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WIELKANOC 2006
JERZY BURCHARDT

SZLACHTA POLSKA WYZNANIA
EWANGELICKIEGO W KSIÊSTWIE OLEŒNICKIM
NA DOLNYM ŒL¥SKU W XVIII W.
W ŒWIETLE NAZEWNICTWA

zlachta œl¹ska wywodzi³a siê ze œredniowiecznego rycerstwa na s³u¿bie wojennej
u piastowskich ksi¹¿¹t. Na samym pocz¹tku zwi¹zanej z Polsk¹ tradycji pisanej antroponimy, czyli nazwania Polaków, zawarte w dokumentach, rocznikach i kronikach
³aciñskich, informuj¹, ¿e tak rycerze jak ch³opi wszelkiej kondycji, ju¿ to dziedzice osobiœcie wolni odziedziczonych dziedzin, czyli gospodarstw, ju¿ te¿ ch³opi bezpoœrednio podporz¹dkowani ksiêciu jako gospodarzowi majêtnoœci, a wiêc goœcie, dziesiêtnicy, rataje
i smardowie - nosili tylko imiona. Nawet najwiêkszy uczony œl¹ski XIII w., Witelo,
uwa¿aj¹cy Polskê za sw¹ ziemiê zamieszkania, a Legnicê za jej gród, nosi³ jeszcze tylko
imiê1. Wiek XIII by³ zarazem okresem przejœciowym, w którym dla rozró¿niania osób
pojawia³y siê coraz czêœciej prócz imion tak¿e formy patronimiczne i przezwiska. W ci¹gu
XIV w. dawne imiona ju¿ nie wystarcza³y do identyfikacji osób przed polskimi i niemieckimi s¹dami ksi¹¿¹t, wiêc stawa³y siê nazwaniami odziedziczonymi po przodkach, poprzedzonymi imionami chrzestnymi. Genetycznie dawne imiona œl¹skie by³y bez wyj¹tku
s³owiañskie, natomiast imiona chrzestne wywodzi³y siê z tradycji ³aciñskiej lub niemieckiej.
Pod Legnic¹ synowie XIII-wiecznego wielmo¿y Budziwoja, ¿yj¹cy w pierwszej po³owie
2,
XIV w., otrzymali bli¿sze okreœlenia - Swola Budziwoj i Bronis³aw Budziwoj a pod
Trzebnic¹ XIII-wieczny rycerz Cieszko Zaj¹czek, w³aœciciel Zaj¹czkowa, mia³ wœród
3
potomstwa posiadaczy Przec³awic, Maæka Zaj¹czka z 1422 r. i Paw³a Zaj¹ca z 1436 r.
Z kolei pod Oleœnic¹ rycerz, potomek Smo³ki, zwa³ siê w 1479 r. Jankiem Smo³k¹
z Bielawy, bo taka by³a jego wieœ4. W 1414 r. trzej rycerze, Miko³aj, Fryderyk i Janko
KoŸlikowie, synowie Miko³aja KoŸlika, komornika ksi¹¿êcego, odziedziczyli po nim Janko
wice pod Oleœnic¹5. Gdy w 1484 r. zmarli bezpotomnie rycerze Jêdrzych i Jerzy

S

J. Burchardt, W sprawie pisowni nazwy osobowej Witelo (Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 1977, nr l, s. 149-150).
Ten¿e, Zwi¹zki Witelona z Legnic¹ (Witelo, matematyk, fizyk, filozof, Prace Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego,
seria A, nr 206, Wroc³aw 1979, s. 93, nota 27); ten¿e, Szkolnictwo na Œl¹sku w okresie Polski dzielnicowej (Rozprawy z
Dziejów Oœwiaty, t. XXVIII, Wroc³aw 1985, s. 36).
3
W. Haeusler, Geschichte des Fürstentums Oels bis zum Absterben der piastischen Herzogs-linie, Breslau 1883, s. 437:
Pristelwitz 1422 Matzke Zayantzke (czyli Maciek Zaj¹czek), 1436 Paul Sayancz (czyli Pawe³ Zaj¹c).
4
Haeusler, op. cit., s. 428: Piihlau 1364 r., Pelow 1479 r. Janke Schmolke von Pelow sprzedaje las i ³¹kê zwane Grodisko
(Grodzisko) Krzysztofowi Borsnicowi z Borowej (Borau). Jednak¿e zapisy toponimu jako Pelow œwiadcz¹, ¿e wieœ Bielawa ze
wzglêdu na wahania fonetyki niemieckiej miêdzy fonemami "b" i "p" zwa³a siê w œredniowieczu Bielowem.
5
Haeusler, op. cit., s. 404: Jenckwitz, 1336 r. Jancowicz, s. 405: ksi¹¿êta Konrad Senior i Konrad Kanthner przekazuj¹
maj¹tek Janckowitz swemu komornikowi Nikelowi Ko¿likowi i jego synom Jankowi i Fryderykowi KoŸlikom w lenno.
1

