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Wprowadzenie

Wiele aspektów historii księstwa cieszyńskiego, w porównaniu do analogicznych 
zagadnień dotyczących innych historycznych regionów Polski, uchodzi za wyjątko-
wo dobrze przebadane i opisane przez historyków. Odnosi się to m.in. do dziejów 
tutejszych rodów szlacheckich. Jest to zasługą zarówno stosunkowo dobrze zacho-
wanej bazy źródłowej1, jak i rozpoczętego przez badaczy już w XIX w. procesu ich 
zgłębiania i upubliczniania w postaci cennych wydawnictw źródłowych, a także 
opracowań monograficznych2. 

1 Zachowała się m.in. znaczna część archiwum książąt cieszyńskich przechowywana przez wieki na 
zamku w Cieszynie. Jej część została następnie wywieziona do Austrii i włączona do Archiwum ksią-
żąt Liechtensteinów w Wiedniu (Hausarchiv der regierenden Fürsten von Liechtenstein), gdzie znaj-
duje się do dziś. Większość jednak pozostała na miejscu w Cieszynie jako część archiwum Komory 
Cieszyńskiej. Zbiór ten (zawierający m.in. największy zasób dokumentów pergaminowych na Górnym 
Śląsku) przechowywany jest obecnie w cieszyńskim oddziale Archiwum Państwowego w Katowicach. 
Za dopełnienie wspomnianych kolekcji uznać można zbiory archiwów czeskich – przede wszystkim 
archiwum w Opawie (Zemský archiv v Opavě), który – co jest swoistym ewenementem – jest na dużą 
skalę opracowywany i udostępniany on-line na stronie internetowej archiwum (http://vademecum.
archives.cz/vademecum/). Na temat cieszyńskiego zasobu archiwalnego zob. m.in. Wacław Gojni-
czek, Anna Machej, Oddział w Cieszynie, „Szkice Archiwalno-Historyczne”, 1, 1998, s. 69–82 [dzieje 
zasobu]; A. Machej, Piotr Matuszek, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie. Infor-
mator o zasobie archiwalnym, Katowice–Warszawa 2009 [szczegółowy opis zasobu]. Na temat ar-
chiwów wiedeńskich zob. W. Gojniczek, Urzędy książęce i ziemskie w ustroju księstwa cieszyńskiego 
(1477–1653), Katowice 2014, s. 20–22.

2 Mowa tutaj o dziełach takich badaczy, jak m.in. działający w drugiej połowie XIX w. Gottlieb Biermann 
czy publikujący kilkadziesiąt lat później Ladislav Hosák, Josef Pilnáček oraz Emerich Němec. Zob. 
G. Biermann, Geschichte des Herzogtums Teschen, Teschen 1863 [2 wyd. 1894 r.]; L. Hosák, Historický 
místopis země moravskoslezské, Praha 1938; Listinář Těšínská. Codex diplomaticus ducatus Tessinensis. 
Sbírka listinného materiálu k dějinám knížectví Těšínského, wyd. E. Němec, t. 1–6; wyd. E. Němec, Erich 
Šefčík, t. 7–9; wyd. E. Šefčík, t. 10, Český Těšín 1958–1986 (dalej: LT); J. Pilnáček, Rody starého Slezska, 
t. 1–5, Brno 1991–1998.
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 Badania te kontynuowane w czasach najnowszych przyniosły wiele publikacji 
przybliżających dzieje całego szeregu rodów szlacheckich ze Śląska Cieszyńskiego 
i związanych z ich egzystencją kwestii politycznych, ekonomicznych i kulturalnych3. 
Jak dotychczas szczegółowych studiów monograficznych doczekało się już przynaj-
mniej kilkanaście szlacheckich rodów z tego terenu4. Nie jest to lista zamknięta, gdyż 
stale opracowywany jest materiał archiwalny i poszerzana jest baza źródłowa, będą-
ca punktem wyjścia do kolejnych poszukiwań5. 

Co naturalne, w kwestii badania genealogii i karier szlacheckich, historycy swą 
uwagę poświęcili w pierwszym rzędzie najważniejszym spośród miejscowych ro-
dów, jak chociażby – Larischom z Ligoty (Larisch-Mönnich), Rudzkim z Rudz czy 
Grodzieckim z Brodów na Grodźcu6. Jeśli chodzi jednak o dzieje wielu spośród mniej 
znaczących rodzin, to często nadal czekają one na gruntowne przebadanie, gdyż na-
sza wiedza na ich temat ogranicza się zazwyczaj do podstawowych haseł encyklo-
pedycznych (niekiedy bardzo ubogich i niewolnych od omyłek). Tak też jest w przy-

3 Charakterystykę współczesnego stanu badań nad rodami szlacheckimi z terenu księstwa cieszyńskie-
go wraz z wykazem najważniejszych artykułów i problemów badawczych przedstawił skrótowo Idzi 
Panic w dwóch tomach monografii Śląska Cieszyńskiego. Zob. I. Panic, współpr. Bogusław Czecho-
wicz, Śląsk Cieszyński w Średniowieczu (do 1528 r.), Cieszyn 2010 (Dzieje Śląska Cieszyńskiego od 
zarania do czasów współczesnych, t. 2, red. I. Panic), s. 342–352; tenże, Śląsk Cieszyński w początkach 
czasów nowożytnych (1528–1653), Cieszyn 2011 (Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów 
współczesnych, t. 3, red. I. Panic), s. 219–224, zwł. s. 222.

4 Zwarty zbiór artykułów poświęconych szlachcie cieszyńskiej zawierają m.in. dwa tomy wydawnic-
twa Familia Silesiae (1997), a także polsko-czeska publikacja pokonferencyjna Šlechtic v Horním 
Slezsku... (2011). Dzieje wielu rodzin przedstawiono również w monografiach poszczególnych miast 
i wsi, z którymi były one związane, tak jak w przypadku nieodległych względem Pogórza miejsco-
wości – Górek i Ustronia. Zob. Familia Silesiae, red. I. Panic, W. Gojniczek, Mariusz Makowski, t. 1–2, 
Cieszyn 1997; I. Panic, Dzieje Górek Wielkich i Małych, Górki Wielkie 2005, s. 21 i nn.; W. Gojniczek, 
Feudalni panowie Ustronia i okolic, [w:], Ustroń 1305–2005, t.1, 1305–1945, red. I. Panic, Ustroń 2005, 
s. 123–152; Šlechtic v Horním Slezsku. Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Hor-
ního Slezska (15.–20. století) = Szlachcic na Górnym Śląsku. Relacje między regionem i centrum w losach 
i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV–XX wiek), uspořádali Jiří Brňovják, W. Gojniczek, Aleš Zářic-
ký, Ostrava–Katowice 2011.

5 Leopold Jan Szersznik, Materiały genealogiczno-heraldyczne do dziejów szlachty księstwa cieszyńskie-
go, wydał W. Gojniczek, Cieszyn 2004 (Bibliotheca Tessinensis, Seria Polonica, 1); Radim Jež, Listiny 
těšínských knížat renesančního věku. Rekonstrukce knihy „Matrica privilegiorum ab anno 1558”, Český 
Těšín 2010 (Studie o Těšínsku, 19); tenże, Pergamenové listiny těšínských Piastovců z let 1408–1566 
z Rakouské národní knihovny ve Vídni, „Práce a studie Muzea Beskyd”, 24, 2012; W. Gojniczek, Urzędy 
książęce... 

6 Zagadnieniami tymi zajmowali się tacy historycy, jak np. Ludwig Igálffy von Igály (por. przyp. 10), 
I. Panic, J. Stibor i W. Gojniczek. Szeroką literaturę dotyczącą genealogii szlacheckich na Górnym 
Śląsku znaleźć można m.in. w I. Panic, Z badań nad karierą rodziny Rudzkich w księstwie cieszyńskim 
w czasach piastowskich [w:] Wieki Stare i Nowe, t. 4, red. I. Panic, Maria W. Wanatowicz, Katowice 
2005. Spis uwzględniający najnowsze prace monografie odnoszące się do tematyki szlachty cie-
szyńskiej zob. w W. Gojniczek, Urzędy książęce…, s. 322–353. Zob. też tegoż, Grodzieccy z Brodów 
herbu Radwan w XV–XVIII wieku, „Genealogia. Studia i materiały historyczne”, 11, 1999, s. 7–19;  
J. Stibor, Laryš z Lhoty, [w:] Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, z. 2 (14), Ostrava 
2001, s. 55–89.
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padku panów na Pogórzu i Brennej – rodu Pogórskich z Pogórza, których dzieje 
i genealogię postanowiono poddać rekonstrukcji7. 

Wokół rodu Pogórskich 

Losy pierwszych potwierdzonych właścicieli Brennej – szlacheckiego rodu Pogór-
skich z Pogórza – do niedawna nie były szerzej znane8. Główną tego przyczyną 
był fakt, że zagadnienie to przez bardzo długi czas nie doczekało się opracowa-
nia, a podejmowane przez polskich i austriackich badaczy próby jego zgłębienia 
były skromne9 lub prowadziły w ślepy zaułek10. Stąd też przez długi czas temat 
ten spowijała aura tajemnicy, w której rozrzucone tu i ówdzie strzępki informacji 
dotyczące tej rodziny szlacheckiej jawić się mogły jako półmityczne. Okazuje się 

7 W artykule niniejszym, z uwagi na stylistykę wypowiedzi (uniknięcie licznych powtórzeń), terminy 
„rodzina” i „ród” stosuje się często zamiennie. Terminów tych używa się na określenie grupy społecz-
nej, tworzącej wielopokoleniowy związek, legitymujący się wspólnym pochodzeniem, herbem i (za-
zwyczaj) nazwiskiem; przy czym pierwszy z nich ma znaczenie węższe (obejmuje najczęściej dwa, 
trzy pokolenia złączone więzami krwi), a drugi szersze (obejmuje większą ilość rodzin, wywodzących 
się od jednego przodka). Kilkukrotnie jednak przywołane zostaną także pojęcia wypracowane przez 
polską szkołę metodologii genealogii średniowiecznej przywoływane przez Janusza Bieniaka, który 
rozróżnia trzy odrębne terminy: „mała rodzina”, „wielka rodzina” i „ród”. Pierwszy z nich rozumie 
się jako rodzinę dwupokoleniową; drugi – szerszy – jako związek wielopokoleniowy ludzi o wspól-
nym pochodzeniu (i najczęściej nazwisku); zaś trzeci jako termin najpojemniejszy, grupujący szereg 
spokrewnionych rodzin o wspólnym herbie, acz często różnych nazwiskach (por. przyp. 26). Zob.  
J. Bieniak, Problemy metodyczne średniowiecznej genealogii w Polsce, [w:] Sborník příspěvků. IV. setkání 
genealogů a heraldiků, Ostrava 14.-15.10.1989, Ostrava 1992, s. 1–10.

8 W książce in memoriam Jana Marka, zasłużonego nauczyciela-regionalisty, będącej zbiorem artyku-
łów jego autorstwa składającymi się na minimonografię Pogórza, o Pogórskich wspomniano zaledwie 
dwa razy (pięć krótkich wzmianek w kalendarium historii wsi i dwie na marginesie historii pogór-
skich stawów). Zob. Jan Marek. Patron pogórskich szkół, red. Halina Szotek, Ustroń 2011, s. 39 i 92.

9 Dopiero w 2008 r. pojawiło się pierwsze w języku polskim hasło poświęcone rodzinie „Pogorski/Po-
horski” (jak zapisano jej nazwisko) zamieszczone w kilkutomowej monografii heraldycznej szlachty 
śląskiej autorstwa Romana Sękowskiego. Z racji tego, że hasło oparte zostało jedynie na najbardziej 
podstawowej bazie źródłowej, nie mogło wyczerpać tematu. Zob. R. Sękowski, Herbarz szlachty ślą-
skiej. Informator genealogiczno-heraldyczny, t. 6, Katowice–Chudów 2008, s. 313. 

10 Bardzo cenną, choć wprowadzającą w błąd w kwestii pochodzenia i genealogii rodu Pogórskich, pu-
blikację ogłosił Igálffy, zainteresowany tym zagadnieniem na marginesie swoich badań nad rodziną 
Wilczków. Błędne okazało się już podstawowe założenie przyjęte przez tego badacza, które zakładało, 
że Pogórscy byli częścią większego rodu Mrakotów herbu Kozioł, a zarazem krewnymi Wilczków.  
To, dlaczego teza ta okazała się zupełnie chybiona wytłumaczono poniżej (por. przyp. 66, 68–69, gdzie 
wyjaśniono również źródło błędnej informacji przekazanej przez, zasłużonego skądinąd, Gottlieba 
Biermanna. Wskazując błędy na temat Pogórskich w dostępnej literaturze należy także zwrócić uwagę,  
iż od omyłek w tym względzie nie jest wolna nawet monografia Śląska Cieszyńskiego. Podano w niej 
bowiem błędnie, że właścicielem Brennej w 1490 roku był nie Wawrzyniec (jak być powinno), a Wa-
cław z Pogórza. Dodatkowo w indeksie jego żonę Salomeę, opisano jako żonę Mikołaja z Pogórza 
(będącego w rzeczywistości teściem Salomei). Zob. L. Igálffy von Igály, Ein Beitrag zur Genealogie der 
Grafen Wilczek. Die Pogorsky von Pogorsch, des Wappens Kozel, „Adler – Monatsblatt der Vereine für 
Sippenforschung in der Ostmark”, 6 (20), 1964, 13/14, s. 166–167; G. Biermann, Geschichte..., s. 78, 
104, 234, 261; I. Panic, Sytuacja społeczno-gospodarcza..., [w:] Śląsk Cieszyński w Średniowieczu (do 
1528 r.), s. 328–329, 527.
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jednak, że pomimo braków w opracowaniach i źródłach historycznych, dzięki plo-
nom wieloletnich poszukiwań archiwalnych prowadzonych głównie przez czeskich 
historyków11, możliwe jest poznanie i odtworzenie dziejów długoletnich panów na 
Pogórzu i Brennej12.

Nim przejdziemy do zasadniczej części opracowania, warto zaznaczyć, że wśród 
licznych kontrowersji związanych z interesującym nas rodem jedną z najważniej-
szych jest kwestia zapisu jego nazwiska i predykatu. Otóż w literaturze polskiej 
obowiązuje zapis „Pogórski (w dopełniaczu – Pogórskiego) z Pogórza”13 (oraz, rza-
dziej spotykany, „Pogorski z Pogórza”14), w czeskiej „Pohorský (Pohorského) z Po-
hoří”15, w niemieckiej – „Pohorsky […] von Pohor (lub Pohorsch)”16, podczas gdy 
w źródłach wymienia się najczęściej szlachciców „z Pogorzie” (1445, 1453, 1502), 
„von Pogorz” (1452), „Pohorskeho […] z Pohorze” (1490) czy „Pogorski de Pogorz” 
(1530)17. 

Warto przy tym zaznaczyć, że aż do lat 20. XX w. oficjalnymi nazwami wioski były 
„Pogorz” (po niemiecku) i „Pogórz” (po polsku). Dopiero w kolejnych latach dotych-
czasowa oficjalna nazwa została „poprawiona” na „Pogórze”, co spotkało się (i do 
dziś spotyka) z oporem miejscowej ludności18, przywiązanej do dawnej, mającej 
długi rodowód nazwy „Pogórz” (gwarowo wymawianej jako „Pogósz”, w dopełnia-
czu – „Pogórzo”), od której forma przymiotnikowa brzmi „pogórski” lub „pogórzań-
ski”19. Kwestie poprawności zapisu nazwy wioski i jej pierwotnego brzmienia jak 

11 Szczegółowe przedstawienie historii rodu Pogórskich zrealizowano głównie na bazie informacji zgro-
madzonych i opracowanych przez L. Hosáka, E. Němeca i J. Pilnáčka, z których ten ostatni miał nie-
wątpliwie największy udział w zebraniu kluczowych informacji na temat tejże rodziny. Zob. L. Hosák, 
Historický místopis..., s. 923; LT, [cz. 2–5]; J. Pilnáček, Rody…, t. 1, 1991, s. 77–78. 

12 Ponowne opracowanie tematu możliwe jest dzięki analizie i weryfikacji wymienionego wyżej ma-
teriału źródłowego, własnej kwerendzie archiwalnej oraz życzliwym uwagom prof. Idziego Panica 
i dr. hab. Wacława Gojniczka, za które im, jak również pani Halinie Szotek i PhDr. Radimowi Ježowi, 
składam serdeczne podziękowania. 

13 Dyplomatariusz Skoczowski. Kodeks dyplomatyczny miasta Skoczowa (tak zwana Księga Gorgosza), 
wyd. I. Panic, Skoczów 1998 (Acta Historica Silesiae Superioris, t. 5), s. 38; tenże, Z życia szlachty, [w:] 
Śląsk Cieszyński w początkach czasów nowożytnych (1528–1653), s. 316–317.

14 Zapis „Pogorski” stosowali Jan Marek i Roman Sękowski. Zob. Jan Marek..., s. 39 i 92; R. Sękowski, 
Herbarz szlachty śląskiej..., s. 313.

