociągów jest niezbędny
– uzasadniano – dla zapewnienia infrastruktury komunalnej, gdyż nie można było znaleźć odpowiedniego jego zastępcy, a bez niego miasto musiałoby
wstrzymać pracę tych dwóch zakładów komunalnych. Początkowo z powołań – z racji pełnienia urzędu – wykluczano także naczelników gmin i burmistrzów. Niespodziewanie jednak w styczniu 1915 roku burmistrza żorskiego
Reichego skreślono z listy osób niemobilizowanych w wypadku bezpośredniego zagrożenia. Mimo odwołania landrat rybnicki podtrzymał tę decyzję,
uznając, że Reiche ma odpowiedniego zastępcę – weterynarza Haeringa, który był na wypadek bezpośredniego zagrożenia powoływany tylko do Landsturmu. Ostatecznie jednak, po uspokojeniu się sytuacji na froncie wschodnim w 1915 roku, Reiche do wojska nie trafił. Inna z reklamacji z kolei dotyczyła znanej firmy żorskiej, należącej do rodziny późniejszego noblisty – Sternów. Młyn parowy spółki Stern & Sohn dobrze prosperował podczas wojny,
mimo wyjazdu do Wrocławia jeszcze przed wybuchem wojny jego właściciela, starego i mocno schorowanego Oskara Sterna. Zakład mógł wyprodukować 500–600 cetnarów mąki dziennie, a ponieważ był włączony do mielenia
ziarna w ramach reglamentacji (miał zgodę na to Biura ds. Zboża – Reichsgetreidestelle), przerabiał 90 tys. cetnarów ziarna rocznie. Z tego powodu próbowano wyreklamować ze służby wojskowej prowadzącego cały interes Sternów w Żorach kierownika, niejakiego Bajona. W tym przypadku władze woj977
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skowe uznały reklamację za uzasadnioną978.
Prośby o reklamacje ze służby wojskowej od 1915 roku najczęściej jednak uzasadniano złymi warunkami materialnymi rodzin, które zazwyczaj
znajdowały się w opłakanej sytuacji finansowej, jeżeli powołany był do armii jedyny żywiciel (właściciel warsztatu rzemieślniczego lub jedyny pracujący w chłopskim gospodarstwie). Prośby o reklamacje tego typu zwykle nie
znajdowały jednak uznania w dowództwie VI Okręgu Wojskowego i były
odrzucane979. Negatywne odpowiedzi uzasadniano rozbudowaną opieką
nad rodzinami powołanych do wojska. Zgodnie z ustawą z 1888 roku takie wsparcie otrzymywały żony powołanych i ich dzieci do lat 15. Nie były
to duże sumy: w 1914 roku od 6 do 9 marek miesięcznie dla żon powołanych i po jednej marce za każde dziecko. Te wypłaty mogły być również czynione w naturaliach (chleb, kartofle, opał)980. Powołani w pierwszym rzucie w sierpniu 1914 roku otrzymali jeszcze dodatkowe wsparcie, którego już
później nie stosowano. Żorskie władze miejskie zrezygnowały w przypadku tych rodzin powołanych z pobierania od nich przez rok podatku komunalnego981. Zbyt duża liczba poborowych i długotrwałość wojny narzuciła
z czasem konieczność liczenia się z każdym fenigiem i skrupulatnego ściągania wszystkich wierzytelności, by zapewnić sprawne funkcjonowanie miejskich instytucji, toteż z takiej dodatkowej miejskiej pomocy dla rodzin poborowych szybko zrezygnowano.
Zdarzały się także dezercje, chociaż raczej już w ostatnich latach wojny.
W sierpniu 1917 roku informowano m.in. o złapaniu dwóch dezerterów
z Żor, a właściwie Kleszczowa. Jeden ukrywał się pół roku, drugi – 3 miesiące. Pierwszy w trakcie zatrzymania został postrzelony i trafił do szpitala,
a drugi – od razu do więzienia w Rybniku (więzienie w Żorach w czasie wojny było zamknięte)982. Nie znane są ich dalsze losy. Za dezercję podczas walki groziła kara śmierci, za ucieczkę z oddziału – zazwyczaj ciężkie więzienie
zamieniane na służbę w batalionach karnych.

