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Trwają prace wykończeniowe w zamkowych piwnicach

Luwr w Koźlu?
Współcześni architekci śmiało wprowadzają nowoczesne elementy do odbudowywanych zabytkowych założeń ar-
chitektonicznych, czego przykładem jest choćby słynna piramida przed paryskim Luwrem. Czy piramida, która stanie 
na Wzgórzu Zamkowym w Koźlu, jest nawiązaniem do tej z Paryża? O, to jest pytanie!

K iedy w 1989 r. przed pary-
skim Luwrem stanęła słynna 
piramida, wywołało to falę 

oburzenia i krytyki. Dziś jednak 
trudno sobie wyobrazić Paryż bez 
tej budowli. Także i u nas stanie pi-
ramida. Będzie znacznie mniejsza 
niż ta paryska, ale mamy nadzieję, 
że podobnie jak tamta, szybko sta-
nie się znakiem charakterystycznym 
naszego miasta i jedną z jego po-
pkulturowych ikon. Nie jest to żad-
na fanaberia – po prostu należało 
znaleźć sposób, jak doświetlić natu-
ralnym światłem pomieszczenie po-
wstające pod sarkofagiem dziedziń-
ca, i skojarzenie z Luwrem nasunęło 
się automatycznie. Następnie znala-
zła się odwaga do, przyznajmy, lek-
kiej ekstrawagancji i oto czekamy 
na fi nał działań wykonawców. Wy-
gląda na to, że już wiosną ujrzymy 
efekty realizowanego obecnie eta-
pu rewitalizacji Wzgórza Zamkowe-
go w Koźlu.

Przypomnijmy, kiedyś zamek 
w Koźlu był siedzibą kasztelana, 
później siedzibą władcy księstwa, 
by podupaść jako własność ma-
gnacka. Dopiero współcześnie zna-
lazła się wola i środki, by przywró-
cić Wzgórzu Zamkowemu dawny, 
a może nawet do tego stopnia ni-
gdy wcześniej nieosiągnięty blask. 
Już teraz zapraszamy na otwarcie, 
choć jeszcze nie znamy dokład-
nej daty, ale na pewno rok 2019 
zapisze się w dziejach kozielskie-
go zamku jako data zakończenia 
największej w historii obiektu re-
witalizacji.

Bolesław BEZEG, dyrektor 
Muzeum Ziemi Kozielskiej

w Kędzierzynie-Koźlu
w organizacji

W zamkowej piwnicy układane są już ceglane posadzki na wzór posadzek fortecznych wykonanych tu w XVIII wieku.

Na kwadratowym fundamencie pośrodku zamkowego dziedzińca stanie oszklony świetlik w kształcie piramidy, przez który 
będzie można zajrzeć do muzeum.
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Piknik historyczny przy muzeum

Relaks na Zamkowym 
Wzgórzu
Pierwszy w dziejach Muzeum Ziemi Kozielskiej piknik historyczny odbył się w dniach 13-14 
października 2018 r. na terenach przylegających do kozielskiej baszty. Uczestnicy imprezy 
mogli skorzystać z takich atrakcji, jak strzelanie z łuku, rzut toporem, pisanie gęsim piórem czy 
degustacja dawnych potraw.
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N ajwiększą atrakcją było niewątpliwie poszukiwanie skarbu. Za-
bawa dla najmłodszych uczestników pikniku wzbudziła bar-
dzo duże zainteresowanie. Dzieci wraz z rodzicami przeszuki-

wali plac przy muzeum w poszukiwaniu skarbu, którym okazał się 
kufer ze słodyczami.

Współorganizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Rekon-
strukcji Historycznej Triskelion, które w ramach wolontariatu przy-
gotowało całą oprawę wydarzenia. Dodatkową atrakcją była dwu-
dniowa wystawa ukazująca bieżącą działalność muzeum. W związ-
ku z bardzo dużym zainteresowaniem tematyką średniowieczną 
muzeum powołało Grupę Rekonstrukcji Historycznej przy Basz-
cie. Stale też uzupełnia materiały i przygotowuje się do kolejnego 
pikniku, który planowany jest na przyszły rok.

Na początku 2019 r. Grupa Rekonstrukcji Historycznej bę-
dzie własnoręcznie wykonywać stroje średniowieczne i niektóre 
elementy uzbrojenia, by móc zaprezentować się w pełnej krasie 
na następnym pikniku.

Niewątpliwie urozmaiceniem kolejnych spotkań będzie, podaro-
wane przez Marka Seminowicza, koło garncarskie, za które mu-
zeum serdecznie dziękuje. Dzięki tej darowiźnie będzie można or-
ganizować warsztaty garncarskie, wszak nie święci garnki lepią.

Aleksandra GAŁKA
Fotoreportaż z pikniku na kolejnych stronach. Wszyscy młodzieńcy chcieli być zakuci w dyby.

Mieszkańcy Kędzierzyna-
Koźla licznie przybyli na 
średniowieczny piknik 
przy muzeum.
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Piknik na Zamkowym
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Wzgórzu
w obiektywie Aleksandry Gałki
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Grupa Rekonstrukcji Historycznej z Zamkowego Wzgórza

Damy i rycerze
W październiku 2018 r. w Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji powstała Grupa Rekonstrukcji Historycznej, zajmująca 
się odtwarzaniem czasów średniowiecznych, ale otwarta także na inne epoki.

S potkania odby-
wają się co śro-
dę, zazwyczaj 

o godz. 17. Przycho-
dzi na nie ok. 15 osób 
w różnym wieku, za-
równo dzieci, jak i do-
rośli. Grupa cały czas 
jest otwarta na no-
wych członków. Na-
wiązaliśmy już współ-
pracę ze Stowarzy-
szeniem Historycz-
no-Eksploracyjnym 
„Triskelion” i Najem-
ną Kompanią Gro-
du Koźle. W 2018 
roku odbyło się 10 
spotkań, na których 
m.in. omawialiśmy 
średniowieczne stro-
je dla członków na-
szej grupy i wytwa-
rzaliśmy kopie wcze-
snośredniowiecznej 
biżuterii, wysłucha-
liśmy także wykładu 
dyrektora Muzeum 
Ziemi Kozielskiej 
o tajemnicach twier-
dzy Koźle. Uczyliśmy 
się również kaletnic-
twa, wytwarzaliśmy 
gliniane figurki i na-
czynia, a także strza-
ły do łuku, a podczas 
ostatniego spotkania 
w roku wysłuchaliśmy 
wykładu doktora Mar-
cina Böhma na temat 
Koźla jako miasta ju-
niorów z piastowskie-
go rodu.

Bieżące informacje 
o spotkaniach znaj-
dują się na stronie 
www.muzeumkozle.
pl, w zakładce Gru-
pa Rekonstrukcyjna. 
Zachęcamy do przyłą-
czenia się do naszej 
drużyny! W przy-
szłym roku planuje-
my: szycie strojów, 
wytwarzanie kol-
czug, naukę walki 
na miecze i strzelania 
z łuku i wielu innych 
pasjonujących umie-
jętności!

Obok prezentuje-
my kilka zdjęć z za-
jęć naszej grupy.

Tekst i zdjęcia:
Aleksandra

GAŁKA
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Koźle w dobie rządów piastowskich nad miastem

W świetle kroniki Długosza
Kozielski gród od czasów plemiennych był ważnym punktem na szlakach biegnących z Czech i Moraw w kierunku 
północnym czy z Sudetów do Małopolski. Nic więc dziwnego, że pojawiał się on w strefie zainteresowania wielu kro-
nikarzy polskich, śląskich czy czeskich jako ważny gród pogranicza. Dla nas szczególne znaczenie ma ta pierwsza 
grupa, w zasadzie jej najwybitniejszy przedstawiciel Jan Długosz (1415-1480).