2

28

S³owo Parafialne
1/2006

tematy 1-2006..qxd

2006-04-02

16:02

Page 29

(Black plate)

PUNKTY WIDZENIA
Thadirowie, ksi¹¿ê oleœnicki Konrad Bia³y M³odszy nada³ przywilejem ich wieœ Mi³ocice
pod Bierutowem Jerzemu i Jêdrzychowi S³owikom6. To ostatnie nazwisko odziedzicz¹
w postaci mylnie stoponimizowanej w tradycji rodowej Siegrodowie, XVIII-wieczni szlachcice polscy wyznania ewangelickiego.
Ju¿ rzadziej rycerze ksiêstwa oleœnickiego nosili polskie nazwania patronimiczne.
Sk³ada³o siê ono z imienia ojca z dodaniem przyrostka -owic lub -ic. Na przyk³ad w 1275
roku œwiadkami ksiêcia œl¹skiego i pana na Wroc³awiu Henryka IV Probusa podczas
rozprawy s¹dowej w sporze o ¯órawinê-Wilkowice pod Wroc³awiem, tocz¹cej siê w Oleœnicy, byli Miko³aj Grzymis³awic, a wiêc syn Grzymis³awa, Henryk Zdzieszyc, syn Zdziecha,
a tak¿e Henryk Ilikowic, syn Ilika7. Takie patronimiczne formy nazwañ w ksiêstwie
oleœnickim mieli: Miko³aj i Fryderyk Grzybkowice z Buchwaldu, dzisiejszego Bukowca,
8
zaszytego wówczas w lasach na pó³noc od Trzebnicy, synowie Heñka w 1392 r. , Piotr
9
Dzir¿kowic, œwiadek ksiêcia oleœnickiego Konrada III na dokumencie z 1403 r. , Ulryk
10
11
Strachowic na dokumencie z 1416 r. i Henryk Szczepkowic na dokumencie z 1467 r.
Znaczna czêœæ rycerzy ksiêstwa wzorem niemieckim przybiera³a przyimkowe nazwania
12
13
od posiadanej wsi: Janusz z Wieœnej w 1300 r. , Bernaœ z Rzekty w 1339 r. , Miko³aj
14
z Poniatowic z tego¿ roku , Miko³aj i Jakub, synowie Klemensa z Raszowic, w 1351 r.15,
6 Haeusler, op. cit., s. 418: Milotschitz 1484 r.: so³ectwo, z po³ówk¹ ³ana, wygonem dla owiec, karczm¹ z prawem sprzeda¿y miêsa i chleba mieli bracia Gindrzik i George Thadir. Po ich œmierci ksi¹¿ê nada³ je 6 V 1484 r. (Oels. Conf.-Buch 4, fol.
32) braciom Georgowi i Gindrzichowi Schlowig (co jest germanizuj¹cym zapisem nazwañ Jerzego i Jêdrzycha S³owików).
Haeusler, op. cit., tam¿e, nota 9: Ci bracia ze zniekszta³conym nazwiskiem Slawick (S³awik) w dniu 25 II 1485 r. wykazali
swoje szlachectwo (Sinapius Cur. I. 1092).
7 J. Burchardt, Witelo filosofo delia natura del XIII sec., Una Biografia, Wroc³aw 1984, s. 61 oraz tam¿e: Appendice,
Diplomata nova quae ad vitam Witelonis illustrandam spectant, nr l, 10 VII 1275, in curia nostra Olesnicz, s. 79: Praestentibus
his dominis militibus ... Nicolao Grimislawicz, Henrico Ylicowicz, Henrico Sdessicz, subcamerario nostro.
8 Haeusler, op. cit., s. 389: 1392 r. Buchwalde by³o w³asnoœci¹ braci Miko³aja i Fryderyka Grzybkowiców (Grzebkowitz),
odziedziczon¹ po ojcu, Heñku (Heynko) i macosze Krzyœce (Krziska).
9 Urkundensammlung ¿ur Geschichte des Furstentums Oels bis zum Austerben der piastischen Herzogslinie, wyd.
Haeusler, Breslau 1883, s. 162-163; dokument z 22 XII 1403: Ksi¹¿êta Konrad III, Konrad Senior i Konrad Kanthner, panowie
na Oleœnicy i KoŸlu, wyodrêbniaj¹ prawa miasta Straburka (Trachenburg) wzglêdem praw ksi¹¿êcych. Wœród starszych
przysiêg³ej rady ksi¹¿¹t - Petir Dirschkowicz.
10 Tam¿e, s. 167, dokument z 16 IX 1416: Ksi¹¿êta Konrad Senior, Konrad Kanthner, Konrad Dziekan, Konrad Bia³y,
panowie na Oleœnicy i KoŸlu, potwierdzaj¹, ¿e Nikel KoŸlik przekaza³ swój maj¹tek Jankowice braciom Zygmuntowi, Jerzemu i
Filipowi KoŸlikom. Wœród œwiadków: Ulrich Strachowicz, Peter Kraschibor.
11 Tam¿e, s. 171, dokument ksiêcia Konrada Bia³ego M³odszego, pana na Oleœnicy i KoŸlu z dnia 16 III 1467. Wœród
œwiadków: Henryk Schepkowicz.
12 Haeusler, op. cit., s. 365, 1300 r.: Janusz de Wesna jest œwiadkiem dokumentu Henryka, ksiêcia Œl¹ska i pana na
G³ogowie, dotycz¹cego sprzeda¿y lasu pod Trzebnic¹. Janusz pochodzi³ ze wsi zwanej Wieœn¹ od przechodz¹cego przez ni¹
strumienia, dzisiaj mylnie nazwanej Wiszni¹ Ma³¹. Zobacz J. Domañski, Staropolskie nazwy rzeczne w okolicach Trzebnicy
(Onomastica, XIII, 1-2, s. 187).
13 Urkundensammlung..., s. 155: dokument z 27 VIII 1339. Jadwiga, ksieni w Trzebnicy, sprzedaje Bernasiowi z Rzekty
so³ectwo w Z³otowie. Obie te wsie znajdowa³y siê w by³ym powiecie trzebnickim. Rzekta miêdzy Piotrowicami Wielkimi
i Pêkoszynem, a Z³otów na pó³nocnym wschodzie.
14 Tam¿e wœród œwiadków: Nicolaus de Ponatowicz.