Archiwum Państwowe w Katowicach [dalej: APKat.], Oddział Racibórz
[dalej: OR], Akta miasta Żory [dalej: AM Żory], sygn. 177, Polizei-Verwaltung Sohrau,
betr. Reklamation Bajon, Sohrau 27. Okt. 1915.
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W sierpniu, przy powołaniach zaskoczeniem było także powołanie
do Landsturmu. Podlegali temu obowiązkowi wszyscy mężczyźni od 17.
do 45. roku życia, o ile nie byli już w marynarce lub wojskach lądowych
bądź nie mieli do tych dwóch rodzajów wojsk przydziałów mobilizacyjnych.
Były tu – podobnie jak w Landwehrze – również dwa rodzaje landsturmanów: pierwszego rzutu (Landsturm 1 – w wieku do 39 lat) i drugiego rzutu (Landsturm 2 – wszyscy od 39. do 45. roku życia). Pierwszy przegląd żorskiego Landsturmu na rozkaz komendy w Rybniku miał się odbyć 21 sierpnia przed budynkiem magistratu. Do stawienia się zobligowano wszystkich,
którzy mieli co najmniej roczne przeszkolenie wojskowe i nie ukończyli jeszcze 45. roku życia983. Nie oznaczało to powołania do czynnej służby (w założeniach Landsturm miał być formacją uzupełniającą obronę terytorialną).
Według komunikatów pojawiających się w pierwszym roku wojny przewidywano wykorzystanie mobilizowanych do tej formacji w pracach polowych
(jako kosiarzy), na kolei (np. maszynistów kolejowych odesłano w początkach września do Gdańska)984. Jednak generalnie opinie o wartości bojowej
Landsturmu musiały być raczej negatywne, o czym świadczy krążący wówczas dowcip o landsturmanach pełniących służbę wartowniczą w Katowicach: „Wartownik na posterunku woła do podchodzących w ciemności jakichś nieznanych osób »Stać! Kto idzie? Hasło?« Obcy drapie się za uchem
i odpowiada »O pieronie, zapomniołech hasła!« No, odpowiada strażnik, jeżeli ty godosz Pieronie, to należysz do nos, to możesz przejść”985.
Młodych chłopców poniżej 17. roku życia starano się przystosować do
warunków wojennych w ramach Obrony Młodzieżowej (Jugendwehr).
Była to formacja założona w Rzeszy Niemieckiej już w 1896 roku, mająca za zadanie wojskowe przygotowanie młodzieży przed rozpoczęciem aktywnej służby wojskowej. Od 1911 roku należała do ogólnoniemieckiego
Związku Młodych Niemiec (Jungdeutschland-Bund). Ściśle współpracowała ze Związkiem Wojackim w naborze członków. W Żorach organizacja terenowa Związku Młodych Niemiec powstała bezpośrednio przed wybuchem wojny. Zlecono jej przygotowanie oddziału Obrony Młodzieżowej
i ćwiczeń paramilitarnych dla młodzieży na terenie miasta. Robiono to przy
wsparciu władz miasta i Związku Wojackiego. Na polecenie ministrów woj983
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ny, szkolnictwa i spraw wewnętrznych postanowiono od nowego roku szkolnego wprowadzić obligatoryjne szkolenie wojskowe dla młodzieży powyżej
16. roku życia986. Organizowano zbiórki połączone z ćwiczeniami. Pierwsza w Żorach miała miejsce 30 września 1914 roku w parku miejskim. Traktowano tę służbę jako ochotniczą, ponieważ odbywała się poza zajęciami
szkolnymi, ale wyrażano nadzieję, że wszyscy będą pełnić honorową służbę w ramach Obrony Młodzieżowej. Ćwiczono razem z landsturmanami.
Ogółem w tym pierwszym spotkaniu uczestniczyło 130 chłopców z miasta i z okolicznych miejscowości. Zajęcia trwały dość długo, od popołudnia do wieczora. Później odbywały się regularnie dwa razy w tygodniu,
w środy i soboty, po półtorej godziny, ale stale narzekano na niedostateczną frekwencję987. W styczniu 1915 roku niechęć do uciążliwych ćwiczeń
(skupiano się na musztrze wojskowej i ćwiczeniach gimnastycznych) stawała
się coraz większa, szczególnie zimą, kiedy i tak trzeba było pomagać w gospodarstwach, ponieważ do wojska pobrano dużą część mężczyzn w wieku
produkcyjnym. Ćwiczenia odbywały się nadal regularnie przed budynkiem
miejskiej elektrowni. Wśród ich uczestników – jak oceniano – nie było zbyt
wielkiego entuzjazmu. Mimo urzędowych, a nawet kościelnych apeli i odwoływania się do miłości do ojczyzny, wielu unikało zbiórek988. Nie pomagało nawet uczestnictwo w nich lokalnych notabli. W lutym 1915 roku,
kiedy inspekcje przeprowadzał kapitan Warsitz z Raciborza, towarzyszyli mu
w Żorach komisarz rejencyjny Frhr. von Rotenhahn z Opola i landrat Lenz
z Rybnika. Wtedy Obrona Młodzieżowa w Żorach miała już, co najmniej
formalnie, strukturę wojskową. Jej komendantem był z urzędu burmistrz
Reiche, a dowódcami poszczególnych pododdziałów (cała formacja miała
liczebność jednej kompanii, około 100 chłopców) zostali: asystent pocztowy
Krause, pracownik sądowy Müller i nauczyciel Grzesik z Rogoźnej989.
W trakcie intensywnych działań wojennych na froncie wschodnim
na Górny Śląsk wprowadzono przejściowo oddziały austro-węgierskie. Nie
były tutaj zbyt mile widziane, ponieważ ich zachowanie daleko odbiegało
od dyscypliny oddziałów pruskich. Jednak jeszcze gorsze okazało się przywleczenie przez nie z Galicji epidemii cholery. Najwięcej zachorowań dotknęło
986
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powiat pszczyński, aczkolwiek mieszkańców Żor również ostrzegano przed
wozakami, którym przypisywano roznoszenie choroby990. Pierwszy pochówek wojenny w Żorach był związany właśnie ze śmiercią ciężko rannego i poległego w boju żołnierza armii austriackiej, Aleksandra Takatscha z Rabaczanik. W uroczystości brała udział orkiestra, delegacja żorskiego Związku Wojackiego, a okolicznościową mowę wygłosił proboszcz ks. Loch991.
Na początku grudnia 1914 roku walki na froncie wschodnim już osłabły. Linia frontu ustabilizowała się na linii: Wielkie Jeziora Mazurskie – Bzura – Rawka – Nida – Dunajec. Powstrzymanie ofensywy rosyjskiej uznano za
nowe wielkie zwycięstwo Hindenburga chroniącego Poznań i Śląsk. W Żorach ogłoszono święto narodowe. Zwolniono dzieci z zajęć szkolnych, na budynkach publicznych zawisły flagi, a w obydwu kościołach, ewangelickim
i katolickim, rozdzwoniły się dzwony992.
Radykalna zmiana sytuacji na froncie wschodnim była jednak związana dopiero ze zmianą koncepcji strategicznej państw centralnych w drugim
roku wojny. Po niepowodzeniach na zachodzie i ukształtowaniu się stabilnego frontu pozycyjnego w niemieckim sztabie przeważyła koncepcja wyeliminowania najpierw z wojny Rosji. Pierwsza próba ataku w lutym 1915 roku
z Prus Wschodnich na Mazowsze nie powiodła się. Jednak wsparcie austriackie dla planów niemieckich – co wynikało z narastającego zagrożenia przekroczenia linii Karpat przez prowadzących ofensywę Rosjan – umożliwiło
w dwa miesiące później podjęcie ofensywy na wielką skalę przez obydwu sojuszników. 1 maja 1915 roku rozpoczęła się wspólna austriacko-niemiecka
ofensywa prowadzona pod dowództwem generała Augusta von Mackensena,
której celem było wyparcie Rosjan z Karpat. Już następnego dnia, po przygotowaniu artyleryjskim z użyciem ponad 600 dział i gazów bojowych, udało się dokonać wojskom państw centralnych decydującego przełamania frontu rosyjskiego pod Gorlicami, a 5 dni później zajęto Tarnów. Zwycięstwo pod
Gorlicami było powodem wielkiej fety, którą zorganizowano w Żorach. Aby
uczcić triumf Hindenburga, wywieszono flagi niemieckie na budynkach publicznych, a wielu mieszkańców z własnej inicjatywy uczyniło to na prywatnych domach. W obydwu kościołach, katolickim i ewangelickim, uderzono w jeszcze wiszące wówczas dzwony. W szkołach ogłoszono dzień wolny
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od zajęć, chociaż zorganizowano okolicznościowe spotkania z nauczycielami
pod hasłem: „Cześć niemieckiemu wojsku!” (Heil dem deutschen Heere!)993.
Po bitwie pod Gorlicami państwa centralne odzyskały do 1916 roku kontrolę nad Karpatami. Kontynuacja ofensywy pozwoliła na odbicie 22 czerwca zajętego rok wcześniej Lwowa. Jednocześnie oddziały niemieckie stopniowo zajmowały opuszczone przez wojska rosyjskie Królestwo Polskie. 5 sierpnia wojska niemieckie zajęły bez większych walk Warszawę, a 25 sierpnia
– Brześć. Otworzyło to Niemcom drogę na Litwę: 4 września wkroczyli do
Grodna, a 18 września przejęli Wilno. Wtedy też front ustabilizował się na linii Dźwina – Baranowicze – Pińsk – Tarnopol – Czerniowce. Ziemie polskie
znalazły się w całości pod kontrolą niemiecką i austriacką – bądź jako obszar
zaborów, bądź jako okupowane terytoria. Dla Górnego Śląska i dla samych
Żor oznaczało to od tej pory definitywne odsunięcie linii frontu. Miasto znalazło się na dalekim zapleczu i w takiej sytuacji pozostało już do końca wojny.
O tym, co działo się na froncie, członkowie rodzin żołnierzy dowiadywali się tylko z cenzurowanej prasy oraz z oficjalnych komunikatów wojennych. Z czasem prawda o gehennie przeżywanej w okopach dotarła za pośrednictwem powracających na rekonwalescencję kontuzjowanych żołnierzy
bądź od tych nielicznych, którym udało się uzyskać krótkie urlopy. Dopiero
więc na przełomie lat 1914/1915 mieszkańcy Żor we właściwy sposób zaczęli
szacować prawdziwą cenę sukcesów i porażek wojsk niemieckich.
Ton kontrolowanych przez cenzurę artykułów prasowych przez cały okres
wojny był optymistyczny i pełen wiary w ostateczne zwycięstwo Niemiec.
Nadzór nad wszystkimi publikacjami wprowadzono wraz z początkiem wojny na obszarze całego wrocławskiego okręgu wojskowego. Ponieważ redakcje
protestowały niekiedy przeciwko arbitralnym i nieuzasadnionym decyzjom
o niedopuszczaniu do druku materiałów prasowych, we wrześniu 1914 roku
zastępca głównodowodzącego sprecyzował, jakich informacji wojskowych
nie można publikować. Zaliczył do takich materiałów: opis oddziałów i ich
uzbrojenie, zdjęcia oddziałów, wyłączywszy ich specjalistyczne uzbrojenie
(np. moździerze i działa specjalnie przygotowane do zdobywania twierdz).
Swobodnie można było przedrukowywać niemieckie depesze agencyjne (tzw.
Wolff-Depechen). Listy z frontu miały podlegać już jednak szczegółowej
kontroli994. Na obszarze Żor za cenzurę odpowiedzialna była miejscowa poli993
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cja. Tylko w miastach, gdzie stacjonowało wojsko, ten obowiązek spoczywał
na specjalnych komórkach wojskowych. Nadzór policyjny, a nie wojskowy,
stosowano także w takich miejscowościach, gdzie mimo istnienia garnizonów
„wydawano polskie lub socjaldemokratyczne gazety”995. Ponieważ w Żorach
zwierzchnikiem policji był burmistrz Reiche, do niego należał ten obowiązek.
Kontrola nie była jednak zbyt dokładna, pokładano raczej nadzieję w autocenzurze. Świadczy o tym korespondencja z 1915 roku Reichego z redakcją
„Sohrauer Stadtblatt”. Żorski burmistrz prosił wówczas, by przedkładane mu
do cenzury numery przynoszono chociaż na godzinę przed wyrażeniem zgody na druk. Jak pisał z rezygnacją: „[…] inaczej cenzura nie ma żadnego sensu i konieczne zmiany nie mogą być wprowadzone”996.
Ograniczenia cenzuralne zaostrzono w trakcie najbardziej intensywnych
walk na froncie wschodnim. Prezydent rejencji opolskiej poinformował
wówczas landratów, a ci z kolei burmistrzów i naczelników gmin, że „zgodnie z zarządzeniem zastępcy dowódcy VI Korpusu Armijnego nie wolno publikować, aż do odwołania, nawet informacji z berlińskich i innych niemieckich albo zagranicznych gazet o sytuacji wojennej na wschodzie (Rosja – Polska – Galicja), niezależnie czy zostały wcześniej ocenzurowane”997. Od przełomu 1914/1915 roku stale wysyłano szczegółowe instrukcje, jakie konkretne informacje nie mogą być zamieszczane. W 1915 roku np. był to zakaz publikacji: wypowiedzi kardynała von Widderna o błędach popełnionych przy
obronie Prus Wschodnich i opisów bratania się żołnierzy po obydwu stronach frontu podczas Bożego Narodzenia 1914 roku. Za tajne uznano także wiadomości o: przywożeniu do Niemiec ziarna i świń z Rumunii, eksplozji w zakładach Kruppa, brakach metali w przemyśle, ściganiu i śledzeniu
szpiegów, przedsięwzięciach militarnych niemieckich i austriackich w Karpatach, stratach wojennych, transportach amunicji artyleryjskiej, transportach
towarów z krajów neutralnych, ogłoszeń o poległych marynarzach z nazwami okrętów i przedruków broszur o Polsce. Specyficznym rodzajem cenzury
były wskazówki, by nie używać wyrazów pochodzenia francuskiego lub angielskiego. Do takich zaliczono również te już dobrze zakorzenione w języku
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niemieckim i powszechnie używane, m.in.: Adieu, Pardon, Kottelets, Beafsteks,
Ragout, Restauration, Hotel. W takich instrukcjach jednocześnie zalecano, by
stosować pochodzący z języka francuskiego rzeczownik Franktireur, ponieważ oznacza on „hańbę dla przeciwnika, nie można go więc zastępować niemieckim wyrazem”998.
Żadna propaganda nie mogła jednak zmienić rzeczywistości, a w 1915
roku – mimo zwycięstw na wschodzie – jasne już było, że wojna zamieniła się
w walki pozycyjne i raczej niemożliwy jest rychły jej koniec. Zapowiedzi błyskawicznego zwycięstwa należały już do przeszłości. W styczniu 1915 roku
obchody urodzin cesarza po raz pierwszy były wobec tego nadzwyczaj skromne. Ograniczono się tylko do krótkiego przemarszu ulicami miasta i mszy
w miejscowych kościołach. Od tej pory te doroczne wielkie święta wyglądały już za każdym razem podobnie. Organizowano je wyłącznie w ograniczonej i skromnej formie999.
W 1916 roku – w okresie wielkich bitew na froncie zachodnim – czytelnicy żorskiej gazety już w lutym mogli po raz pierwszy znaleźć informacje o twierdzy Verdun w kontekście rozpoczętej wielkiej ofensywy niemieckiej. Na początku, jak zwykle, dominował urzędowy optymizm. Twierdzono: „Dzięki udanemu atakowi naszych oddziałów obecnie na całej linii frontu doszło do rozbudowania natarcia. Twierdza Verdun, chyba najsilniejsza
we Francji, z dotychczas nie przerwanym połączeniem z Paryżem, oznacza
dla Francuzów miejsce koncentracji i punkt wyjściowy dla ewentualnej ofensywy przeciwko naszemu frontowi”1000. Z kolejnych artykułów uważny czytelnik mógł jednak domyślić się, że decydujące przełamanie nie zakończyło
się sukcesem. Obrona francuska, przy potwornych stratach, własnych i niemieckich, utrzymała linię frontu. Również letnia ofensywa aliancka nad Sommą, zresztą zanim jeszcze się rozpoczęła, nie była zaskoczeniem. Zapowiadano ją już w czerwcu, a na początku lipca pojawił się pierwszy komunikat o jej
przebiegu. Po pierwszej części bitwy pod Verdun zdawano sobie sprawę, że
otwiera się rozdział nowych uciążliwych walk. Pisano wprost, iż „będziemy
jeszcze przeżywać ciężkie chwile”1001.
Pierwsze bardziej optymistyczne informacje frontowe zaczęły przychodzić
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dopiero w następnym roku. Wraz z załamaniem się carskiej Rosji po raz pierwszy realne zaczęło się wydawać zwycięskie zakończenie przez państwa centralne wojny. Zainteresowanie działaniami militarnymi na wschodzie było zresztą
w Żorach duże, ze względu na doświadczenia z pierwszego roku wojny. Z zainteresowaniem śledzono więc wieści o upadku caratu, a potem przejęciu
przez bolszewików władzy w Rosji i ich zapowiedzi podjęcia rokowań pokojowych. Było to tym bardziej istotne, że decyzja bolszewickiej Rady Komisarzy Ludowych oznaczała uznanie istniejącego od 5 listopada 1916 roku Królestwa Polskiego oraz zasadniczą zmianę na arenie międzynarodowej sprawy
polskiej, która przestawała być wewnętrzną sprawą państw zaborczych. Pokój
z Rosją Sowiecką podpisany w Brześciu 3 marca 1918 roku, nie uznany oczywiście przez Ententę, aczkolwiek niekorzystny terytorialnie dla Polski, z perspektywy mieszkańców Żor był jednak triumfem eliminującym jednego z koalicjantów, dającym – jak się wówczas wydawało – możliwość podjęcia wielkiej zwycięskiej ofensywy na froncie zachodnim. 6 marca w miejscowej gazecie, w wydaniu specjalnym, ukazał się artykuł wstępny pod tytułem Pokój
z Rosją! Pisano w nim z patosem: „W porozumieniu pokojowym widzimy jutrzenkę pokoju światowego, niemieckiego pokoju ponad wszystkimi naszymi wrogami”. Na ulicach miasta odbyła się wówczas – podobna jak po przełamaniu frontu pod Gorlicami – uroczysta feta. Wielu żyło przy tym już nadzieją, że ich bliscy znajdujący się w niewoli rosyjskiej rychło powrócą w końcu do rodzinnych domów1002.
Dla żorzan codzienność frontowa była może daleka, ale boleśnie odczuwali ją z racji służby w okopach prawie na wszystkich frontach I wojny światowej, gdzie pojawiali się niemieccy żołnierze. Najbardziej bolesne doświadczenia łączyły się ze śmiercią bądź okaleczeniami na skutek odniesionych ran. Na
początku wojny rozpowszechniano informacje, że nowoczesna wojna, jaka będzie się toczyć w Europie, spowoduje mniejszą liczbę ofiar niż do tej pory, co
należało jakoby zawdzięczać zmodernizowanemu uzbrojeniu, którym nie dysponowano jeszcze w XIX stuleciu. Wrocławski chirurg, Hermann Küttner,
na poważnie próbował udowodnić, że dzięki coraz doskonalszej opiece zdrowotnej uda się uniknąć wielu ofiar. Analizując wojny fryderycjańskie i napoleońskie, gdzie liczby poległych i zmarłych na skutek odniesionych ran sięgały
22–26%, utrzymywał, że w wojnach drugiej połowy XIX wieku (prusko-austriackiej i prusko-francuskiej) straty pokonanych sięgały tylko 16%, a w woj1002
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nach burskich Brytyjczycy stracili już zaledwie 12% stanów osobowych. Wrocławski medyk wojskowy tłumaczył to przesadnym przypisywaniem ciężkiej
artylerii możliwości szybkiego niszczenia siły żywej przeciwnika. Jego zdaniem
przy dobrze rozbudowanych środkach obrony można było zniwelować te straty, a nowoczesna służba medyczna dodatkowo miała wzmacniać ten pozytywny efekt1003. Niestety, rzeczywistość okazała się zupełnie odmienna. I wojna
światowa przyniosła wszystkim uczestniczącym w niej państwom horrendalne straty ludzkie.
Pierwsze informacje na ten temat wśród żorzan przyniosły dopiero wiadomości o walkach pułków górnośląskich na froncie zachodnim. Swój chrzest
bojowy miały one w końcu sierpnia i na początku września 1914 roku. 2 września informowano, że został ranny w udo nauczyciel, porucznik Donder, który
powrócił do Żor, ponieważ wyrażono zgodę na jego rekonwalescencję we własnym domu. Już wcześniej dotarły do Żor wiadomości o innych rannych: sierżancie policji Scheligu, rannym w rękę, i karczmarzu Foitziku. Całościowa lista ofiar wojennych była publikowana w ogólnoniemieckiej „Reichsanzeiger”
i przedrukowywana w lokalnej prasie. Pod koniec 1914 roku zabroniono jednak publikacji na temat liczby ofiar w prasie1004.
Pierwsza informacja o śmieci na froncie żorzanina pochodzi z 9 września.
Opublikowano wówczas nekrolog zawiadamiający o śmierci we Francji Antona
Kentnowskiego juniora, syna miejscowego rentiera Aloisa
Kentnowskiego1005.
W tym początkowym okresie wojny Nekrolog Antona Kentnowskiego poległego w sierpniu
1914 roku we Francji
rodziny, wzorem po1003
1004
1005
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przednich kampanii, sądziły, że możliwy jest pogrzeb ofiar wojny na miejscowym cmentarzu po sprowadzeniu zwłok. Nie zdawano sobie sprawy ani ze
skali walk na obydwu frontach, ani z warunków pochówku w pobliżu frontu.
W oficjalnym komunikacie z października 1914 roku informowano mieszkańców miasta, że takie prośby nie są możliwe do zrealizowania. Wiadomość
uzasadniano patriotycznym komentarzem, że „dla żołnierzy pole bitwy jest
najpiękniejszym i najbardziej honorowym miejscem spoczynku”1006.
Żorzanie ginęli i byli jeńcami praktycznie na wszystkich frontach, lecz
najczęściej na froncie zachodnim. Niektórzy z nich niewolę spędzali zresztą w spokojnym oddaleniu od frontu. Wzięty do niewoli już we wrześniu
1914 roku żołnierz z Rownia, grenadier Paul Tomanek, trafił na wyspę
St. Martin de Ré na rekonwalescencję. Zawdzięczał to zresztą szczęśliwemu
przypadkowi. Został ciężko ranny w okopie, ale znalazł go francuski sanitariusz, opatrzył i zaniósł do lazaretu. W październiku w liście do swoich rodziców pisał, że jest dobrze traktowany i karmiony oraz że szybko dochodzi do zdrowia dzięki morskiemu powietrzu1007. Nie wszyscy mieli jednak
tak wiele szczęścia. W 1915 roku pojawiła się informacja, że na niemieckim
krążowniku „Blücher” zatopionym na Morzu Północnym marynarzem był
mieszkaniec Rownia Josef Sobik1008. Sporo żorzan walczyło także na wschodzie, skąd rodzinom trudno było otrzymać jakiekolwiek informacje. Poczta za pośrednictwem Czerwonego Krzyża i państw neutralnych przychodziła z dużym opóźnieniem. Przykładowo, dopiero pół roku po zaginięciu
Karla Gruschki dotarła kartka z informacją, że przebywa w rosyjskim obozie jenieckim w Michajłowce1009. Jeszcze bardziej skomplikowane musiały
być losy syna żorskiego sukiennika Vinzenta Gornika – Euzebiusza Gornika, który w marcu 1915 roku przysłał informację, że jest w japońskim obozie jenieckim w miejscowości Matsuyama1010.
W niemieckiej propagandzie służba wojskowa, oczywiście, prezentowana była jako ciąg bohaterskich zdarzeń. Starano się gloryfikować bohaterów wojennych. Miejscowe organizacje, szczególnie Związek Wojacki, organizowały specjalne zebrania poświęcane pamięci poległych żorzan.
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Podobną rolę odgrywało żorskie Towarzystwo Floty Niemieckiej. Od września 1914 roku raz w miesiącu organizowało wieczorki patriotyczne. Miejscowe Męskie Towarzystwo Śpiewacze śpiewało na nich pieśni wojskowe
i patriotyczne (Wacht am Rhein; Ich hatte einen Kameraden; Morgenrot).
Wygłaszano okolicznościowe odczyty i przemówienia. Brylowali w tym,
do czasu powołania ich do wojska, nauczyciele: Janocha i R. Sciuk. Często spotkaniom towarzyszyły pokazy przeźroczy i zbiórki pieniędzy na Niemiecki Czerwony Krzyż. Zebrania kończyły się zawsze zbiorowym okrzykiem na cześć obydwu cesarzy, niemieckiego i austriackiego, oraz odśpiewaniem hymnu niemieckiego1011. Odnotowywano każde przyznanie mieszkańcowi Żor Krzyża Żelaznego lub innych odznaczeń bojowych.
Pojawiały się jednak również teksty humorystycznie przedstawiające wojnę, mające jednocześnie wspierać nastroje optymizmu i pokazywać
przewagę dobrze wyszkolonych wojsk niemieckich, w tym Górnoślązaków,
nad aliantami. Do takich artykułów należy niewątpliwie artykuł Wojska kolonialne. Według korespondenta wojennego wzięty do niewoli francuski lekarz opowiedział następującą historię:
„Bawarczycy są nie do powstrzymania w walce wręcz. Ale, dodawał potem francuski lekarz, są w niemieckim wojsku jeszcze jedne oddziały, które
wzbudzają panikę we francuskich szeregach. Ci ludzie są nie do powstrzymania i nie można ich pokonać. Mówią jakimś obcym, nie niemieckim językiem i muszą być chyba wojskami kolonialnymi. Za każdym razem kiedy
dochodzi do walki na bagnety, wtedy wrzeszczą „Hoppla pieronie na bok
z pyskiem!”. I masakrują wszystkich, którzy stawiają opór. Nikt nie jest
w stanie powstrzymać ich ataku i ich uderzeń kolbami karabinów”1012.
Ten groteskowy opis Górnoślązaków miał prawdopodobnie zrównoważyć pogłoski o okrucieństwie francuskich wojsk kolonialnych, z którymi
przyszło wojować na początku wojny także pułkom górnośląskim.
O wiele bardziej wiarygodnie brzmi list z frontu Josefa Sedlazka, mieszkańca Żor, przedrukowany w miejscowej gazecie. Nie jest on również wolny od „hurrapatriotycznego” nastawienia, ale opisuje dość wiernie rzeczywistość frontową okopów I wojny światowej:
„Jesteśmy od 28 grudnia [1914 roku – R.K.] w francuskiej miejscowości, około 400 metrów za linią okopów. Nasze okopy są tylko około
1011
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100 metrów od linii okopów przeciwnika. Francuzi mają dobre stanowiska. Są dobrze zabezpieczone przed nagłym atakiem mocną plątaniną drutu kolczastego. Ożywienie w francuskich okopach świadczy, że oczekują
naszego ataku. Dwa dni przed szturmem umieszczamy przed linią naszego drutu kolczastego okop do poprowadzenia ataku. Kończymy go w jedną noc. Rankiem Francuzi zauważają ze zdumieniem wykopany nowy rów,
który znajduje się niedaleko od linii ich drutów kolczastych. Sami zresztą niewiele dni wcześniej utworzyli podobne, zaraz za własną linią drutów. Dzień przed szturmem poprawiamy nasze okopy szturmowe. Francuzi strzelają do każdego, kto się tylko podniesie wyżej. My nie strzelamy
w ogóle. Noc przebiega spokojnie. Od czasu do czasu tylko Francuzi oddają salwy karabinowe, by zawiadomić że są na miejscu. W końcu nadchodzi
ranek, kiedy mamy wyrzucić Francuzów z ich dobrze ulokowanych stanowisk. Każdy z nas odetchnął z ulgą, kiedy padła komenda „naprzód”, ponieważ było to życzenie od dawna goszczące w naszych sercach. Najpierw
zajęliśmy stanowiska w okopach szturmowych, a na opuszczone przez nas
stanowiska weszły oddziały z rezerwy. Teraz rozlał się nad okopami wroga
grad granatów i szrapneli. Także nasze miotacze min i moździerze pracowały wyśmienicie. Z satysfakcją można było patrzeć, jak ciężkie granaty 2-cetnarowe spadają dokładnie do nieprzyjacielskich okopów. Ale także francuska artyleria, która usytuowana była w potrójnych szeregach, odpowiadała
z dużą siłą ognia. Szczególnie ostrzeliwano stanowiska naszych moździerzy,
jednak nie spowodowało to żadnych szkód. Nieprzyjacielska piechota nie
strzelała prawie w ogóle. Punktualnie o godzinie 12.00 w południe wyskoczyliśmy z naszych okopów i za chwilę dopadliśmy do francuskich okopów
szturmowych. Francuzi byli ze względu na nasz ogień artyleryjski tak mocno wystraszeni, że drżeli i poddawali się bez oporu. Kiedy przeszliśmy przez
pierwszą linię poszliśmy dalej, ponieważ każdy z nas wiedział, że Francuzi
mają dalej 4–5 linii następnych umocnień…”1013
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Miasto podczas Wielkiej Wojny
Liczba mieszkańców miasta – według spisu powszechnego z 1916 roku –
wynosiła 4 583 osób, ale wraz z ludnością Baranowic i Kleszczowa przekraczała już 5 tys. (tabela 28.)1014.
Tabela 28. Wyniki spisu powszechnego w 1916 roku w Żorach i okolicznych miejscowościach