T en wybitny dziejopis był autorem wielu prac, w tym 
Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae (Roczniki, 
czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego), monu-

mentalnego dzieła obejmującego historię Polski od najdaw-
niejszych czasów do 1480 r. Dlatego celem niniejszego arty-
kułu będzie przedstawienie w sposób chronologiczny wszyst-
kich zapisków związanych z Koźlem, jako grodem czy póź-
niej miastem, które pojawiają się w poszczególnych księgach 
wspomnianych wyżej roczników. Pamiętać należy, że dla wie-
lu opisywanych wydarzeń Długosz jest źródłem pośrednim, 
przepisał bowiem informacje o nich z wcześniejszych roczni-
ków czy dzieł takich kronikarzy jak Gall Anonim. Nie zmie-
nia to jednak faktu, że jego dzieło jest pracą wybitną i dość 
wiarygodną w swej relacji.

Pierwszy raz w kronikach
Pierwszy raz Koźle występuje u tego dziejopisa w księdze 
pierwszej, gdy opisuje rzekę Odrę i jej dopływy. Pisze on: 
[...] Potem Kłodnicę, której źródło wypływa powyżej mia-
steczka Gliwice [i która] uchodzi koło miasteczka Koźla. 
Raz kolejny, kilka stron później, pojawia się Koźle w kon-
tekście rzek: Także strumień Rudę, który we wsi Woszczy-
ce [powstaje] z potoku Śrzebnika, płynie koło wsi Palowice 
i miasteczka Żary, i Rybnika oraz klasztoru w Rudzie, [zaś] 
ujście od Odry ma prawie przy miasteczku Koźle powyżej 
wsi Dziergowice. W końcu Koczawę, dzielącą biskupstwo 
krakowskie i wrocławskie z ujściem do Odry poniżej mia-
steczka Koźla. Źródło zaś [Koczawy] przed miasteczkiem 
Bytomiem z potoku Kliczbom i poniżej wsi Sośnice wpa-
da do strumienia Kłodnicy; połączone uchodzą pod Koź-
lem do Odry. Długosz był doskonale zaznajomiony z hy-
drografią ziemi opolsko-raciborskiej, skoro tak dokładne 
opisy pozostawił. Nie wspomina natomiast niczego o rze-
ce Bierawce, która także w jego czasach była, i jest współ-
cześnie, ważnym dopływem rzeki Odry, położonym mię-
dzy Kłodnicą a Rudą. Czym tłumaczyć brak tych danych? 
Zapewne Bierawka i znajdująca się u jej ujścia wieś o na-
zwie Bierawa miały marginalne znaczenie gospodarcze 
w czasach Długosza.

W księdze czwartej dzieła kronikarza pojawia się niezwy-
kle ważna relacja o Koźlu w 1106 r., którą warto przyto-
czyć niemal w całości: Przypadkiem spłonął w tym czasie 
położony nad granicą Moraw gród Koźle, obronny raczej 
dzięki swemu położeniu niż sztucznym umocnieniom, za-
bezpieczała go bowiem rzeka Odra swoim korytem i rozle-
wami. Kiedy książę polski Bolesław otrzymał wiadomość 
o jego spaleniu, przekonany, że pożar wybuchł wskutek 
podstępów Czechów i że wobec tego trzeba oddać zamek 
pod zarząd czeski, nakazawszy małej grupce żołnierzy iść 
z sobą, przybył tam pośpiesznie, rozpoczął odbudowę zam-
ku od fundamentów i nie cofał się przed żadnym trudem 
i wysiłkiem. Bolesław Krzywousty prosił o pomoc w od-
budowie spalonego grodu swego naturalnego brata Zbi-
gniewa, ale ten odmówił udzielenia wsparcia. W kontek-
ście walk z Czechami pojawia się kolejny wątek, który mo-
żemy powiązać z Koźlem, tym razem z 1108 r., mianowi-
cie: Zarządcy Czech, Wacek i Mutyna, zabiegają Bolesławo-
wi drogę w lasach na pograniczu księstw, które oddzielają 
Czechy od Polski. Staczają bitwę, a pokonani przez niego 
bez trudu i rozproszeni uciekają do Pragi. Ta bitwa miała 
zapewne miejsce w pobliżu Koźla, które obaj czescy wodzo-
wie wcześniej oblegali, choć Długosz jednoznacznie tego 

nie stwierdza. Walki z Czechami, w których na początku 
XII w. Koźle odegrało istotną rolę, są związane z konflik-
tem między naturalnymi braćmi Zbigniewem a Krzywo-
ustym, z którego zwycięsko wyszedł ten ostatni. Gród ko-
zielski położony na pograniczu, u ujścia Kłodnicy do Odry, 
stanowił ważny punkt w sieci obrony południowej grani-
cy, uzupełniając placówki obronne w Raciborzu i Opolu.

Za nie swoje winy
Raz kolejny w kontekście działań wojennych pojawia się 
Koźle pod 1272 r., gdy oddziały książąt Bolesława Wsty-
dliwego, Bolesława Pobożnego i Leszka Czarnego pusto-
szą władztwo Władysława opolskiego, oszczędzając samo 
Opole. Długosz mówi: Od Opola posuwano się nieprzerwa-

Wagenburg – husycki sza-
niec z taborowych wozów. 
Ilustracja ze średniowieczne-
go kodeksu.
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nym marszem w kierunku Koźla i Raciborza i nie wcześniej 
zaprzestano pustoszenia, dopóki nie splądrowano wszyst-
kich ziem podległych księciu Władysławowi Opolczykowi. 
Ów konfl ikt, który spustoszył także okolice Koźla, rozpę-
tał nasz książę, któremu zamarzyły się widoki na władz-
two nad Krakowem. Panujący wtedy nad Małopolską Bo-
lesław Wstydliwy adoptował w 1265 r. swego krewnego 
Leszka Czarnego i wyznaczył na swojego następcę, co spo-
tkało się z oporem części możnowładztwa małopolskiego. 
Władysław opolski też nie darzył Leszka Czarnego cieplej-
szymi uczuciami. Wynikało to z faktu, że ojciec Czarnego 
Kazimierz kujawsko-łęczycki poślubił siostrę Opolskiego, 
Eufrozynę, z którą doczekał się czwórki potomstwa. Naj-

starszym synem z tego związku był późniejszy król Polski, 
Władysław Łokietek, który zapewne imię otrzymał po bra-
cie matki. Posiadając tak liczne przyrodnie rodzeństwo, 
Leszek Czarny zwrócił się do wrogów swego ojca i jego 
szwagra, wspomnianych wyżej Bolesławów: Wstydliwego 
i Pobożnego. Wstydliwy potrzebował takiego sojusznika, 
z Władysławem bowiem miał nierozwiązany spór o Sie-
wierz i Chrzanów, które wcześniej Kazimierz Sprawiedli-
wy przekazał w darze chrzcielnym ojcu Opolskiego, Kazi-
mierzowi. Adopcja Czarnego i wyznaczenie go na dziedzi-
ca tylko zaogniły wzajemne pretensje. Bunt w Małopolsce 
wybuchł w 1273 r. i jego przywódcy zwrócili się do księ-
cia Opola i pana zwierzchniego Koźla Władysława. Wyko-

Husyci atakują 
miasto. Ilustracja ze 
średniowiecznego kodeksu.