15 Haeusler, Geschichte..., s. 429; Raschow (Raszów), 1351 r.: Nikolaus und Jakob, Söhne des Klemens von Raschow.
W 1454 r. Raschewicz. By³a to ta sama miejscowoœæ, której nazwa w ustach mieszkañców zmieni³a formê dzier¿awcz¹,
Raszów od Rasza, na formê patronimiczn¹ - Raszowice, czyli dawn¹ rodzinê gospodarcz¹ eponima wsi - Rasza.
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Przybko z Gawron z 1358 r.16 i Bartosz z Soko³owa, w³aœciciel Ligoty Piêknej w 1400 r.17
Od po³owy XV stulecia szerzy³y siê wœród rycerzy ksiêstwa oleœnickiego wzory antroponimiczne Królestwa Polskiego, a mianowicie nazwiska przymiotnikowe od posiadanych
18
wsi: by³a wiêc Katarzyna B³aszowska z Raszowic w 1457 r. , Bierzyce mia³ w 1472 r.
19
Nikel Taczowski , a w 1480 Miko³aj i Konrad Radwañscy20. Dobraszów, dziœ zwany
21
Dobroszowem Oleœnickim, mia³ w 1472 r. Jerzy Dobraszowski . W 1474 r. œwiadkowa³
22,
Konradowi Bia³emu M³odemu Hans Januszowski
który swe ju¿ dziedziczne nazwisko
wzi¹³ od Januszowa, dzisiejszych Januszkowic pod Oleœnic¹. Pierwotnie, przy nazwaniach
osobowych z³o¿onych z imienia i nazwy miejscowej brano w ksiêstwie oleœnickim w XIII,
XIV i w pierwszej po³owie XV w. wzorem niemieckim przyimkowe okreœlenia nazewnicze,
wi¹¿¹ce uniê z posiadan¹ wsi¹, a dopiero w drugiej po³owie XV stulecia wzorem polskim
przymiotnikowe nazwania osobowe, pochodz¹ce od aktualnie posiadanej wsi. Taka
nazwa osobowa ju¿ raz, w XV w. lub najpóŸniej w pierwszej po³owie XVI w. utrwalona,
stawa³a siê dziedzicznym nazwiskiem szlachcica. Jednym z dobrych przyk³adów tej zmiany s¹ zapisy antroponimów w³aœcicieli Zakrzowa pod Sycowem: w 1411 r. rezydowa³ tam
23
Bartosz z Zakrzowa, a w 1466 r. Janko Zakrzowski .
W opublikowanym przez Paula Pfotenhauera Wykazie rycerstwa ksiêstwa oleœnickiego, datowanym na 1530 r., wieœ Mi³ocice by³a w posiadaniu dwóch rycerzy, siedz¹cych w
dwóch osobnych dworach. Byli to Pawe³ S³owik i Benesz Michelsdorff, ten ostatni
z polskim herbem Œwinka24. Z pierwszej po³owy XVI w. pochodz¹ te¿ zapisy nazwy wsi
le¿¹cej na wschód od Oleœnicy. Od swego eponima, rycerza polskiego Siegroda, wziê³a
ona sw¹ nazwê Siegród, przeoczon¹ ze wzglêdu na póŸne zapisy przez Komisjê Urzêdu
Rady Ministrów, która dostrzeg³a tylko zniemczon¹ formê Wiesegrade i na jej podstawie
zrekonstruowa³a j¹ jako Wyszogród. Wieœ tê mia³ w latach 1505-1530 pochodz¹cy
z Osieka Hans Ohm Januszowski, który w 1528 r. pisa³ siê "z Siegrodu"25. Wymienione
16 Tam¿e, s. 398: 1358 r., Pribke de Gaveron, 1433 r. Bartusch Gaffron. Gawrony, wieœ pod Sycowem, by³y pierwotnie
nazw¹ rodu, a potem dopiero nazw¹ wsi.
17 Tam¿e, s. 398: 1400 r., Ellgot, w³aœciciel Barthusch von Zucklau. Bartosz z Soko³owa, dzisiejszych Soko³owic k. Oleœnicy.
18 Tam¿e, s. 429: w³aœcicielk¹ Raszowic by³a Katharina Blaschowska. Jednak ze wzglêdu na brak na Œl¹sku wsi o nazwie
B³a¿ów lub B³aszów, mo¿na przypuszczaæ, ¿e ta pani wywodzi³a siê od B³a¿a lub B³asza. Nie by³oby to zatem nazwisko od
kiedyœ posiadanej wsi, tylko odojcowskie.
19 Tam¿e, s. 423: 1472 r., Perschütz (Bierzyce), 1253 r., Berice. W XV w. tam¿e w³aœcicielem Bierzyc by³ Nickel Taczowski.
Pod Trzebnic¹ s¹ do dzisiaj wsie - Taczów Wielki i Taczów Ma³y. Stamt¹d byli Taczowscy.
20 Tam¿e: Micolai und Konrad Radwanski. Radwañscy pochodzili z Radwanic pod Wroc³awiem.
21 Tam¿e, s. 393, 1291 r.: Dobraschow, którego w³aœcicielem w 1473 r. by³ Georg Dobraschowski. Dziœ Dobraszów nazywa siê Dobroszowem.
22 Urkundensammlung..., s. 172, dokument Konrada Bia³ego M³odszego z 25 VIII 1474. Wœród œwiadków ksi¹¿êcych:
Hans Januschoffski, Miko³aj Zazwor, Jacob Czarnotha... Januszowice, zwane dzisiaj Januszkowicami, pod Oleœnic¹ by³y
w³asnoœci¹ Januszowskiego.
23 Haeusler, op. tit. s. 148: 1411 r. Bartusch von Sackrau, 1466 r. Janko Sachrzowski.
24 P. Pfotenhauer, Der Adel des Fürstenthums Oels im 16. Jahrhundert (Zeitschrift des Vereins für Geschichte und
Alterthum Schlesiens, t. XXXI, 1887, p. 332): 1530 r. (Verzeichniss der Ritterschaft): das Dorff Milotczitz halten Paul Slowick
und Benesch Michelsdorff; wohnen auff czwehen sytzen beyde aldo.
25 Tam¿e, p. 323: Hans Ohm Januschofzky genannt zum Sigrot.