15 R. Jež, Pergamenové listiny..., s. 179–180.
16 Johann Stonawski, Das Gut Pogorsch, [w:] Skotschau in Ostschlesien. Geschichte – Erinnerung – Doku-

mentation, red. Karl Walter Neumann, [b.m.] 1984, s. 164.
17 W przypisach poniżej znaleźć można odwołania do bezpośrednich zapisów źródłowych, które po-

krywają się z tym jak wynotował je Robert Mrózek. Zob. R. Mrózek, Nazwy miejscowe dawnego Śląska 
Cieszyńskiego, Katowice 1984, s. 143.

18 „Urzędowa nazwa z czasów austriackich brzmiała »Pogórz« (polska) […]. Ostatnio upowszechnia się 
nazwa »Pogórze« w miejsce tradycyjnej nazwy »Pogórz«. Zmiana ta nie ma uzasadnienia”. Zob. Nasza 
wieś Pogórze – fragmenty monografii wsi opracowanej przez Samorząd Uczniowski SP nr 7 pod kierow-
nictwem Alicji Krawczyk, „Kalendarz Miłośników Skoczowa”, 1996, s. 191, zob. również on-line http://
skarbnica.ox.pl/112,nasza-wies-pogorze.html [dostęp: 2 XII 2016].

19 R. Mrózek, Nazwy miejscowe..., s. 143; Jan Marek..., s. 38.
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dotąd nie zostały rozstrzygnięte przez językoznawców20, choć w literaturze ugrunto-
wała się współczesna, oficjalna forma „Pogórze” (stosowana np. u Mrózka21). 

Nie mniej aktualny pozostaje dylemat zapisu nazwiska szlachciców z interesują-
cego nas rodu. Jest tak tym bardziej, że wśród badaczy zajmujących się lokalną histo-
rią spotkać można się z postulatem powrotu do dawnej nazwy „Pogórz”22. Czy zatem 
to nazwisko i nazwę miejscową zapisywać powinniśmy poprawnie, jako „Pogórski, 
pan na Pogórzu”, czy też inaczej; np. – idąc za źródłami – „Pogorski na Pogorzu”? 
Nie rozstrzygając kwestii tej ostatecznie, na potrzeby niniejszej pracy przyjmiemy 
pierwszy z zapisów, jako najmocniej ugruntowany w polskiej literaturze. 

Herb i najstarsze dzieje rodu

Ród Pogórskich był jednym z wielu rodów szlacheckich z terenu księstwa cieszyń-
skiego początku czasów nowożytnych. Na widowni dziejów pojawił się on w poło-
wie XV w., a więc u schyłku średniowiecza, jako właściciele wsi Pogórze, leżącej przy 
trakcie biegnącym u stóp Beskidów, pomiędzy Skoczowem a Bielskiem. Wcześniejsza 
historia tejże rodziny, w tym dokładne pochodzenie, nie są znane. Badacz dziejów 
śląskiej i morawskiej szlachty Jiří Stibor, klasyfikuje Pogórskich jako szlachtę rdzen-
nie cieszyńską, uznając ich za jeden z dwóch najdłużej istniejących miejscowych ro-
dów23. Jedną z możliwości dotyczących początków szlachciców z Pogórza jest teza, 
że ich protoplaści wywodzili się ze Śląska, a dokładnie z terenu księstwa opolsko-ra-
ciborskiego. Tam jako urzędnicy bądź rycerze służyli miejscowym książętom, do-
stępując nobilitacji, by w kolejnych pokoleniach trafić na dwór książąt cieszyńskich, 
gdzie zdołali osiągnąć znaczną pozycję24. Kwestia pochodzenia Pogórskich jest jed-
nak sprawą otwartą. Dalsze studia być może zweryfikują alternatywną tezę głoszącą, 
że ich rodowód sięga poza Śląsk, być może do krajów niemieckich (np. Saksonii)25. 

20 Jedynie na zasadzie analogii można wnioskować, że zaszedł proces przekształcenia pierwotnej na-
zwy „Pogórze” w „Pogórz”, jak w przypadku podkrakowskiego Podgórza, znanego lokalnej ludności 
pod nazwą „Podgórz”. Zob. Ewa Ostrowska, Podgórze i Podgórz, naręcze i naręcz, „Język Polski”, 44, 
1964, s. 32–38.

21 R. Mrózek, Nazwy miejscowe..., s. 142–143, 297 i in.; tenże, System mikrotoponimiczny Śląska Cieszyń-
skiego XVIII wieku, Katowice 1990, s. 207.

22 Uwaga i postulat zgłoszony przez Halinę Szotek ze Skoczowa. 
23 Drugim z takich rodów byli według Stibora Nydeccy. Zob. J. Stibor, Těšínská šlechta v proměnách staletí 

[w:] Šlechtic v Horním Slezsku..., s. 87.
24 Por. przyp. 84.
25 Tezy takiej nie wykluczamy, pomimo że brak na ten temat śladów w dotychczasowej literaturze 

przedmiotu. Tomasz Jurek szacował, że od połowy XIII w. na wielu piastowskich dworach na Dol-
nym Śląsku nawet co trzeci szlachcic pochodził z krajów niemieckich (na niektórych dworach, jak 
legnicki i głogowski, liczby te były nawet dwukrotnie większe). Dużo mniejszy był udział rycerzy 
napływających z Niemiec na Górny Śląsk. Marek Cetwinski podaje, że według jego analizy w XIII w. 
w księstwie opolskim niemieckie pochodzenie miało zaledwie 6 na 245 rodzin, a więc 2,5 %. Zob. 
M. Cetwiński, Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Pochodzenie – gospodarka – polityka, Wrocław 
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Pogórscy, jak przystało na członków stanu szlacheckiego, posiadali własny herb 
rodowy. Jest to o tyle ważne, że przynależny do nich znak herbowy może być istot-
ną wskazówką naprowadzającą na trop pochodzenia tejże rodziny. Ponieważ zaś ów 
symbol Pogórscy dzielili z dwoma innymi rodzinami (tzw. wielkimi rodzinami) z te-
renu księstwa cieszyńskiego, można przypuszczać, że byli z nimi blisko spokrewnieni 
i współdzielili z nimi również część swojej historii, tworząc wspólny ród w ścisłym 
tego słowa znaczeniu26.

Właściciele Pogórza legitymowali się własnym herbem, który z kilku powodów 
może uchodzić za szczególny. Jego oryginalność rzuca się w oczy, chociażby dlate-
go, że przedstawia wyobrażenie niczym z bestiariusza. Herb Pogórskich wyróżniał 
się na tle innych zastosowaniem w nim jako godła niezwykle rzadkiego motywu he-
raldycznego. Był nim baśniowy stwór, określany mianem „potwora morskiego” lub 
„jelenioryby”. 

Opisowa nazwa godła Pogórskich jest w pełni uzasadniona, gdyż owe wyobraże-
nie faktycznie przedstawia stworzenie będące w połowie jeleniem, w połowie rybą. 
Jest tak za sprawą wyjątkowej formy godła. Składa się nań połączenie dwóch różnych 
postaci zwierzęcych, które spojone w centralnej części, tworzą jedną całość. W her-
bie tym charakterystyczne jest nie tylko legitymowanie się baśniową postacią „po-
twora morskiego”, ale fakt połączenia dwóch różnych motywów heraldycznych. Pod 
tym względem zdecydowanie wyróżnia się on na tle innych występujących na Śląsku 
i poza nim. Próżno szukać w heraldyce ościennych krain większej liczby tego typu po-
łączeń27. Herb z motywem godła Pogórskich, tudzież herby do niego podobne, nie wy-

[i in.] 1980, s. 27 (zob. też tegoż, Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Biogramy i rodowody, Wrocław 
[i in.] 1982); T. Jurek, Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku, Poznań 1996, s. 103, 105, 145–148.

26 Metodologia średniowiecznej genealogii stosuje w takich wypadkach terminy „wielkiej rodziny” 
i „rodu”. Pierwszy określa jako „odróżniający się od innych ciągłością stałego nazwiska (najczęściej 
odmiejscowego)”, przy czym do XV w. „mogła, lecz nie musiała odróżniać się niestałym przydom-
kiem – jej członków pisarze pisali zrazu nawet z różnych miejscowości, na co mogło wpływać po-
siadanie dóbr w różnych ziemiach, zmiany głównych rezydencji, a wreszcie równoczesne pisanie 
z gniazda ojcowskiego i z majętności przejętej już w podziale ojcowizny” (co utrudnia identyfikację 
członków poszczególnych rodzin). Drugi z terminów definiuje się jako związek „grupujący mniejszą 
lub większa liczbę wielkich rodzin, poczuwających się do wspólnego pochodzenia, odróżniających się 
znamionami heraldycznymi – własnym herbem i nazwą, wspólną dla wszystkich rodzin, ale nie istnie-
jącym od początku; heraldyka wchodziła bowiem na nasze ziemie w ciągu XIII i jeszcze XIV w.”. Zob. 
J. Bieniak, Problemy metodyczne..., s. 1; J. Pilnáček, Rody..., t. 4, 1996, s. 1024–1027, 1054. Por. przyp. 7.

27 Widać to wyraźnie w porównaniu m.in. do znaków herbowych występujących w Czechach i na Mo-
rawach. Na 2196 kolorowych herbów szlacheckich, jakie zamieszczono w publikacjach Milana Mys-
livečka, jedynie kilka zawierało podobne połączenie, a mianowicie złączone w jedną całość dwóch 
połów różnych postaci zwierzęcych, ewentualnie baśniowych (lew, pies, jednorożec lub baran z rybim 
ogonem, kogut ze smoczym ogonem). Był wśród nich herb rodziny Nimptsch (z Niemczy), który wy-
obraża w górnej części wierzgającego jednorożca, a w dolnej rybi (?) ogon. W dalszych stronach spo-
tkać można było więcej podobnych przykładów, jak np. u Święców na Pomorzu, którzy pieczętowali 
się pół-gryfem z jesiotrowym ogonem. Por. przyp. 28; M. Mysliveček, Erbovník aneb Kniha o znacích 
i osudech rodů žijících v Čechách a na Moravě. Podle starých pramenů a dávných ne vždy věrných svědec-
tví, t. 2, Praha 1997, s. 30. Zob. też Franciszek Piekosiński, Heraldyka Polska wieków średnich, Kraków 
1899, s. 252.
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stępowały ani w Czechach28, ani w Polsce29, choć zdarzały się herby podobne (innego 
typu)30. Tenże motyw heraldyczny odnotowano jedynie na Morawach, gdzie trafił ze 
Śląska wraz z rodziną, którą podejrzewa się o pokrewieństwo z samymi Pogórskimi31. 

Co na temat herbu Pogórskich dowiedzieć się można z najstarszych śląskich 
wydawnictw heraldycznych? Według herbarza Johanna Siebmachera z roku 1605 
i opracowania Johanna Sinapiusa z roku 1728, takim znakiem herbowym posługiwać 
się na Śląsku miały jedynie dwie rodziny, których nazwy zapisano jako „Pogorsker 
und Rüditzky”, co odczytać powinniśmy jako „Pogórscy z Pogórza i Rudzcy z Rudz”32. 

O tym jak ów herb wyglądał, przekonać możemy się z uproszczonego opisu Sina-
piusa, który przed trzema wiekami pisał, że wyobraża co następuje: „w polu czer-
wonym […] złote – głowa i szyja jelenia, a u dołu ryba”33. Jak połączenie to wygląda-
ło w praktyce, pomimo zastosowania innych barw, widać na ilustracji Siebmachera. 
Opisując herb Pogórskich i Rudzkich, według owego przedstawienia i zgodnie z kla-
sycznymi regułami blazonowania, odwzorowano go tak: na czerwonej tarczy głowa 
jelenia w kolorze czerwonym ze złotymi rogami o trzech rosochach zwrócona w lewo 
połączona z ogonem ryby (wygiętym na lewo i do góry) w kolorze srebrnym. Na tar-

28 Odnotowano kilka wyjątków. Zob. M. Mysliveček, Erbovník aneb..., t. 1, Praha 1993, s. 34, 39, 56, 61–62.
29 Józef Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993; tenże, Herbarz ry-

cerstwa polskiego z XVI wieku, Warszawa 2001.
30 Dużo częściej niż połączenie dwóch równorzędnych motywów, stosowano zabieg wzbogacenia moty-

wu dominującego przez element dodatkowy, co często również tworzyło spektakularny, fantastyczny 
obraz. Tak było w przypadku kilku rodów z pogranicza śląsko-morawskiego. Niektóre z nich wyko-
rzystywały nawet podobne elementy, jak te w przypadku godła Pogórskich. Było tak np. u zaliczanych 
również do grona szlachty cieszyńskiej Radeckich (z Radoczy koło Wadowic), których godłem była 
ryba z jelenim porożem (por. przyp. 28); u Bzenców z Markwartowic na Śląsku Opawskim, u których 
funkcję tę pełniła ryba ze skrzydłami; czy u rodu Gotšlár z Kunvaldu (we wschodnich Czechach, przy 
granicy z Śląskiem i Morawami), gdzie godło tworzyła głowa ludzka osadzona na karku wierzgającego 
barana (przedstawionego bez dolnej części). Warto odnotować, że w źródłach polskich zachowały się 
lakoniczne i niejasne wzmianki o dwóch podobnych, do „jelenioryby” herbach, których rekonstrukcji 
podjął się Franciszek Piekociński. Herby te nosiły nazwę Czasza i Dobruszka. W pierwszym wypadku 
godło – ryba z porożem – było zbliżone do tego jakim posługiwali się Radeccy z Radoczy. W drugim 
zaś jego wygląd jest bardziej zagadkowy, gdyż według istniejących zapisów na tarczy herbowej znaj-
dować się miała półryba (lin) „podobna do jelenia” (rogacza). Zob. F. Piekosiński, Heraldyka Polska 
wieków średnich…, s. 213, 218; M. Mysliveček, Erbovník aneb…, t. 1, s. 119.

31 Herb ten znalazł się na Morawach wraz z rodem Rudzkich (Ruckich) z Rudz, dzięki czemu uwiecz-
niony został w pochodzącym z roku 1593 opracowaniu heraldycznym szlachty morawskiej autor-
stwa Bartosza Paprockiego. Zob. Bartosz Paprocki, Zrdcadlo slawného Margkrabstwij Morawského, 
w kterémž geden každý staw dáwnost wzáctnost y powinnost swau uhla, krátce sebrané a wydané roku 
1593 skrze Bartholoměge Paprockého z Glogol a Paprocké Woly, Olomouc 1593, f. CCXXVIII v. [dostęp-
ny reprint pod tymże tytułem, Ostrava 1993].

32 Johann Siebmacher, New Wapenbuch. Darinnen deß H. Röm. Reichs Teutscher Nation Hoher Potenta-
ten, Fürsten, Graven, Freyen Herrn, Ritter unnd vom Adel auch etlicher alten Erbarn Patricien etc. Wa-
pen, an der Zahl bey 2400. beneben ihren Schild und Helmkleinoten auch deren zugehörigen Farben mit 
sonnderm Fleiß also auff Kupfferstück in truck verfertiget, Nürnberg 1605, s. 73, zob. również on-line 
http://www.wappenbuch.de/pages/wappen_73_Siebmacher.htm [dostęp: 2 XII 2016]; Johann Sina-
pius, Des Schlesischen Adels Anderer Theil Oder Fortsetzung Schlesischer Curiositäten, Leipzig [i in.], 
1728, s. 704, 909. O Rudzkich zob. J. Pilnáček, Rody..., t. 4, s. 1024–1027; I. Panic, Z badań nad karierą...

33 J. Sinapius, Des Schlesischen Adels…, s. 704, 909
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czy hełm rycerski zwrócony w lewo, na nim klejnot identyczny jak na tarczy. Labry 
czerwono-złote. 

Co ciekawe, jak wiemy z zachowanych źródeł pieczętnych – pierwotnie (na prze-
łomie XVI i XVII w.) stworzenie z herbu Pogórskich i Rudzkich przedstawiane było 
inaczej niż opisano powyżej. Jego górna część wyobrażała jelenia w pozycji wspiętej, 
a więc z torsem i – czego brak w późniejszych wersjach – wierzgającymi przednimi 
kończynami, poniżej których znajdował się zgięty rybi ogon. Ponieważ wizerunek ten 
ewoluował na przestrzeni czasu, w efekcie, w późniejszych herbarzach, np. Siebma-
chera i Paprockiego, odwzorowano jedynie głowę i szyję jelenia, bez tułowia i koń-
czyn, zaś wydłużona została dolna – tj. rybia – część zwierzęcia. 