Pieczęć koronacyjna 
Zygmunta Korybutowicza.
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rzystali nieobecność swego księcia, który przybył do Opa-
wy, aby porozumieć się z królem czeskim Przemysłem II Ot-
tokarem. Data tego zjazdu jest współcześnie przesuwana 
na 1277 r., czyli na okres po buncie. Małopolskim buntow-
nikom przewodził biskup Krakowa Paweł, stronnik polity-
ki proczeskiej. Buntownicy zachęcili Władysława do wkro-
czenia na ziemie małopolskie. Oddziały księcia opolskiego, 
wraz z towarzyszącymi im Małopolanami, Bolesław Wsty-
dliwy, zebrawszy wierne sobie wojsko, pokonał 2 czerwca 
1273 r. w bitwie pod Bogucinem, nieopodal Olkusza. Wy-
prawa odwetowa Wstydliwego osiągnęła tylko rezultat w po-
staci spustoszenia ziemi przeciwnika, nie zdobyto nawet 
Opola, punktu kluczowego dla Władysława i jednej z jego 
stolic. Później zaś obie strony dążyły do unormowania wza-
jemnych stosunków.
Przeciwko husytom
Potem nagle Koźle znika ze strefy zainteresowania Długo-
sza jako miasto i pojawia się znowu w dobie wojen z husy-
tami na Śląsku w XV w. Wtedy było już własnością Piastów 
oleśnicko-kozielskich, głównych wrogów tego ruchu reli-
gijnego w naszym regionie. W czasie walk z Zygmuntem 
Korybutowiczem Koźle stanowiło punkt wyjścia do ataku 
na zajęte przez niego Gliwice. Na miasto to husyci skiero-
wali się z początkiem kwietnia 1430 r. Ich drugim celem 
był Bytom. Opanowanie tych miast relacjonuje niezastąpio-
ny Długosz: W czwartek Wielkiego Tygodnia (13 kwietnia 
1430 roku) miasteczko Bytom zdobyte i opanowane przez 
Czechów odszczepieńców niewiasty okupem uratowały 
od pożogi. W następny zaś poniedziałek Zygmunt Korybut 
książę litewski i Dobiesław Puchała z Wągrów, herbu Wie-
niawa, opanowali miasteczko Gliwice i uzbroiwszy je zało-
gą, obrali je za środkowe ognisko wojny. Husyci utrzymali 
się w tym mieście tylko rok. Wiosną 1431 r. Zygmunt Kory-
butowicz udał się do Krakowa na dysputy z polskimi teolo-
gami. Nieobecność księcia wykorzystał Konrad VII, który 
uderzył na Gliwice. Długosz przedstawia całe to wydarze-
nie w następujący sposób: W czasie bowiem, kiedy książę 
Zygmunt i Czesi byli zajęci w Krakowie rozmowami z kró-
lem Władysławem, książę Oleśnicy i Koźla, Konrad Biały, 
przez zdradę pewnego Ślązaka, Bernarda Rota, który dzię-
ki stałym, zażyłym stosunkom zdobył sobie zaufanie wśród 
Czechów i wojsk księcia Zygmunta, w czasie ciszy, późną 
nocą w środę w oktawie Paschy wdarł się przed wschodem 
słońca do miasta Gliwic, w którym książę Zygmunt i czescy 
urządzili sobie siedzibę i mieli jakby jakieś gniazdo. Zajął 
odważnie wspomniane miasto z całą załogą Czechów i księ-

Husyci – ilustracja ze średniowiecznego kodeksu.

Bitwa pod Lipanami – koniec rewolucji husyckiej w Czechach – na obrazie Josepha Mathausera.
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cia Zygmunta i wielu śmiertelników tam albo zabił, albo wziął do nie-
woli. Znalazł tam ogromny łup złożony z bardzo wielu rzeczy, ściągnię-
ty w grabieżczy sposób z sąsiednich okolic, a jako katolicki książę usu-
nął, rozbił i rozproszył zebranie heretyków, które się tam zgromadziło.
Atak, którym dowodził Konrad VII Biały, kończy się sukcesem Ślązaków. 
Gliwice zostają ograbione i zniszczone, Długosz zaś wspomina: Z wojsk 
zaś księcia litewskiego Zygmunta stu znaczniejszych ludzi zostało uję-
tych i odprowadzonych do Koźla. Dzięki informacjom dostarczonym przez 
zdrajcę Rota Konrad VII wiedział, kiedy Korybutowicz opuścił miasto. 
Dlatego bazą Konrada VII do uderzenia na Gliwice było Koźle, położo-
ne w niewielkiej odległości (około 35 km). Ponieważ Biały nie dyspono-
wał znaczącą siłą zbrojną, uderzył na Gliwice nocą. Czy w jego oddzia-
łach służyli ludzie z Koźla? Z całą pewnością, było to bowiem jego mia-
sto, którym udzielnie władał i którego skromne zasoby wykorzystywał 
do swoich celów. Tam również zapewne w piwnicach swego zamku prze-
trzymywał co znacznych jeńców husyckich, za których oczekiwał okupu.

Bezpieczny gród
Przedstawione powyżej wydarzenia, które umieścił w swojej kroni-
ce Długosz, a które możemy powiązać bezpośrednio z Koźlem, zwią-
zane są mocno z działaniami wojskowymi Piastów. Informacje na-

szego wielkiego kronikarza dotyczące cieków wodnych biegnących 
w pobliżu Koźla nie mają tylko w tekście jego pracy znaczenia geo-
grafi cznego, ale także wywiadowcze. Mając wiedzę o przebiegu rzek, 
które często utrudniały komunikację szczególnie w okresach rozto-
pów i powodzi, łatwiej było planować poselstwa, czy nawet całe wy-
prawy wojenne. Jagiellonowie, których przecież Długosz był nauczy-
cielem, a także wychowawcą, marzyli o koronie czeskiej i taka wiedza 
teoretyczna, również o naszym Koźlu i jego okolicach, była dla nich 
bezcenna. Koźle pojawia się jako gród obronny za czasów Krzywo-
ustego i praktycznie do końca rządów piastowskich nad tym regio-
nem będzie miało ważne znaczenie strategiczne. Położone u ujścia 
Kłodnicy do Odry, chronione było o wiele lepiej przez matkę naturę 
niż przez dzieła człowieka. Z informacji zawartych u Długosza nie 
dowiadujemy się jednak, czy miasto zostało kiedykolwiek zdobyte 
przez wrogów Piastów. Wiemy tylko, że przez zależne od kasztelanii 
kozielskiej tereny przechodziły wrogie armie Morawian, Czechów, 
Wielkopolan, Rusinów, Małopolan, czy wreszcie husytów. I tam też 
toczyły się jakieś walki. Sam gród z racji swego położenia był za-
pewne bezpieczny.

Marcin BÖHM,
Uniwersytet Opolski

Pieczęć Władysława 
I opolskiego.

Płaskorzeźba portretowa 
Władysława I Opolskiego 
z kościoła klasztornego 
w Rudach Raciborskich.
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Projekty badawcze

Mapa, wspomnienia 
i zabytki sakralne
Konkurs „Zabytki sakralne powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego” 
był jednym z trzech projektów promocyjno-badawczych, na które 
w minionym roku Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu 
w organizacji pozyskało dofinansowanie z budżetu powiatu kę-
dzierzyńsko-kozielskiego.

Mapę archeologiczną powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego można 
nabyć w siedzibie muzeum w cenie 15 zł.

Prace laureatów 
konkursu 
fotograficznego 
„Zabytki 
sakralne na 
terenie powiatu 
kędzierzyńsko-
kozielskiego”.

1. miejsce w kategorii I powyżej 18 lat: Kacper Gacek, tytuł pracy: 
„Perspektywa wiary”.

 2. miejsce w kategorii I powyżej 18 lat: Łukasz Polakowski, tytuł 
pracy: „Memento Mori”.

3. miejsce w kategorii I powyżej 18 lat: Adam Wołoszyn, tytuł pracy: „Cierpienie”.

Kategoria powyżej 18 lat – wyróżnienie dyrektora muzeum:  
Daniel Pałubski, tytuł pracy: „Grób dziecka”.

Zeszyty Muzealne Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji
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D zięki realizowanemu przez miasto Kędzie-
rzyn-Koźle projektowi „Zachowanie dzie-
dzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla 

poprzez renowację, rewaloryzację, przebudowę 
kompleksu zamkowego” oraz dzięki pozyskaniu 
dofinansowania z budżetu Starostwa Powiatowe-
go w Kędzierzynie-Koźlu muzeum mogło przepro-
wadzić trzy projekty badawczo-promocyjne. Za ich 
przygotowanie i realizację odpowiedzialna była au-
torka niniejszego artykułu.