30

S³owo Parafialne
1/2006

tematy 1-2006..qxd

2006-04-02

16:02

Page 31

(Black plate)

PUNKTY WIDZENIA
zapisy z epoki Odrodzenia brzmi¹ kolejno: w 1505 r. Szygruod26, w 1528 Sigrod27,
a w 1530 Wrzigrudt28.
Dopiero w 1538 r. regenci Henryk II i Jan wprowadzili w ksiêstwie ziêbicko-oleœnickim
reformacjê29. Mimo ¿e pogl¹dy luterañskie szerzy³y siê ju¿ wczeœniej wœród szlachty
ksiêstwa, panuj¹cy do 1536 r. ojciec regentów, ksi¹¿ê Karol I z dynastii Podiebradów, nie
odwa¿y³ siê na ten czyn, bo obawia³ siê, ¿e cesarz Karol V, wróg reformacji, pozbawi go
godnoœci naczelnego hetmana krajowego Œl¹ska30.
Januszowscy jeszcze przed po³ow¹ XVI w. zdali swój Siegród S³owikom pozostawiaj¹c
sobie Januszowo, Micha³owice i Zaprê¿yn, które to dobra do 1597 r. posiada³ Hans Ohm
Januszowski M³odszy, radca i marsza³ek dworu ksiêcia oleœnicko-ziêbickiego Karola II
31
z Podiebradów, oraz sêdzia nadworny i krajowy ksiêstwa, rezyduj¹cy w Micha³owicach .
W konsekwencji nabycia Siegrodu jego nowy w³aœciciel Kaspar S³owik pisa³ siê po
niemiecku Caspar von Siegroth und Schlawickau, a w krêgach polskich nazywa³ siê
Kasparem z Sigrodu i S³awikowa, które to miana odziedziczyli ju¿ wszyscy jego rodowcy
32
- w 1612 r. Albrecht , a¿ do ostatnich cz³onków rodu, wygas³ego w XVIII w. W tym czasie dosz³o do zmiany wymowy obu nazw: od XVI w. mówiono ju¿ pod wp³ywem niemczyzny nie Siegród, a Sigród i z pierwotnego nazwiska rycerskiego S³owik mylnie wydedukowano mityczne, bo nie istniej¹ce nigdzie S³awikowo, jako dawn¹ siedzibê rodu.
W 1683 r. Joachim Henryk Siegroth przewodniczy³ komisji wizytacyjnej, która
odwiedzi³a czêœci okrêgu oleœnickiego i trzebnickiego. Komisja stwierdzi³a, ¿e w samej
Oleœnicy i we wsiach do niej nale¿¹cych pastorem Polaków by³ Jerzy Bock, a w parafiach
w Dobrej, Ligocie Ma³ej, Smolnej, Jaksonowicach, Stêpinie, Boguszycach, Kie³czowie,
33
£ozinie, Pasikurowicach i Strzelcach mieszkali Polacy, odmawiaj¹cy spowiedŸ po polsku .
Joachim Henryk Siegroth, czyli Joachim Henryk z Sigrodu, by³ szlachcicem polskim
i nale¿a³ do ostatnich z rodu. By³ panem na Mi³ocicach i Miñkowskim, prezydentem konsystorza i hetmanem powiatowym w Oleœnicy. Jego krewnym by³ Joachim Fryderyk
z Sigrodu, pan na Marszowie ko³o O³awy. S¹siadem Joachima Henryka Sigroda by³ Jan
Kaspar z Koszembar i Skorkowa, pan na Posadowie i Dêbniku. Wszyscy wymienieni byli
26 Tam¿e, nota 6: Die Güter und Dörfer Szygruod und Jawischowitz beyde im Oelnischer weichbilde gelegen gingen 1505
durch Kauf an Hans Ohm Januschowsky genannt von Ossig über.
27 Zob. przyp. 25.
28 Tam¿e, s. 323: Item der Hannes Januschowsky auf Wrzigrudt eyn ryttersytz.
29 E. Anders, Geschichte der evangelischen Kirche Schlesiens, Breslau 1886, s. 29.
30 Tam¿e, s. 29.
31 Pfotenhauer, op. cit., 1580 r., s. 363: Hans Ohm (Januschowsky) auf Sapratschine, Jäntschdorf und Michelwitz, Rath
und Hofmarschall bei Herzog Karl II. und Land-Hofrichter. Er lebte 1597 auf seinem Gute zu Michelwitz.
32