Jako że opisanym wyżej herbem, obok rodu z Pogórza, posługiwała się też wspo-
mniana rodzina Rudzkich z Rudz koło Oświęcimia, a także druga – Saschke (Šašek, 
Saski) z Szonowa (około 9 km na wschód od Ostrawy)34 – możemy domniemywać, 
że rody te wiązała nić pokrewieństwa. Na sprawę tę różnie zapatrywali się znani 
badacze. Conrad Blažek (a za nim Roman Sękowski) twierdził wprost, że wspólny 
herb dwóch pierwszych rodzin świadczy o tym, że Pogórscy pochodzili z Rudzkich35. 
Badacze ci – nieco na wyrost – sugerowali nawet, że nazwisko Pogórskich Rudzcy 
przybrali jedynie „przejściowo” jako właściciele Pogórza36. Nieco inaczej sprawę tę 
widział Josef Pilnáček, który choć dostrzegał wspólny znak herbowy Rudzkich i Po-
górskich, zwracał uwagę na bliskie związki tych ostatnich z szlachcicami nazywany-
mi przez niego „panami z Szonowa”, odnotowując, że łączyło ich nie tylko godło, ale 
i pochodzenie37. Ważnym według niego argumentem świadczącym o pokrewieństwie 
wspomnianych rodów był fakt, że w obu z nich występowało charakterystyczne i sto-
sunkowo rzadkie imię – Wawrzyniec38. Co do hipotez tych, to chociaż z powodu szczu-

34 Forma zapisu nazwy rodu z Szonowa nie jest ujednolicona. W źródłach spotkać można najczęściej 
„Saschke” (a w pojedynczych przypadkach „Saske”, „Sasske”, „Sachschke”), podczas gdy w czeskiej 
historiografii ugruntowała się nazwa: „Šaškové ze Šenova” („Šašek” – w mianowniku liczby pojedyn-
czej), która jednak wydaje się być niepoprawna. Biorąc pod uwagę nowe ustalenia badawcze, skłania-
my się ku temu, by w języku polskim zamiast „Šašek”, czy „Szaszek” pisać „Saschke” (jak w oryginale) 
lub po polsku „Saski” (w liczbie mnogiej – „Sascy”). Zob. J. Stibor, Těšínská šlechta..., s. 76, 88; zob. też 
przyp. 39.

35 Zob. R. Sękowski, Herbarz szlachty śląskiej..., s. 313; Conrad Blažek, Der Adel von Oesterr. Schlesien,  
Nürnberg 1885 [reprint Brno 2000] (J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch, t. 4,  
cz. 11), s. 58. 

36 Sękowski pisał: „Według Blažka, nazwisko używane w księstwie cieszyńskim przejściowo przez nie-
których przedstawicieli rodu Rudskich [tj. Rudzkich – przyp. WG], którzy posiadają podobny herb, 
właścicieli Pogórza”. Takie postawienie sprawy wydaje się jednak określeniem pochopnym, żeby nie 
powiedzieć błędnym, a to dlatego, że rody te pojawiły się na widowni dziejów w jednym czasie. Ściśle 
rzecz ujmując – Rudzcy ujawniają się w źródłach zaledwie kilka lat przed właścicielami Pogórza, dlate-
go też bardziej zasadne wydaje się określenie, że raczej wychodzą one ze wspólnego pnia. Zob. Tamże.

37 W haśle poświęconym panom na Szonowie pisał on dosłownie, że ród ten był: „stejného znaku jako 
Rudští z Rudz, též rod z Pohoří (Pohorský), který, soudíce podle oblíbeného příjmení Lorek (Vavřinec) 
byl rodu ze Šonova blízký”, przy Pogórskich zaś: „starý rod stejného znaku a původu jako rod ze Šono-
va či Šonovic, kde rovněž příjmení Vavřinec či Lorek bylo oblíbeno”. Zob. J. Pilnáček, Rody..., t. 1, s. 77; 
tenże, Rody..., t. 4, s. 1150.

38 Tamże.
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płości źródeł nie możemy w sposób łatwy ich zweryfikować i rozstrzygnąć, to jednak 
warto nad nimi szczegółowo się pochylić39.

Jeśli idzie o genezę samego znaku herbowego, to niestety nie jesteśmy w stanie 
wytłumaczyć, co kryło się za przyznaniem Pogórskim oraz ich potencjalnym krew-
nym – Rudzkim i Saschke – takiego, a nie innego znaku herbowego. Czy z godłem 
przedstawiającym „potwora morskiego” wiązała się jakaś rodowa legenda oparta na 
zdarzeniach historycznych lub mitycznych? Choć nie mamy na ten temat informacji, 
nie można wykluczać, że u jej źródeł leżało jakieś wyjątkowe wydarzenie, jak wiemy 
na przykładzie części śląskich rodów. Zdarzało się bowiem, że genezę ich herbów tłu-
maczono, przywołując wydarzenia na wpół historyczne, na wpół baśniowe, jak było 
chociażby w przypadku Bzenców z Markwartowic na Śląsku Opawskim, których zna-
kowi widniejącemu w herbie – rybie ze skrzydłami – towarzyszyła piękna legenda. 
Jak tłumaczono genezę godła Bzeńców? Według zapisu Bartosza Paprockiego z końca 
XVI w., znak herbowy tej rodziny brał swój początek stąd, że jej protoplasta przebywa-
jąc w Lombardii nad Padem, na prośbę swego pana złowił latającą rybę, przyrządził 
ją i ofiarował mu, w związku z czym podniesiony został do stanu rycerskiego, otrzy-
mując ów charakterystyczny znak herbowy. Uroku legendzie dodaje fakt, że owym 
panem, który wyprawił się do Italii, był pogański książę Polski Lestek III, który nad 
rzeką Pad miał walczyć z samym Juliuszem Cezarem40. 

Co wiemy o najstarszych dziejach rodu Pogórskich? Otóż nadal spowite są one 
w dużym stopniu mgłą tajemnicy. Chociaż istnienie samego Pogórza jest potwierdzo-
ne w 1305 r., to pierwsze wzmianki na temat członków tejże rodziny pochodzą do-
piero z lat 40. i 50. XV w. Wtedy to w źródłach wspomina się trzykrotnie szlachciców 
z predykatem „z Pogórza”. W tym bowiem okresie jako świadkowie dokumentów wy-
stawianych przez władców księstwa cieszyńskiego występują trzej pochodzący z tej 
wioski panowie: Mikołajek, tj. Mikołaj (1445, 1453, 1456); Wawrek, tj. Wawrzyniec 
(1452) i ponownie Mikołaj z Pogórza (1477 i nn.), który w kolejnych latach określany 
jest już nazwiskiem „Pogórski”41. Możemy jedynie domyślać się, że mowa tu o trzech 
różnych spokrewnionych ze sobą postaciach, tworzących dwa lub trzy pokolenia 
rodziny Pogórskich. Chociaż nie mamy pewności czy wspomniane osoby łączyła nić 

39 Temu zagadnieniu zamierzamy poświęcić osobny artykuł. W nim też szczegółowo omówiono kontro-
wersje związane z pochodzeniem rodu z Szonowa. Wśród literatury zajmującej się dotychczas panami 
na Szonowie warto polecić: J. Pilnáček, Rody..., t. 4, s. 1150–1151; Milan Pašík, Historie města Šenova 
v datech, Šenov u Ostravy 2003, s. 10; Milan Pastrňák, Páni ze Šenova, „Věstník Šenovského muzea”, 
2005, zob. również on-line http://www.obrazyzkroniky.cz/clanky/senov/pani-ze-senova.html [do-
stęp: 2 XII 2016].

40 Informacje o walkach i zwycięstwach legendarnego Leszka III nad Juliuszem Cezarem należały do 
kanonu ówczesnej wiedzy, wiadomości na ten temat podawał m.in. Marcin Kromer, na którego po-
woływał się Paprocki. Postać owego Leszka, czy też Lestka III w dawnej cieszyńskiej historiografii 
pojawiała się również, gdy przywoływano legendarne spotkanie, do jakiego „wiaropodobnie” dojść 
miało w 810 r, gdy trzech synów tegoż księcia spotkało się, zakładając osadę, która dała początek 
miastu Cieszyn. Zob. B. Paprocki, Zrcadlo Slawneho Margkrabstwij Morawského..., f. CCCXCIII.

41 Dokumenty z lat 1445, 1452, 1453, 1456, a także kolejne z 1477 i 1490 roku znaleźć można w wy-
dawnictwie źródłowym Emericha Němca. Zob. LT [nr-y dokumentów:] 196, 208–209, 211, 216, 
268, 317.
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pokrewieństwa, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak właśnie było. Jakkol-
wiek możliwe są różne interpretacje, według przyjętej przez nas hipotezy badawczej, 
protoplastą rodu panów na Pogórzu był wspomniany Mikołajek (Mikołaj I), zaś Waw-
rzyniec i Mikołaj II byli jego synami42.

Poszukując odpowiedzi na pytanie o pochodzenie rodu Pogórskich, należy rozpa-
trzyć szereg możliwości i hipotez. Wśród nich najważniejszą – głoszącą, że kluczem do 
rozwiązania tej zagadki może być wspólne dla trzech różnych rodzin godło herbowe, 
sugerujące ich pokrewieństwo. Teza ta jest o tyle zasadna, że nie sposób nie zauważyć, 
że rody z Szonowa, Rudz i Pogórza pojawiają się na widowni dziejów w mniej więcej 
tym samym czasie – w ciągu półwiecza, pomiędzy końcem XIV w. a połową XV w.  
Co więcej, na genealogiczne związki tychże rodzin, wskazywać może także, dostrze-
żona już przez Pilnáčka, zaskakująca zbieżność ich tradycji nazewniczych. Jeśli bo-
wiem przyjrzeć się sprawie bliżej okaże się, że wśród dwóch pierwszych pokoleń pro-
toplastów wspomnianych rodów, to w trzech wypadkach pojawiało się imię Mikołaj, 
a w dwóch – Wawrzyniec. 

Rozpatrując tezy o pokrewieństwie rodzin posługujących się godłem „jelenioryby”, 
należy wziąć pod uwagę kilka możliwości, w tym tę, że wszystkie one wyrastają ze 
wspólnego pnia (tworząc w sensie ścisłym jeden ród)43, a także, idąc dalej – że wśród 
najwcześniej pojawiającej się w źródłach rodziny, szukać należy protoplasty pozosta-
łych dwóch.

Jeśli chodzi o związki najbardziej znanego z rodów, posługującego się herbem 
z „jeleniorybą”, a więc Rudzkich z Rudz z właścicielami Pogórza, to – chociaż fakt taki 
sugerowały już najstarsze herbarze44 – jak dotychczas wątek ten nie został podjęty 
szerzej w literaturze45, tym bardziej więc warto go chociaż krótko zarysować. Rudzcy 
po raz pierwszy pojawiają się w źródłach pod koniec pierwszej połowy XV w. Chociaż 
u początków znanej nam przeszłości rodu z Rudz, nie występowało imię Wawrzyniec, 
to jednak, od samego początku był to ród Mikołajów. Jak podaje literatura, już w 1441 r.  
Rudzcy mają legitymować się herbem podobnym do „jelenioryby”46, zaś począwszy 

42 Przedstawiona wersja wydaje się być najbardziej prawdopodobną. Sugerujemy się przy tym faktem, 
że w źródłach pojawia się najpierw Mikołajek, potem Wawrzek i Mikołaj, co może wskazywać star-
szeństwo członków rodu. Alternatywną jest hipoteza, że protoplastą rodu był Wawrzek, zaś Mikołaj 
był jego synem i spadkobiercą. W jednym z kolejnych przypisów rozwinięto dyskusję na ten temat. 

43 Por. przyp. 9, 26.
44 Por. przyp. 32.
45 Żaden ze współczesnych historyków, nie rozpatrywał dotąd tezy, by ród ten pochodzić mógł z panów 

na Szonowie czy Pogórzu. Zajmujący się Rudzkimi Idzi Panic nie przyglądał się bliżej pochodzeniu 
rodziny Rudzkich, pomijając wątki sygnalizowane przez Pilnáčka i przedstawiając własną koncepcję 
najstarszych jej dziejów. Zakładał on, że znani z dokumentu z 1477 r. Jan i Stanisław Rudzcy tożsa-
mi byli ze szlachcicami występującymi trzy dekady wcześniej (od lat 40. XV w.) w północnej części 
Górnego Śląska, w otoczeniu księcia bytomskiego Przemka II cieszyńskiego i Konrada VII Białego 
z Oleśnicy. Zob. I. Panic, Z badań nad karierą..., s. 94.

46 Tak twierdzi Pilnáček, opierając się na pracy Krzepeli (choć w publikacji tego badacza nie odnaleź-
liśmy odnośnego fragmentu). Zob. Józef Krzepela, Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie 
jagiellońskiej. Przewodnik historyczno-topograficzny do wydawnictw i badań archiwalnych oraz do 
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od roku 1444 spotykamy wzmianki na temat Mikołaja Rudzkiego i jego synów – Mi-
kołaja młodszego oraz Jana, właścicieli Starej Wsi w księstwie oświęcimskim (daw-
niej – Altendorf koło Kęt, położone w odległości zaledwie 20 km od Pogórza)47. Dodaj-
my, że w świetle istniejących dokumentów, w otoczeniu książąt cieszyńskich Rudzcy 
zjawiają się dopiero w roku 1477, by po kilkudziesięciu latach sięgnąć po najwyższe 
urzędy w księstwie cieszyńskim48. Zważywszy, że wzmianki na temat panów z Rudz 
pojawiają się w źródłach niemal równocześnie, co na temat Pogórskich, trudno wyro-
kować, która z tych rodzin może pochwalić się starszą metryką. Nie należy natomiast 
wykluczać możliwości, że obie mogły wywodzić się ze wspólnego korzenia, a ich pro-
toplastą był trzeci ze wspomnianych rodów.

Jak się okazuje – rodziną, której korzenie sięgają najdalej w przeszłość, a więc po-
tencjalnie tymi, z których wyrosnąć mogły pozostałe dwie, była familia Saschke z Szo-
nowa. Z zachowanych dokumentów wynika, że pierwszy przedstawiciel tejże rodziny 
wymieniany jest w źródłach na pół wieku wcześniej przed najstarszymi wzmianka-
mi na temat Pogórskich i Rudzkich. Czyżby to więc z rycerzy Saschke wywodzić się 
miał protoplasta tychże rodzin? Naszym zdaniem nie jest to wykluczone, zważywszy 
że między pierwszymi z panów na Szonowie, a przedstawicielami dwóch innych ro-
dów, istnieje faktycznie ścisła zbieżność, jeśli chodzi o tradycję nazewniczą – dwóch, 
spośród trzech najstarszych znanych przedstawicieli Saschke z Szonowa nosiło imio-
na Wawrzyniec i Mikołaj, tak często spotykane później u Pogórskich. W grę wchodzą 
inne jeszcze istotne dla sprawy okoliczności, jak m.in. bliska korelacja dat życia zna-
nych nam szlachciców z rodziny Saschke, z czasami objęcia przez rycerzy piszących 
się „z Pogórza” majątku nad Wisłą. 

Pełne odtworzenie genealogii rodu z Szonowa i odczytanie jego genezy – podobnie 
jak to jest w przypadku panów na Pogórzu – nie jest sprawą łatwą. Nie roztrząsając 
wszystkich tajemnic rodu Saschke z Szonowa zasygnalizujmy tylko, że są przesłanki 
identyfikujące jego pochodzenie z jedną z wiosek w księstwie oświęcimskim, ale też 
podejrzenia, że może on sięgać genezą poza Śląsk – do Saksonii.

Rodzina Saschke z Szonowa na kartach źródeł pojawia się pod koniec XIV w. i za-
licza się do grona piętnastu najstarszych znanych rodzin szlacheckich księstwa cie-
szyńskiego49. Jej przedstawiciele występowali na terenie tegoż księstwa (gdzie po-
siadali większą część majątków, w tym główny w Szonowie), a także w znajdującym 
się na Dolnym Śląsku, tzw. Wielkim Głogowie, gdzie pełnili urzędy z ramienia książąt 
cieszyńskich. Wśród najstarszych szlachciców mieniących się Saske czy też Saschke, 
wymienić należy niejakiego Sasske z Szonowa, będącego prawdopodobnie protopla-

wszystkich dotychczasowych herbarzy, t. 1, cz. 1, Kraków–Warszawa–Poznań 1915; J. Pilnáček, Rody..., 
t. 4, s. 1024.

47 Soudní knihy osvětimské a zátorské z r. 1440–1562, ed. Rudolf Rauscher, Bratislava 1931, s. 48–49, 
52–53, 317.

48 Erazm Rudzki był w połowie XVI w. marszałkiem ziemskim (1545–1547), a jego syn Wacław – kanc-
lerzem (1545–1582). Zob. LT 268; I. Panic, Z badań nad karierą..., s. 96 i nn.; W. Gojniczek, Urzędy 
książęce..., s. 305-308.

49 J. Stibor, Těšínská šlechta…, s. 76.
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stą rodu (wzmianki z lat 1376–1395)50, a także postacie, które identyfikujemy jako 
jego synów – Wawrzyńca (1423–1436)51 i Mikołaja z Szonowa (1426–1450)52. Warto 
zaznaczyć, że szlachcice z rodziny panów na Szonowie zajmowali wysokie miejsce 
na dworze księcia cieszyńskiego. Ów Sasske z Szonowa był starostą grodowym na 
Wielkim Głogowie z ramienia księcia Przemysława I Noszaka53; a Wawrzyniec pełnił 
w latach 1423–142654 urząd marszałka ziemskiego na dworze księcia Bolesława I 
cieszyńskiego, niemal równocześnie piastując urząd starosty na Wielkim Głogowie 
i Górze55. 