Miasto /
Gmina

Żory
Baranowice
Kleszczów
Osiny
Rogoźna
Rowień
Rój

W tym
żołnierze
W tym jeńcy
w aktywnej
przebywający
Mężczyźni
służbie
w mieście /
przebywający
gminie**
w mieście /
gminie*
1 877
150
247
156
213
335
268

19
1
3
2
5
1
6

6
–
–
–
–
1
–

Kobiety

Razem

2 706
206
356
244
278
416
342

4 583
356
603
400
491
751
610

W całym powiecie rybnickim w aktywnej służbie wojskowej w tym roku
przebywało 1 342 żołnierzy.
**
W całym powiecie rybnickim było wówczas 5 223 jeńców wojennych.
Źródło: APKat., OR, LA Rybnik, sygn. 16, Volkszählung am 1 Dezember 1916.
*

Bezpośrednio po zakończeniu wojny – według spisu z 4 grudnia 1918
roku – notowano w Żorach 2 030 mężczyzn (w tym 56 żołnierzy) i 2 902
kobiety, a ponadto wykazano 84 osoby czasowo nieobecne. Razem dawało

Według ostatniego spisu w Żorach mieszkało już pod koniec 1914 roku
5 103 osoby, więcej o 23 niż w 1913 roku. „Sohrauer Stadtblatt”, 16.12.1914, Nr. 100.
1014
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to 5 016 osób1015. Rok później, w październiku 1919 roku, liczba ta znacznie wzrosła – do 5 970 osób (2 822 mężczyzn i 3 148 kobiet). Ten znaczny
wzrost wiązał się prawdopodobnie z powrotem z frontu zmobilizowanych
żorzan, a także ze stałym stacjonowaniem w Żorach oddziału niemieckiego
Grenzschutzu. Liczba gospodarstw domowych nie zwiększyła się bowiem
znacznie w porównaniu z okresem przedwojennym – spisano 1 164 samodzielne rodziny1016.
Ze względu na wydarzenia wojenne często zmieniał się skład rady miejskiej, a także magistratu, ponieważ zadania związane z działalnością administracji komunalnej musieli przejmować rajcy i radni niepowołani do wojska.
Burmistrz Reiche przetrwał na swoim stanowisku do wyborów komunalnych
w 1919 roku. Potem odszedł ze służby państwowej i zrezygnował z urzędu
w marcu 1920 roku. Zastąpił go wówczas do tej pory jego stały zastępca – weterynarz Ferdynand Haering. Na początku wojny (w kwietniu 1915 roku),
po pierwszych powołaniach do armii niemieckiej, skład magistratu kształtował się następująco: burmistrz – Reiche, zastępca burmistrza – Haering,
członkowie – Dudek, Franz Lipp, J. Gregaretzki (miał już 90 lat i była to
jego 7. kadencja), Heinrich Eras1017. W trakcie wojny w skład magistratu żorskiego weszli jeszcze: aptekarz Hettwer (w 1915 roku), Fizia (w 1915 roku),
kupiec Teodor Beigel (w 1915 roku), kupiec Bolczek (w 1918 roku), rentier Sobotta (w 1918 roku). Według obsady poszczególnych deputacji pod
koniec wojny Haering kierował wydziałami szkolnym i socjalnym, Hettwer
– leśnym i opieki zdrowotnej, Sobotta – gruntowym, przeciwpowodziowym
i cmentarnym, Beigel – budowlanym, a Bolczek – drogowym, targowym i finansowym. Pozostałymi sprawami, w tym przede wszystkim nadzorem policyjnym, jako kierownik okręgu urzędowego (Amtsbezirk) bezpośrednio zawiadywał bumistrz Reiche1018.
O wiele trudniej w czasie wojny przyszło pracować radzie miejskiej. Na posiedzeniach pod koniec wojny liczba nieobecnych sięgała nawet 50%1019,