J. Sinapius, Des Schlesischen Adels Anderer Theil oder Fortsetzung Schlesischer Curiositäten, Leipzig und Breslau 1728,
s. 106: 1544- Paul Schlawig zu Mielatschütz, um 1550 Caspar von Siegroth und Schlawickau. 1612 Albrecht von Siegroth
und Schlawickau auf Mielatschütz, geboren zu Schützendorf 1549. Tam¿e, s. 109: Joachim Heinrich von Sigroth auf
Mielatschütz und Minkowsky starb 1716; H. Borek, Opolszczyzna w œwietle nazw miejscowych, Opole 1972, s. 80:
Wilemowice, grom. Kamiennik, grod.: Schuzendorf 1234, Wylemowicz 1300; adaptcja niem. imienia Wilhelm jako Wilem.
33 A. Rombowski, Polacy podwroclawscy XVI-XIX w. (Sobótka, 1948, s. 392-395).
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wyznania ewangelickiego i zaliczali siê do szlachty polskiej, która sprowadza³a do swych
dworów i pa³aców Jerzego Assiga, kaznodziejê rodem z wielkopolskiego Bojanowa, aby
wys³uchaæ jego kazañ34.
Assig otrzymawszy z czasem stanowisko archidiakona przy Koœciele Œw. Bernardyna
we Wroc³awiu postanowi³ siê tym swoim dobrodziejom i kolatorom wywdziêczyæ
dedykuj¹c im przek³ad polski ksi¹¿ki Jana Adama Szercera, profesora teologii na
Uniwersytecie Lipskim, pod tytu³em Krótka droga albo nauka jako w jednym g³ównym
postanowieniu Summê Pisma œw., ca³¹ naukê krzeœciañsk¹ i czyst¹ theologi¹ poj¹æ
mo¿e35, po to "aby Polacy i z Niemiec mieli czym siê cieszyæ"36.
Dedykacja Assiga zosta³a napisana, niestety, niepoprawn¹ polszczyzn¹. Dlatego trzeba mi by³o skorygowaæ u¿ycie przypadków gramatycznych w paru miejscach, choæ poza
tym jest ca³kiem jasna i zrozumia³a. Brzmi ona mianowicie tak: "Jegomoœci panu
Joachimowi de Sigrod i S³awikowa, panu na Mi³oczycach i Miñkowsku, wysoce
ksi¹¿êcemu raycy tajemnemu, konsystorza prezydentowi i hetmanowi powiatowemu
i tego¿ Jey Moœci Paniey Ma³¿once, Paniey Maryey El¿biecie Sigrodce, rodzonej de
Steinbach, Paniey na Mi³oczycach i Miñkowsku, wespó³ tych¿e Ichmoœciom Pannom
Córom, Jey Moœci Pannie Beacie Abigaili i Jey Moœci Pannie Zofyi Angelice, Jegomoœci
Panu Janowi Kasparowi de Koszembar i Skórkowa, panu na Posadowiê i Dêbniku, wysoce
ksi¹¿êcemu i Bierutowskiemu jako i Sasko-Meynungskiemu Raycy, jako te¿ Jegomoœci
Panu Joachimowi Fryderykowi de Sigrod i S³awikowa, panu na Marszowie - swoim
37
dobrodziejom i kolatorom" .
Mi³ocice rodziny pana Joachima Henryka Siegroda oraz Miñkowskie, zwane dziœ
Miñkowicami O³awskimi, le¿¹ obok siebie pomiêdzy O³aw¹ i Bierutowem, wœród tak
zwanych Borów Namys³owskich. Nazwa Mi³ocice jest form¹ poprawn¹, bo wywodzi siê
od eponima - Miloty. Marszowe pana Joachima Frydryka Siegroda to dzisiejsza wieœ
Marszowice, na zachód od O³awy. Obie te okolice by³y jêzykowo polskie jeszcze d³ugo
w XIX w.
Jan Kaspar Koszembar móg³ wywodziæ swój ród z Chociebórza pod Grodkowem, od
eponima Chociebora, za³o¿yciela tej wsi38. Jego ród posiada³ niegdyœ wieœ Skórków pod
Olesnem39. Aktualnie by³ w³aœcicielem Posadowa i Dêbnika. Pierwsza z tych jego