Chociaż źródła milczą o bezpośrednim związku panów na Szonowie z Pogórzem, 
to jednak z powodu zbieżności wymienionych wyżej elementów nasuwa skojarzenie 
o związkach krwi istniejącymi między tymi postaciami. Naszym zdaniem jest wiel-
ce prawdopodobne, że znani z połowy XV w. panowie na Pogórzu – Mikołaj i Waw-
rzyniec – byli bliskimi krewnymi rodu z Szonowa. Nie można wykluczać, że ród Po-
górskich wyłonił się z Szonowskich (lub Rudzkich) w drugiej ćwierci XV w., gdy np. 
Mikołaj, Wawrzyniec z Szonowa lub któryś z ich krewnych posiadł nową majętność 
w Pogórzu (na drodze kupna lub małżeństwa), przekazując ją swoim następcom, pod-
czas gdy jego bliscy kontynuowali główną część rodu panów na Szonowie. Chociaż 
brak dowodów na potwierdzenie tej tezy, warto wariant taki rozpatrzyć, chociażby 
dlatego, że może on być kluczem do zrozumienia wysokiej pozycji pierwszych z rodu 
panów na Pogórzu w hierarchii szlacheckiej księstwa cieszyńskiego56. 

Losy Mikołaja i Wawrzyńca – pierwszych dziedziców Pogórza i Brennej

Na podstawie danych które posiadamy, możemy stwierdzić z całą pewnością, że Po-
górscy na kilka-kilkanaście lat przed ujawnieniem się w źródłach, weszli w posia-
danie wioski, która dała początek ich nazwisku. Wioską tą było Pogórze koło Sko-
czowa, które przejęli w latach 30. lub na początku lat 40. XV stulecia. Z dostępnych 
nam źródeł wiemy, że przed nimi włości te należały do szlachciców: Janusza Pięćlata 

50 Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Cieszynie (dalej: APC), Zbiór dokumentów perga-
minowych i papierowych (dalej: ZDPP), sygn. 2; Codex Diplomaticus Silesiae (dalej: CDS), t. 28, Die 
Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesischens, 2, Kreis und Stadt Glogau, hrsg. von Konrad 
Wutke, Breslau 1915, s. 38–40; LT 105, 108; Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym 
Śląsku, t. 1, red. Antoni Barciak, Karel Müller, Wrocław–Opava, 2004, s. 94; J. Stibor, Těšínská šlech-
ta…, s. 103.

51 APC, ZDPP, sygn. 6; CDS, t. 28, s. 75; L. Hosák, Historický místopis..., s. 906; LT 152, 154, 158–160; 
Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku, t. 2, red. A. Barciak, K. Müller, Opava–Opo-
le–Katowice 2011, s. 141.

52 LT 159–160, 169, 174, 176, 197, 203, 206.
53 Pewne wzmianki z lat 1392 i 1401. 
54 Por. przyp. 48; W. Gojniczek, Urzędy książęce..., s. 235.
55 Wzmianki w latach 1424 i 1436. CDS, t. 28, s. 7, 77, 251.
56 Por. przyp. 84.
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(wzmiankowanego w roku 1430)57, wcześniej – do Piotra Forgacza z Międzyrzecza 
(od 1415 r.), a przed nim do niejakiego Mikołaja Grolla58. Pogórzem ród Wawrzyń-
ców i Mikołajów władał blisko półtora wieku, nieco krócej zaś drugą wsią, wchodzącą 
w skład rodowego majątku – Brenną. 

Do najważniejszych postaci w dziejach rodziny Pogórskich należał wspomniany 
Mikołaj II (tj. młodszy) oraz jego syn Wawrzyniec. Szlachcice ci musieli cieszyć się 
bardzo dobrym zdrowiem, gdyż władali Pogórzem oraz Brenną łącznie około 70 lat. 
Można tak wnioskować na podstawie niepełnych danych, z których wynika, że zostali 
odnotowani na przestrzeni kilku dekad, łącznie w około dwudziestu historycznych 
dokumentach. Jak się jednak okazuje, mimo tak obfitego materiału źródłowego, na-
sza wiedza na ich temat wciąż jest niepełna. W związku z tym też wiele ważnych 
pytań dotyczących ich życia pozostaje bez odpowiedzi. 

Jednym z najważniejszych z nich jest pytanie o to, czy możemy przypisać szlachci-
com tym założenie Brennej – jednej z najstarszych wsi beskidzkich w księstwie cie-
szyńskim? Choć nie wiemy tego ze stuprocentową pewnością, to jednak – ponieważ 
rezultaty próby oszacowania czasu powstania osady nad Brennicą wskazują na po-
łowę XVI w.59 – możemy przypuszczać, że to właśnie Pogórscy – w osobach tajemni-
czych Mikołajka, Wawrzka czy też Mikołaja – przyczynili się do jej powstania.

Omawianie kolejnych dziedziców Pogórza i Brennej należy rozpocząć od osoby 
Mikołaja z Pogórza, postaci tajemniczej, wokół której, mimo pozornej obfitości źró-
deł, nadal rysuje się wiele znaków zapytania. Jest tak dlatego, że chociaż szlachcic 
o tym imieniu pojawia się w dokumentach kilkukrotnie (na dość dużej przestrzeni 
czasu – w latach 40. i 50. XV w. oraz pod datami 1477, 1483, 1490 i 1492), to zapisy 
źródłowe go tyczące są bardzo lakoniczne, odnotowując jedynie samo jego imię i po-
chodzenie, np. „Mikołajek z Pogórza” (w jednym przypadku imię z nazwiskiem – „My-
kulasz Pohorsky”). Z tego też powodu nie mamy pewności czy wszystkie wspomnia-
ne źródła mówią o jednej i tej samej osobie, czy też o dwóch. Przy czym wzmianki te 
nie dają również odpowiedzi na pytania, czy ów szlachcic na przestrzeni tych pięciu 
dekad był faktycznie właścicielem Pogórza i Brennej oraz jaki miał udział w przeję-
ciu lub powstaniu tej ostatniej. Rozpatrując powyższe wątpliwości, w próbach od-
tworzenia historii pierwszych panów na Pogórzu skazani jesteśmy, wobec milczenia 
źródeł, jedynie na własną intuicję i dedukcję opartą o niewielką liczbę faktów, jakimi 
dysponujemy. 

Rozstrzygając kontrowersje wokół osoby Mikołaja, należy wziąć pod uwagę, że w la-
tach 1483 i 1490 posiadał on dorosłe dzieci, które jakiś czas wcześniej zmieniły stan 
cywilny, zawierając sakrament małżeństwa. Pozwala to szacować, że on sam ożenił 
się i założył rodzinę przynajmniej ćwierć wieku wcześniej – w latach 60. XV stulecia. 
Jeśli tak było faktycznie i dopiero wtedy rozpoczął dorosłe życie, to zdaje się to po-

57 LT 162.
58 G. Biermann, Geschichte…, s. 79.
59 Wojciech Grajewski, Brenna. Dzieje góralskiej wsi Śląska Cieszyńskiego, t. 1, Od czasów najdawniejszych 

do roku 1848, s. 59–62. 
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twierdzać, iż zapiski źródłowe z okresu wcześniejszego i późniejszego mówią o dwóch 
różnych Mikołajach Pogórskich. Za tym, że dokumenty z lat 1445, 1453 i 1456 oraz 
z lat 1477, 1483, 1490 i 1492 dotyczą nie jednej, a dwóch postaci, przemawia szereg 
argumentów. Już sam fakt, że daty skrajne występowania tego imienia, a więc rok 1445 
i 1492 dzieli bardzo długi okres 47 lat, pozwala wątpić, że dokumenty te mówią o jed-
nej i tej samej osobie. Biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw, skłaniamy się raczej ku 
tezie, że chodzi o dwie postacie, np. ojca i syna60. 

Wedle naszych przypuszczeń Mikołaj Pogórski wymieniany w źródłach pod koniec 
XV w., jak np. w słynnym dokumencie z 1490 r. (najstarszym źródle potwierdzającym 
istnienie Brennej)61 był synem Mikołaja starszego (znanego z dyplomów z połowy 
wieku XV), zaś wspomniany w 1452 r. Wawrzek z Pogórza był starszym z jego sukce-
sorów, który jednak zmarł wcześnie, co spowodowało, że dziedzicem został ostatecz-
nie Mikołaj młodszy62. Według alternatywnej teorii, to Wawrzyniec był najstarszym 
z Pogórskich i założycielem rodu, zaś Mikołaj jego synem. Jakkolwiek nie mamy ab-
solutnej pewności, która z wersji jest prawdziwa, skłaniamy się ku pierwszej. W obu 
z nich wspomniane postacie można próbować odnieść do znanych ze źródeł wielmoży 
z Szonowa, czy wręcz połączyć osoby Mikołaja starszego z Mikołajem z Szonowa, zaś 
Wawrzyńca z Pogórza z osobą Mikołajowego brata – marszałka cieszyńskiego. Na ta-
kie zespolenie genealogii obu rodów brak jednak obecnie jakichkolwiek dowodów63. 

60 Możliwość by wszystkie wspomniane dokumenty z przedziału czasowego 1445–1492 dotyczyły tej 
samej osoby jest jedynie teoretyczna. Jeśli bowiem przyjąć, że w 1445 r. Mikołaj właściciel Pogórza 
liczył sobie około 30 wiosen, to w 1490 r. miałby on 75 lat (zaś w 1492 – 77 lat), co stawia pod poważ-
nym znakiem zapytania jego obecność na zamku w Cieszynie i aktywny udział w transakcji wiano-
wania połowy Pogórza i Brennej synowej – Salomei. Jeśli przyjąć, że chodzi o jedną i tą samą postać, 
a co za tym idzie, że wzmiankowany w 1445 r. Mikołaj urodził się około 20 lat wcześniej (a więc około 
1425 r.), a jego dzieci Wawrzyniec i Maria, zawierające sakrament małżeństwa po raz pierwszy około 
roku 1480 i 1490, liczyły sobie wówczas po 18 lat, to urodzić się one musiały w latach 1465–1472, 
kiedy ich ojciec liczyłby sobie minimalnie 40 i 47 lat. Takie założenia powodują, że historia ta jest 
jeszcze względnie prawdopodobna, jeśli jednak okazałoby się, że Wawrzyniec nie zawarł sakramentu 
małżeństwa (dokonując następnie aktu darowizny na rzecz żony Salomei) w wieku 18 lat, lecz np. 
25, to znaczyłoby to, że jego ojciec spłodził go mając lat przeszło 50, zaś przekazał mu majątek na 
przełomie lat 80. i 90. XV w., będąc człowiekiem 70-letnim. Teoretycznie jest to możliwe, ale szanse 
by scenariusz ten zaistniał w rzeczywistości oceniamy jako stosunkowo niewielkie. Tym bardziej, 
jeśli trzeba by przesunąć w dół datę urodzenia samego Mikołajka przed rok 1425. Gdyby w chwili 
pierwszej wzmianki (1445) liczyłby on sobie nie 20 lat lecz ponad 30, czyniłoby to historię tę niemal 
zupełnie nieprawdopodobną (narodziny Wawrzyńca Mikołaj przeżyłby licząc około 60 lat, a jego ślub 
i wianowanie – 80). Biorąc to wszystko pod uwagę skłaniamy się ku tezie, że istniało dwóch Mikoła-
jów Pogórskich, na co wskazywać może także inna forma zapisu imienia – Mikołajek i Mikołaj .

61 Zemský archiv v Opavě (dalej: ZAO), pobočka Olomouc, Archiv města Olomouci. Listiny, inv č. 332 
[edycja: LT 317, pod datą 1490]. Dokument ten został pokrótce omówiony w monografii Brennej, 
zob. W. Grajewski, Dzieje Brennej…, s. 55–70. Na temat owego źródła i kontrowersji związanych z jego 
datacją autor niniejszego tekstu przygotowuje odrębny artykuł. 

62 W ten sposób tłumaczymy fakt, że Wawrzyniec w źródłach pojawił się już 1452 r., a Mikołaj (wg na-
szych przypuszczeń) dopiero w 1477 r. Być może był on również pierworodnym, zakładając, że imię 
Wawrzyniec u rodzin Saschke i Pogórskich było imieniem nadawanym przyszłym dziedzicom, analo-
gicznie jak w przypadku innych rodów szlacheckich owego czasu. 

63 J. Pilnáček, Rody..., t. 4, s. 1150–1151.
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Początek lat 60. XV w. można umownie uznać za czas założenia przez Mikołaja, 
nazywanego przez nas „młodszym”, rodziny i objęcia przez niego władztwa w posia-
dłościach Pogórskich. Tak się bowiem składa, że zawarcie sakramentu małżeństwa 
zbiegało się zazwyczaj z datą przejęcia, a właściwie wykupienia (gdyż taka była ów-
czesna praktyka) majątku przez szlacheckich synów z rąk ojców. W przypadku Miko-
łaja młodszego oznacza to nabycie ojcowizny z rąk „Mikołajka”, tj. Mikołaja starszego. 

Nie dysponujemy niestety precyzyjnymi informacjami na temat tego, co skła-
dało się na majątek, który przejął z rąk ojca Mikołaj młodszy. Być może w jego 
skład wchodziły już Pogórze i Brenna. Można tak zakładać, jako że ze źródeł wie-
my, że 30 lat później, w 1490 r., gdy ich „połowizny” przekazywane zostały na 
własność żony Wawrzyńca Pogórskiego, wioski te należały już do jego rodu. Jest 
niemal pewne, że Wawrzyniec był dziedzicem majątku swego ojca (Mikołaja star-
szego) i sam z jego rąk otrzymał go nieco wcześniej. Stąd zaś tylko jedynie krok 
do przypuszczenia, że Mikołaj młodszy władać nimi mógł już od lat 60. XV w., gdy 
on sam zakładał rodzinę64. Nie da się stwierdzić definitywnie, jaka była rola Mi-
kołajów Pogórskich – ojca i syna, w założeniu Brennej. Biorąc jednak pod uwagę, 
że pod koniec XV w. liczyła ona zaledwie kilku osadników, można przyjąć, że wio-
ska ta powstała około połowy wieku i to właśnie Pogórscy byli jej fundatorami. 

Warto zaznaczyć, że Pogórze, jak wiele innych wsi na Śląsku Cieszyńskim, podzie-
lone było na kilka mniejszych majątków. W przypadku włości Pogórskich przez dłuż-
szy czas były to dwie główne części, których nazwy zachowały się do dziś – Górne 
i Dolne Pogórze65. Pierwsze położone na północym zachodzie w sąsiedztwie górnych 
stawów i skoczowskiego lasu o starej nazwie – Dolny Bór, drugie – na południowym 
wschodzie w sąsiedztwie Górek Wielkich. Istnienie tych dwóch mikroośrodków 
warunkowane było zapewne kilkoma czynnikami, jak: wysoki stopień urbanizacji 
i zamożności (istnienie dwóch lub więcej folwarków czy dworków), ukształtowanie 
terenu, powodujące oddalenie od siebie dwóch głównych części wsi, czy specyficz-
ne ukształtowanie stosunków własnościowych (sprzedaży lub dziedziczenia części 
majątku). Jak wiemy ze źródeł zarówno pod koniec XV w., jak i wiek później obie czę-
ści wsi znajdowały się w posiadaniu właścicieli, wywodzących się często z różnych 
rodzin (np. Pielgrzymów i Gureckich).

Pierwsze informacje o podziale Pogórza na dwie części pochodzą z końca XV w. 
Jak wynika z wzmianki z roku 1492, jeszcze wówczas połowa Pogórza należała do 
Mikołaja Pogórskiego (nazywanego przez nas Mikołajem młodszym). Wedle doku-
mentu z 1490 r., już dwa lata wcześniej pół Pogórza i Brennej Wawrzyniec Pogórski 
ofiarował jako zabezpieczenie posagu swej żony Salomei. Włości te były w jej rękach 
do czasu wykupienia ich przez Wawrzyńca (lub członków jego rodziny). Możemy się 
jednak domyślać, że wkrótce zarówno ziemia Mikołaja, jak i Salomei przeszła w ręce 

64 Mikołaj młodszy mógł odziedziczyć lub wykupić również fragment ziemi należący do znanego ze źró-
deł Wawrzyńca, który według naszych przypuszczeń był jego bratem lub – w innej wersji – ojcem.

65 Po raz pierwszy wzmiankowane prawdopodobnie już w 1523 r. Zob. J. Stonawski, Das Gut Pogorsch..., 
s. 164.
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Wawrzyńca, gdyż począwszy od połowy lat 90. XV w. jedynie ten ostatni wzmianko-
wany jest jako właściciel tych dóbr. 

Co wiemy o rodzinie Mikołaja Pogórskiego i osobach z nim spowinowaconych? 
Żoną Mikołaja młodszego była nieznana z imienia szlachcianka z rodziny tytułującej 
się Mrakota herbu Kozioł. Z ich związku przyszło na świat przynajmniej dwoje po-
tomków – Małgorzata (Marusza) oraz Wawrzyniec, przyszły dziedzic Pogórza i Bren-
nej. Kierując się faktem, że Wawrzyniec zawarł ślub (czy też raczej uregulował stan 
prawny po zawarciu małżeństwa) blisko dekadę później niż siostra, wydedukować 
można, że był młodszym z rodzeństwa. 