APKat., OR, AM Żory, sygn. 21, k. 96–97.
APKat., OR, AM Żory, sygn. 21, k.56.
1017
Archiwum Państwowe w Opolu, Rejencja Opolska, sygn. 7692, Auszug aus
dem Protokolle der Stadtverordnetenversammlungvom 29. April 1915, Sohrau 30.
April 1915.
1018
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w większości ze względu na powołania do wojska. Według stanu w 1915 roku
do rady należeli: przewodniczący R. Dudek (pod koniec wojny zastąpił go
Nowak), Gallus, Franz Hensel, Bartezki, Beigel (w wojsku), Cohn, Dudek,
Gornik, Grabowski, Hilla, Matuscheck, Nowak, Sobotta, Wrobel, Blumenreich, Brauer, Heilig, Schleier, Gliwitzki (w wojsku), Lipp, Zucker, Mrosik
(w wojsku), Eras, Szyszkowitz, E. Figulla (w trakcie kadencji za zmarłego Figullę wybrano Gallusa)1020.
W latach 1914–1918 zamarły inwestycje miejskie. Kończono tylko te,
które rozpoczęto już wcześniej, przede wszystkim rozbudowę dworca kolejowego i budowę elektrowni. Nowy dworzec na początku 1915 roku robił
na przyjezdnych imponujące wrażenie swoimi poczekalniami dla 4 klas podróżujących i stałym bufetem oraz szeroką halą dla podróżnych. Jednak zamiast zwykłych pasażerów przejeżdżały nim głównie eszelony z żołnierzami1021. Istniejąca już przed wojną miejska elektrownia została w 1914 roku
zmodernizowana. W miejsce dotychczas używanej maszyny parowej o mocy
365 kilowatów (zużywała na to 2,4 tony węgla) zainstalowano w październiku 1914 roku nową, która tę samą ilość energii uzyskiwała przy zużyciu
0,75 tony węgla (miała moc 203 koni mechanicznych). Kupiono także większą baterię akumulatorową, co miało zapewniać elektryczne oświetlenie całemu miastu1022. I rzeczywiście na początku tak było. W marcu 1915 roku uruchomiono na rynku dwie wielkie lampy uliczne z 600 świecowymi lampami
łukowymi w miejsce do tej pory używanych znacznie słabszych1023. Jednak
już rok później nowoczesna elektrownia musiała stopniowo ograniczać swoją działalność z powodu braku węgla. Najpierw od listopada 1916 roku wyłączano elektryczność od godziny 9.00 rano do 16.001024. Później, w grudniu
1917 roku, wyłączano maszynę parową już codziennie zarówno w ciągu dnia,
jak i w nocy od północy do 5.00 nad ranem1025. W 1918 roku zaczęły do tego
dochodzić niezapowiedziane wcześniej wyłączenia prądu, co całą inwestycję
i pożytki z niej płynące stawiało pod znakiem zapytania.
Działalność samorządu ukierunkowana była właściwie na przetrwanie.
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Nie przerwano nauki szkolnej, chociaż podjęto decyzję o skróceniu nauki
o jeden rok – do 14. roku życia, ze względu na, jak to określono, „potrzeby
wojenne”1026. Wydłużenie czasu przerwy letniej w 1914 roku od razu stało się
powodem oskarżeń o złe zachowanie młodzieży pozbawionej zajęć. Doszło
nawet do interwencji policji na prośby rodziców, ponieważ zaobserwowano
gromadzenie się dzieci i młodych ludzi po zapadnięciu zmroku w centrum
miasta. Wobec tego w sierpniu wprowadzono zakaz przebywania po godzinie 19.30 w mieście w otwartych miejscach publicznych. Odpowiedzialnością za przestrzeganie tego zarządzenia obarczono rodziców pod groźbą kary
pieniężnej1027.
Pomimo tak niesprzyjających warunków zewnętrznych doprowadzono
do rozbudowy szkoły wyższej dla chłopców, najpierw do 4, a potem 5 klas.
Do istniejących przed wojną Sexty, Quinty i Quarty doszły nowe – najpierw
w 1915 roku Untertertia, a przed końcem wojny Obertertia, a więc oddziały
obejmujące po zakończeniu 4 klas szkoły ludowej 5.–9. rok nauczania. Szkoła była płatna, przygotowywała bowiem do nauki w wyższych klasach gimnazjum (od Untersekundy do Oberprimy). Koszt nauki wynosił najpierw
12 marek, a od 1915 roku 15 marek za miesiąc nauki. Kierownikiem rozbudowanej szkoły wyższej został Janocha. Trafił jednak w 1917 roku na front.
Nie wrócił już potem do Żor. Znalazł zatrudnienie w gimnazjum we Wrocławiu1028. Głównym nauczycielem żorskiej szkoły był od tej pory Alfred Seemann, absolwent uniwersytetu1029. Warunki pracy dla nauczycieli z Rzeszy
Niemieckiej nie były już w czasie wojny tak atrakcyjne, jak wcześniej. Przede
wszystkim od marca 1915 roku zlikwidowano specjalny dodatek (Ostmarkenzulage), który otrzymywali urzędnicy, w tym także nauczyciele, za pracę
w prowincjach wschodnich1030.
Inaczej niż wcześniej wyglądała również żorska opieka zdrowotna. W miejscowym szpitalu usytuowano lazaret wojskowy. Znajdował się on pod opieką
miejscowego Towarzystwa Ojczyźnianego Kobiet. Funkcję lekarza lazaretu
pełnił doktor Blumenreich. W grudniu 1915 roku w tym wojskowym szpi-
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talu leżało 23 rannych żołnierzy1031. Lazaret przetrwał chyba do końca wojny. O jego istnieniu jeszcze latem 1917 roku pisano w miejscowej gazecie, informując, że ranni uczestniczą w pokazach filmów w miejscowym kinie objazdowym, które stało się prawdziwą sensacją od 1914 roku, a jego repertuar
ulegał stałemu wzbogacaniu o nowe filmy1032.
Największe zagrożenie dla sytuacji zdrowotnej stwarzały – od dawna już
na Górnym Śląsku nieobecne – choroby epidemiczne. Cholerę przywlekły
ze sobą w 1914 roku oddziały austriackie. W tym samym czasie odnotowano przypadki czerwonki i to już nie tylko wśród osób napływowych, ale także dobrze sytuowanych mieszczan żorskich (rzeźnika Josefa Szczepanka, właściciela restauracji Josef Hensela, kupca Wuwera, rzeźnika Karla Adamka)1033.
Od tej pory zachorowania na tę chorobę zdarzały się aż do końca wojny.
Największe zagrożenie nadeszło jednak pod koniec wojny z powodu grypy. Pierwsze informacje o epidemii influency (tak wtedy nazywano grypę)
pojawiły się w Żorach w lipcu 1918 roku1034. Po kilkunastu dniach w miejscowym szpitalu leżało już 20 chorych1035. Nie zachowały się, niestety, dokładne dane z okresu apogeum epidemii. Na Górnym Śląsku przypadło ono
na koniec 1918 roku, już po zakończeniu wojny. Współczynnik zachorowalności w grupie mężczyzn i kobiet sięgał wówczas prawie 9%. Śmiertelność dla
całej populacji wynosiła 0,2%. Wskaźnik śmiertelności w powiatach wschodnich rejencji opolskiej w stosunku do liczby rozpoznanych przypadków grypy
był wyraźnie wyższy i wynosił 9,4%, co jednak wynikało z pewnością z tego,
że do szpitali trafiały przypadki cięższe, wymagające albo leczenia ambulatoryjnego, albo hospitalizacji1036. Zachorowania na „hiszpankę” spadły prawdopodobnie na przełomie 1918/1919 roku. Ostatnie zachowane sprawozdania
na ten temat pochodzą z grudnia 1918 roku.
Struktura gospodarcza miasta nie ulegała zmianie podczas wojny. Braki surowców i coraz niższa siła nabywcza klientów powodowały jednak osłabienie obrotów handlowych oraz zamieranie miejskiego handlu i rzemiosła,
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1036
APKat., Oddział Pszczyna [dalej: OP], Kreisarzt Pszczyna [dalej: Kreisarzt
Pszcz.], sygn. 219, k. 199.
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a w konsekwencji – szybką pauperyzację. Nawet tak pewny interes, jakim było
szynkarstwo, podupadał. W momencie ogłoszenia stanu wojennego zakazano
– decyzją dowódcy VI Okręgu Wojskowego – wyszynku alkoholu oprócz piwa
i wina gronowego, a i te wolno było pić tylko do godziny 22.00, a następnie
dopiero rano. Wprawdzie potem cofnięto zakaz picia wódki, ale ograniczenie
godzin otwarcia gospód i restauracji oraz trudności z wszystkimi rodzajami surowców do produkcji gorzałki (zboża i kartofli) spowodowały brak nawet tego
artykułu na rynku. Ciekawe, że pojawiły się wówczas listy żon, uważających to
zarządzenie o częściowej prohibicji za dobrodziejstwo1037.
Dla gospodarki szczególnie trudne było jednak znalezienie wykwalifikowanych pracowników. Znana firma żorska M. Adler & J. Panofsky. Eisengieserei und Maschinenfabrik, poszukująca gorączkowo odpowiednich fachowców, zatrudniała nawet z tego powodu Austriaka z Krakowa, Simona Bastera1038. Jednak podstawowy sposób odbudowy zdekompletowanych załóg polegał na zatrudnianiu polskich robotników z Królestwa Polskiego lub jeńców
wojennych. Ci pierwsi musieli mieć specjalne zezwolenia na pobyt i pracę.
O takie zaświadczenia zwracał się w 1917 roku znany żorski przedsiębiorca
Dudek dla „4 rosyjskich polskich robotników”: Johanna Siwka (urodzonego
w 1881 roku w Częstochowie), Josefa Karpinskiego (urodzonego w 1898 roku
w Warszawie), Johanna Warowskiego (urodzonego w 1896 roku w Ziemkowicach) i Aleksandra Cyrańskiego (urodzonego w 1899 roku w Częstochowie)1039. O jednym z nich, Cyrańskim, wiadomo trochę więcej, ponieważ czasowo porzucił nowe miejsce pracy i z tego powodu był przesłuchiwany przez
policję żorską, a potem stanął przed sędzią żorskim Felbierem. Zeznał wtedy,
że najpierw pracował w kopalni „Charlotte”, ale jesienią musiał rzucić pracę, „ponieważ w zimnej porze roku było niemożliwe kontynuowanie takiej
pracy, był za lekko ubrany”. Potem prawdopodobnie bez dokumentów włóczył się po okolicy i w końcu 17 stycznia 1917 roku trafił do cegielni Dudka. Aresztowany przez policję deklarował chęć podjęcia jakiejkolwiek pracy
w Żorach. Z dokumentacji wynika, że Dudek, potrzebując robotników w ce-
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gielni, z taką prośbą w jego sprawie się zwrócił1040. Robotnicy z Polski zazwyczaj dobrze się sprawdzali. Przy nędzy, jaka panowała w czasie I wojny światowej w Królestwie Polskim, dla wielu osób ze strefy nadgranicznej praca
na Śląsku była szansą nie tylko osobistą, ale również na wspomożenie rodziny.
Odmiennie kształtowały się perspektywy zatrudniania jeńców, głównie
rosyjskich, których wydajność – według zgodnej opinii zatrudniających ich
pracodawców – była niewielka, a ponadto wielu z nich przy pierwszej nadarzającej się sposobności próbowało uciekać. W całym powiecie stale poszukiwano kilku albo nawet kilkunastu uciekinierów. Do takich zdarzeń dochodziło także w Żorach. Główny obóz jeniecki w pobliżu miasta mieścił się
w Jastrzębiu Zdroju, skąd uwięzieni trafiali do okolicznych miejscowości do
pracy. W miejscowym sądzie żorskim jeden z urzędników (Gefangenenaufsehers) zajmował się wyłącznie nadzorem nad jeńcami przebywającymi w mieście. Najpierw tę funkcję pełnił Strozyk, a potem niejaki Kube1041.
Dnia 13 lipca 1916 roku zameldowano z Żor, że z miejsca pracy uciekło 2 jeńców rosyjskich. Złapano ich dopiero w Galicji. Chyba nie powrócili
do Żor. Z rysopisów, które w celu odszukania zbiegów wysłał burmistrz Reiche, łatwo wyobrazić sobie, jak wyglądali wówczas jeńcy zatrudniani w Żorach oraz w okolicznych miejscowościach (według spisu z 1916 roku było ich
wtedy 7). Pierwszy z nich, Toma Bolecktow, ubrany był w mundur („rosyjski
feldgrau”), długie buty nałożone na spodnie, na piersi miał numer 12 641,
umieszczony na białym tle. Drugi jeniec, Jegor Scharaban, także miał mundur z bluzą wypuszczoną na spodnie i z numerem 11 318 na piersiach, rosyjską czapkę oraz płaszcz wojskowy1042.
W życiu religijnym trzech wyznań również nastąpił zastój. Proboszczem
katolickiej parafii w dalszym ciągu był ks. Fryderyk Loch, kapelanem – ks.
Leon Pampuch. W 1917 roku dołączył do niej także ks. Otto Hoppe. W 1916
roku misjonarz i kanonik ks. Andrzej Kuczka został komorantem parafii, która liczyła wtedy 5 660 wiernych1043
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Proboszcz żorski zachowywał – zgodnie już z wcześniejszymi, przedwojennymi deklaracjami – lojalistyczną postawę wobec państwa niemieckiego.
Wzywał w momencie wybuchu wojny do wiernej służby Rzeszy. Kiedy w październiku 1915 roku uroczyście obchodzono 500-lecie panowania w Prusach
Hohenzollernów, na prośbę rady miejskiej nie tylko odprawił uroczystą mszę
w kościele parafialnym, ale także wygłosił lojalistyczne kazanie1044.
Na czele katolickiej rady parafialnej, po rezygnacji w 1915 roku długoletniego jej przewodniczącego – Sollorza, stanął adwokat i notariusz dr Matuscheck. W składzie rady znaleźli się jeszcze: właściciel cegielni Dudek, kupiec Beigel, rentier Jacob Kachel, mistrz masarski Franz Hensel, mistrz malarski Franz Lipp i kupiec Florian Fizia1045.
Niewielkie zmiany zaszły także w gminie ewangelickiej. Na jej czele podczas
wojny nadal stał pastor Jendersie. W radzie gminy po wyborach w 1915 roku zasiadali: leśniczy miejski Schönfeld (zastępca przewodniczącego synodu), mistrz
murarski Eras, posiadacz ziemski Hegenscheidt (Ornontowice). Do zarządu
gminy wybrano zaś: urzędnika Parota (Rudziczka), emerytowanego wachmistrza Klinga, rewizora leśnego Rothera (Zawiść), maszynistę kolejowego Kummrowa, właściciela domu Bystrona, gajowego Paula Schotta (Rogoźna), właściciela domu Ankesa (Orzesze), właściciela ziemi Bergera (Orzesze)1046.
Codzienne życie mieszkańców wraz z kolejnymi miesiącami wojny upływały przede wszystkim w obawie przed popadnięciem w nędzę przy ciągle nasilającej się mizerii codziennej egzystencji. Głównym zajęciem żorzan stawało się zdobycie zaopatrzenia dla swojej rodziny, co wynikało z coraz większych
braków, jakie w gospodarce niemieckiej były spowodowane, z jednej strony,
nastawieniem na przede wszystkim zaopatrzenie frontu, a z drugiej – obostrzeniami będącymi wynikiem blokady państw centralnych i deficytu wielu surowców, szczególnie metali kolorowych, bawełny, a także części towarów spożywczych.
Najbardziej dotkliwy dla przeciętnego żorzanina był brak chleba. Już
w 1914 roku zaczęto dodawać do chleba zamiast deficytowej mąki pszennej
mąki ziemniaczanej. Od listopada musiało być to co najmniej 5% (dla jeńców dopuszczano nawet 20% dodatku mąki ziemniaczanej). Ten nowy proAPKat., OR, AM Żory, sygn. 17, Pfarrer Loch an eine StadtverordnetenStadtversammlung, Sohrau 20. Okt.1915.
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dukt nazwano chlebem żołnierskim (Soldatenbrot)1047. W 1915 roku ograniczenia poszły jeszcze dalej. Zabroniono w ogóle wypieku tzw. białego pieczywa i ciasta z mąki pszennej. Szczególnie boleśnie na Górnym Śląsku odczuwano zakaz wypiekania tradycyjnych ciast (kołoczy) na święta Wielkiej Nocy.
Można je było kupować wyłącznie w cukierni. Musiały zawierać co najmniej
10% mąki żytniej1048. Jak pisano przy tej okazji, wracano „do jedzenia chleba
żytniego jak nasi przodkowie […] dla zdrowych i silnych ludzi nie jest to problem”. Podano przy tej okazji, że sam cesarz je taki chleb z wielkim ukontentowaniem. Ilość mąki ziemniaczanej dosypywanej od tej pory do chleba wynosiła już dla wszystkich 20%1049. Wprowadzona w tym samym czasie obostrzona reglamentacja chleba ustalała normę tygodniową na 2 bochenki na tydzień
(225 gramów na dzień) dla jednej osoby1050. Już jednak miesiąc później norma dzienna spadła – po uzyskaniu „pozytywnych opinii specjalistów od higieny” – do 200 gramów mąki na osobę1051.
Codzienny jadłospis początkowo uzupełniały ziemniaki, których sprzedaż
wolnorynkową utrzymano. Jednak już latem 1916 roku podjęto decyzję o reglamentacji również tego artykułu1052. W styczniu 1917 roku ustalono dzienną porcję ziemniaków na 3/4 funta dziennie, co doprowadziło do sytuacji, iż
podstawowym składnikiem codziennego posiłku stała się brukiew w miejsce
kartofli1053. Zimą 1917 roku przydział ten zmalał z 3,5 kilograma do zaledwie
875 gramów na osobę.
Jeszcze większe obostrzenia dotyczyły tłuszczów. Już w sierpniu 1914 roku
zabroniono sprowadzania mięsa z Królestwa Polskiego, co uzasadniono obawą o ogołocenie tamtejszego rynku, a w ślad za tym późniejszą ewentualną
koniecznością wysyłania mięsa i tłuszczów za granicę, by zapobiec klęsce głodu1054. We wrześniu 1915 roku wprowadzono w Niemczech reglamentację
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dostaw mleka i nabiału1055. Tylko dzieci do 12. roku życia oraz matki karmiące
miały prawo do jednego litra mleka dziennie, dzieci starsze – do pół litra mleka, natomiast chorzy – według zaleceń lekarskich – tylko w przypadku niektórych schorzeń otrzymywali maksimum litr mleka1056. W grudniu 1915 roku
zastanawiano się, czy wzorem reglamentacji chleba nie racjonować także mięsa i tłuszczów, ale ponieważ tych towarów było zbyt mało, by zapewnić nawet minimalne przydziały, zrezygnowano z tego, zostawiając problem zaopatrzenia władzom komunalnym1057. Te zezwalały wobec tego na wolną sprzedaż mięsa1058. Pierwszym ograniczeniem w tym względzie była reglamentacja masła. W lutym 1916 roku przyznano przydział 125 gramów tygodniowo na jedną osobę1059. W sierpniu 1916 roku rząd wydał zarządzenie o regulacji spożycia mięsa1060, a ilość, którą można było nabywać w ramach systemu kartkowego, ustalał Wojenny Urząd Aprowizacyjny (Kriegsnährungsamt).
O ile przed wybuchem wojny tygodniowo spożywano w Niemczech około
kilograma mięsa, to w 1917 roku wydzielono do spożycia tylko 250 gramów.
Zwyczajem stały się także urzędowo wprowadzane tzw. dni bezmięsne.
W ogłoszeniach zalecano radzenie sobie z brakami w zaopatrzeniu poprzez
prowadzenie bardziej racjonalnej gospodarki żywnością w domu i oszczędność towarów spożywczych. W tej trudnej sytuacji wzrosło zainteresowanie
hodowlą drobiu, królików i drobnego inwentarza, który nie podlegał racjonowaniu. W czerwcu 1918 roku, prawie przed zakończeniem wojny, powstało nawet nowe towarzystwo zajmujące się tą hodowlą – Towarzystwo Ogrodnicze oraz Hodowli Pszczół i Małych Zwierząt dla Żor i Okolicy (Verein für
Gartenbau, Bienen- und Kleintierzucht Sohrau und Umgegend). W jego zarządzie znaleźli się: mistrz budowlany Eras, kolejarz Dallügge, kupiec Nowak,
nauczyciel Sciuk i rentier Gebhard. Towarzystwo udzielało porad zainteresowanym – tych nie brakowało – hodowlą królików, pszczół i drobiu1061.
W marcu 1915 roku burmistrz Reiche i landrat rybnicki Lenz w celu
przezwyciężenia braków rynkowych uroczyście otworzyli kursy gospodarstwa
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domowego dla mieszkanek miasta. Organizatorem było Towarzystwo Ojczyźniane Kobiet. W tę działalność zaangażowała się żona burmistrza. W kursie
brało udział 30 uczestniczek. Oprócz gotowania, uczono prania, sprzątania,
robót na drutach. Chętnych było tak wiele, że w tym samym roku zorganizowano drugi kurs1062. Podstawowym założeniem szkoleń i instrukcji było upowszechnianie reguł oszczędnego gospodarstwa. Zostały one zebrane w rodzaj
„10 przykazań”:
„1. Jedz tylko chleb wojenny [Kriegs-, Soldatenbrot] i wykorzystaj każdy
kawałek tego chleba, np. resztki wrzuć do zupy; 2. Oszczędzaj tłuszcze, smaruj chleb marmoladą albo syropem, ponieważ tylko część tłuszczów pochodzi
z naszego kraju; 3. Jedz mało mięsa i kiełbasy, można je zastąpić mlekiem, serem, cukrem; 4. Jedz dużo cukru, jest on świetnym dostarczycielem siły i zastępuje tłuszcze oraz mięso; 5. Jedz śmietanę, w tym bitą śmietanę i mleko,
zastąpią tłuszcze; 6. Gotuj kartofle tylko w mundurkach, zaoszczędzisz w ten
sposób 20–25%; 7. Ogranicz picie piwa, likierów i wódki, zwiększysz nasze
zapasy ziarna i wzmocnisz organizm; 8. Jedz dużo warzyw i owoców, wykorzystaj każdy kawałek ziemi na uprawę warzyw; 9. Zbieraj wszystkie odpadki
z kuchni i wykorzystuj je do skarmiania zwierząt, ale uważaj, by nie były dla
nich szkodliwe; 10. Gotuj i ogrzewaj gazem lub koksem, a nie węglem, w ten
sposób pomożesz produkować ważne nawozy sztuczne, ponieważ przy produkcji gazu węglowego i koksu powstaje amoniak”1063.
Mimo biedy na zapleczu frontu przez cały okres wojny odbywały się różne
zbiórki, które miały spowodować utrzymanie poziomu produkcji oraz zaopatrzenia żołnierzy. Zaczęło się od zbiórek dla żołnierzy. Już w 1914 roku zbierano
dla nich bieliznę1064. Co bardziej sprytni sprzedawcy nawet tutaj zwietrzyli interes. Ukazały się bowiem wówczas reklamy powszechnie używanego od okresu przedwojennego proszku do prania „Persil”, informujące, że tylko ten środek
powinien być używany do prania brudnej bielizny rannych, ponieważ „usuwa
krew”1065. W okresie przedświątecznym masowo wysyłano paczki z prezentami
świątecznymi (Liebesgaben) dla żołnierzy. W ten sposób wzmacniano poczucie
łączności frontu z zapleczem. W żorskiej prasie często pojawiały się listy od obdarowanych żołnierzy, takie jak ten z grudnia 1914 roku:
1062
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„Niemieckie kobiety zobowiązują nas do wielkich podziękowań, ponieważ zostaliśmy tak bogato obdarowani przesyłkami z naszej małej ojczyzny, że
każdy żołnierz na froncie dostał to czego potrzebował. Wobec tego z wdzięczności zdecydowaliśmy, że każdy powracający wojak natychmiast się ożeni,
o ile jest kawalerem”1066.
Od 1915 roku z powodu narastających braków towarów przemysłowych
rozpoczęto zbiórki praktycznie wszystkich surowców i półproduktów, które
mogły być wykorzystane powtórnie do produkcji. Już w styczniu tego roku
zapoczątkowano trwającą do końca wojny zbiórkę rzeczy wykonanych z wełny i bawełny. Gromadzono wszystko – od dobrych ubrań, które kierowano do Prus Wschodnich, spustoszonych po ofensywie rosyjskiej 1914 roku,
po stare rzeczy, zbierane tylko w celu odzyskania surowca1067. W 1915 roku
zabroniono w ogóle handlu przędzą i produkcji bez specjalnej zgody urzędu wyrobów tekstylnych. W 1916 roku wprowadzono zakaz prywatnego
przędzenia wełny i bawełny, a jesienią tego samego roku nakazano oddanie
wszystkich rzeczy wykonanych z wełny i jej pochodnych. W 1917 roku otworzono w Rybniku – na potrzeby całego powiatu – zbiornicę starej odzieży
(Alt-Bekleidungsstelle). Oddanie pozostałych jeszcze w posiadaniu prywatnym
ubrań umożliwiało odebranie specjalnych bonów uprawniających do zakupu
nowej odzieży1068.
Najczęstsze i najbardziej drobiazgowe były jednak zbiórki metali kolorowych, których deficyt dotkliwie wpływał na ograniczenie niemieckiej produkcji zbrojeniowej. Zbiórki metali kolorowych rozpoczęto już na początku 1915 roku1069 i corocznie powtarzano. Zasoby te najpierw gromadzono
na posterunku policji w Żorach, a potem odsyłano do Rybnika. Nie oszczędzono nawet dzwonów kościelnych. W ich miejsce w Żorach na wieży kościoła katolickiego zawieszono mały, 4-cetnarowy – o średnicy 75 centymetrów i wysokości 80 centymetrów – stalowy dzwon, wykorzystywany do tej
pory podczas pogrzebów (Sterbeglocke)1070. W 1917 roku nakazano likwidację cynowych piszczałek organowych. Od 1916 roku tego typu zbiórki stały się już powszechne. Obejmowały: dla przemysłu chemicznego – związki
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sodu, siarczanów, celulozę, kauczuk, gutaperkę, azbest; na potrzeby spożywcze – korę dębową, korę sosnową i drzewo kasztanowe; dla zaopatrzenia frontu – beczki drewniane1071.
Wszystko to świadczyło o załamaniu się wymiany towarowo-pieniężnej
na wolnym rynku. W związku z tym już latem 1914 roku całkowicie zamknięty został i tak już słabo prosperujący targ bydlęcy i koński w Żorach1072.
Brakom na rynku państwo niemieckie próbowało zaradzić, wprowadzając produkty zastępcze – tzw. ersatze (od niem. Ersatz). Herbatę zastępowano
suszonymi owocami i wywarem z kory, buty skórzane – drewnianymi chodakami, naftę – karbidem, masło – margaryną. O rozmiarach tej akcji może
świadczyć fakt, że w jednym tylko miesiącu, we wrześniu 1918 roku, wartość rozprowadzonych tą drogą w prowincji śląskiej produktów szacowano
na 4 miliony marek1073.
Załamaniu uległa równowaga budżetowa całych Niemiec, czemu nie było
w stanie zaradzić państwo niemieckie. Posiłkowano się wzrostem zadłużenia
wewnętrznego, emitując kolejne tzw. pożyczki wojenne. Tylko dwie pierwsze, z racji przedwojennej prosperity, cieszyły się powodzeniem. Polegały
na wykupywaniu oprocentowanych państwowych papierów wartościowych.
Na bieżąco można było pobierać należne odsetki, ale całą sumę kapitału Rzesza Niemiecka zamierzała spłacać dopiero po 10 latach. Pierwsza emisja nastąpiła w 1915 roku. W sumie było ich 9: 3 emisje w 1915 roku, 2 emisje
w 1916 roku, 2 emisje w 1917 roku i 2 emisje w 1918 roku1074.
Przedsięwzięcia mające ograniczyć dolegliwości wynikające z wojennego
niedostatku okazały się niedostateczne. Możliwości finansowe banków były
ograniczone. Reglamentacja większości towarów nie pozwalała na skuteczne
wykorzystywanie narzędzi finansowych. Mimo wzrostu aktywów, także żorskiej kasy pożyczkowej, mimo opanowania początkowej paniki wynikającej
z gorączki wojennej1075 sytuacja drobnych ciułaczy nie poprawiła się. Za zgromadzonym coraz większym kapitałem nie stała bowiem większa siła nabywcza.
Pod koniec wojny drastycznie spadła liczba monet na rynku wykonywanych
z deficytowych metali kolorowych. Z tego powodu konieczne było wydawanie
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przez miasta, w tym także przez Żory, latem 1918 roku tymczasowych banknotów (Notgeld) o wartości 50 fenigów1076.
Świadectwem klęski Niemiec w wielkiej wojnie były urzędowe ogłoszenia
landrata, które ukazywały się w ostatnich, wojennych numerach „Sohrauer
Stadtblatt”. W październiku w ogłoszeniu pod tytułem „Niemiecki las a brak
tłuszczu” pisano: „Tegoroczna jesień przyniosła nam olbrzymią liczbę orzeszków bukowych. Buczyna to bogate w tłuszcz owoce, z którego można zdobyć cenny olej spożywczy. […] Możemy dzięki temu wytworzyć tysiące ton
oleju jadalnego i podwyższyć nasze ograniczone przydziały tłuszczu”1077. Kilkanaście dni później proponowano ciężko pracującym robotnikom jako pełną normę wyżywieniową kartkę żywnościową na 80 gramów masła i 100 gramów sztucznego miodu. Razem z dwoma bochenkami niepełnowartościowego chleba było to całe wyżywienie reglamentowanej żywności dla przeciętnego żorzanina w ciągu tygodnia. Nie tylko na froncie, ale także na jego zapleczu wojna zakończyła się więc w 1918 roku kompletną klęską.