Projekt „Archeologiczna mapa powiatu kę-
dzierzyńsko-kozielskiego” miał na celu stwo-
rzenie opracowania ukazującego bogactwo dzie-
dzictwa archeologicznego w powiecie. Wydanie 
publikacji poprzedzone było licznymi kwerenda-
mi w archiwach. Publikacja składa się z 22 map. 
Dzięki obrazowemu przedstawieniu możemy za-
poznać się z zagęszczeniem stanowisk dla po-
szczególnych epok i kultur, a także grobów, gro-
dów i cmentarzysk na ziemi kozielskiej. Zakres 
chronologiczny obejmuje czas od epoki kamien-
nej po nowożytność. Pierwszy nakład liczył zale-
dwie 100 egzemplarzy, które rozeszły się w cią-
gu paru dni. W związku z bardzo dużym zain-
teresowaniem dokonaliśmy dodruku i obecnie 
mapa jest do nabycia w muzeum w cenie 15 zł. 
Projekt był unikatowy w skali kraju, gdyż żaden 
z polskich powiatów nie dysponował do tej pory 
tego typu opracowaniem. W kolejnych latach pla-
nowane jest przygotowanie podobnej publikacji, 
tym razem rozszerzone o opisy stanowisk i kul-

tur oraz o zdjęcia archiwalne.
Drugi projekt „Człowiek żyje 

tak długo, jak długo trwa pa-
mięć o nim…” miał na celu ze-
branie wspomnień mieszkańców 
ziemi kozielskiej na temat waż-
nych wydarzeń historycznych 
na terenie miasta Kędzierzyna-
-Koźla i powiatu. Swoimi wspo-
mnieniami podzieliły się takie 
osoby, jak: Bogusław Rogowski, 
Zygmunt Derej, Ryszard Pacułt, 
Alfons Rataj, Róża Babioch, Ro-
muald Żabicki i Michał Kuchta.

Zebrane wspomnienia weszły 
na stałe w skład ekspozycji mu-
zealnej i są prezentowane jako 
nagranie dźwiękowe w urządze-
niu do odtwarzania nagrań za-
instalowanym w zabytkowych 
łącznicach telefonicznych. Prze-
prowadzenie prac konserwacyj-
nych przy łącznicach telefonicz-
nych i stworzenie z nich „odtwa-
rzacza wspomnień” było możli-
we dzięki realizowanemu przez 
miasto projektowi „Zachowanie 
dziedzictwa kulturalnego Kę-
dzierzyna-Koźla poprzez reno-
wację, rewaloryzację, przebu-
dowę kompleksu zamkowego”. 
Muzeum planuje kontynuować 
projekt, w związku z tym sta-
ra się o dofinansowanie na rok 
2019. Wspomnienia są zbiera-
ne przez cały czas. W celu usta-
lenia terminu nagrania wystar-
czy skontaktować się z pracow-
nikami muzeum.

Trzeci projekt realizowany 
przez muzeum to „Konkurs fo-
tograficzny – zabytki sakral-
ne na terenie powiatu kędzie-
rzyńsko-kozielskiego”. Do kon-
kursu zgłoszono łącznie 46 prac 
z Polski i zagranicy.

Aleksandra GAŁKA

3. miejsce w ka-
tegorii I poniżej 
18 lat: Magdale-
na Szary, tytuł 
pracy: „Kaplicz-
ka Hubertus”.

3. miejsce w kategorii I powyżej 18 lat: Adam Wołoszyn, tytuł pracy: „Cierpienie”.

1. miejsce w ka-
tegorii I poni-
żej 18 lat: Ame-
lia Kamińska, 
tytuł pracy: „Wi-
dok na ołtarz – 
kościół Wniebo-
wzięcia NMP”.

2. miejsce 
w kategorii 
I poniżej 18 
lat: Natalia 
Dembończyk, 
tytuł pracy: 
„Jezu, 
ufam Tobie”.

Zeszyty Muzealne Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji
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Rys historyczny i badania archeologiczne

Brama Odrzańska
Badania archeologiczne na terenie układu urbanistycznego w Kędzierzynie-Koźlu od lat koncentrują się wokół te-
matyki zamku i przedzamcza. Nie dziwi zatem fakt, że relikty miejskich obwarowań czy pozostałości twierdzy Koźle 
nie są jeszcze dobrze rozpoznane. Stan ten powoli jednak ulega zmianie. W grudniu 2017 r. podczas prac ziemnych 
prowadzonych w Koźlu przy ul. Anny odkryto relikt Bramy Odrzańskiej.

W tym miejscu warto poświęcić kilka słów na omó-
wienie nazwy tego obiektu. Zarówno na ikonogra-
fii, jak i źródłach kartograficznych pojawiają się ta-

kie określenia, jak Oder Thor (Tohr) i Oder Thurm, które po-
winny być rozumiane jako Brama Odrzańska i Wieża Odrzań-
ska. Interesujący jest fakt jednoczesnego występowania obu 
nazw np. na mapie z 1811 r. (mapa nr 1). Ze względu na za-
chowanie spójności terminologicznej w artykule zdecydowa-
liśmy o stosowaniu terminu Brama Odrzańska.

Choć niektórzy badacze przypuszczają, iż Koźle zosta-
ło umocnione co najmniej na początku XIV w., to dopie-
ro w urbarzu z 1532 r. odnajdujemy jednoznaczną infor-
mację o funkcjonowaniu muru miejskiego. W jego skład 
wchodziły dwie bramy: Odrzańska i Raciborska. Brama 
Odrzańska została prawdopodobnie zaprojektowana przez 
Johanna Teichera.

Na dzień dzisiejszy dysponujemy niewielką ilością in-
formacji na temat wyglądu Bramy Odrzańskiej. Jednym 
z najstarszych źródeł ukazujących interesujący nas obiekt 
jest weduta powstała w 1536 r., gdzie Brama Odrzańska 
została ukazana jako niewielka wieżyczka o spadzistym 
dachu (Ryc. 1).

Kolejne źródła pochodzą dopiero z XVIII w. Są to wedu-
ty autorstwa Friedricha Bernharda Wernhera. Na panora-
mie Wernhera z 1750 r. Brama Odrzańska została ukaza-
na jako budynek kilkukondygnacyjny z wieżyczką i chorą-
giewką na dachu (Ryc. 2). Jak słusznie zauważył w swoich 
badaniach Arkadiusz Przybyłok, zastanawiająca jest dru-
ga weduta autorstwa Wernhera, również z 1750 r., ukazu-
jąca Koźle od strony Odry. W miejscu, gdzie powinna być 
Brama Odrzańska, znajduje się jedynie brama wjazdowa, 
a obiekt przypominający Bramę Odrzańską z pierwszej 
weduty jest zlokalizowany w innym miejscu (Ryc. 3). Po-
nownie obiekt pojawia się na weducie z 1752 r. – tym ra-

zem budynek zwieńczony jest cebulastą kopułą z wieżycz-
ką i chorągiewką na szczycie.

Kolejny znany wizerunek Bramy Odrzańskiej pojawia się 
w publikacji z 1907 r. autorstwa Karla Siegla, opisującej ob-
lężenie Koźla w 1807 r. (Ryc. 5). Został on również przedru-
kowany w 1935 r. w Coseler Heimat-Kalende. Co ciekawe, 
wówczas opatrzono go datą 1687 r. Ukazana na ilustracji 

Ryc. 1: Koźle. Widok 
z 1536 r. autorstwa Gernuga, 
za: A. Przybyłok, s. 250.