posiad³oœci to dzisiejsze Posadowice, z XVI-wiecznym pa³acem, kolebka rodu PosadowJ. Szercer, Krótka droga albo nauka jako w jednym g³ównym postanowieniu Summê Pisma Œw. cal¹ naukê krzeœciañsk¹
i czyst¹ theologi¹ poj¹æ mo¿e: z Slowa Bo¿ego pokazana i wy³o¿ona. Potym t³umaczona i z instrukcy¹ jako jey u¿ywaæ na
objaœnienie katechizmu, przydrukowanego przez Jerzego Assiga, we Wroc³awiu literami Baumañskiemi drukowa³ Jan Janke,
faktor, s. 3-4; A. Mendykowa, Ksi¹¿ka polska we Wroc³awiu w XVIII w., Wroc³aw 1975, s. 218, poda³a przybli¿on¹ datacjê
roczn¹ ksi¹¿ki na 1715 r.
35 Tam¿e, s. 3.
36 Tam¿e, s. 7.
37 Tam¿e, s. 3.
38 Borek, op. cit., s. 91: Chociebórz, grom. Kamiennik, grodk.: Cossenborzdorff 1300, Koschebor 1360; od imienia
Chociebor, por. czes. Chotebor.
39 Tam¿e, s. 102: Skórków, grom. Lasowice, oles.; Skorkow 1410, Scorkow 1416, od nazwy osobowej Skorek, por. Skorosz.
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PUNKTY WIDZENIA
skich, znajduj¹ce siê równie¿ w Borach Namys³owskich pod Bierutowem, a druga, Dêbnik, to wieœ na pó³noc od Oleœnicy, nosz¹ca dziœ, przez nieporozumienie, niepoprawn¹
nazwê miejscow¹ Damnik.
Zdaje siê, ¿e do tej polskiej szlachty mo¿na by zaliczyæ tak¿e przynajmniej jednego
przedstawiciela rodu œl¹skich Pogorzelów, wywodz¹cych siê ze swego œredniowiecznego
gniazda, Pogorzeli pod Brzegiem. Pogorzele mieli w 1720 r. w ksiêstwie oleœnickim
nastêpuj¹ce dobra: Wêgrów, Kopiec, nazwany Kopaczycami, i Dolne Krakowiany40.
Wszystkie te wsie po³o¿one s¹ w po³udniowo-wschodniej czêœci Wzgórz Trzebnickich.
Chodzi mianowicie tutaj o Hansa Pogorzelê, pana na Krakowianach Dolnych, który bior¹c
œlub w 1705 r., w wieku 18 lat, z Rozyn¹ z Przec³awiców, poleci³ sobie i ¿onie przygotowaæ grobowiec z p³yt¹ inskrypcyjn¹, zachowan¹ dzisiaj w œcianie Koœcio³a Œw.
41
Krzysztofa, polskiego koœcio³a ewangelickiego we Wroc³awiu . Koœció³ ten jeszcze
w rezolucji Fryderyka II z 9 II 1764 r. zwany by³ koœcio³em polskim ("die hiesige polnische
42
Kirche zu St. Christophori") .
Siegrodowie i Koszembarowie, ewangeliccy szlachcice polscy ksiêstwa oleœnickiego,
wymarli w XVIII stuleciu. Joachim Henryk Siegrod mia³ dwie córki. Starsza z nich, Beata
Abigaila, wysz³a za m¹¿ za barona von Nostitz, w³aœciciela Pielaszkowic Œredzkich, gdzie
43
w 1742 r. wybudowa³a ewangelick¹ kaplicê . Okolica ta zniemczy³a siê najpóŸniej
z koñcem XIV w.
S¹dzê, ¿e katolickie rz¹dy austriackie na Œl¹sku sprzyja³y przetrwaniu polskoœci
u opozycyjnej, ewangelickiej szlachty œl¹skiej. Natomiast rz¹dy królów pruskich, równie¿
ewangelików, oraz s³u¿ba w wojsku pruskim szlachtê tê, ¿yj¹c¹ pod O³aw¹ i Bierutowem,
44
z wolna, jeszcze za Fryderyka Wilhelma II, który zarz¹dzi³ ostry kurs germanizacyjny ,
zniemczy³y. W œlad za germanizacj¹ kleru ewangelickiego i szlachty posz³a te¿ germanizacja dolnoœl¹skiego ludu ewangelickiego. Nie by³a ona tak szybka jak u warstw
wykszta³conych, bo kobiety wiejskie niechêtnie uczy³y siê niepotrzebnego im na co dzieñ
40 J. Sinapius, Schlesischer Curiositäten Erste Vorstellung, cz. l, Leipzig 1720, s. 707: "Die von Pogrell jetzo besitzen im