Epilog – Żory w 1919 roku
Od końca wojny w listopadzie 1918 roku do końca roku następnego w Żorach pozostała administracja niemiecka, ale w mieście widoczne już były wyraźnie konsekwencje narastającego wówczas konfliktu narodowościowego, związanego z decyzjami aliantów podjętymi na konferencji paryskiej w 1919 roku.
Ponieważ okres powstań i plebiscytu zostanie szczegółowo omówiony w kolejnym tomie monografii żorskiej, tutaj przedstawiono tylko kalendarium wydarzeń tego ostatniego roku panowania pruskiego i niemieckiego w mieście.
W październiku 1919 roku miasto liczyło 5 970 mieszkańców (1 164 gospodarstw domowych, 2 822 mężczyzn, 3 148 kobiet, w tym 98 wojskowych
z rozlokowanego tutaj oddziału; natomiast nie było już żadnych jeńców wojennych)1078. Informację o końcu II Cesarstwa Niemieckiego oraz abdykacji
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cesarza Wilhelma podano w prasie dwa dni po zakończeniu wojny – w numerze „Sohrauer Stadtblatt” z 13 listopada. W tym samym numerze jednocześnie
informowano o radykalnych zmianach władz miejskich i prowincjonalnych.
W Żorach ukonstytuowały się rada robotnicza i rada żołnierska, które
ogłosiły, że będą od tej pory gwarantem wolności, porządku, a przede wszystkim zapewnią należytą aprowizację mieszkańcom miasta. Obydwie rady
miały charakter niemiecki. Ich obrady kończyły się okrzykami wznoszonymi
na cześć już wprawdzie nie cesarza, ale narodu niemieckiego1079.
Rada żołnierska zawiązała się na zebraniu w sali Schüstana. Złożona była
z żołnierzy urlopowanych i przebywających na rekonwalescencji w miejscowym lazarecie oraz z landsturmanów. W jej skład weszli: porucznik rezerwy Peschek, inspektor miejscowego lazaretu Beigl, sierżant Samulowski, sierżant Stallmach, sierżant Lipinski, landsturman Hitschold, kanonier Polloczek, marynarz Fridetzki i kirasjer Soika. Rada miała charakter tymczasowy.
Żorska rada robotnicza oparta była z kolei na mieszkańcach miasta. Składała się z 12 pracobiorców i 7 pracodawców. Byli to: formiarz Soika, palacz Tomalla, ślusarz Zdrzalek, magazynier Hohman, palacz Fridetzki, kowal
Konieczny, szlifierz Michalski, ceglarz Siegmund, placowy Nitsche, formierz
Wowra, buchalter Göttel, rzeźnik Pludra, właściciel tartaku Szczepan, inżynier Tintelott, mistrz ślusarski Gallus, mistrz stolarski Wolff, rolnik Czardebon, burmistrz Reiche, kupiec Bolczek.
Jednocześnie kształtował się już na powrót narodowy obóz polski.
W 1914 roku na całym pruskim Górnym Śląsku dowództwo VI Korpusu
zakazało wydawania części polskich gazet, reszta znajdowała się pod ścisłą
kontrolą niemieckiej cenzury1080. Część działaczy polskich nawet trafiła do
więzienia, na czele z endeckim działaczem ks. Pawłem Pośpiechem (zakazano również wydawania jego „Gazety Ludowej”), mimo że posiadał on poselski mandat z okręgu Pszczyna–Rybnik1081. Właściwie z wyjątkiem roku
1915, kiedy ze względu na zajęcie Królestwa Polskiego do powiatu rybnickiego dotarły ślady agitacji legionowej, zablokowano tu możliwość działania
Polaków1082.
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Ożywiło się za to górnośląskie Centrum, które podczas wojny na powrót
próbowało stać się wyrazicielem polskich dążeń, szczególnie tych dotyczących
języka. W 1917 roku to nowe stanowisko partii ujęto – ze względu na zapowiedź wprowadzenia demokratycznej ordynacji wyborczej do Sejmu Pruskiego w okręgu Pszczyna–Rybnik – w następujący sposób:
„W sytuacji nowego kształtowania porządku wewnętrznego w Rzeszy i w Prusach życzymy sobie zachowania, prawa Korony, błogosławieństwa
silnej monarchii i federacyjnego charakteru państwa. Następstwem równego
prawa wyborczego w Prusach napełniają nas wielką troską ze względu na nasze ideały, kulturę i dobrobyt gospodarczy. Dla polskiej ludności Prus żądamy
tak samo jak i przedtem równych praw, porzucenia polityki ciągłych ukłuć
szpilką, zniesienia wszystkich ustaw wyjątkowych, religii w języku polskim
w szkole, a także ochrony polskiego pisma i czytania oraz śpiewania polskich
pieśni kościelnych, stworzenia także możliwości lekcji polskiego w szkołach
wyższych na terenach mieszanych pod względem etnicznym1083.
Było już jednak za późno na półśrodki. Wraz z zakończeniem wojny w całym powiecie rybnickim rozpoczęła się polska działalność narodowa. Niemcy dostrzegali to niebezpieczeństwo i próbowali mu przeciwdziałać, dobrze
odczytując, iż tym razem chodzi nie tylko o żądania językowe, ale również
o zmiany graniczne. Po przemówieniu Korfantego w Reichstagu w październiku 1918 roku takie żądania stały się zresztą oczywiste. Zanim zapadły decyzje
wersalskie, pytano retorycznie: „Co utracą Górnoślązacy po połączeniu z Polską?”1084, odwołując się do później wykorzystywanych w kampanii plebiscytowej argumentów gospodarczych i historycznych.
Pierwsze po wojnie otwarte polskie zebranie w Żorach odbyło się w niedzielę 26 listopada po południu w sali hotelu „Germania”. Przemawiano na nim
tylko po polsku. Wystąpili wówczas: żorski aptekarz Bałdyk, który kierował zebraniem, ks. Kosellek z Szerokiej, ks. Miczek z Warszowic, ks. Larose z Pielgrzymowic, rolnik Figas z Szoszowych i rolnik Niesgoda ze Studzionki. Szczególnie aktywni byli Bałdyk i ks. Kosellek, mówiący o represjach i ucisku Polaków. Celem zebrania było wyznaczenie delegatów na Sejm Dzielnicowy do Poznania. Wybrano wówczas 6 kandydatów z powiatu rybnickiego. Po zebraniu
Bałdyk zaprotestował w redakcji „Sohrauer Stadtblatt” z powodu tendencyjnej antypolskości artykułu i niezgodnych z prawdą – według niego – zarzutów
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o antyniemieckość. Gazeta zacytowała wówczas dosłownie
kilka okrzyków z sali, pytając, czy rzeczywiście nie miała racji, uznając za takie groźby słowa: „Precz Niemcy z marmeladom, bo polacy ze spyrkom jadom”; „Widzicie jak daleko
Niemcy z chciwości do zdobywania przywiodli, że ostatkem
w pantowlach chodzom”1085.
W Żorach w dwóch pierwszych miesiącach 1918 roku
odtworzyły się również struktury najbardziej do tej pory
znaczącego ugrupowania politycznego – Centrum. Po wojnie na Górnym Śląsku zaczęło ono używać nazwy Katolicka Partia Ludowa (Katholische Volkspartei). W grudniu
na inauguracyjnym powojennym zebraniu reaktywowano
także Katolickie Towarzystwo Obywatelskie. Na jego czele Bonifacy Bałdyk - żorski
zgodnie stanęli burmistrz Reiche i proboszcz Loch. Szcze- aptekarz i polski działacz
gólnie ważne było przemówienie tego drugiego, z racji aunarodowy
torytetu, jakim cieszył się Kościół katolicki w mieście. Żorski proboszcz spróbował zdefiniować powojenne zagrożenia dla chrześcijan,
widząc je głównie po stronie socjaldemokracji. Nie godził się na twierdzenie, wypowiedziane przez działacza tamtejszej rady robotniczej, członka SPD,
Hasego, że religia to sprawa prywatna. Wyraził gotowość zrozumienia dla złości Polaków. Przypisywał to hakatystycznej polityce rządu. Jednocześnie jednak podkreślał, że nie można takiej polityki przypisywać wszystkim Niemcom. Twierdził, że obietnice polskich działaczy są złudne i niewiarygodne.
Zakończył wręcz profetyczną wizją, mówiąc: „Można przypuścić, że Niemcy [jeżeli odpadnie od nich Górny Śląsk – R.K.], kiedy znowu staną się silne, przyłączą na powrót oderwany od nich bogaty Górny Śląsk; a wtedy nasza mała ojczyzna stanie się polem krwawej walki”1086.
Ugodową postawę zajmował też stojący na czele miejscowego Kościoła
ewangelickiego pastor Jendersie. Część jego wiernych była przecież Polakami, o czym świadczą nabożeństwa odprawiane w języku polskim. Na pierwszym spotkaniu powojennym gminy ewangelickiej pastor z ostrożnością omijał kwestie narodowościowe, koncentrując się na problemie laicyzacji. Również on, podobnie jak ks. Loch, sprzeciwiał się odsunięciu kościoła od nauczania w szkole. Odmiennie jednak oceniał sytuację Polaków. Uważał, że
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dla ewangelików nie będzie już miejsca w katolickiej Polsce. W takiej atmosferze na zakończenie chóralnie odśpiewano słynny psalm Lutra Ein feste Burg
ist unser Gott1087.
Nie wszyscy Niemcy w Żorach zajmowali tak ugodową pozycję. Kontynuowano też tradycję narodowo-liberalną i konserwatywną. W grudniu
z tego środowiska wyszła inicjatywa zorganizowania spotkania, na którym
otwarcie mówiono o zagrożeniu polskim i konieczności pozostania Górnego Śląska w Niemczech1088. Głównym wsparciem dla tych działań było poparcie komunalnych i państwowych urzędników niemieckich. Już w styczniu 1919 roku założyli oni odrębną organizację zawodową – Zjednoczenie
Urzędników i Pracowników Biurowych w Żorach i Okolicy (Beamten- und
Angestellten Vereinigung von Sohrau und Umgebung). Jego przewodniczącym został nauczyciel Renelt, sekretarzem – inżynier Wiesemann, a w zarządzie zasiadali: naczelnik dworca Niemack, poczmistrz Rathmachers, burmistrz Reiche, sekretarz sądowy Zimmermann, wachmistrz policji Pohl,
inżynier Tintelott1089. Pewności siebie żorskim Niemcom dodało zakwaterowanie w mieście w połowie grudnia sztabu niemieckiego pułku piechoty
i kompanii karabinów maszynowych1090.
Wpływy coraz wyraźniej kształtujących się dwóch obozów narodowych
miały sprawdzić wybory do niemieckiego Zgromadzenia Narodowego i Sejmu Rzeszy. Na wniosek landrata, który uznał, że istnieje realne niebezpieczeństwo zagrożenia porządku wewnętrznego (jak to interpretowano – ze
strony bolszewików) podczas głosowania, na powiat rybnicki rozciągnięto
w styczniu stan wojenny, oddając tym samym władzę w ręce dowództwa wojskowego z Wrocławia1091. Kształtujący się wokół Naczelnej Rady Ludowej
w Poznaniu obóz polski w dzielnicy pruskiej ogłosił bojkot wyborów. Biorąc
pod uwagę przedwojenne wyniki głosowania w Żorach, apel ten poskutkował
chyba tylko częściowo. Wprawdzie frekwencja w wyborach do Zgromadzenia Narodowego była niższa niż do Reichstagu przed I wojną światową, ale
nie w sposób znaczący. Głosowało 60% uprawnionych (na 2 764 uprawnionych głosy oddało 1 660 wyborców). Porządku w mieście pilnowały rozloko-
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wane w nim oddziały wojskowe. Głosowano w dwóch okręgach. W pierwszym, w ratuszu, na 1 590 uprawnionych oddało głosy 878 osób: Katolicka Partia Ludowa uzyskała 630 głosów, Niemiecka Narodowa Partia Ludowa (Deutsche Nationale Volkspartei) – 48, Niemiecka Partia Demokratyczna
(Deutsche Demokratische Partei) – 60, SPD – 127, nieważnych głosów było
13. W drugim okręgu, w szkole ludowej, głosowało 738 osób: na KVP – 499,
na DNVP – 57, na DDP – 29, na SPD – 154. Razem w całych Żorach bezapelacyjnie zwyciężyło, podobnie jak przed wojną, Centrum (przy nieobecności list polskich), uzyskując 1 129 głosów (68%). Pozostałe partie się nie liczyły: DNVP otrzymała 105 głosów, DDP – 89, a SPD – 2811092. Wybory do
Sejmu Pruskiego dały prawie identyczne wyniki. Również przy 60-procentowej frekwencji Centrum uzyskało 1 080 głosów, DNVP – 101, DDP – 57,
SPD – 322, nieważnych oddano 9 głosów1093.
Kiedy po zniesieniu stanu oblężenia w powiecie rybnickim w maju 1919
roku upubliczniono stanowisko zajęte przez aliantów na konferencji pokojowej w sprawie polskiej1094, między innymi wstępnie rozpatrywaną propozycję
przyłączenia Górnego Śląska do Polski, w Żorach starano się – podobnie jak
w pozostałej części Niemiec – zorganizować masową demonstrację antypolską. Siła obozu niemieckiego musiała jednak już wówczas słabnąć, ponieważ
zamierzenia te zakończyły się fiaskiem. Manifestacji nie udało się przeprowadzić. Radzono jedynie, by żorzanie przyłączyli się do takiego protestu organizowanego w Rybniku1095.
Niewątpliwie otuchy Niemcom żorskim dodało rozlokowanie na stałe
w mieście oddziałów niemieckich w ramach tzw. Straży Granicznej (Grenzschutz). W rzeczywistości był to szwadron kawalerii wzmocniony drużyną
rowerzystów pod dowództwem rotmistrza Poela. Na początku czerwca, ze
względu na pogłoski o możliwości wybuchu powstania i ewentualnej polskiej
interwencji, przesunięto ten oddział nad polską granicę, ale powrócił potem
do miasta1096. Dopiero wstępne ogłoszenie decyzji wersalskich spowodowało
zorganizowanie także w Żorach manifestacji niemieckiej przeciwko decyzjom