Warto wspomnieć, że z dokumentów historycznych znamy jeszcze jedną osobę, 
mocno związaną z rodziną Pogórskich i częstokroć występującą w źródłach obok 
Mikołaja i Wawrzyńca. Jest nią Ernest z Lużnic (bliżej niezidentyfikowane Lužni-
ce) – szwagier, a więc brat żony, Mikołaja. Postać to ciekawa i tajemnicza. Według 
lakonicznej wzmianki z roku 1480 ów Ernest miałby być właścicielem Pogórza (obok 
Pogórskich?)66. Gdyby informacja ta potwierdziła się, byłaby sensacyjna, gdyż nie dys-
ponujemy drugim tego typu świadectwem. Wszystko jednak wskazuje na to, że nie 
jest ona zgodna z prawdą, a wspomniana notatka została nieświadomie przekręcona. 
Pomyłka mogła wyniknąć z błędnej interpretacji tekstu ze strony autora odpisu bądź 
historyka polegającego na tejże redakcji. Chociaż dziś nie możemy tego ostatecznie 
zweryfikować, gdyż informacja ta pochodziła ze zbioru dokumentów zaginionych 
w czasie II wojny światowej, to jednak za mylnym odczytem dokumentu z 1480 r. 
świadczy to, że zarówno wcześniej, jak i później włości te należały do rodziny Pogór-
skich. Zapisu nie potwierdza także analiza wiarygodnego, gdyż zachowanego w ory-
ginale, dokumentu stwierdzającego przekazanie połowy Pogórza i Brennej Salomei 
z Wrchlabi (Vrchlabí) z 1490 r., w którym – co ważne – ów Ernest nie jest określany 
jako „Ernest z Łużnic na Pogórzu”. Nie jest również wymieniany jako osoba mająca 
jakiekolwiek prawa do tejże wioski67. Biorąc to pod uwagę możemy przyjąć, że treść 
nieznanego nam dziś dokumentu z 1480 r. była inna niż odnotowali historycy i do-
tyczyła raczej Mikołaja Pogórskiego, naówczas właściciela Pogórza, a nie jego szwa-
gra Ernesta z Lużnic, występującego – jak przypuszczamy – w tekście pisma jedynie 
w charakterze świadka68. 

66 W połowie XIX w. w archiwum we Wrocławiu ceniony historyk Gottlieb Biermann doszukał się infor-
macji, że „w roku 1480 prawo zwierzchnie nad Pogórzem sprawował Ernest z Lüsznic”. Informacja 
ta pochodziła ze zbioru odpisów cieszyńskich dokumentów książęcych wykonanych przez niejakie-
go Lorenza. Niestety dokumenty te bezpowrotnie przepadły wraz z wieloma innymi wrocławskimi 
archiwaliami w czasie II wojny światowej i dziś znamy je jedynie z relacji Biermanna, Geschichte…,  
s. 104. Zob. też W. Gojniczek, Urzędy książęce…, s. 23.

67 L. Hosák, Historický místopis…, s. 906.
68 Raczej nieprawdopodobna jest hipoteza odwrotna, zakładająca że na okres około kilkunastu lat 

Pogórze przeszło w ręce Ernesta drogą wewnątrzrodzinnych układów, związanych z ówczesnymi 
zwyczajami i stosunkami prawnymi dotyczącymi zawarcia sakramentu małżeństwa i wianowania. 
Chodzi zaś o to, że w owym czasie zawarcie związku małżeńskiego wiązało się z konkretnymi zobo-
wiązaniami ze strony państwa młodych i ich rodzin. Schemat tego procesu znamy m.in. z dokumentu-
-kontraktu z 1490 r., dotyczącego kolejnego już pokolenia rodu Pogórskich – Wawrzyńca i Salomei. 
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Należy w tym miejscu sprostować także drugie błędne twierdzenie pojawiające się 
wokół osoby Ernesta z Lużnic, o którym Ludwig Igálffy von Igály twierdził, że był on 
nie szwagrem, lecz synem Mikołaja. Teza ta oparta na błędnym odczycie dokumentu 
z 1490 r., uprawdopodobniona przez informację Birmanna o władaniu przez Ernesta 
Pogórzem, okazała się zupełnie chybiona. Jak wynika z innych źródeł, odnalezionych 
i zestawionych już przez Pilnáčka69, Ernest był panem na Lisovie (1482) i Olbrach-
cicach (Albrechtice, 1494–1502). Co najważniejsze zaś, w żadnym spośród znanych 
dokumentów wymieniających jego osobę, nie pisze się o nim jako o Pogórskim, 
przeciwnie – tytułuje się go wyraźnie „Ernst Mrakotha von Luznitz uff Olhersdorff”  
(w roku 1498, gdy składał hołd królowi Czech Władysławowi II Jagiellończykowi)70.

Jak toczyły się losy kolejnego pokolenia Pogórskich, a więc dzieci Mikołaja? Jego 
córka Małgorzata Pogórska około roku 1483 wyszła za mąż za Jaśka, tj. Jana Hundta 
z Błędowic (Bludovice). Otrzymała wówczas jako wiano tę wioskę71. Z małżeństwa 
Małgorzaty i Jana pochodzili Jan oraz Anna z Błędowic72. Anna w 1500 r., w wieku 
około 16 lat, wyszła za mąż za przedstawiciela opawskiego rodu Piwko – Bernarda 
Piwko z Hradčan i Klimszteina (Gródczany i Jabłonka koło Głubczyc)73. W sprawie 
Anny i jej wiana interweniował jej stryj Wawrzyniec, wystawiając przy okazji doku-
ment z piękną pieczęcią rodu Pogórskich74.

Jak wiemy spadkobiercą Mikołaja Pogórskiego był jego syn Wawrzyniec Pogór-
ski, ożeniony nie później niż w 1490 r. z Salomeą z Wrchlabi, wioski znajdującej się 
w Karkonoszach u źródeł Łaby75. Wspomniana para to pierwsi udokumentowani 
właściciele Brennej. Chociaż to do Salomei należały początkowo znaczne części ziemi 

Z jednej strony panna młoda zaopatrzona musiała być w posag w gotówce (odpowiadający wyso-
kością tej części majątku rodziny, która byłaby przypisana córce w przypadku śmierci rodziców), 
który przekazywany był jej mężowi. Z drugiej zaś – pan młody był zobowiązany do przekazania 
żonie wiana. Owe wiano było najczęściej zabezpieczone w majątku ziemskim, który żona – na mocy 
kontraktu – posiadała tak długo, jak mąż lub jego rodzina nie wypłaciła jej zaległej sumy. Z ziemi tej 
mogła ona czerpać dochody i swobodnie nią dysponować. W oparciu o te założenia można by sfor-
mułować tezę mówiącą, że w tym wypadku żona Mikołaja Pogórskiego, nie otrzymawszy zaległej 
sumy mogła sprzedać, czy wydzierżawić Pogórze swemu bratu Ernestowi, po czym – jeszcze przed 
rokiem 1490 – zostało ono z powrotem wykupione przez Mikołaja, już w 1492 r. wymienianego jako 
właściciela połowy Pogórza.

69 Już Pilnáček sporządził poprawny biogram Ernesta, który powinien znać Igálffy, gdyż w tym samym 
tomie jego pracy znajdowało się hasło poświęcone Pogórskim. Zob. J. Pilnáček, Rody..., t. 1, s. 87–88.

70 Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter, cz. 1, hrsg.  
von Colmar Grünhagen, Hermann Markgraf, Leipzig 1881, s. 48.

71 Imię Marusza, interpretowane najczęściej jako Małgorzata, tłumaczone bywa też często jako Maria, co 
bywa uznawane za błąd (uwaga Wacława Gojniczka). Na tej zasadzie Maria Pogórska pojawia się u Igálf-
fy’ego, czy Sękowskiego. Zob. ZAO, Slezský stavovský archiv (dalej: SSA), inv. č. 607, sign. A XXVI 32.

72 J. Pilnáček, Rody..., t. 1, s. 46.
73 Tamże, s. 45.
74 Poświadczają to dwa dokumenty – z 1502 r. oraz wcześniejszy z roku 1500 (wzmiankowany przez 

Pilnáčka, czerpiącego informacje z dokumentacji księstwa karniowskiego). Zob. tamże, s. 77; ZAO, 
SSA, inv. č. 453, sign. A XIX 10.

75 Nie znamy nazwiska żony Wawrzyńca. Wiemy, że pochodziła z rodziny piszącej się z Wrchlabi (Vr-
chlabí), zapewne Kurowskich lub Malhotskich, których przedstawiciele osiedlali się na Morawach. 
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w Pogórzu i Brennej, jako że ona była formalnie właścicielką połowizn owych wio-
sek, to jednak nie ona a jej mąż został osobą, która przeszła do historii jako długolet-
ni właściciel tychże majątków. Wawrzyniec przez trzy, a może nawet cztery dekady, 
władał Pogórzem i – co prawdopodobne, choć nie udokumentowane – Brenną.

Fakt, że Wawrzyniec był panem na Pogórzu przez bardzo długi czas potwierdza 
wiele źródeł archiwalnych na przestrzeni czterdziestu lat (1496–1536). W większo-
ści są to dokumenty, w których szlachcic ten występuje w charakterze świadka roz-
maitych przywilejów i ich potwierdzeń wystawianych przez księcia cieszyńskiego 
Kazimierza (a po śmierci księcia przez regenta Jana z Pernsteinu)76. Ponieważ jednak 
w najbardziej nas interesujących kwestiach majątkowych pisma te są zazwyczaj la-
pidarne, dlatego też ważne jest, że zachowało się jeszcze kilka innych źródeł rzucają-
cych światło na życie Wawrzyńca. Świadectwami tymi są wydane przez niego osobi-
ście, zachowane w oryginale pergaminowe dokumenty z lat 1502 (cenny ze względu 
na uwierzytelniający go odcisk pieczęci z herbem rodu Pogórskich)77 i 1536 (oryginał 
bez pieczęci)78 oraz odpis z roku 151379, jak też wspominające jego osobę późniejsze 
pisma, pochodzące z lat 153480, 155981 i 157282.

Według informacji J. Stibora, Salomea należała do pierwszej generacji rodu przybyłej z krainy leżącej 
u źródeł Łaby na Śląsk i Morawy. Por. J. Pilnáček, Staromoravští rodové, vyd. 3, Brno 1996, s. 275.

76 Mowa o siedmiu dokumentach zamieszczonych w zbiorze Listinář Těšínská, które podajemy wraz 
z miejscem i rokiem wydania (oraz numerem porządkowym przypisanym przez wydawcę źródła), 
dzięki czemu można zorientować się jak bardzo na przestrzeni znacznego okresu czasu zaangażowa-
ny w sprawy księstwa cieszyńskiego był Wawrzyniec. Pierwszy z dokumentów pochodzi z roku 1496 
(Jabłonków, LT 344), kolejne z lat: 1505 (Cieszyn, LT 373), 1515 (Cieszyn, LT 402), 1520 (Cieszyn, LT 
422), 1521 (Bielsko, LT 428), 1528 (Frysztat, LT 454), 1530 (Cieszyn, LT 464). 

77 Dokument z 18 IX 1502 r. Por. przyp. 74.; ZAO, SSA, inv. č. 453, sign. A XIX 10.
78 Dokument ten głosi, że „Wawrzynecz Pohorsky” potwierdza darowanie (sprzedaż) stawu „Jakubi Len-

kossowi”. Pomimo, że jest on przechowywany w oryginale w Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczo-
wie, dotychczas nie był szerzej znany. Jego transkrypcji brak w edycji Dyplomatariusza skoczowskiego… 
z 1998 r., w której zamieszczono jednak jego zdjęcie (s. 70). Fotografia tego dokumentu wraz z krótkim 
opisem znalazło się dopiero w wydawnictwie z 2013 r. Zob. Anna Fedrizzi-Szostok, Konserwacja i di-
gitalizacja najcenniejszych, średniowiecznych, pergaminowych dokumentów miasta Skoczowa, Skoczów 
[2013], s. [18]. Co ciekawe, dokument z 1536 r., jest prawdopodobnie tożsamy z listem, na który powo-
ływał się książęcy pisarz w roku 1559 (por. przyp. 81 i 105). Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczo-
wie (Oddział Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, dalej: MCS), sygn. D/MSK/9, zob. też on-line 
http://www.um.skoczow.pl/userfiles/06_%20Dokument%201536%20r_(1).pdf [dostęp: 2 XII 2016].

79 Dokument ukazał się zarówno w edycji Němeca, jak i Panica. Oryginał tzw. Księgi Gorgosza, w któ-
rej się znajduje przechowywany jest w Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie. Zob. MCS, 
sygn. D/MSK/10; LT 388; Dyplomatariusz skoczowski…, s. 28–29.

80 W piśmie tym, datowanym na 31 VIII 1534 r., jego córka oświadcza, że została „w pełni wypłaco-
na z działu Matki i Ojca”, w związku z czym ten ostatni nie ma wobec niej żadnych zobowiązań, 
co potwierdza, w imieniu regenta Jana z Pernsteinu kanclerz Jan Czelo z Czechowic. Zob. ZAO, SSA, 
inv. č. 609, sign. A XXVI 33.

81 Z dokumentu z 1559 r. wynika, że od Wawrzyńca bliżej nieokreślony staw nabył niejaki „Jakub 
Lačkossowy/Loaczkowski” (postać tożsama prawdopodobnie z Jakubem wymienionym w piśmie 
wystawionym przeszło 20 lat wcześniej, por. przyp. 78). Choć dokument ten nie wspomina o Waw-
rzyńcu jako o „nieboszczku”, uważamy, że wówczas od dłuższego czasu szlachcic ten już nie żył. Zob. 
Dyplomatariusz skoczowski…, s. 40; R. Jež, Listiny…, s. 95–96.

82 Por. przyp. 87. 
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Spośród wymienionych wyżej źródeł szczególnie cennym świadectwem jest no-
tatka z 1513 r., zachowana w zbiorze dokumentów miejskich Skoczowa tzw. Księdze 
Gorgosza83. Wynika z niej, że dochody ze wsi Brenna wskazane zostały przez Pogór-
skiego jako zabezpieczenie pożyczki podjętej przez niego u skoczowskich mieszczan. 
Dzięki temu, że Wawrzyniec występował w piśmie tym z pozycji osoby mogącej roz-
porządzać tymże majątkiem wiemy, że był on (wówczas, a pewnie i wcześniej) jego 
osobistą własnością. Stąd też uprawnione jest stwierdzenie, że przynajmniej od po-
czątku XVI w. można w Wawrzyńcu upatrywać również pana na Brennej. Innym waż-
nym źródłem z tego okresu jest dyplom z 1515 r., w którym Wawrzyniec występuje 
jako świadek w towarzystwie najprzedniejszych szlachciców księstwa z rodzin Czelo, 
Sedlnicki i Kloch, co daje podstawy by sądzić, że był on postacią (stosunkowo) ważną 
w księstwie cieszyńskim84.

Warto zwrócić uwagę, że trzy spośród wspomnianych dokumentów przynoszą 
nam informacje o dorosłych dzieciach Wawrzyńca – synu Stanisławie (1523)85 oraz 
córkach – Ludomile (1534)86 i Annie (1572)87. Najpóźniejszym ze świadectw wyda-
nych za życia Wawrzyńca jest pismo z  1536 r., kiedy to właściciel Pogórza liczył sobie 
około 70 lat. Najpewniej niedługo później zmarł88. 

Być może odnajdą się w przyszłości jeszcze inne dokumenty rzucające światło na 
życie i działalność Wawrzyńca z Pogórza oraz jego ojca Mikołaja. Przekonuje o tym 
chociażby niepozorna publikacja, wydana w latach 80. XX w., przez niemieckie środo-
wisko emigracyjne skoczowian, która przynosi wiele nieznanych informacji o rodzie 
Pogórskich89. Znalazł się w niej bowiem artykuł o Pogórzu i jego właścicielach, w któ-
rym (dzięki odnalezieniu w archiwum w Pradze unikatowego źródła, zawierającego 

83 Dyplomatariusz skoczowski…, s. X, 28–29.
84 Jak zwrócił mi uwagę Wacław Gojniczek, w roku 1515 Wawrzyniec był wraz z przedstawicielami ro-

dów Czelo, Sedlnicki, Kloch opiekunem Anny z Lhotskich z Lhoty, żony Mikołaja Brodeckiego z Góry, 
marszałka księstwa cieszyńskiego, zaś po ich śmierci, w 1528 r. świadkiem dokumentu braci Se-
bastiana i Piotra Karwińskich z Karwiny, którzy zrzekli się prawa do spadku po Brodeckich. Zob.  
LT 402, 454.

85 Opatrzony pieczęcią rodu Pogórskich dokument, wydany najprawdopodobniej 11 XI 1523 r., znamy 
jedynie z wzmianki u Pilnáčka. Niegdyś znajdował się w Opawie w zbiorach Matice slezská (opatrzo-
ny sygnaturą B V 20, katalog VIII 109), jednak zaginął prawdopodobnie w czasie II wojny światowej. 
Por. przyp. 100.