Ryc. 2: F.B. Wernher, Silesia in Compendio seu Topographia das ist Praesentatio und Beschreibung des Herzogthums Schlesiens (...) Pars I, 
IV F 113 b, cz. 1, 1750, rękopis Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 243. Brama Odrzańska pod nr. 5.
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brama ponownie zyskuje dach dwuspadowy, a u jego szczytu 
znajdują się dwie chorągiewki. Podobnie omawiany obiekt 
został przedstawiony na XIX-wiecznej akwareli autorstwa 
Leonharda Dorsta von Schattzberga (ur. 1809, zm. 1852, 
niemiecki architekt, heraldyk i malarz). Akwarela Dorsta 
(powstała prawdopodobnie w okresie 1836-1850) dostar-
cza nam ciekawej informacji: od strony ul. Anny, na wyso-
kości dachów kamienic przylegających do Bramy Odrzań-
skiej, znajdował się drewniany balkonik.

Podsumowując: jeżeli przyjąć, iż Friedrich Bernhard 

Werner w swoich pracach wiernie oddał wizerunek oma-
wianego obiektu, to wówczas możemy przypuszczać, iż 
Brama Odrzańska mogła być kilkakrotnie przebudowy-
wana. Prawdopodobnie w latach 1536-1750 została dobu-
dowana dodatkowa kondygnacja w postaci wieżyczki, któ-
ra w okresie 1752-1687 została rozebrana lub zniszczona 
i powrócono do pierwotnego wyglądu budynku. Oczywi-
ście, Werner nie musiał wiernie oddać wizerunku Bramy 
Odrzańskiej, wówczas teza o przebudowie byłaby mylna.

Na mocy decyzji ministra ds. wyznaniowych i medycz-
nych od stycznia do kwietnia 1871 r. prowadzono rozbiór-
kę Bramy Odrzańskiej. Informację na ten temat odnajdu-
jemy w pracy ks. Augustina Weltzla z 1888 r.

Co ciekawe, jeszcze w latach 30. XX w. przy ul. Oderstras-
se mieścił się lokal gastronomiczny „Zum Odertor”, które-
go właścicielem był Karl Klein (Ryc. 9, 10).

BADANIA ARCHEOLOGICZNE
Odkrycia reliktu Bramy Odrzańskiej dokonano pod koniec 
2017 r. w trakcie prac ziemnych realizowanych równole-
gle do budynku pod adresem Anny 11. Lokalizacja odkry-
tego reliktu odpowiada położeniu obiektu odnotowanego 
na mapie Koźla z 1811 r. (mapa nr 1).
Wykop był zlokalizowany w odległości 130 cm od lica bu-
dynku nr 11 (liczone do skraju NW wykopu), a przy koń-
cówce, w miejscu koniecznego uskoku (bliżej ul. Racławic-
kiej) – w odległości 180 cm.

Mur bramy zachował się na długości 786 cm i zadoku-
mentowano go w wykopie wąskoprzestrzennym, szerokości 
ok. 40 cm. Zalegał płytko pod powierzchnią asfaltu (od 40 
do 75 cm). Ta zróżnicowana głębokość może mieć związek 
ze stanem zachowania zabytku bezpośrednio po rozbiór-
ce w latach 1870-1871, a także na skutek (trudnych dziś 
do ustalenia) ingerencji w substancję zabytkową przez wy-
konawców robót ziemnych przeprowadzanych w tym rejo-
nie po 1871 r. Podjęto także próbę dokopania się do najniż-
szej części muru fundamentowego. Jednakże wąska prze-
strzeń wykopu, będąca do dyspozycji, uniemożliwiała do-
tarcie do głębokości większej niż 170 cm (liczonej od na-
wierzchni asfaltu). Fundament bramy widoczny był do tej 
głębokości i można zakładać z dużą dozą prawdopodobień-
stwa, iż sięgał jeszcze głębiej.

W trakcie prac zadokumentowano fragment lica muru. 
Znajdowało się ono w części uskoku wykopu, bliżej ul. 
Racławickiej. Lico muru zorientowane w kierunku NE 
(do osi ulicy – prześwit bramy, przejazd?) rejestrowano 
na długości 90 cm i w odległości 220 cm od lica sąsiadu-
jącego budynku nr 11. Był to jedyny taki fragment i to re-

Ryc. 3: F.B. Wernher, Silesia in 
Compendio seu Topographia 
das ist Praesentatio 
und Beschreibung des 
Herzogthums Schlesiens 
(...) Pars I, IV F 113 b, 
cz. 1, 1750, rękopis Biblioteka 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 
s. 239.

Ryc. 4: Friedrich Bernhard Wernher, Scenographia urbium Silesiae, Tab. X, Nürnberg 1752. Brama 
Odrzańska pod nr. 5. 
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Ryc. 5: Brama Odrzańska, ilustracja z publikacji Karla Siegla, Die Belagerung von Cosel 1807: Festschrift zur Hundertjahrfeiern der Befreiung der Stadt, Cosel 1907, s. 52.

Ryc. 6: Akwarela Brama Odrzańska, autor Leonhard Dorst von Schattzberg, data powstania ok. 1. poł. XIX w.; za: H. Probe, Historyczny spacer po mieście Koźlu, t. 2, 
Wetzlar 2013, s. 35.
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Ryc. 7: Fotografia Bramy Odrzańskiej autorstwa L.A. Lamche, 1870 r., za: H. Probe, Historyczny spacer po mieście Koźlu, t. 2, Wetzlar 2013, s. 37.

Mapa nr 1: Plan der Stadt Cosel 1811, pod literą m – Oder Thurm, Archiwum Państwowe w Opolu, Zespół: 45 Rejencja Opolska, sygn. 42.
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jestrowany na bardzo krótkim odcinku – przez co trudno 
go z całkowitą pewnością odnieść do pozostałych odkry-
tych 700 cm muru.

Zachowany relikt, dokumentowany w planie płaskim, 
był w większości wykonany z cegły, z dwoma wyjątkami. 
W odległości 9,55 m od wschodniego narożnika budyn-
ku nr 11 (narożnik w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Racła-
wickiej i ul. Anny) zarejestrowano w planie płaskim spo-
rej wielkości kamień, o rozmiarach: szerokość – 30 cm, 
długość zaobserwowana – 40 cm, wysokość maksymal-
na – 33 cm. Kamień znajdował się od strony Starego Mia-
sta; być może miał znaczenie konstrukcyjne – jako trwa-
ły, niepodatny na otarcia i skruszenie element lica Bramy 
Odrzańskiej. W jego pobliżu sąsiadował w planie płaskim 
dużo mniejszy kamień, o rozmiarach 15 cm szerokości x 
20 cm długości. Ten naturalnie występujący budulec nie 
był już widoczny w planie płaskim muru. Dalej rejestrowa-

no cegły, w układzie mocno zaburzonym, fragmentarycz-
nym i często nieczytelnym (np. pokryte zaprawą). Dopie-
ro w części opisywanego wyżej uskoku, gdzie natrafiono 
na lico muru, widoczny był częściowo zachowany wątek. 
Być może zastosowano w technice murarskiej jakiś wariant 
wiązania kowadełkowego (w największym uproszczeniu – 
w licu muru widoczny jest porządek w postaci węższej czę-
ści cegły, zwanej główką, a następnie, obok niej, dwie ko-
lejne cegły ułożone dłuższą częścią, zwaną wozówką, i po-
nownie cegła częścią węższą. W rytmie opisu skróconego 
taki rząd cegieł na jednym poziomie mógłby zostać opisa-
ny w postaci: główka – wozówka, wozówka – główka – wo-
zówka, wozówka...).

Użyte cegły noszą wyraźne ślady formowania ręcznego 
w postaci ciągów palców (tzw. „cegła palcówka”) i są w róż-
nej barwie – od koloru wiśniowego do ciemnopomarańczo-
wego. Wymiary cegły – średnio: długość 26-27 cm, szero-
kość 12-13 cm, wysokość 8-9 cm. Powiązane zaprawą wa-
pienną, twardą, jasnokremową, z dużą domieszką wapna 
(o różnym stopniu zlasowania – widoczne średnie i duże 
grudki wapna).