„Sohrauer Stadtblatt”, 22.01.1919, Nr. 7.
„Sohrauer Stadtblatt”, 29.01.1919, Nr. 9.
1094
„Sohrauer Stadtblatt”, 10.05.1919, Nr. 38.
1095
„Sohrauer Stadtblatt”, 17.05.1919, Nr. 40.
1096
„Sohrauer Stadtblatt”, 24.05.1919, Nr. 42.
1092
1093

376   |

podjętym na konferencji pokojowej1097.
W mieście były już wówczas dobrze widoczne przejawy rodzącej się polskości. Nie tylko cotygodniowe msze
w języku polskim i rozmowy na ulicy świadczyły o charakterze mieszanym miejscowości. W szkole na powrót
na stałe zawitał od stycznia 1919 roku język polski, gdyż
rodzice mogli sobie zażyczyć nauczania religii w rodzimym języku1098.
Zaczęły się też tworzyć polskie organizacje. W lipcu wydano zgodę na działalność polskiego Towarzystwa
Kobiet i Panien. Pierwsze otwarte zebranie odbyło się
w lokalu Bodera. Organizatorką była niejaka Maria Kowalczyk1099. Na początku sierpnia powstała także w ŻoMaria Kowalczyk rach filia polskiej centrali związkowej – Zjednoczenia
założycielka polskiego
Zawodowego Polskiego1100.
Towarzystwa Kobiet
Wybuch I powstania śląskiego w Żorach również
i Panien w Żorach
znalazł swój oddźwięk. Pełny opis tych wydarzeń zostanie zamieszczony w następnym tomie, tu przedstawiono tylko wizję tych wydarzeń oczyma ówczesnych niemieckich władz miasta. I powstanie śląskie
nazwano puczem. Ważną rolę przyszło odegrać oddziałowi rotmistrza Poela,
który dowodził w bitwie pod Gotartowicami. Walka zakończyła się zwycięstwem niemieckim nad kompanią powstańców (szacowaną na 60 insurgentów). Zabito 6 powstańców, 4 zostało rannych, a do niewoli wzięto 17 uczestników bitwy. Niemcy nie zanotowali żadnych strat1101. Ci sami żołnierze
dokonywali przeszukań i aresztowań w domach podejrzanych. Aresztowano 10 osób (w tym 5 z Roju i Kłokocina) za posiadanie broni. Zatrzymano
wówczas także Józefa Wyrobka, od lutego poszukiwanego przez pruską policję za nielegalną działalność propolską. W mieście było spokojnie, ale ogłoszony ponownie stan wojenny, ciągle patrolujące ulice oddziały, nawet poru-
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szające się wozem pancernym, pozostały tu do końca sierpnia, dowodząc niepewności sytuacji1102.
Dopiero od września 1919 roku nastąpiła reaktywacja działalności politycznej. Motorem napędowym były zbliżające się wybory komunalne, które
spowodowały w listopadzie ogłoszenie powszechnej amnestii. Zbiegło się to
z przekształceniami administracyjnymi. Prusy zdecydowały się na utworzenie
osobnej prowincji górnośląskiej (Provinz Oberschlesien), ale Żory pozostały
nadal w granicach powiatu rybnickiego.
W mieście utworzono wtedy obok już istniejących nowe organizacje,
wprawdzie wcześniej obecne na powiatowej scenie politycznej, ale nieposiadające swoich osobnych struktur w Żorach. Jedną z nich byli socjaldemokraci niemieccy (Ortsgruppe Sohrau der Sozialdemokratischen Partei). Przewodniczącym tej partii został Rudolf Zanger1103. Działało tu także lokalne towarzystwo Związku Wiernych Ojczyźnie Górnoślązaków (Verband Heimattreuer Oberschlesier), które wkrótce stanęło na czele obozu niemieckiego
podczas walki plebiscytowej, a potem III powstania śląskiego1104.
Próba sił polskich i niemieckich organizacji miała nastąpić po raz pierwszy
podczas wyborów do nowej rady miejskiej. Nad bezpieczeństwem głosowania czuwała nie tylko policja, ale również ciągle stacjonujący w Żorach dawny oddział Grenzschutzu pod dowództwem rotmistrza Poela, teraz już występujący jako część brygady Reichswehry z Gliwic.
W mieście jeszcze raz z walki o sympatie polityczne żorzan zwycięsko wyszła
KVP. Na 1 991 głosujących (75% frekwencja) uzyskała 823 głosy (41%). Drugie miejsce zajęły listy polskie – 729 głosów, druga niemiecka lista (Bürger- und
Handwerkerpartei) otrzymała 205 głosów, trzecia lista niemiecka (Kameradschaftliche Wohlfahrtsvereinigung) – 121 głosów, SPD – 108 głosów (5 głosów było nieważnych). Skład rady miejskiej według podziału partyjnego kształtował się następująco: KVP – kupiec Kuβ, właściciel hotelu Nowak, kupiec Heilig, asesor Dorminger, mistrz piekarski Hilla, pastor Jendersie, mistrz szewski
Schindera, notariusz Zucker; lista polska – aptekarz Bałdyk, gospodarz Krybus,
gospodarz Lindner, maszynista Tomalla, kupiec Thomas, pani Ilska, gospodarz
Paschek, gospodarz Czardybon, nauczycielka Markowska; z niemieckiej listy
„Sohrauer Stadtblatt”, 23.08.1919, Nr. 68.
APKat., OR, AM Żory, sygn.. 140, Vorstand der Ortsgruppe der SPD Sohrau
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obywatelskiej – mistrz ślusarski Gallus, mistrz malarski Lipp; z kolejnej listy
niemieckiej – kupiec Bock i mistrz murarski Schian; z listy socjaldemokratycznej – robotnik Langer1105. Na czele nowej Rady jako przewodniczący stał nadal przedstawiciel KVP – kupiec Kuβ, ale jego zastępcą po raz pierwszy w historii Żor został 12 grudnia 1919 roku reprezentant polskiej frakcji w radzie
miejskiej – aptekarz Bałdyk. To on na pierwszym posiedzeniu wysunął wniosek, by na posiedzeniach używać także języka polskiego1106.
Wybory komunalne w 1919 roku kończyły okres nie tyle panowania Hohenzollernów w Żorach, bo to nastąpiło już w listopadzie 1918 roku, ale prawie 180-letnią epokę przynależności Żor do państw pruskiego i niemieckiego. W 1919 roku niemieckie Sohrau nie było jeszcze polskim miastem, ale
za 3 lata, po III powstaniu śląskim, na mocy decyzji Rady Ambasadorów
znalazło się w polskim województwie śląskim, rozpoczynając nowy rozdział
w dziejach miasta – polskiej historii Żor.