86 Por. przyp. 80.
87 Chodzi o Annę, która była żoną Wacława Grodzieckiego z Grodźca (zm. przed 1572 r.), imiennika słyn-

nego kartografa pochodzącego z Grodzieckich z Brodów na Grodźcu (członka innej rodziny szlachec-
kiej o tym samym nazwisku). Ze związku tego przyszedł na świat syn Mikołaj. Informacje te podaje 
Pilnáček, opisując hasło „Grodzieccy”, opierając się na dokumencie wystawionym w 1572 r., przez 
księcia cieszyńskiego, w którym potwierdzał on szlachectwo Mikołaja z Grodźca. Badacz ten inaczej 
(mylnie?) przedstawia jednak te same fakty w innym miejscu swojej pracy, a mianowicie w haśle do-
tyczącym rodu Pogórskich. Zob. J. Pilnáček, Rody…, t. 1, s. 77, 174. 

88 Skoro Wawrzyniec urodził się przed rokiem 1474 (jak można wnioskować z tego, że zawierając sa-
krament małżeństwa około 1490 r. był człowiekiem pełnoletnim), w 1536 r. liczył sobie minimalnie 
sześćdziesiąt kilka lat, a w rzeczywistości pewnie znacznie więcej.

89 J. Stonawski, Das Gut Pogorsch..., s. 164.
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fragmenty XVI-wiecznego dokumentu) na marginesie głównych rozważań odnoto-
wano szereg wiadomości o najstarszym z nich – Wawrzyńcu Pogórskim. 

Autor artykułu, Johann Stonawski, powołując się na odpis dokumentu z 1523 r.90, 
zanotował kilka ważnych informacji o ówczesnym posesjonacie dóbr pogórskich, 
jak chociażby fakt, że już w pierwszej połowie XVI w. tytułowany był on „panem na 
Górnym i Dolnym Pogórzu”. Z przywołanego przez niego dokumentu wypływa wnio-
sek, że Wawrzyniec Pogórski był osobą, która zapewniła rozwój gospodarki stawo-
wej w swoich dobrach, a jego decyzje miały na pięć stuleci wpłynąć na losy Pogórza 
i Górek Wielkich. 

Jak wynika z owego źródła, pomyślność rodu Pogórskich zależała m.in. od utrzy-
mywania dobrych stosunków ze swymi sąsiadami, rodziną Gureckich, gwarantują-
cych obu stronom korzystny układ gospodarczy. Zyskując przychylność właścicieli 
sąsiedniej wioski, Wawrzyniec otrzymał na początku XVI w. prawo do nawadniania 
stawów pogórskich wodą z rzeki Brennicy. Dzięki zgodzie Mikołaja Gureckiego, pana 
na Górkach Wielkich, na budowę w głębi jego posiadłości (przeszło 500 m od granicy 
włości Pogórskich) śluzy na Brennicy, jej wody zasilały kanał odchodzący od rzeki. 
Był on skierowany w głąb Pogórza i zaopatrywał znaczną część (o ile nie większość) 
stawów w tejże wiosce91. Ów przywilej, który był albo potwierdzeniem wcześniej-
szych ustaleń, albo nowym nadaniem z roku 1523, najprawdopodobniej zaważył na 
losach nawet kilkunastu stawów w Górnym Pogórzu, które znamy z czasów współ-
czesnych, a które bądź to zostały wtedy założone, bądź zyskały nowe źródło uzupeł-
nienia zasobów wodnych, co miało skutki na wielu płaszczyznach, także w czasach 
dużo późniejszych92. 

Rezultatem zawartej przez Wawrzyńca Pogórskiego umowy z Gureckimi była tak-
że cesja, jakiej dokonał on na rzecz swojej chrześnicy, córki Mikołaja Gureckiego, od-
dając jej tzw. Dzielauer Hof – jeden z kilku folwarków pogórskich, wraz z pobliskim 
lasem dębowym. Ów folwark czy też dwór stanowił część włości Pogórskich wysunię-
tą najdalej na południowy wschód, sięgając granicy z Górkami Wielkimi i Grodźcem93. 

90 Stonawski pisze o przechowywanym w archiwum w Pradze odpisie dokumentu, nie podając na jego 
temat dokładniejszych danych (jak np. nazwy jednostki archiwalnej, czy sygnatury). Zob. Tamże.

91 Powstała w ten sposób na pocz. XVI w. młynówka rozpoczynała swój bieg tuż poniżej przecięcia Bren-
nicy przez drogę łączącą dwór w Dolnych Górkach Wielkich (Nieder Gross Gurek) z folwarkiem na 
Woleństwie (dziś most na ul. Nowy Świat). Tak można wnioskować na podstawie istniejącego do dziś 
systemu wodnego i dawnych map powstałych w drugiej połowie XVIII w., to jest dwóch wersji pierw-
szego wojennego mapowania Śląska. Zob. http://oldmaps.geolab.cz oraz http://mapire.eu/en/map/
firstsurvey/ [dostęp: 2 XII 2016].

92 Co ciekawe, decyzja o budowie owej młynówki, miała mieć olbrzymie znaczenie – i to nie tylko ekono-
miczne – w przyszłości, gdyż pod koniec XIX w. utrudniła ona regulację rzeki. Gdy w 1890 r. chciano 
przystąpić do budowy wałów Brennicy, na przeszkodzie stanęły „odwieczne” prawa właścicieli Pogó-
rza, którzy odwołali się od krzywdzącej dla nich decyzji, powołując się na umowę sprzed trzech i pół 
wieku. To właśnie ów precedens spowodował, że odszukano i odnotowano powyższe cenne informa-
cje historyczne. Zob. J. Stonawski, Das Gut Pogorsch..., s. 164.

93 Ów las dębowy i folwark (opisywany przez Stonawskiego jako dwór, a późniejszy dom rodziny „Rutz-
kich”), stanowił około 1/20 terenu Pogórza. Śladem po tychże miejscach są istniejące do dziś nazwy 
własne okolicznych terenów leśnych (Dębina) i ulic (Dzielowy i Dębowa). „Dzielowy” odkąd zostały 
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Tereny te miały odtąd należeć do Gureckich, którzy tytułowali się nawet oficjalnie 
jako panowie „na Welkich Gurkach a Dzilowach” (1687)94. Ponieważ decyzją Waw-
rzyńca grunt ten przeszedł na własność góreckich sąsiadów, trwale zmienił się prze-
bieg granic pomiędzy obiema wioskami95. 

Możemy jedynie domyślać się, że cesja ta była powiązana z opisaną wcześniej 
zgodą Gureckich na poprowadzenie przez ich ziemię młynówki zasilającej wodą 
pogórskie stawy, będąc rodzajem wynagrodzenia, czy rekompensaty ze strony 
Wawrzyńca. Za decyzją o oddaniu terenu Dzielowego sąsiadom, oprócz wzajemnej 
życzliwości, stała zapewne także chłodna kalkulacja, w świetle której potencjalne 
zyski z rozwoju gospodarki stawowej w dobrach pogórskich znacznie przewyższały 
dochody z niewielkiego obszaru, znajdującego się na rubieżach ich majątku. Można 
przypuszczać, że zarówno kredyt podjęty przez Wawrzyńca u skoczowskich miesz-
czan w 1513 r., jak i o dziesięć lat późniejsze ustalenia z Góreckimi, były częścią 
szerszego planu mającego na celu rozwój ekonomiczny dóbr pogórskich. Jeśli taki 
plan podjęto, to nie udało się go w pełni zrealizować, bądź jego koszty przerosły 
możliwości finansowe rodziny, gdyż pomimo czerpania zysków z eksploatacji, dzier-
żawy (i sprzedaży) stawów w Pogórzu, w kolejnych pokoleniach Pogórscy zaczęli 
finansowo podupadać, czego świadectwem może być wyprzedawanie rodzinnego 
majątku – kolejnych stawów, a w końcu także Brennej, do czego ostatecznie doszło 
około roku 155896. 

Ostatnie lata na Brennej i Pogórzu

Po Wawrzyńcu, zmarłym zapewne w drugiej połowie lat 30. XVI w., Pogórze i Bren-
ną, stanowiące rodzinny majątek Pogórskich, przejął któryś z jego spadkobierców. 
Kto dokładnie? Z pewnością był to jeden z męskich członków najbliższej rodziny – 
syn lub wnuk, ewentualnie inny krewny. Jedynym znanym ze źródeł męskim po-
tomkiem Wawrzyńca był wspomniany Stanisław. Czyżby to jemu przypadła ojcowi-
zna? Trudno ustalić ze stuprocentową pewnością, gdyż źródła milczą w tej sprawie. 
Jest to jednak bardzo prawdopodobne i to pomimo tego, że kolejne z dokumentów 

ofiarowane przez Wawrzyńca – pana na Brennej i Pogórzu – jego chrześnicy z rodziny Gureckich, 
przez blisko pięć stuleci przynależą do Górek. Teren ten stanowi obecnie najdalej na północ wysunię-
ty cypel w Górkach Wielkich. Z centrum Górek łączy go jedynie wąska droga biegnąca przez Witalusz 
(ul. Bielska), co decyduje o nienaturalnym kształcie granic tej miejscowości (co można zobaczyć m.in. 
na współczesnych mapach administracyjnych regionu). 

94 „Na Dzielowach” (w roku 1690). Zob. R. Mrózek, Nazwy miejscowe..., s. 64.
95 Skutki odstąpienia Dzielowego (Dzielów), okazały się niezwykle trwałe pomimo różnego typu póź-

niejszych transakcji dokonywanych na obu wioskach. Ze źródeł historycznych wiemy, że w roku 
1613 ów Dzielec sprzedany został przez Wilhelma Kelcza Jerzemu Gureckiemu, a później wielokrot-
nie zmieniał jeszcze właścicieli, wraz z samymi Górkami (m.in. w latach 1622, 1721 i 1734). Ziemia 
ta pozostała częścią Górek Wielkich po dziś dzień. Por. przyp. 93; L. Hosák, Historický místopis…, 
s. 884, 923.

96 Por. przyp. 104.
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dotyczących Pogórza pojawią się dopiero po sześciu latach i jako właściciela tejże 
wioski wymieniają inną postać, a mianowicie Stefana Pogórskiego. Dlaczego? Kim 
był ów Stefan?

Stefan Pogórski, wzmiankowany w kilku dokumentach z lat 1542–1559 oraz  
156197, był kolejnym spośród znanych dziedziców Pogórza i Brennej. Co wiemy o nim 
i jego rodzinie? Zapewne był przedstawicielem najmłodszej dorosłej generacji rodu, 
będąc przypuszczalnie wnukiem Wawrzyńca, a synem Stanisława98. Nie jest to jednak 
pewne, gdyż o postaci samego Stanisława nie wiemy prawie nic99, co jest skutkiem 
m.in. tego, że w czasie II wojny światowej przepadł bezpowrotnie jedyny ślad jego 
istnienia – dokument z roku 1523 wymieniający jego imię100. 

O Stefanie wiemy, że poślubił on Dorotę Porębską z Poręby Wielkiej k. Oświę-
cimia i że małżeństwo to wydało na świat kilkoro dzieci, synów i córek, m.in. Waw-
rzyńca, Wacława, Katarzynę i Stefana młodszego101. Mniej informacji posiadamy  

97 W 1542 r. był świadkiem na dokumencie Jana z Pernsteinu. W zbiorach muzeum w Skoczowie zacho-
wał się ponadto w oryginale jeden wystawiony przez niego dokument (1545) i trzy wspominające go 
odpisy z lat 1554, 1559 i 1561 (ten ostatni wymienia go jako zmarłego). Zob. MCS, sygn. D/MSK/10–
12; tamże, sygn. D/MSK/25; Najstarszy kopiarz wsi Ochaby. Vidimusÿ Privilegj Na Statek Welke Ocha-
by zniegiczÿ, wydał Karol Kajzer, Cieszyn 1997, s. 18; Dyplomatariusz skoczowski…, s. 29–31, 35–38, 
40–41; A. Fedrizzi-Szostok, Konserwacja i digitalizacja…, s. [18].

98 Tak przynajmniej można wnioskować z faktu, że jeszcze w 1523 r., gdy wzmiankowany jest Stani-
sław, źródła milczą o innych synach Wawrzyńca, potencjalnych sukcesorach rodowego majątku. Jako,  
że ślub Wawrzyńca i Salomei, miał miejsce około roku 1490, to założyć można, że potomstwo tejże 
pary przychodziło na świat w ciągu kolejnych 10–15 lat po tej dacie, nie zaś np. 25. Stosunkowo mało 
prawdopodobne jest, iżby po roku 1523 ujawnił się inny potomek z związku Wawrzyńca z Salomeą 
(lub kolejną żoną) – przyszły dziedzic (chyba że Stefan przyszedł na świat około roku 1510 i w chwili 
wydawania wspomnianego dokumentu był jeszcze dziecięciem). Skłaniamy się raczej ku tezie, że Sta-
nisław około 1523 r. (lub wcześniej) ożenił się i spłodził syna, który przejął po nim w latach 40. 
władztwo. Przemawia za tym także to, że Stefan umierając około roku 1560, zostawił po sobie kilkoro 
małoletnich sierot, które w dorosłość wchodziły dopiero w latach 60. i 70. XVI stulecia, a które rodzić 
się musiały na przestrzeni kilku-kilkunastu lat przed 1560 r. (kiedy przypuszczalnie zmarł ich ojciec). 
Wypływa z tego wniosek, że ślub Stefana i jego żony odbył się około roku 1545, kiedy przejął on też 
władztwo na Pogórzu. Raczej wyklucza to, by Stefan był synem Wawrzyńca (czy wręcz postacią toż-
samą ze Stanisławem), gdyż w chwili zawarcia związku i objęcia majątku po sędziwym (około 70-let-
nim) ojcu miałby blisko 40 lat, zaś w chwili urodzin ostatnich dzieci niemal 50. 

99 W związku z czym nie jesteśmy nawet w stanie zweryfikować, czy postacie Stanisława i Stefana nie 
były przypadkiem tożsame, a różne imiona nie wynikają z błędnych prób ich odczytu.

100 Podejmowane próby jego odnalezienia w Archiwum w Opawie spełzły na niczym. Przepadł on naj-
pewniej w 1945 r., w czasie działań wojennych, które zniszczyły część opawskich archiwaliów wraz 
fragmentem kolekcji Matice slezská. Por. przyp. 85.

101 Z imienia znamy łącznie czterech potomków Stefana starszego (w tym Katarzynę, przed 1571 r. za-
mężną z Melchiorem Jaworskim z Jaworza. Zob. R. Jež, Listiny…, s 251, 268–270), tajemnicą pozostaje 
natomiast tożsamość dwóch innych córek (a najpewniej także jednego lub dwóch synów). W doku-
mencie z 1575 r., występując przed sądem Wacław wspomina nie tylko o Stefanie – „bracie najmłod-
szym” – ale też o „innych braciach i siostrach”. Do tego grona zaliczał się również Wawrzyniec, którego 
wymienia ok. 1567 r. m.in. relacja źródłowa Paula Pfotenhauera (a także dokumenty opublikowane 
przez Radima Ježa). Był on prawdopodobnie najstarszym z synów Stefana (co sugeruje już jego imię). 
Nie zaangażował się w spory rodzeństwa dotyczące spadku po ojcu, gdyż na kilka lat przed zaślubina-
mi matki – Doroty – z Kasparem Pielgrzymem, usamodzielnił się otrzymując własną cześć ojcowizny, 
którą następnie, w sierpniu 1567 r. (zob. tamże, s. 225–226), sprzedał ojczymowi. Jego dalsze losy nie 
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o rodzeństwie Stefana. Z niezbyt czytelnych źródeł wyczytać można jedynie imiona 
jego siostry Zofii i potencjalnego brata Wawrzyńca102. Stefan Pogórski żył stosunko-
wo krótko. Zmarł około roku 1560103, gdy wspomniane wcześniej dzieci były mało-
letnie. Ich matka, wdowa po Pogórskim, po kilku latach (przed 1568 r.) ponownie 
wyszła za mąż.

Stefan Pogórski okazał się być ostatnim z rodu właścicielem Brennej. Wiemy o tym 
z dokumentu książęcego z roku 1561. Wynika z niego, że około roku 1558, sprze-
dał ją księciu cieszyńskiemu Wacławowi III Adamowi, niedługo zaś później zmarł104. 
Brenna nie była jedyną częścią rodzinnego majątku, jakiej wyzbył się Stefan. Już 
kilkanaście lat wcześniej trzy stawy w Pogórzu oddał w wieczystą dzierżawę sko-
czowskiemu kowalowi, niejakiemu Grzegorzowi Doktorowi (1545), a inne sprzedał 
Wacławowi, pełniącemu w Skoczowie funkcję pisarza (1554)105. Trudno dziś wyro-
kować, czy fakty te wynikały z konieczności warunkowanej trudnym położeniem 
rodziny Pogórskich (będącej skutkiem np. nieudolnej polityki ekonomicznej Stefana 
i jego poprzedników), czy też przeciwnie, były częścią szerszego planu gospodarcze-
go (wynikającego z dobrej koniunktury na tego typu transakcje). W każdym razie 
krótkofalowo prowadziły do kurczenia się rodowego dominium, którym dodatkowo 
wstrząsnęła nagła śmierć głowy rodu. 

są znane. Prawdopodobnie zmarł młodo lub opuścił księstwo cieszyńskie, skoro milczą o nim źró-
dła, jak chociażby wykaz szlachty cieszyńskiej z roku 1582 (por. przyp. 103, 119). Zob. APC, Komora 
Cieszyńska (dalej: KC), sygn. 257, Księga Pozwów, k. 131–133; Paul Pfotenhauer, Die Ritterschaft von 
Teschen im 16. Jahrhundert, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens”, 1884, 
s. 282–285; L. Hosák, Historický místopis…, s. 923.