W przekroju pionowym wykopu, bezpośrednio nad stro-
pem muru, zalegała warstwa ciemnobrunatna, piaszczysta, 
przemieszana z drobnym gruzem i spalenizną. Być może 
można ją wiązać bezpośrednio z latami rozbiórki Bramy 
Odrzańskiej. Na niej zalegała warstwa spalenizny, w bar-
wie czarnej, nieco tłustej, z inkluzjami jasnobrunatnego 
piasku. Jej powstanie może się wiązać z trudnym do usta-
lenia pożarem na terenie miasta. Wyżej widoczne są war-
stwy współczesne, związane z konstrukcją jezdni asfaltowej.

Z danymi źródłowymi zaprezentowanymi w pierwszej 
części artykułu, w szerszym kontekście, koresponduje 
zaprezentowany wyżej zbiór danych metrycznych cegieł. 
Pomimo zebrania pomiarów dostępnego budulca bardziej 
szczegółowe wnioski chronologiczne mogą być obciążone 
błędem. Pomiary pochodzą tylko z dostępnych w tym mo-
mencie fragmentów muru bramy, bez możliwości doboru 
bardziej reprezentatywnej próby metrycznej, a ilość pew-
nych pomiarów nie przekracza 20 (utarło się w praktyce 
naukowej, iż większa niż 20 liczba pomiarów cegieł daje 
możliwość pełniejszego wnioskowania odnośnie do chro-
nologii budowli). Mimo to, na podstawie dostępnych infor-

Ryc. 9: Lokal „Zum Odertor”; za: H. Probe, Historyczny spacer po mieście Koźlu, t. 2, Wetzlar 2013, s. 37.

Ryc. 10: w Coseler Heimat-
Kalender, 1935 r., s. 134.
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macji – posługując się wypracowaną przez badaczy oceną chronolo-
giczną na podstawie pomiarów budulca – można stwierdzić z dużą 
dozą pewności, iż materiał ceglany z badanego fragmentu budowli 
może pochodzić z XIV-XV w.

Błażej TARGACZEWSKI, Aleksandra GAŁKA
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Powiatowy Inspektor ds. Zabytków Grzegorz Naumowicz podczas oględzin wykopu przy ul. Anny.

 Archeolog Błażej Targaczewski przy relikcie Bramy Odrzańskiej. Radny miejski Michał Nowak podczas oględzin wykopu przy ul. Anny.
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Ziemia kozielska

Większycki Rezerwat
„Za parkiem zaczynała się puszcza. Tam był teren bagienny i trzciną porosły” – tak wspomina interesujący nas obszar 
wnuczka Emila Pyrkoscha, ówczesnego właściciela dóbr większyckich, Inge Hesse geb. Schöhl. Jako dzieci, wnuki 
Pyrkoschów oczywiście próbowały tam zachodzić. Pewnego dnia wszystkie udały się w podróż odkrywczą do „puszczy”. 
Nagle brat pani Inge znalazł się na mieliźnie, która zaczęła usuwać mu się spod nóg. Coraz bardziej grzązł w bagnie. 
Na szczęście kuzynka nie straciła głowy i zaczęła brata pani Schöhl ciągnąć do góry. Od tej pory teren ten stał się 
dla nich miejscem zakazanym.

Rzeczywiście, teren ten jest bagnisty. Od wschodniej 
strony jest to obszar zalewowy, pokryty podmokły-
mi łąkami o torfowym podłożu, z egzotycznymi ro-

ślinami i gliną ognioodporną, jak zaobserwował i odnoto-
wał ówczesny nauczyciel większyckiej szkoły Carl Schu-
bert1. On to, jako wielki miłośnik przyrody, pierwszy zain-
teresował się florą i fauną na tym terenie pod kątem stwo-
rzenia rezerwatu przyrodniczego. Wcześniejsze paleogra-
ficzne badania i analizy pyłkowe nadodrzańskiego terenu 
wykazały, że jest on podmokły, pokryty madami pyłowy-
mi, gliniasty i ilasty2. Już wcześniej dr J. Milde, znany ów-
czesny niemiecki biolog i naukowiec, zaobserwował wyjąt-
kowość większyckich bagnisk. Nauczyciel Schubert i na-
uczyciel ze Sławięcic Bruno Rademacher, po konsultacji 
z prof. Gustavem Eisenreichem3 w Gliwicach, postanowi-
li w 1926 roku złożyć wniosek o zezwolenie na dokładne 
zbadanie terenu, oczywiście w porozumieniu z jego wła-
ścicielem – panem Pyrkoschem i przedstawicielami ko-
lei. Mimo początkowych problemów z dojściem do poro-
zumienia oraz praktycznymi argumentami kolei i Pyrko-
scha (planował zmeliorować omawiany teren) na temat 
przyszłości tego obszaru4 14 sierpnia 1928 roku zebrała 
się komisja, w skład której weszli: radca handlowy Emil 
Pyrkosch – właściciel majątku większyckiego, dr Woyczi-
schowski – przedstawiciel Reichsbahndirektion (dyrekcja 
kolei), dr Bleske – starosta kozielski, H. Krause – dyrektor 
Urzędu Budownictwa w Opolu, Carl Schubert – nauczyciel 
z Większyc i reprezentant prof. Eisenreicha z Gliwic, Bru-
no Rademacher – nauczyciel ze Sławięcic. Po dokładnej lu-
stracji terenu, parku i bagien opracowano projekt nego-
cjacji w sprawie włączenia obszaru bagnistego w Większy-
cach do terenów chronionych. Nauczyciel Schubert zwra-
cał uwagę na różnorodność rzadko spotykanych roślin, 
potrzebę ich ochrony i wykorzystania do celów edukacyj-
nych. Sam opracował listę roślin występujących na tym 
terenie i przedstawił ją komisji. Ta przyjrzała się dokład-
nie terenom przylegającym do torów kolejowych, gdyż i 
tam znajdowała się rzadka roślinność. Radca Pyrkosch za-

1 Schubert C., Pallenanalytische Untersuchungen im Wiegschützer Moor, „Der Oberschlesier“, nr 12, 1930, str. 430-440.
2 „Eine Übersicht der Fossilien Flora Schlesiens“ von Dr. H.P.Goeppert, I band, Verlag Ferdinand Hirt, Breslau 1844. 
3 Profesor Gustav Ignatz Eisenreich (1867-1945) – wybitny niemiecki geolog, przyrodnik, krajoznawca i zwolennik ochrony przyrody. 

Nauczyciel w Strzegomiu, a od 1900 w Katowicach. Od 1913 tytularny profesor. Działacz Komitetu dla Ochrony Zabytków Przyrody 
(Landschaftskomitees für Naturdenkmalpflege) na Górnym Śląsku oraz Towarzystwa Śląskich Ornitologów (Verein Schlesischer Ornitho-
logen). Po plebiscycie i podziale Górnego Śląska przeprowadza się do jego niemieckiej części. Otrzymuje posadę najpierw w Opolu, a od 
1926 roku w Gliwicach. Nadal prowadzi aktywną działalność w zakresie ochrony przyrody i krajoznawstwa, będąc aktywnym członkiem i 
założycielem wielu organizacji. Zginął w 1945 roku podczas alianckiego bombardowania Drezna. 

4 Teren, którego miała dotyczyć rozmowa, obejmował następujące parcele: nr 326/49, 327/49, 329/49 oraz 330/49 karty map nr 5 urzędu 
katastralnego dla Rogów

5 Wiegschützer Moor Akten der Regierung zu Oppeln, Archiwum w Opolu Wydz. I Nr 6524. 
6 Vermerk über die Verhandlung in Wiegschütz Kreis Cosel am 14. August 1928 wegen Unterschutzstellung des wiegschützer Moores – 

Archiwum Opole.
7 Nauka o pyłku roślin i zarodnikach grzybów. Jej głównym celem jest rozróżnienie i systematyzowanie ziaren pyłku w badaniach taksono-

micznych oraz odtwarzanie historii szaty roślinnej w minionych tysiącleciach.
8 Hubert Kotzias – zmarł w 1941 r.; nauczyciel, przyrodnik, założyciel i kustosz działu przyrody muzeum bytomskiego w latach 1927-1933. 
9 Richard Keilholz (1873-1937) – nauczyciel tkactwa w Kietrzu, krajoznawca i przyrodnik, działacz samorządowy z ramienia katolickiej 

pewnił, że prace melioracyjne zostaną wstrzymane. Przed-
stawiciel kolei H. Woyczischowski był za tym, żeby ów te-
ren stał się chroniony, i zadeklarował wolę jego sprzeda-
ży na rzecz powiatu5. Starosta Bleske przyjął propozycję 
do wiadomości. Dyrektor Urzędu Budownictwa zapewnił, 
że poczyni kroki w sprawie podpisania porozumienia mię-
dzy koleją a powiatem dotyczącego sprzedaży gruntów6.