1105
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Laband Heimann (Heymann) 118, 134, 138, 160
Lachmann Marcus (Markus) 317-318
Lamla Franz 310
Lange (major) 86
Lange (mistrz budowlany) 115
Langer (robotnik) 378
Langer Andreas 113
Langer Johann 113
Langer Wilhelm 259, 268, 310
Langforth Wenzel 39
Larisch Johann Georg, von 55-56
Larisch Leopold Josef 52
Larisch Rudolph 286
Larose 373
Latt (Latta) Richard 236, 237
Lattorf Christoph Friedrich, von 22
Lazarek Karl 332
Lazenski Jan (Łaczyński Jan Wacław) 23, 37-38
Lebinger Selig 136, 289
Lehfeld 112
Lehmann 86
Leidemick Johann 286
Leitgebel 231
Lekow Friedrich, von 313
Lekow Paulina, von 313
Lenart Richard 310
Lentz Hans Richard Eduard 94, 244, 347, 367
Lescheziner (Leschcziner) Hermann 317-319
Lewy 331
Lichnowsky Carl Erdmann Franz, von 28
Liebermann von Sonnenberg Max 220
Lihleier David 237
Limanowski Bolesław 3
Lindner (generał) 80
Lindner (mieszkaniec Żor) 309, 378
Linzer Hermann 318
Lipinski (sierżant) 371
Lipinski Albert 310
Lipinski Ignatz (Lipiński Ignacy) 102, 105, 138, 240
Lipinski Jakob 102
Lipinsky Karl (Carl) 105, 107, 138
Lipiński Jan Paweł 137, 170, 238, 240
Lipowski 284
Lipp Franz 193, 234-235, 237, 293, 307, 313, 328-329,
358-359, 364, 378
Lippa Franz, von 60, 97
Lippa Friedrich, von 109
Lippa Joseph Matthias, von 28
Lippert Franz 295
Lischka Franz 333
Lisok Franz 237
Lissowius Georg 46
Löbinger (właściciel parceli) 135
Löbinger Elias 130, 138
Löbinger Selig 129
Löbinger Wilhelm 318
Loch Fryderyk 192-193, 258, 305-308, 311, 312, 348,
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363-364, 373-374
Löffler Franz 75
Löffler Johanna 75
Löffler Martin 58
Lomosik 244
Lorch Michael 294-295
Lorenz Fryderyk Wilhelm 263, 266
Loß Viktor 189, 191, 208-210, 216, 306
Lotaryński Franciszek Stefan 10
Löwy Adolf 138
Löwy Samuel 129-130
Löwy Wilhelm 138
Lubetzki Alfons 342
Lyncker Friedrich, von 161
Łata 271
Łukowicz Miesław, von 305
Macdonald Étienne 99
Mackensen August, von 348
Mädler 212
Magnolius 119
Majorke Jan Józef 241, 270, 324
Makosz Gotfried 38
Małachowski Paweł Józef (Malachow von Malachowski Paul Joseph) 17
Manderla Kajetan 284
Manderla Lorenz 57
Manstein Johann Gottlieb Wilhelm, von 60
Markefka Ludwig 150
Markowska Maria 267, 332, 378
Markowski 288, 330
Marschollik Jacob 284
Marwitz Heinrich Karl, von der 19
Marx 219
Massow Georg, von 91, 104
Matera Franz 284
Matuscheck 193, 359, 364
Matziol Oskar 305
Mayer Samuel Beniamin 45
Meisner 314
Menzel Josef 109
Merckel Friedrich Theodor 92
Miarka Karol 189
Michalski 371
Miczek 373
Mielżyński Maciej 218, 221, 291
Milde 161
Missfelder Emil 313
Moltke Helmuth, von (starszy) 179, 181, 220, 341
Morawiec Franz Ignatz 14
Morawski Franciszek 220
Moritz Salomo 118
Mrosik 237, 359
Muecke 313
Müller (prawnik) 243, 347
Müller Eduard (Edward) 214-215, 219-220, 310
Müller Valentin 58
Münchow Ludwig Wilhelm, von 15
Muras (ślusarz) 332
Muras Franz 150
Muras Józef 239

Murinski Leopold 161
Nadje Xaver 295
Najemnik Anton 136
Napieralski Adam 189-190, 206-208, 212, 215, 217,
Narbutowitz Joseph 255, 310
Natzmer Georg Christoph, von 17
Nawroth 278
Neipperg Wilhelm Reinhard, von 12, 14
Nerlich Franz 199, 203, 222, 241-244, 270, 278, 305,
311, 322, 324, 328, 332
Nerlich Karol 242
Nerlich Leopold 242
Netter
Netter Anton Carl 105, 107, 138
Netter Josef 108, 242
Neukirch 271
Neumann August 284
Niechoj Jan 240
Niechoj Josef 161
Niechoy Peter 197
Niegel Franz 116-117
Niepel 313
Niesgoda 373
Nitsche 371
Nos Josef Nepomuk, von 37, 40
Noski Johann Josef 37-39, 69
Nottebohm 314
Nowack Alfons 305
Nowack Victor 222
Nowak (nauczyciel) 261
Nowak (właściciel hotelu) 359,366, 378
Nowak Adam 234-235, 237
Nowak Johann 285
Nowakiewicz 333
Oelrichs 185
Ogiermann Franz 284
Ogiermann Peter 284
Ondrusz 302
Opawski 331-332
Oppawsky (Opawski, Opawsky) Eduard (Edward)
108, 277, 311, 329
Oppawsky (Opawski, Opawsky) Josef (Józef) 222,
240-241, 289, 137
Oppawsky F. 278
Oschinski 140
Oschinski Simon 130
Paeffgen 243
Pálffy Rudolph 20
Pallowski Franz 278, 284, 285
Pampuch Leon 307
Pannewitz, von 141
Panofski Kurt 293, 318
Panofsky (Panofski) Louis 235, 317, 318
Panofsky (Panofski, Panowski) Josef (Joseph) 105-106,
136-137, 155, 239, 265, 289, 317, 362
Panowski M. 237
Parot 364
Paschek 378
Paska Ferdinand 112
Pasternak Carl 162
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Pastuschka Ludwik 284
Pawlik Anton 116-117
Pelchrzim (pan na Dolnym Przedmieściu) 60
Pelchrzim Agnes, von 270
Pelchrzim Louis, von 105, 110, 115, 153-154, 161, 170
Pelka Caroline 60
Perkatsch (przewodniczący Rady Miejskiej) 107
Perkatsch Anton 116-117
Perkatsch Franz 149, 304-305
Perzich Simon 150
Peschek 371
Peschka (członek Krieger-Vereinu) 197
Peschka Joseph 237, 284
Pestalozzi Johann Heinrich 72
Peterek 111
Petzal Zygfryd 264-265
Peuker 74
Philipi 189
Philipp Georg Friedrich 109
Pietruch Josef 161
Pietruschka 332
Pietzuch (zastępca burmistrza) 242-243
Pietzuch Dominik 105
Pietzuch Ignatz 136
Pietzuch Josef 105
Pillar Adam 75
Pillar Elisabeth 332
Pillar Emil 284
Pillar Franz 310, 236-237
Pillar Josef (Joseph) 170, 239, 293
Pillar Karol 240
Pinczower Max 318
Pinder Julius 169, 219
Piniozon Max 235
Pittel 329-330
Pius IX 188
Plaut 332
Pless Hans Heinrich XI, von 219
Plessner Salomon Izaak 76
Plewig Georg 94, 294
Pludra 193
Pnioczek Paweł 269
Podewils Heinrich, von 13
Poel 376-377
Pohl 374
Polaczek Rafael 284
Polesny Franz 129
Polloczek (kanonier) 371
Polloczek Jacob 286
Poltczik Bernard 284
Poppek 285
Posadowsky Karl Friedrich, von 16
Posimonski 285
Postel Eduard 111
Pośpiech Paweł 218, 221, 227, 371
Pozimofski Johann 285
Pozimowski Georg 136, 289
Prager (handlarz) 165-166
Prager Moritz 317
Prager Salomo 138

Pragier Antoni 76
Pragier Mojżesz 76
Prassol Carl 150
Promnitz Erdmann II, von 75
Przibylka 278
Ptaszek Kasper 74
Pucher Franz 150
Pückler Erdmann, von 106, 144
Quack 197
Queckbörner Heinrich 38
Quicker (blacharz) 293
Quicker Grete 332
Quinte 342
Radwański Paweł 220
Radziwiłł Bogusław 219
Rathmachers 374
Ratibor Viktor Moritz Karl, von 214-215, 219-221
Rauer Sigismund Anton 38
Recke Volmerstein Constantin Gotthard Adalbert
Werner, von der 94
Reiche Alfred 201, 243-244, 270, 278-278, 291, 307,
324, 331-332, 337, 344, 347, 350, 358, 363, 367, 371,
373-374
Reiche Heinrich 294-295
Reiche Hermann 244
Reimann Josef 333
Reinhardt Karl Franz, von 15
Reisewic Georg Leopold, von 28
Reisewitz, von 50
Reisner 170
Reitsch 313
Reitzenstein Ferdinand, von 220, 321
Reitzenstein Karl, von 190-191, 211, 216, 227
Reitzenstein Viktor Karl Moritz, von 216
Renalt 332
Renelt 259
Renner Robert 105-106, 117-118, 238
Ribold Martin 100
Richter Carl (Karl) 294-295
Richter Eugen 220-221
Richthofen Karl Christian Friedrich Ludwig, von 94
Rieger Ludwig 112
Ring Max 159
Ringwelski 333
Ritzmann Franz (Franciszek) 218, 221
Röhmisch Robert 110
Rohowski Franz 60, 84
Rolcke Christian 14
Romanow Piotr III 22
Römisch Josef 129
Rosenthal Eugenia 268
Rosenthal Joseph 118-119
Rosota Anton 286
Rotenhahn, von 347
Rother 364
Rudski (Rudzki, Rutzki) Anton 102, 105, 107, 161
Rüchel Augustyn 304
Rumpf Anna Maria, von 22
Rybnicki Franz 171, 173
Rzesnitzek 194-195, 216, 221, 223, 225, 227, 257
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Sachs Aron 138, 155, 316
Sachs Josef 138
Saffadius 76
Sage Anton Theodor 118
Sakwerda 285
Samulowski 371
Sand Jacob 129
Sander 215, 220
Sänger Eduard 117, 267
Schabon Joseph (Józef Szaboń) 238-240, 244, 247248, 265
Schak Karl 107
Schalscha Johann Josef 56
Schamberg Rolf 278
Scharaban Jegor 363
Scharnn Anton August Carl 121
Schelig (sierżant policji) 353
Scheliga Eduard 342
Schenk Carl 58
Schenke 236
Schian 378
Schille, von 31, 333
Schimmelfenig von der Oye Ludwig 31
Schimonsky (Schimoński, Szymoński) Gotfried
Leopold 34, 68
Schimonsky Carl Josef 28, 55-56
Schimonsky Emanuel, von 151
Schindera (mistrz szewski) 378
Schindera Jacob 284
Schinera Franz 286
Schkopp (Skopp) Otto Zygmunt, von 37, 40, 84, 103
Schlabrendorf Ernst Wilhelm, von 42, 65, 70, 78
Schleier David 237, 317-318, 359
Schleinitz, von 218, 221, 227
Schlesinger Izaak 118
Schluterbach, von 182
Schmid Friedrich 58
Schmidetzki (Schmiedetzki) Herbert 331-332, 341-342
Schmidt Alexander 284
Schmidt Franz 162
Schmied Ignatz 284
Schmied Johann 284
Schmieschek
Schmietana Matthias 286
Schmude Ernst 150
Schniper Friedrich Wilhelm 58
Schoenfeld 197
Scholtzik Carl 102
Scholz (Scholtz) Carl 102, 104, 105, 107, 110, 138
Scholz Salo 107
Scholz Valentin 170
Schön 196
Schönfeld 197, 226, 364
Schott Paul 364
Schriller Samuel Hirsch 118
Schröter 215, 220
Schüller Jakob 118
Schüstan 371
Schultz Emanuel 284
Schulz (aptekarz) 120

Schulz (cyklista) 333
Schulze 313
Schuster 259
Schutz Salo 318
Schwab Franz 226
Schwerin Kurt Christoph, von 12, 14, 16
Schyskowitz Emil 237
Sciuk Alois (Sciuk II) 259, 268, 310-311, 328, 332
Sciuk R. 259, 329, 332, 355, 366
Sedlaczek 111
Sedlazek Josef 356
Seemann Alfred 360
Seidel 108
Seidl 242
Sekatzek Maria 259
Seyda Władysław 191, 227
Sgaslik (pani) 182
Sgaslik (Zgaślik) Teodor 193, 209, 305-307, 311-312
Siegmund 371
Siekiera Johann 310
Sierla Piotr 305
Simmenauer Eliaser 119
Simmenauer Simon 119
Siwek Johann 362
Skowroński Aleksander 208-211, 216, 221
Skrbensky Rudolf 105
Skupien Adrian 242
Slonina (Słonina) Franz (Franciszek) 108, 239
Slonina Beniamin 102, 104
Slonina Emanuel 102, 105
Slonina Emil 137
Slotta Paula 269
Slupik Joseph 285
Sobczyk Lorenz 73
Sobetzko (Sobecko) Anton 105, 108, 121, 271
Sobik Josef 354
Sobotta Franz 226, 236-237, 292, 358-359
Soika (formiarz) 371
Soika (kirasjer) 371
Soika Ludwig 284
Soldan Carl Gustav, von 31
Sollorz Johann 193, 215, 226, 235, 237, 278, 307, 310,
364
Sollorz Josef 333
Sommer August 294-295
Sommer Wilhelm 295
Specht 194, 244
Spohr Hermann 58
Spohr Lorenz 105
Stallmach 285, 371
Stanjek Gustav 111
Steblitzki Johann Anton (Steblicki Jan Antoni) 38, 85,
102-104
Stefke Edward 170, 239
Stein Franciszek 313
Stein Heinrich Friedrich Karl, von und zum 87, 94,
102, 104, 108, 123, 137, 143, 146, 167
Steinbrecher 196, 224, 227
Stengel Moritz, von 94
Stern Abraham 108, 133, 137-138, 268, 288,
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290-291
Stern Bertha 266
Stern Joseph 319
Stern Nathan 265
Stern Oskar 268, 286, 344
Stern Otto 268-269, 344
Stern Siegmund 291
Stille Wilhelm 111
Stolberg-Wernigerode, von 181-182
Strachwitz Marie Eleonore, von 40
Strachwitz, von (hrabia) 168
Streffek Vinzent 284
Strehl Andreas 109
Strozyk 363
Stuchly Josef 150
Stullmüller Sigismund 121
Suchner Carl 284
Sułkowski Jan Nepomucen 81-82
Swirzina Anton 284
Swoboda Emil 284
Sylla Urban 111
Szafranek Józef 172
Szczepan (przedsiębiorca) 294, 371
Szczepan Hedwig 270
Szczepan Johann 226
Szczepan Paul 226, 237
Szczepanek Josef 361
Szołtysek Franciszek 221
Szyskowitz (Szyszkowitz) Emil 222-223, 236-237, 284,
307
Szyskowitz Anton 81, 102, 104
Szyskowitz Anton de Padua 147, 149, 304
Szyskowitz Felix 104-105, 107
Szyskowitz Josef (Józef Szyszkowic) 108, 239-242, 254
Takatsch Aleksander 348
Tarnogrocki (pani) 182
Tarnogrocki (Tarnogrodzki) Fryderyk Wilhelm 182,
184, 238, 240
Tarnogrocki J.W. 110
Taubadel, von 28, 86
Tauber Paul 255
Thaddäus Conrad 220
Thallher Anton 97, 102, 104, 109
Thannhäuser 232
Thiele Carl 318
Thiele Hubert, von 134
Thilo 226, 318
Thomas (ksiądz) 269
Thomas (kupiec) 378
Thurn und Taxis 219
Tiersch 314
Tintelott 371, 374
Tluck, von 140
Tobolla Franz 222
Toczek Sigfried 318
Tomalla 371, 378
Tomanek Paul 354
Tomas Antoni 305
Tomaszny 240
Torka Franz 310-311