102 Zofię w roku 1555 nazywano „Markową” (wyszła za mąż za Marka?, zob. R. Jež, Listiny…, s. 250).  
Na fakt, że Stefan dzielił Pogórze ze swoim bratem Wawrzyńcem (jak sugeruje Radim Jež), wskazy-
wać mogą dwa nie do końca czytelne regesty dokumentów. Pierwszy pochodzi z roku 1559, kiedy to 
o potwierdzenie zakupu od Wawrzyńca Pogórskiego dwóch kawałków ziemi na Bajerkach wystarał 
się Kaspar Kapl z Labochu; drugi – z 1570 r., wystawiany Mateuszowi Szyjakowi na zakup dwóch 
stawów, leżących na gruntach pogórskich z rąk Stefana Pogórskiego (o którym wspomniano, że był 
synem Wawrzyńca, do którego one niegdyś należały). Ponieważ owego Wawrzyńca nie umieszczono 
w wykazie szlachty składającej hołd władcom w roku 1567, można uznać, że wówczas on nie żył (po-
dobnie jak jego syn w latach 1483 i 1490). Inną interpretacją tych wzmianek z lat 1559 i 1570 może 
być odniesienie wspomnianych danych do osób: Wawrzyńca – męża Salomei i jego syna Stanisława 
vel Stefana. Por przyp. 89, 101 i 108. Zob. R. Jež, Listiny…, s. 91, 263.

103 Jež jako przypuszczalną datę śmierci Stefana Pogórskiego wskazuje rok 1560. W istocie wiemy jedy-
nie, że zmarł on między czerwcem roku 1559, kiedy pisarz książęcy w imieniu władcy pisał o nim per 
„nasz miły Stefan Pogórski” (pismo z 23 VI 1559 r.), a lutym 1561 r., kiedy wspominano o nim jako 
o „nieboszczku” (pismo z 7 II 1561 r.). Zob. Dyplomatariusz skoczowski…, s. 40–41; R. Jež, Listiny...,  
s. 95–96; tenże, Pergamenové listiny…, s. 179–181. 

104 W ten sposób dzieje Brennej, podarowanej niebawem innej rodzinie szlacheckiej – Wodów, w osobie 
Wacława Wody z Kojkowic (który notabene był również do 1573 r. właścicielem Mnicha), toczyły się 
odtąd odrębnym torem. Dokument z roku 1561 w całości przytacza Radim Jež. Zob. tamże, s. 179–
181. Zob. też L. Hosák, Historický místopis…, s. 883, 923; J. Pilnáček, Rody…, t. 1, s. 78.

105 Politykę wyprzedaży rodzinnego majątku prowadzili także inni przedstawiciele rodu – synowie Stefa-
na (Wawrzyniec i Wacław), jego brat Wawrzyniec i siostrzeniec – Stefan. Zob. LT 504, Dyplomatariusz 
skoczowski…, s. 35–38, 40–41, R. Jež, Listiny…, s. 95–96, Por. przyp. 101–102, 111.
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Po śmierci Stefana Pogórzem zarządzali wdowa Dorota wraz z drugim mężem, 
ojczymem dzieci Pogórskiego – Kasprem Pielgrzymem (Pelhrzim) z Trzenkowic106. 
Pod ich opieką przez kilkanaście kolejnych lat wychowywało się potomstwo zmar-
łego Stefana Pogórskiego oraz Doroty107. Około roku 1567, gdy reszta rodzeństwa 
była jeszcze dziećmi, najstarsi Pogórscy – Wacław i Wawrzyniec – byli już dojrzałymi 
młodzieńcami108. W owym czasie, gdy na przełomie lat 60. i 70. dzieci Stefana osią-
gały pełnoletniość i pragnęły się usamodzielnić, na tle podziału rodzinnego majątku 
zaczęło dochodzić do konfliktów. Podczas gdy dobra pogórskie znajdowały się nadal 
w rękach Doroty i Kaspra, dorośli pasierbowie i pasierbice Pielgrzyma wciąż nie mo-
gli doczekać się wypłacenia zapisanego im w testamencie ojca spadku. Po pewnym 
czasie zniecierpliwiony Wacław, jeden z najstarszych z dzieci Stefana, w imieniu swo-
im oraz braci i sióstr, wytoczył z tego powodu matce proces, w którym domagał się 
sprawiedliwego podziału rodzinnego majątku. Toczącą się w latach 1576–1577 spra-
wę sądową ostatecznie wygrał. Zgodnie z orzeczeniem sądu Pielgrzymowie musieli 
przekazać dzieciom Doroty z pierwszego małżeństwa przynależne im działy ziemi109. 

Wspomniany Wacław był postacią bardzo barwną, o czym wnioskować można 
z zachowanych ksiąg sądowych, w których zapisano treść sporów jakie wiódł z rodzi-
ną, a także sąsiadami panem na Simoradzu Erazmem Bilskim oraz Henrykiem Gro-
dzieckim. Dzieje tych obfitujących w konflikty relacji przedstawił Idzi Panic w mono-
grafii Śląska Cieszyńskiego jako ilustrację szerszego zjawiska z epoki (procesowania 
się szlachty w sprawach majątkowych lub z powodu naruszenia praw własności oraz 
oskarżeń o ubliżanie czci szlachciców i ich rodzin).

Wacław Pogórski, do roku 1572 tytułowany jeszcze „panem na Pogórzu”, przeniósł 
się w tym samym roku (lub kolejnym) na inny majątek110. Porozumiał się z Henrykiem 
Grodzieckim z Brodów na Grodźcu, od którego zakupił fragment Simoradza, w któ-
rym od tej pory mieszkał, jednocześnie odstępując część Pogórza Grodzieckim111.  

106 Zapis imienia „Kaspar” (zamiast „Kasper”) oraz predykatu przyjęto za Gojniczkiem. Zob. J. Pilnáček, 
Rody…, t. 3, s. 912–915; W. Gojniczek, Urzędy książęce…, s. 366.

107 W roku 1568 książę cieszyński Wacław potwierdził umowę między Kasprem z Trzenkowic na Pogó-
rzu a Dorotą, w której w przypadku swej śmierci zapisywał żonie 300 złotych na jej córki z pierwsze-
go małżeństwa. Zob. ZAO, SSA, inv. č. 611, sign. A XXVIII 22; R. Jež, Listiny…, s. 225. 

108 Wśród 55 szlacheckich właścicieli ziemskich, którzy w roku 1567 złożyli hołd księżnej cieszyńskiej 
Sydonii Katarzynie nie było nikogo z rodu Pogórskich. Nasuwa to wniosek, że żaden męski przed-
stawiciel tego rodu nie posiadał wówczas własnego majątku. Wchodzący w dorosłość Wawrzyniec 
i Stefan nie zostali w nim jeszcze wymienieni – pojawiają się pośród szlachty cieszyńskiej w nieco 
późniejszym dokumencie (z około 1568 r.). Zob. P. Pfotenhauer, Die Ritterschaft..., s. 272–278, 282.

109 APC, KC, sygn. 257, k. 131–133; I. Panic, Życie codzienne, [w]: Śląsk Cieszyński w początkach czasów 
nowożytnych (1528–1653), s. 317.

110 Uznaje się, że najpierw nabył on Mnich, a następnie fragment Simoradza. Mimo, iż Wacław w 1567 r.  
tytułowany był „z Pohoří na Mníšku”, ów pierwszy fakt nie jest pewny z uwagi na to, że sześć lat póź-
niej, jako właściciel tejże wioski występuje Wacław Woda, który sprzedał ją wraz z Brenną Gottardo-
wi Logau (por. przyp. 104). J. Pilnáček, Rody…, t. 1, s. 78; R. Jež, Listiny…, s. 225.

111 Wacław zawarł szereg umów dotyczących stawów pogórskich z Henrykiem Grodzieckim i jego bra-
tem, biskupem ołomunieckim, Janem Grodzieckim (który pełnił ten urząd od roku 1572 do 1574, kie-
dy to zmarł, otruty przez przeciwników politycznych, zob. W. Gojniczek, Grodzieccy z Brodów…, s. 10). 
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Nie było mu jednak dane spokojne gospodarowanie na swym folwarku, jako że wdał 
się w zatarg zarówno z sąsiadem Bilskim, właścicielem drugiej części wioski, jak 
również z samym Henrykiem Grodzieckim, od którego nabył majątek. Ten ostatni 
nie mógł doczekać się zapłaty za przekazaną ziemię. Wacław zobowiązał się bowiem 
zapłacić pieniędzmi, jakie spodziewał się otrzymać w ramach zwrotu długu od Jana 
Porubskiego, który z kolei czekał na spłatę długu przez biskupa ołomunieckiego Jana 
Grodzieckiego. Ponieważ jednak wbrew ustaleniom, pomimo że właściwa kwota tra-
fiła do Porubskiego, wpłata na rzecz Henryka Grodzieckiego nie następowała, stąd 
zdecydował się by sądownie domagać się jej zwrotu. Ostatecznie po kilku procesach 
otrzymał należne mu pieniądze112.

Wacław Pogórski z Pogórza na Simoradzu przeszedł do historii z uwagi na swój 
krewki temperament, który dał o sobie znać w trwającym przez kilka lat sporze 
z Erazmem Bilskim z Bile na Simoradzu. O gwałtowności tego sporu świadczy to, 
że oprócz znieważenia w grę wchodziły również rękoczyny. Waśnie tychże szlach-
ciców, zdaniem Roberta Mrózka, doprowadziły do zapisania w źródłach (w postaci 
akt procesowych) jednych z najstarszych zdań w języku polskim (staropolskim) na 
Śląsku Cieszyńskim113, dodajmy zdań wysoce nieparlamentarnych. Wacław w 1575 r.  
przed sądem ziemskim oskarżył Erazma Bielskiego, że ten miał pod jego adresem, 
w obecności służby, wyrazić się obelżywie „zwygebany sselma, glownika powruz“,  
co na dzisiejszy język przetłumaczono by (pomijając początkowy wulgaryzm) jako 
„bestia, morderca“114. Sam jednak w sporze tym nie był bez winy, gdyż według oskar-
żeń oponenta wcześniej z bronią w ręku usiłował wtargnąć do siedziby swego prze-
ciwnika, grożąc mu i jego żonie. Jak do tego doszło?

Początek owego sporu datuje się na rok 1574, gdy Pogórski zezwolił swemu przy-
jacielowi Janowi Porubskiemu rąbać i zabierać drzewo z lasu Bilskiego, który z tego 
tytułu zażądał odszkodowania. Poruszony tym Pogórski – jak podają źródła – „z wy-
dobytą bronią przyjechał przed jego dom w Simoradzu i wyzywał go od skur… syna, 
a na progu bronią go kłuł, a małżonce jego od kur… nadawał”115. Procesy dotyczące 
tego incydentu, a także kolejnych – Pogórski bowiem również pozywał swego adwer-
sarza, żądając odszkodowania (m.in. za utracone drzewo, które Bilski nakazał ścinać 
w jego lesie) – ciągnęły się jeszcze latami.

Jan część nabytego majątku (m.in. staw Trojan z młynem) sprzedał następnie księciu cieszyńskiemu 
Wacławowi III Adamowi. Inna część Pogórza pozostała w rękach Henryka Grodzieckiego z Brodów 
na Grodźcu (m.in. staw nabyty w 1571 r.). Świadczy o tym m.in. notatka sądowa z roku 1576, wedle 
której Piotr Gurecki z Kornic na Górkach Wielkich oskarżył Henryka Grodzieckiego o to, że poddani 
ze wsi Pogórze zrobili zaporę na Brennicy na gruntach Piotra i jego brata Kaspara (bez ich zgody). 
Zob. APC, KC, sygn. 257, Księga Pozwów, k. 133–134; L. Hosák, Historický místopis..., s. 923; J. Pilnáček, 
Rody…, t. 1, s. 78; W. Gojniczek, Grodzieccy z Brodów…, s. 10; R. Jež, Listiny…, s. 225, 235–236, 255, 
280–281. 

112 APC, KC, sygn. 257, k. 363; I. Panic, Życie codzienne…, s. 316–317.
113 R. Mrózek, Dzieje polszczyzny na Śląsku Cieszyńskim. Zarys problematyki źródłowej. „Rocznik Cieszyń-

ski”,  6/7, 1991, s. 183–189.
114 APC, KC, sygn. 257, Księga Pozwów, k. 117–118, 120–121; R. Mrózek, Dzieje polszczyzny..., s. 183–189.
115 APC KC, sygn. 257, Księga Pozwów, k. 103–104; I. Panic, Życie codzienne…, s. 317.
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Epilog. Dalsze losy rodziny Pogórskich i majątku w Pogórzu 

Z małżeństwa z Klarą Golebską Wacław Pogórski miał dwóch synów, Jana i Kaspra. 
Wacław pan na Simoradzu zmarł pomiędzy rokiem 1582 a 1592116. Wraz z osiągnię-
ciem pełnoletniości, ojcowiznę (włości simoradzkie, a także tę część ziemi i stawów 
pogórskich, która uchowała się przy Pogórskich) odziedziczył Jan Pogórski z Pogó-
rza117. Kolejny z braci – Kaspar – osiadł na Gumnach, które około roku 1602 przejął 
od kanclerza Kaspra Rudzkiego starszego z Rudz na Kocobędzu. Związał się jedno-
cześnie z kuzynką tego dostojnika – Magdaleną Rudzką118. Kaspar Pogórski żeniąc 
się, nie tylko wszedł do jednej z najprzedniejszych wówczas rodzin szlacheckich 
w księstwie cieszyńskim, ale równocześnie, w sposób symboliczny, połączył dwie 
oddalone od siebie, a posługujące się wspólnym godłem „jelenioryby”, gałęzie jedne-
go – jak się przypuszcza – rodu.

Źródła i opracowania odnotowują również potencjalnych krewnych wymienio-
nych wyżej szlachciców, których pochodzenie i losy powinny zostać zweryfikowane.  
Chodzi tu o wymienionego rzekomo w 1582 r. Władysława119 i służącego w chorągwi 
księcia cieszyńskiego Fryderyka Kazimierza – Aleksandra Pogórskiego120. 

116 Jak ustalono dzięki najnowszym edycjom źródłowym, Wacław odnotowany został wśród przeszło sie-
demdziesięciu przedstawicieli szlachty cieszyńskiej, która podpisała w roku 1582 petycję do cesarza 
w związku ze sporem jaki toczyła z władzą książęcą (zob. przyp. 119). O tym, że Wacław zmarł przed 
rokiem 1592 wiemy z procesów, jakie wytoczono niejakiemu Konradowi Pilar z Pilchu (łowiącemu 
bezprawnie ryby w stawach pogórskich). Zapisy sądowe, dotyczące tej sprawy, wymieniają imiennie 
wdowę Klarę (na jej temat, zob. R. Jež, Listiny…, s. 255, 271) i jedną z „sierotek” – Jana. Zob. APC, KC 
sygn. 257, Księga Pozwów, s. 363. Por. przyp. 101 i 119.  

117 W roku 1600 miała miejsce sprawa sądowa toczona przeciw Krzysztofowi Grodzieckiemu z Brodów 
na Grodźcu, którego Jan chciał zmusić do spłaty kwoty 60 zł., wynikłej z rozliczenia ich ojców sprzed 
30 lat (sumę tę w roku 1579 Henryk Grodziecki obiecał zwrócić Wacławowi Pogórskiemu). Około 
roku 1599 Jan poślubił Alenę z domu Przeteszyńską. Zob. APC, KC, sygn. 258, Księga Pozwów, k. 177–
178, 214. 

118 Magdalena była córką Kaspra Rudzkiego, namiestnika skoczowskiego klucza dóbr książęcych (LT 
810), którego bratankowie Kaspar i Erazm, idąc w ślady swych wielkich poprzedników – ojca Wa-
cława, stryjów Mikołaja i Kaspara oraz dziada Erazma (por. przyp. 48) – byli najważniejszymi urzęd-
nikami na dworze książęcym w Cieszynie, piastując na początku XVII w. przez przeszło dwie dekady 
funkcje kanclerza i marszałka dworu. Kaspar Pogórski ofiarował żonie jako wiano folwark w Gum-
nach (który jednak wkrótce po tym, jak w roku 1614 Rudzka zrezygnowała z wiana na korzyść męża, 
sprzedany został Tomaszowi Piotrowskiemu). Na temat Kaspra i Magdaleny, zob. APC, KC, sygn. 259, 
s. 160, 221; KC, sygn. 79, k. 95–97; KC, sygn. 80, s. 10–13; KC, sygn. 85, k. 41, 55–58, 114v; I. Panic, 
Z badań nad karierą..., s. 102; W. Gojniczek, Urzędy książęce..., s. 305–308.