W styczniu 1930 roku Wydział Prowincjonalny Prowin-
cji Górnośląskiej (Landeshauptamt) w Raciborzu przyznał 
jednorazową pomoc finansową starostwu na zakup kole-
jowego terenu pod większycki rezerwat przyrody w wy-
sokości 300 reichsmarek. Poparcie od pruskiego ministra 
ds. nauk i badań oraz rolnictwa doprowadziło do otwarcia 
na tym terenie punktu naukowo-badawczego. Zezwolenie 
umożliwiało prowadzenie badań palinologicznych7, wy-
wiercenie otworów w celu zbadania gleby i podłoża oraz 
na dłuższe obserwacje roślin i zwierząt żyjących na tym 
obszarze. Pyrkosch wyraził pisemnie zgodę na korzystanie 
z jego terenu do celów naukowych. Wydano również de-
kret policyjny, zabraniający wstępu na większyckie torfo-
wiska, a także zrywania kwiatów, odstrzeliwania ptactwa, 
niszczenia podłoża. Czyny te zagrożone były karą grzywny. 
Nauczyciele Schubert i Rademacher, oprócz prof. Eisenre-
icha, jako kierownika większyckiej ekipy badawczej, otrzy-
mali pomoc finansową z Urzędu Ochrony Przyrody w By-
tomiu i osobową. Do komisji dołączyli:

–  nauczyciel bytomskiego gimnazjum Hubert Kotzias, 
kustosz działu przyrody muzeum bytomskiego, kie-
rownik stacji badawczej w Bytomiu8;

–  dr Heinrich Kurtz, szef działu prehistorii bytomskie-
go muzeum, badacz i autor publikacji na temat tor-
fowisk i bagnisk;

–  Richard Keilholz, nauczyciel tkactwa w Królewskiej 
Szkole Tkackiej w Kietrzu i przyrodnik amator9;

–  Paul Wilk, dyrektor szkoły w Paulsdorf Kr. Rosen-
berg (Pawłowice, powiat oleśnicki), przyrodnik, or-
nitolog amator.

Wyniki badań przedstawili w raporcie i piśmie rzeczo-



21

Zeszyty Muzealne Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji

N R 2 / 2 018   GR U DZ IE Ń 2 018 21

Zeszyty Muzealne Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji

znawczym do Urzędu Prowincjonalnego – Wydziału Pielę-
gnacji Pomników Przyrody w Opolu. Lista roślin sporzą-
dzona przez Schuberta została potwierdzona. Poza tym 
stwierdzono, że znajdują się tam różne gatunki wierzby. 
Dr Kurt Hueck10 w piśmie rzeczoznawczym podkreślił, że 
ów teren z tak różnorodną, a zarazem rzadką roślinnością 
nadaje się w pełni pod ochronę.

Po żmudnych badaniach odnotowano sukces. 17 listo-
pada 1934 roku w opolskim dzienniku urzędowym uka-
zał się artykuł pt. „Verordnung über das Naturschutzge-
biet wiegschützer Moor”11. Podaje się w nim do publicz-
nej wiadomości, że zgodnie z paragrafem 30 Kodeksu po-
licyjnego dotyczącym pól i lasów trwające od 21 stycznia 
1926 roku starania o zatwierdzenie większyckich bagien 
jako terenu chronionego zostały zamknięte i zgodnie z de-
cyzją Radcy Ministerialnego ds. Nauki i Badań, Edukacji 
Publicznej, Nadleśnictwa i Gospodarki Rolnej teren ten 
jest ogłoszony jako rezerwat przyrody. Obszar podlega-
jący ochronie liczył 86,04 ara i leżał na południe od linii 
kolejowej Koźle–Nysa, w kierunku drogi Większyce–Koź-
le. Zabronione było zrywanie, łamanie lub w inny sposób 
niszczenie jakichkolwiek krzewów i innej roślinności na 
tym terenie. Nie wolno było zagrażać wolno żyjącym tam 
zwierzętom, łapać ich, a także niszczyć lub wybierać jaj 
czy larw. Zabronione było zniekształcanie terenu, wywo-
żenie tam gruzu lub innych odpadków. Nieprzestrzeganie 

partii Zentrum, orędownik tworzenia obszarów chronionego krajobrazu. Dzięki niemu powstał rezerwat (funkcjonujący do dziś) Gipsowa 
Góra (Naturschutzgebiet Kalkberg bei Katscher), któremu poświęcił dwie publikacje: Die pontische Pflanzengemeinschaft der Gipsberge 
bei Katscher („Der Oberschleiser” 9, 1927) oraz Die Flora der Gipsberge von Dirschel bis Katscher („Leschwitzer Tischkerierkalender” 2, 
1927 i 3, 1928). 

10 Kurt Hueck (1897-1965) – niemiecki botanik, profesor, wykładowca uniwersytecki w Niemczech, Argentynie i Brazylii, autor wielu prac na 
temat leśnictwa, bagien i ochrony przyrody. Przeciwnik reżimu hitlerowskiego, był prześladowany politycznie w III Rzeszy. 

11 Amtsblatt der Regierung zu Oppeln Ausgabe A, Stück 46, z 17 listopada 1934.

owych przepisów groziło grzywną w wysokości 150 reich-
smarek, a nawet aresztem. 

Od tej pory Większyce znalazły się na liście obszarów 
chronionej przyrody. Jeszcze w roku 1932, czyli przed 
powstaniem rezerwatu, Emil Pyrkosch sprzedał posia-
dłość wraz z zamkiem na rzecz Nordrhein-Westfällische 
Siedlungsgesellschaft GmbH – spółki zajmującej się roz-
wojem budownictwa mieszkaniowego i osadnictwem lud-
ności. Niebawem, bo już w 1935 roku, całość znów była 
do sprzedania. Rozważano możliwość wydzielenia zam-
ku z parkiem (w tym obszaru bagiennego) i odsprzeda-
nie reszty terenu rolnikom w małych parcelach. Informo-
wała o tym Górnośląska Spółka Ziemska (Oberschlesie-
schen Landegesellschaft GmbH) w protokole obrad z 15 
lutego 1935 roku. 

W międzyczasie dokonano odwodnienia przylegającego 
do bagien terenu. Zapewniano, że prace będą przebiega-
ły obok rezerwatu i nic nie ulegnie zniszczeniu. Komisja 
w 1936 roku to potwierdziła: wszystko przeprowadzono 
prawidłowo i nic nie zagrażało rezerwatowi. 

Największe szkody wyrządziły susze, które nawiedza-
ły te tereny w drugiej połowie lat 30. XX wieku; zniszcze-
niu uległo wiele drogocennych eksponatów flory i fauny. 
Stwierdzono również, że obszar zaczął się zmieniać geolo-
gicznie. Z powodu suchego klimatu lustro wody gruntowej 
znacznie opadło i zaczęły się formować małe piaszczyste 

Mapa Większyc 
z opisywanych czasów.
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pagórki. Proponowano różne metody nawadniania terenu 
rezerwatu, ale nie miały one zabezpieczenia finansowego. 