Oelnischem Güter: Bingerau, Kapatschütz und Krakowane, ein Antheil". By³a to okolica, w której wedle wizytacji ewangelickiej z 1683 r. parafianie choæ rozumieli po niemiecku, spowiedŸ powszechn¹ odmawiali po polsku. Zob. Rombowski, op. cit.,
s. 393, który opar³ siê na broszurze: G. Haehnel, Relation der in diesem Oelsnischen Fürstenthum und in specie Oelsnischen
Districtu anno 1683 gehaltenen Kirchenvisitation, Kgl. Gymnasium zu Oels. Beilage zum Jahresbericht Oels. - 1911, Progr. Nr.
287; Rombowski, (op. cit., s. 392) poda³ sk³ad komisji wizytacyjnej z 1683 r.: Joachim Henryk Siegroth, Wolfgang Kaspar
Puster, superintendent Beniamin Textor i proboszcz Abraham Jentsch.
41 Ch. F. Paritius, Monumenta Vratislaviensia oder Grabschriften zu Breslau, aufgenommen von 1822-1824, Biblioteka
Uniwersytecka we Wroc³awiu, rkps w Oddziale Rêkopisów, f. 173: "Anno 1705. Habe ich, Hans von Pogrell von
Kutscheborwitz aufs Nieder Cracoven, in meinem von dem lieben Gott mir verliehenen Hofe, 18. jähriger Alter, diese
Grabstätt vor mir und meiner Elisabeth Fr. Rosina Pogrellin geb. von Pritzelwitz aufrichten und verfertigen zu lassen. Gott verleihe unsern abgeseelten Cörpern in der Erde eine sanfte Ruh und am Ende kommenden grossen Gerichtstage eine fröhliche
Auferstehung zum ewigen Leben umb Jesu Christi Wille". Na zawieszonym krucyfiksie by³ drugi napis: "Herr Jesu Christ, dein
Blut so Roth, Sey unser Trost in Sterbens Noth". Przodkowie Hansa Pogorzeli byli widocznie kiedyœ w posiadaniu Chociebórza
pod Grodkowem, sk¹d wziê³y siê ich mityczne Chocieborowice (Kutscheborwitz).
42 A. R o m b o w s ki, Polacy-ewangelicy we Wroclawiu i okolicy (Przegl¹d Zachodni, 1953, s. 39).
43 G. Münch, Pläswitz (Pielaszkowice, Kr. Neumarkt) w: Schlesien, wyd. H. Weczerka, Stuttgart 1977, p. 408.
44 Rombowski, Polacy-ewangelicy..., s. 43.
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jêzyka obcego - niemczyzny45. Jeszcze w 1823 r. (25 III) rz¹d prowincji œl¹skiej zezwoli³
na utrzymanie nabo¿eñstw polskich w Mi³ocicach z zastrze¿eniem, by nowo powo³any
pastor stara³ siê przez katechizacjê i konfirmacjê o jak najwiêksze rozszerzenie jêzyka
niemieckiego, bo nabo¿eñstwa polskie w Mi³ocicach musz¹ byæ jeszcze kontynuowane
("der polnische Gottesdienst noch fortdauern muss")46, a w dniu 29 XI 1855 roku
Konsystorz Ewangelicki we Wroc³awiu poleci³ superintendentowi Maulowi
w Godzikowicach u¿ywaæ kancjona³ów Hofackera dla gminy niemieckiej oraz
Dambrowskiego dla gminy polskiej47. W 1887 r. w Miñkowicach ju¿ tylko starsi ludzie
mówili po polsku, a jêzyk polski przesta³ byæ mow¹ potoczn¹ ludnoœci i dzieci go nie rozumia³y48. Gdy w 1945 r. profesor Stanis³aw B¹k z Uniwersytetu Wroc³awskiego,
szykanowany przez Urz¹d Bezpieczeñstwa, bada³ resztki gwar polskich pod Brzegiem
i O³aw¹, w ca³ym powiecie o³awskim znalaz³ tylko jedyn¹ osobê w³adaj¹c¹ polszczyzn¹,
49
Karola Wolnego z Wójcic w ewangelickiej parafii miñkowickiej .
Jerzy Burchardt