Trach, von 140
Trembla Anton 38
Tschech 113
Tümpling Wilhelm, von 185
Tyrtania (stolarz) 285
Tyrtania (wdowa) 328
Tyrtania Anton 284
Tyrtania Georg 66
Tyrtania Julius 193, 235-237, 310, 329
Ullmann Josef 259, 310
Ulrich 109
Umlauf Franz 74
Virchow Rudolf 144, 166
Vogt Franciszka 269
Wachsmann Karol 118-119, 263, 265
Wachsmann Pinkus 121, 271, 317
Wachtarz 267
Wagner (stolarz) 285
Wagner Anton 150
Wagner Johann 66
Wajda Józef 212, 216-217, 221, 227
Walbach 263
Wallhofen Georg (Jerzy), von 68, 103, 144, 148
Walspeck Friedrich Gustav, von 28
Walter Julius 134-136, 289
Wanke Joachim 268, 310
Warowski Johann 362
Warsitz 347
Warziwoda Franz 284
Wasmer Johann Heinrich, von 28, 55
Wechmar Ludwig Anton, von 31
Wenge 313
Wengersky Friedrich, von 94
Wengiersky Hugo, von 184
Wenzel (Wentzel) Michael 109-110
Wenzlick 196
Werber Joseph 285
Werner August, von 37, 40
Werner Friedrich Bernhard 34-35
Werner Johann 111
Werner Paul, von 24, 30-31
Wessoly Carl 286
Westphal Hedwig 332
Wettyn August III 17
Weyss Michael 58
Widdern, von 350
Wieczorek Franz 310
Wilczek Andrzej 241
Wilczek Johann 241
Windthorst Ludwik 198
Winkler Georg 111
Winkler Waleska 134
Witkowitz Vincent 109
Witowski Alexander, von 219
Witowski Andreas, von 80-82
Witte August Wilhelm 141
Wittoschek Johann 285
Wladasz 285
Włodarski Adrian 304
Woelcke Georg 31-32
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Woiski Carl, von 105, 107, 137, 166, 170
Woiski, von (pani) 182
Wolcke Georg 49
Wolf (pastor) 312
Wolff (mistrz stolarski) 371
Wolff Ahron Josef 319
Wolffradt Erich Magnus, von 31, 40
Wolfsohn Wilhelm 298
Wowra 371
Woyrsch Remus, von 342
Wrobel (członek Rady Miejskiej) 359
Wrobel (fryzjer) 193, 278
Wrobel Joseph 286
Wrochem Gustav Gottlob, von 28
Wrochem Johann Heinrich, von 28
Wuwer 361
Wyrobek Józef 214
York von Wartenburg 169
Zablotzki, von 182
Zachada 277
Zaitz (Zaic, Zaiz) Anton 47, 68, 75
Zaitz Franz 37, 39
Zanger Rudolf 377
Zawadzka, von 85
Zdrzalek 371
Zellner Carl 226, 286
Zellnicker Wolff 157
Zema Franz 104, 107-108
Zerson Franz 196
Zidek Joseph 255
Ziffer Samuel 130
Zimmermann (sekretarz sądowy) 374
Zimmermann Gregor 58
Zimnol August 242
Zipa Anton 284
Zipa Franz 284
Zipser 342
Zucker (notariusz) 368
Zucker Ludwig 245, 359
Zug 199
Zweig Max 318
Zweig Salo 202, 235, 237, 241, 288, 290, 317-319
Zwinck Sebastian 303

Indeks
miejscowości
Auerstädt 79
Austerlitz 79
Baranowice 47, 50, 52, 68, 85, 110, 121, 140, 161, 163,
193, 228, 230-231, 255, 261, 281-282, 285-286, 298299, 305, 310, 313-315, 321, 357
Baranowicze 349
Bartok 230
Bełk 285
Bełk Dolny 110

Bełk Górny 110
Berlin 12, 18, 48, 51, 70, 89, 91, 93, 98, 170-173, 177,
211, 214, 243, 260, 265, 285, 321
Będzin 82, 342-343
Biała Krakowska 126
Biała Prudnicka 255
Bielsko 126
Bieruń 112, 248
Boguszowice 147, 232
Borynia 86, 261, 285
Brodek 110, 163, 230, 232, 285
Brzeg 12, 14, 29, 39, 80, 83, 108, 320, 341
Brześć 349, 352
Bujaków 40
Byczyna 331
Bytom 16, 30, 42, 81, 84, 112, 120, 172-173, 206, 212,
239, 241, 247-248, 269, 312, 329, 343
Bzie 147, 318
Bzie Dolne 109
Bzie Środkowe (Zameckie) 109
Chałupki 323
Chełm Wielki 149, 339
Chevilly 186
Chomiż 116
Chotusice 12
Cieszyn 75
Cisówka 110
Czeladź 82
Czerniowce 349
Częstochowa 342, 362
Dąbie 230
Dembina 265, 279, 328
Dobromierz 19-20
Dolne Przedmieście (Żory) 60, 128, 156, 161 , 229,
234
Drezno 19, 184
Düsseldorf 303
Ehrenfels 56
Erfurt 184
Folwarki 52, 110, 140, 161, 163, 167, 228, 230-232, 314
Frankfurt n. Menem 170, 242, 269
Frankfurt n. Odrą 96
Freiburg 269
Gardawice 85, 285
Gliwice 14, 18, 24, 27, 30, 39, 42, 80, 84, 86, 112-113,
115, 125, 149, 159, 168, 170, 175, 184, 212, 248, 304,
312, 321-322, 331, 341, 377
Głogów 13, 16, 27-28, 40, 80, 83-84, 91
Głogówek 18, 42, 118
Głubczyce 15, 42, 113, 116, 121, 185, 248, 302, 320
Gogołowa Dolna 110
Gogołowa Górna 110
Golasowice 285, 312-313, 318
Gorlice 348-349, 352
Gotartowice 238, 376
Górne Przedmieście (Żory) 60, 162, 229, 233, 254, 271
Góry k. Niemodlina 38
Grodków 320
Gross-Görschen 100
Grudziądz 206
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Halle 39, 69, 74
Hańcówka 230
Hochkirch 21
Hołdunów 312
Hubertusburg 22
Jarząbkowice 285
Jastrzębie 133, 149, 315, 322-323, 363
Jastrzębie Dolne 110
Jastrzębie Górne 110
Jaśkowice 285
Jelenia Góra 185, 245
Jena 79
Kamienna 37, 39
Kamienna Góra 144
Katowice 212, 245, 248, 312, 321
Kesseldorf 19
Kędzierzyn 321
Kleszczów 41, 57, 74, 85, 110, 116, 139, 147, 160, 230231, 255, 276, 285, 298-299, 310, 315, 345, 357
Kleszczówka 156, 229-230, 139
Klisin 15
Kłodzko 82-83, 180
Kłokocin 163, 314, 377
Knurów 68, 332
Kolin 21
Korfantów 248
Kotlarnia 312
Koźle 18, 24, 80, 82-83, 248
Kraków 54, 179, 239, 281, 320-321, 344, 362
Krapkowice 18
Królewska Huta 331
Kryry 259, 286, 310
Krzyżowice 147, 207, 282, 285
Kucharzówka 110
Kunowice 21, 23
Lasoki 230
Legnica 68, 91, 273-274
Leszno 118
Leśnica 54
Ligny 184
Lipiny 127, 331
Lipsk 100, 184, 321
Lowosice 21
Lubliniec 30, 112, 312, 341
Luksemburg 184
Lutynia 21
Lwów 343, 349
Lwówek Śląski 214
Łąka 189
Małujowice 12, 14, 17
Mathestal 110, 163
Matsuyama 355
Mechnica k. Koźla 81
Metz 186
Michajłowka 354
Mikołów 30, 38, 42, 81, 86, 120, 156, 169, 238, 241,
248, 312-313, 319, 321, 328, 331
Modrzejów 82, 333
Monachium 269
Morawska Ostrawa 39

Mysłowice 81-82, 115, 119, 248, 319, 321, 333
Na Żydku 230
Naczęsławice 55
Nędza 121
Niemodlin 38
Niewiadom Górny 332
Norymberga 288
Nowa Ruda 241
Nowsie 230
Nowy Dwór 193, 230
Nysa 82-83, 248
Oberammergau 303
Olesno 331
Oleśnica 185
Olkusz 343
Opawa 15, 18
Opole 14, 18, 20, 27, 29, 42, 54, 58, 104, 239, 242, 254,
267, 273-274, 320-321, 341, 347
Ornontowice 364
Orzesze 321, 364
Osiny 50, 85, 140, 228, 230-231, 255, 261, 281-282,
285-286, 298-299, 310, 332, 357
Osiny Dolne 110, 163, 231
Osiny Górne 110, 163, 193, 230-231
Osiny Średnie 193
Ostróg 305
Oświęcim 85, 181-182
Paczków 120
Palowice 52, 54, 110, 134, 163, 228, 285-286, 289, 321
Paryż 100, 184, 186, 351
Paulsdorf 110, 163
Pawłowice 147, 189, 191, 208, 285, 306, 321, 323
Piasek 312
Piekary 148, 151
Piekucz 230
Pielgrzymowice 147, 190, 285, 318, 373
Pińsk 349
Pisarzowice 37, 39
Pniówek 285
Podlesie 230
Pogrzebień 150
Połomia 110
Poznań 206, 217, 322, 344, 348, 373, 375
Praga 21, 31
Prószków 305
Prudnik 14, 18, 27, 42, 86 178, 320,
Przydroż Mały 12, 14
Przyszowice 322
Pszczyna 16, 30, 42, 67, 86, 112, 115, 120, 125, 146,
152-153, 164, 170, 184, 189-191, 194-196, 208-212,
214, 216-218, 222, 227, 231, 248, 267 312, 314, 320,
321, 328, 341, 372
Pyskowice 30, 248, 255
Rabaczaniki 348
Racibórz 14-15, 17, 18, 20, 24, 27, 29, 38, 40, 42, 47,
54, 70, 75-76, 78, 84, 86, 113, 115, 125, 178, 183, 206,
212, 241, 245, 267, 277, 287, 312, 320, 328, 331, 341,
347
Radoszowy Dolne 171, 173
Rawa Ruska 343
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Rogoźna 52, 85, 110, 140, 161, 163, 165, 198, 228,
230-232, 255, 259, 281-282, 285-286, 299, 310, 329,
347, 357, 364
Rostock 269
Rowień 134, 140, 163, 230, 232, 255, 282, 285, 299,
315, 354, 357
Rój 140, 163, 230, 232, 255, 282, 285, 299, 357, 377
Rudy 70, 78, 100, 139
Rudziczka 52, 85, 109, 364
Ruptawa 110
Ruptawiec 110
Rybnik 30, 42, 83-84, 86, 93, 98-100, 110, 115,
120-122, 128, 135, 137, 138, 141-142, 147, 152, 165,
170-171, 173, 189-191, 194-196, 208-209, 212-214,
216-218, 222, 227, 229-232, 238, 240, 245, 248, 257,
258, 287, 297, 312, 316, 320, 321, 323, 328, 332, 337,
340, 345-347, 368, 372, 375
Rzuchów 85
Sadowa 181, 183
Sarajewo 335
Sarbinowo 21
Sedan 186, 198
Sieraków 150
Siewierz 82, 116, 320
Skrzeczkowitz 110, 163
Sławków 82, 320
Sobiszowice 307
Solferino 179
Somma 351
Sośnicowice 248
Spandau 40
Srebrna Góra 83, 181
Stanowice 40, 110, 314
Stara Rudna k. Ścinawy 260
Stara Wieś 267
Starowieś 230
Strumień 229, 321
Strzelce Opolskie 30, 89, 248, 320
Studzionka 147
Suszec 147, 151, 189, 259, 285-286
Szałsza 40
Szczejkowice 285
Szczurowiec 230
Szeroka 285-286, 373
Szoszowy 193, 230
Ścinawa 260
Świdnica 83, 120, 172, 185
Świerklany Dolne 110
Świętochłowice 127
Tarnopol 349
Tarnowskie Góry 16, 27, 41-42, 48, 55, 75, 80-81, 86,
93, 104, 112, 212, 244, 248, 314, 320, 331
Tarnów 348
Torgau 21
Toszek 17, 119, 248, 263, 320
Trzebnica 121
Tylża 82-84, 116
Ujazd 121, 304
Ulm 79
Verdun 351-352

Wałcha 230
Warszawa 164, 349, 362
Warszowice 147, 260, 285-286, 373
Wersal 186
Wiedeń 20, 79, 82, 323, 336
Wieś 230
Wilkowyje 81
Wirek 127, 321
Włodawa 163
Wodzisław 20, 30, 42, 86-87, 93, 110, 116, 120, 122,
133, 138, 232, 297, 312, 316, 323, 332
Wolbrom 343
Wolfersdorf 260
Woszczyce 52, 54, 115, 156, 163, 228, 283, 285-286,
327
Wrocław 12-14, 16, 18, 27-28, 35, 39, 54, 80, 83-84,
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