13 października 1936 roku Urząd Prowincjonalny w Opo-
lu otrzymał pismo nr 10266/36 z Urzędu Leśnictwa i Ochro-
ny Przyrody w Berlinie dotyczące szkód wywołanych od-
wodnieniem przyległego do rezerwatu terenu. Tym sa-
mym bagna przestały spełniać warunki do ochrony. Rek-
torowi Kotziasowi udało się jednak uchronić rezerwat od 
skreślenia z listy obszarów chronionych. 

12 maja 1937 do urzędu w Opolu wpłynęło kolejne pi-
smo z Urzędu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Berlinie 
o natychmiastowym wykreśleniu z listy obszarów chronio-
nych większyckich bagnisk, gdyż nie spełniają one warun-
ków wymaganych w Księdze Ochrony Przyrody Rzeszy. 
Rozporządzenie ukazało się, w języku polskim i niemiec-
kim, 5 czerwca 1937 roku w opolskiej gazecie „Amtsblatt 
des Regierungspräsidenten in Oppeln”. Miesiąc później, 
8 lipca 1937 roku, ta sama wiadomość pojawiła się w ko-
zielskiej gazecie „Coseler Kreisblatt”.

Teren dawnego rezerwatu, pozbawiony prawnej ochrony, 
zaczął przyrodniczo podupadać. Pola i łąki dawnego mająt-
ku większyckiego, w tym obszar dawnego rezerwatu, zo-
stały sprzedane. Mimo że rolnicy musieli co jakiś czas zma-
gać się z występowaniem wody na tych terenach, to wciąż 
nie mieli wolnej ręki, aby zmeliorować obszar. Również po 
II wojnie światowej teren był bardzo podmokły, miękki, 
szybko się nawilżał, a siano z łąk schło dłużej. Niektóre 
miejsca były tak grząskie, że aż niebezpieczne. W latach 
50., za sprawą przeprowadzonej melioracji, teren ów bez-
powrotnie stracił swą przyrodniczą wyjątkowość, stał się 
typowym użytkiem rolniczym. Dziś już niewielu pamięta 
o pierwszym i jedynym jak dotąd rezerwacie przyrody na 

ziemi kozielskiej oraz miejscowych przyrodnikach amato-
rach wytrwale walczących o jego powołanie. 

Artykuł stanowi fragment przygotowywanej 
publikacji na temat historii Większyc autorstwa 

Brigitte Lenczyk i Tomasza Kandziory
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Ziemia kozielska: Dziergowice

Powstańczy falstart
W początkach najbliższego lata będziemy obchodzić setną rocznicę wybuchu powstania dziergowickiego – lokalnego 
polskiego zrywu, który miał być skoordynowany z wybuchem I Powstania Śląskiego, a przez czyjąś nieostrożność 
wybuchł samodzielnie.

S to lat temu, gdy po za-
kończeniu I wojny świa-
towej na konferencji po-

kojowej w Wersalu dyskutowa-
no o tym, do kogo ma należeć 
Śląsk, na spornym terytorium 
rejencji opolskiej rosło napięcie, 
a mieszkający tu zarówno Pola-
cy, jak i Niemcy zaczęli tworzyć 
paramilitarne struktury. Niem-
cy powołali Organizację Bojową 
Górnego Śląska – Kampforga-
nisation Oberschlesien, Polacy 
zaś wstępowali do Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej Górnego 
Śląska. Rósł potencjał dla roz-
wiązań siłowych.

Pomimo narastających re-
presji i terroru polskie orga-
nizacje na Górnym Śląsku 1 
maja 1919 r. wyprowadziły 
na ulice śląskich miast około 
200 tysięcy demonstrantów. 
Warto tu dodać, że w tamtym 
czasie 1 Maja nie kojarzył się 
z komunistycznym pochodem, 
jaki niektórzy z nas jeszcze pa-
miętają z czasów PRL. Tamte 
manifestacje miały charakter 
narodowy, brali w nich udział 
także księża i polskie para-
fialne organizacje ze swoimi 
licznymi sztandarami. Przy-
pominało to raczej procesję 
na Boże Ciało.

Datę wybrano nieprzypad-
kowo, bo już od 1889 r. 1 Maja 
obchodzono jako święto so-
lidarności ludzi pracy, a pol-
ski ruch niepodległościowy 
na Górnym Śląsku miał przecież zdecydowanie robotniczy, 
czy też ludowy charakter. Robotniczy, ale nie rewolucyjny 
w dzisiejszym rozumieniu. Wówczas kwestie społeczne od-
kładano na później, licząc, że Ojczyzna nie będzie krzywdzić 
swoich obrońców. Z pewnością występowało tu coś w rodza-
ju idealizowania od setek lat wyczekiwanej Polski – taki jak-
by efekt szklanych domów z „Przedwiośnia” Żeromskiego.

1 maja 1919 r. 200 tysięcy ludzi demonstrowało polskość 
na ulicach. Nie spodobało się to niemieckim władzom, któ-
re zareagowały falą represji i aresztowań, a to z kolei wzmo-
gło chęć oporu. W dowództwie konspiracyjnej Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej Górnego Śląska zapadła decyzja o wy-
buchu powstania. Datę ustalono na 22 czerwca 1919 r., ale 
do zrywu nie doszło. Władze w Warszawie uważały, że ko-
lejne wystąpienie zbrojne może na arenie międzynarodo-
wej zaszkodzić sprawie polskiej. Z perspektywy uczestni-
ków konferencji pokojowej w Wersalu mogło to wyglądać 
tak, że Polacy nie mają zaufania do aliantów i wolą swoje 
problemy rozwiązywać zbrojnie.

„Proszę na wszystko, użyjcie wszelkiego wpływu, wszel-
kich środków dla powstrzymania ludu od szaleństwa. Jaki-
kolwiek krok nierozważny może być przyczyną zguby. Na dro-

dze pokojowej osiągniemy najwięcej” – pisał Ignacy Pade-
rewski 25 maja 1919 r. z Paryża do warszawskiego rządu.

Pod takimi naciskami POW Górnego Śląska odwoła-
ła powstanie, ale nie wszędzie kurierzy dotarli na czas. 
Rozkaz odwołujący nie został dostarczony do Dziergo-
wic w powiecie kozielskim. Tutejszy oddział POW wysta-
wił 80-osobową kompanię powstańczą, która przekroczy-
ła Odrę i ruszyła na Koźle. Dopiero rankiem 22 czerw-
ca powstańców dogonił kurier ze sztabu POW, przywo-
żąc rozkaz rozwiązania oddziału i powrotu do konspira-
cji. Powstańcy zdążyli już stoczyć potyczkę z niemieckim 
patrolem, więc powrót do konspiracji był trudny. Wielu 
z nich zatem zdecydowało się na ucieczkę na terytorium 
Polski, głównie do Sosnowca i Strumienia, gdzie zloka-
lizowane były obozy dla polskich uchodźców z rejencji 
opolskiej. W ślad za powstańcami opuścił Dziergowice 
tamtejszy proboszcz Paweł Brandys, który – o czym po-
wszechnie wiedziano – zaangażowany był w ruch polski 
i organizację POW. Przed wyjazdem zdążył, z zachowa-
niem wymaganego ceremoniału, pochować powstańców 
poległych podczas starcia z Niemcami.

Bolesław BEZEG

Sto lat temu 
Dziergowice, niechcący, 
wyprzedziły cały 
Śląsk w wybuchu 
I Powstania Śląskiego.



Wielka zbiórka pamiątek
związanych z historią
ziemi kozielskiej

Masz w domu pamiątki, które mają wartość historyczną?
Uważasz, że powinni je zobaczyć inni? Koniecznie włącz się
w przedsięwzięcie Muzeum Ziemi Kozielskiej pt. Nasza historia.
Placówka prowadzi społeczną akcję zbierania pamiątek
historycznych, które w przyszłości znajdą się w jej zbiorach.

historia
Nasza

        Kontakt:
Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji
ul. Ignacego Kraszewskiego 5B
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 48 23 686   email: muzeum@muzeumkozle.pl

www.muzeumkozle.pl