45 Polacy-ewangelicy na Dolnym Œl¹sku w XIX w. Ich postawa narodowo-spo³eczna. Wybór akt z by³ego Centralnego
Archiwum Ewangelickiego Prowincji Œl¹skiej we Wroclawiu, przygotowali do druku T. Bratus, S. Golachowski,
W, Roszkowska, B. Samitowska (Materia³y do dziejów nowo¿ytnych ziem zachodnich, pod red. S. Wys³oucha, 1.1, Poznañ Wroc³aw 1950, s. XXXVI i s. 155), nr 12, gdzie superintendent Michaelis z Oleœnicy popierany przez kolatorów hr. von
Kospoth i pani¹ majorow¹ von Raven, wbrew g³osowi kolatora hr. von Burghausa, przedstawiaj¹c petycjê ludnoœci polskiej z
Mi³ocic w sprawie przywrócenia dawnego porz¹dku nabo¿eñstw, stwierdza koniecznoœæ utrzymania nabo¿eñstw polskich
przez najbli¿szy okres 10-15 lat. Nabo¿eñstwa polskie s¹ koniecznoœci¹, poniewa¿ kobiety i dzieci nie rozumiej¹ ani s³owa po
niemiecku.
46
Tam¿e, s. 158-159.
47
Tam¿e, s. XXXVIII.
48
A. Parczewski, Germanizacja powiatu o³awskiego, Wis³a 1890, s. 758.
49
S. B¹k, Z historii badañ nad gwarami dolnoœl¹skimi (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wroc³awskiego, seria A5, s. 117).
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