119 Dzięki wskazówkom Radima Ježa udało się zweryfikować błędną informację podawaną przez Pfo-
tenhauera, jakoby Władysław Pogórski w roku 1582 w imieniu nieletnich braci, składał podpis pod 
petycją szlachty cieszyńskiej do cesarza. Z całą pewnością można dziś stwierdzić, iż postać taka nie 
istniała. Okazuje się, że autor edycji źródłowej mylnie zapisał nie tylko samo imię Władysława (winno 
być: Wacław), ale dodał jeszcze informację o braciach, która w rzeczywistości odnosiła się do kolejne-
go z wymienionych szlachciców (z rodziny Kloch). Zob. P. Pfotenhauer, Die Ritterschaft…, s. 282–285; 
R. Jež, Prameny ke sporům o těšínské zemské zřízení z poslední třetiny 16. století. „Práce a studie Muzea 
Beskyd”, 20, 2008, s. 286.

120 Dotychczas nie udało się potwierdzić powiązań Aleksandra z panami na Pogórzu i Simoradzu. Rządy 
Fryderyka Kazimierza (ur. na przełomie 1541 i 1542 r.) przypadały na lata 1560–1571. Można się 
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Ta garść informacji zaczerpniętych z dokumentów i literatury wyczerpuje naszą 
wiedzę dotyczącą rodziny pierwszych właścicieli Brennej. Ich ród, mimo utraty Bren-
nej i Pogórza, przez pewien czas funkcjonował jeszcze na Śląsku Cieszyńskim. Ślad po 
Pogórskich urywa się jednak na początku XVII w., kiedy to znikają oni z kart historii, 
co zbiega się z nastaniem trudnych czasów wojny trzydziestoletniej121.

 Dodać można jeszcze, że prawdopodobne jest, iż członkowie rodziny Pogórskich 
osiedli również w pszczyńskim państwie stanowym, gdzie przez około pół wieku od-
notowywani byli Pogórscy z Kościelca. Do tej gałęzi rodu należał m.in. Mikołaj Pogór-
ski, który około roku 1559 ożenił się z Katarzyną Palowską (Palczowską), córką Jana, 
a w 1572 r. odnotowywany był jako „pan na Gardawicach”122. Przedstawiciel  Pogór-
skich z Kościelca zawędrował nawet do Polski, gdyż wspomina się o nim w sprawie 
dotyczącej wójtostwa w Czeladzi (Siewierskie)123. Źródła potwierdzają też małżeń-
stwo Elżbiety Pogórskiej z Balcerem Kechendorfem124. 

Wraz ze sprzedażą Brennej oraz utratą Pogórza wspólne losy Pogórskich i ich niegdy-
siejszych włości przerywają się. Można by w tym miejscu przerwać narrację, warto jed-
nak przez chwilę prześledzić jeszcze losy majątku, od którego ród ten wziął swą nazwę. 

Do kogo należało na przełomie XVI i XVII w. Pogórze? Zasadnicza jego cześć pozo-
stawała przez blisko cztery dekady w rękach Kaspra Pielgrzyma z Trzenkowic, nazy-
wanego starszym. Kaspar stał się właścicielem znacznej części Pogórza po tym, jak  
w roku 1567 za 1400 talarów kupił majątek ziemski syna Doroty – Wawrzyńca125. 
Wioską tą władał także wtedy, gdy zmarła jego żona Dorota, a on sam ponownie się 
ożenił, tym razem z Anną Gurecką (1598)126. Kaspar posiadał jednak jedynie frag-

domyślać, że Aleksander był nieco starszy od samego księcia i należał do tego samego pokolenia co 
Stefan Pogórski, będąc przypuszczalnie jego bratem. Informacje o postaci tej zdobyto dzięki uprzej-
mości Wacława Gojniczka. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rep. 206a, sygn. 10, f. 53v.

121 Ostatnia wzmianka o Pogórskich datowana jest przez Jiří Stibora na rok 1616, a więc o dwa lata po-
przedza wybuch wojny trzydziestoletniej. Zob. J. Stibor, Těšínská šlechta…, s. 99.

122 Więcej rozproszonych wzmianek na temat pszczyńskiej linii zamieszcza w swej pracy Pilnáček. Zob.  
J. Pilnáček, Rody..., t. 1, s. 78. Dwie inne rodziny Pogórskich wymienia też C. Blažek, Der abgestorbene 
Adel der Preussischen Provinz Schlesien, Suplement, Nürnberg 1887 [reprint Brno 2000] (J. Siebma-
cher’s grosses und allgemeines Wappenbuch, t. 6, cz. 8), s. 19.

123 Porównanie między Jerzym Starzynskim a Mikołajem Pogórskim z Kostelca na Mokrej (informa-
cje Wacława Gojniczka). Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Pszczynie, sygn. X–305,  
f. 52v–53v.

124 Tamże, sygn. X–297, f. 169–169v.
125 Kaspar nabył także w 1569 r. staw od innego pasierba – Wacława Pogórskiego. Pielgrzym tytułowany 

był „z Trzenkowic na Pogórzu” przez szereg lat, np. jako świadek procesu z 1578 r.; kiedy w latach 
1591–1592 uczestniczył w sporach z siostrami Magdaleną i Katarzyną o podział majątku po zmarłym 
bracie – Baltazarze Pielgrzymie; czy w roku 1600, gdy sądził się z Janem Pogórskim z Pogórza (pisano 
o nim wówczas dodatkowo jako o „Kasparze starszym Pielgrzymie”, co świadczy o tym, że jego syn 
o tym samym imieniu osiągnął pełnoletniość). Zob. APC, KC, sygn. 257, Księga Pozwów, k. 164–165, 
228–229; APC, KC, sygn. 258, s. 10, 26, 32–33; R. Jež, Listiny…, s. 225–226, 250.

126 Anna była córką Jeremiasza Gureckiego. Warto dodać, że krewny oraz imiennik jej męża (syn?) Ka-
spar Pielgrzym był w latach 1625–1638 kanclerzem ziemskim księstwa cieszyńskiego. Zob. Josef 
Nirtl, Zur Geschichte des Teschener Adels, „Adler – Monatsblatt der Vereine für Sippenforschung in der 
Ostmark”, 4, 1942, s. 5; J. Pilnáček, Rody…, t. 5, 1998, s. 914; W. Gojniczek, Urzędy książęce…, s. 253.
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ment dawnego majątku Pogórskich, gdyż jak wynika z dokumentów, przynajmniej od 
końca XVI w. wioska ta podzielona była na dwie (a później trzy) części, z których jed-
na należała do Pielgrzyma, a pozostałe do Grodzieckich i Gureckich127. Ród Pielgrzy-
mów nie panował na Pogórzu długo, gdyż już wspomniany Kaspar Pielgrzym starszy, 
w roku 1607 zapisał posiadany majątek na rzecz swojej małżonki Anny Gureckiej 
z Kornic i córki z tego małżeństwa – Zofii. Po krótkim zaś czasie zmarł. 

Po śmierci Pielgrzyma tenże fragment Pogórza przejął Wilhelm Kelcz z Rymburka, 
który poślubił wdowę128. Czy władał nim długo? Trudno stwierdzić, gdyż już w 1613 r.  
sprzedał jego część Jerzemu Gureckiemu z Kornic129, który był już właścicielem części 
Górek Wielkich, a którego inni krewni, członkowie rodu Gureckich, w owym czasie 
posiadali już fragmenty Pogórza i – naturalnie – Górek. O Wilhelmie Kelczu warto 
wspomnieć, gdyż przez pewien czas piastując stanowisko hetmana skoczowsko-stru-
mieńskiego, był osobistością dosyć ważną w księstwie cieszyńskim. Pełniąc ten urząd 
w latach 1621–1626 (przynajmniej od stycznia 1621 r., a być może i wcześniej), za-
rządzał on w imieniu księcia cieszyńskiego Brenną i innymi wioskami klucza sko-
czowsko-strumieńskiego. 

Drugą cześć Pogórza posiadali w tym czasie inni członkowie rodu Góreckich: Jere-
miasz Gurecki z Kornic, a po nim Piotr Gurecki i jego synowie – Piotr młodszy i jego 
brat Jan Henryk Gurecki (od 1609 r.)130. W tym miejscu warto wspomnieć, że losy 
Pogórza, Brennej i sąsiednich Górek poniekąd splatają się ze sobą. Piotr Gurecki 
senior posiadający oprócz Górek Wielkich także Jaworze, Kozakowice i Zagórze 
(a sprawujący również funkcję wójta Goleszowa), był tym z rodu Gureckich, który 
sprzedał swój nadział rodzinnego majątku spowinowaconemu z rodem Gureckich, 
Mikołajowi Rudzkiemu z Rudz131. Rudzki, a po nim jego potomkowie władali ziemią 
tą przez kolejne dziesięciolecia, podczas gdy druga część Górek (oraz Pogórza) nale-
żała do spadkobiercy wspomnianego Jerzego Gureckiego – Henryka Gureckiego132. 

Po trwajacym przeszło 100 lat panowaniu Pogórskich w Brennej i Pogórzu nie 
zachował się, poza archiwalnymi dokumentami, żaden namacalny ślad. Co więcej, 
upływ czasu spowodował zatarcie pamięci o nich wśród miejscowego społeczeń-

127 Do podziału Pogórza na trzy części doszło w roku 1599, gdy Jeremiasz Górecki odkupił jego fragment 
(od Pielgrzyma, księcia lub któregoś z Grodzieckich). Zob. J. Nirtl, Zur Geschichte…, s. 5.

128 LT 794.
129 Sprzedano wówczas „Las Pogórski” (J. Nirtl, Zur Geschichte…, s. 8). Według innych źródeł w tymże 

roku Kelcz sprzedał również tzw. Dzielów. Zob. L. Hosák, Historický místopis…, s. 923.
130 Więcej o Gureckich zob. w I. Panic, Dzieje Górek…, s. 27. Zob. również APC, KC, sygn. 85, k. 564–567; 

LT 947.
131 Był ojczymem Anny Gureckiej (zamężnej z Samuelem Byczyńskim z Byczyny na Rudzicy i Iłownicy). 

Sam Mikołaj był najpewniej synem Mikołaja Rudzkiego na Dolnym Dębowcu. Sięgnął w 1638 r. po 
funkcję namiestnika, a w roku 1653 po urząd kanclerza (zostając tym samym ostatnim z kanclerzy 
księstwa cieszyńskiego). Zmarł i został pochowany w Cieszynie w roku 1664. Zob. I. Panic, Z badań 
nad karierą..., s. 106; tenże, Sytuacja osadnicza i demograficzna, [w:] Śląsk Cieszyński w średniowieczu 
(do 1528 roku), s. 314; W. Gojniczek, Urzędy książęce…, s. 283, 308. Por. przyp. 134.

132 Henryk posiadał również część Pogórza przekazaną w roku 1630 małżonce Annie z domu Wilczkowej 
z Dobrej Ziemi i Hulczyna.
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stwa. Jedynym i to symbolicznym miejscem, w którym ich pamięć można przywo-
łać, jest kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich, będący 
przez długi czas kościołem parafialnym sąsiadujących z Pogórzem Górek Wielkich 
oraz Górek Małych i Brennej. W tej starej, po części gotyckiej świątyni utrzymywanej 
i przebudowywanej przez miejscowych właścicieli – Gureckich i Rudzkich – pośród 
wielu zabytków zachowały się także tablice-epitafia133. Na jednej z nich zobaczyć 
można herb Rudzkich z Rudz, którego godło, przedstawiające tajemniczego „mor-
skiego potwora”, w sposób symboliczny przywołuje pamięć o ich przypuszczalnych 
krewnych: rodach Saschke z Szonowa oraz Pogórskich – długoletnich właścicieli 
Pogórza i Brennej. 

Konkluzje

Niniejsze opracowanie wzięło sobie za cel podsumowanie stanu badań nad dziejami 
rodu Pogórskich na Pogórzu i Brennej, uważanego za jeden z najstarszych i najdłużej 
istniejących cieszyńskich rodów szlacheckich. Dzięki analizie szeregu danych źró-
dłowych udało się stworzyć zestawienie obejmujące przeszło pięć pokoleń udoku-
mentowanych właścicieli Pogórza oraz ich potomków. Możliwe było zatem opisanie 
losów poszczególnych przedstawicieli rodziny Pogórskich na przestrzeni przeszło 
półtora wieku, począwszy od połowy XV, po pierwsze lata XVII w.

Z przedstawionych przez nas wyżej analiz dostępnych źródeł wynika, że w tym 
czasie jako dziedzice Pogórza następowali po sobie kolejno szlachcice: Mikołaj star-
szy, Mikołaj młodszy, Wawrzyniec, Stanisław (?), Stefan (z Wawrzyńcem?) i Wacław 
(z Wawrzyńcem). Wśród postaci tych najdokładniej scharakteryzowano Wawrzyń-
ca Pogórskiego, w którym upatrywano długoletniego właściciela Pogórza, a także 
wizjonera odpowiedzialnego za rozwój gospodarki stawowej w swoich dobrach 
i ugruntowanie wysokiego statusu swej rodziny wśród cieszyńskiej szlachty. Szerzej 
opisano również losy, słynącego z niespokojnego usposobienia i licznych procesów 
(dzięki którym utrwalono na kartach ksiąg sądowych m.in. staropolskie obscenia-
na) Wacława Pogórskiego, reprezentanta jednego z ostatnich pokoleń rodu, które-
go przedstawiciele zmagając się z wieloma problemami, ostatecznie wyzbyli się tak 
Brennej, jak i Pogórza. 

Analiza zebranego materiału archiwalnego pozwoliła zweryfikować szereg opi-
nii obecnych w historiografii. Podważono między innymi funkcjonującą w literatu-
rze informację o władaniu Pogórzem pod koniec XV w. przez Ernesta z Lużnic, do-
mniemanego syna Mikołaja Pogórskiego. Odrzucając założenie to, zaproponowano 

133 Niegdyś znajdowały się w kryptach grobowych za ołtarzem kościoła, zaś w drugiej połowie lat 60. 
wmurowane zostały w ściany dzwonnicy stojącej przed wejściem do świątyni. Ich wizerunki repro-
dukuje, m.in. Karel Müller. Inną heraldyczną pamiątką po rodach posługujących się herbem z „jelenio-
rybą” jest płyta nagrobna Mikołaja Rudzkiego z 1664 r., znajdująca się w Kościele św. Marii Magdaleny 
(dawnym kościele Dominikanów) w Cieszynie. Zob. K. Müller, Heraldické památky Těšínska, Český 
Těšín 2012 (Studie o Těšínsku, 20), s. 114, 117.
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szereg własnych koncepcji, mogących posłużyć za wyjaśnienie niejasności i białych 
plam w dziejach rodu Pogórskich, jak chociażby tezy o przeszło 40-letnim panowa-
niu Wawrzyńca Pogórskiego (1496–1536), a wcześniej jego ojca Mikołaja młodsze-
go (nietożsamego z osobą pierwszego znanego przedstawiciela Pogórskich, również 
Mikołaja).

Ponadto w tekście przedstawiono hipotezy głoszące, że korzeni rodzin Pogórskich 
szukać należy w związku z dwoma innymi szlacheckimi rodzinami, posługującymi 
się tym samym herbem. Chodzi o Rudzkich z Rudz oraz Saschke z Szonowa, legitymu-
jących się również godłem wyobrażającym „potwora morskiego” (czy też „jeleniory-
bę”). Jakkolwiek podjęte starania, zmierzające w kierunku potwierdzenia wspólnego 
rodowodu oraz bliskiego pokrewieństwa wspomnianych rodzin nie dały jednoznacz-
nego rezultatu, w tekście zasygnalizowano wstępnie możliwe rozwinięcie tej teorii, 
wedle której Pogórscy i Rudzcy wywodzili się z – posiadającego starszą od nich me-
trykę – rodu panów na Szonowie (o korzeniach sięgających księstwa oświęcimskiego, 
a nawet ziem niemieckich). Rozwinięciu i weryfikacji tej koncepcji poświęcone będą 
dalsze badania. 

THE POGÓRSKI FAMILY OF POGÓRZE AND BRENNA AT THE TURN OF THE 
15TH AND 16TH CENTURIES: AN ATTEMPT TO RECONSTRUCT THE GENEALOGY

The study is an attempt to summarize the current state of research on the history of the 
Pogórski family of Pogórze and Brenna. The family is considered to be one of the oldest 
noble houses in Cieszyn Silesia. 

Several generations of the landowners of Pogórze (and their descendants) have been 
reconstructed, from the mid-15th century to the early years of the 17th century. Featured in 
the article (among others) are: Nicholas the Elder (Mikołaj starszy), Nicholas the Young-
er (Mikołaj młodszy), Lawrence (Wawrzyniec), Stanislaus (Stanisław), Stephen (Stefan) 
and Wenceslas (Wacław). The most interesting and most well-documented biographies 
have been described in detail. An analysis of source material allowed for a verification 
of a number of widespread false assumptions (such as the thesis about the alleged no-
bleman, son of Mikołaj of Pogórze – Ernest of Lużnice), as well as for the introduction of 
some new theories about the family.  An attempt was made to correlate data about three 
Silesian houses which use a common “deer-fish” emblem, depicting a sea monster with 
the head of a deer and the tail of a fish. Although it was not possible to conclusively prove 
a close kinship between the Pogórski of Pogórze, Rudzki of Rudz and Saschke of Szonów, 
this thesis is still considered to be valid and meriting further research, which would ena-
ble the verification of proposed thesis – that the origins of the two first families are to be 
sought in the Saschke family, which might point to their roots in Germany and Oświęcim. 
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