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Biblioteka zamkowa w Grodźcu. 
Zarys dziejów i zawartość

Biblioteki n a  zam kach, w pałacach i dw orach księstwa cieszyńskiego były do tąd  
pom ijane w opracow aniach poświęconych książce i księgozbiorom . Jeszcze w dzie
w iętnastym  wieku n a  Ziemi Cieszyńskiej było blisko sto tego typu budynków . 
W  większości właścicielami ich była szlachta, k tó ra  przez kilka wieków była elitą 
polityczną, ku ltura lną i gospodarczą cieszyńskiego. D o obecnych czasów n a  Śląsku 
Cieszyńskim zachowały się biblioteki R udolfa G o ttlieba T scham m era z Isk- 
rzyczyna, hrabiów  Larischów -M onichów  z pałacu w Solcy, o raz baronów  
K iienburg-Spens z pałacu w R opicy1. Od drugiej połowy X V III w. nas ta ła  m oda na 
wyodrębnienie w rezydencjach szlacheckich pomieszczeń n a  biblioteki. P ocząt
kow o m iały one charakter gabinetow o-naukow y, z czasem w ypoczynkow o-tow a- 
rzyski. W  pomieszczeniach tych grom adzono nie tylko książki, także d ruki ulotne, 
rysunki, sztychy, globusy, zbiory archeologiczne, a także archiw a rodow e.

Jedna z takich bibliotek znajdow ała się na zam ku w G rodźcu, o k tórej to  b rak  jest 
do tąd  jakiegokolw iek opracow ania. Lakoniczne jedynie inform acje p o d a ł o niej 
F ranciszek Popiołek oraz Andrzej K ró l2. W  niniejszej pracy zostały om ówione 
zbiory biblioteczne, oraz częściowo, ze względu n a  niewielką ilość źródeł, zbiory 
archiwalne. O drębnym  problem em  do  opracow ania pozostają  szeroko rozum iane 
m uzealia. Podstaw ow e m ateriały użyte do opracow ania losów  biblioteki grodziec- 
kiej, znajdują się w A rchiwum  Państwowym  w K atow icach3 a  także w archiwum  
własnym M uzeum w Cieszynie4. Jest to  przede wszystkim korespondencja pom ię
dzy kilkom a instytucjam i, zajmującymi się zbioram i zabytkow ym i n a  G órnym  
Śląsku (w tym  i w G rodźcu), na podstaw ie której odtw orzono  losy oraz częściowo 
zaw artość księgozbioru podczas II wojny światowej. Z achow ane inform acje 
o bibliotece do  1939 r. są szczątkowe, d latego też nie m ożna w pełni w oparciu  o nie 
odtw orzyć jej historii.

K siążka obecna była na zam ku w G rodźcu od co najm niej X V I w., gdy wieś ta  
należała do  wykształconej rodziny G ródeckich z B rodu, z k tórych  kilku  pełniło 
wysokie funkcje w hierarchii kościoła katolickiego5. Pierwsze udokum entow ane
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inform acje o książkach n a  zam ku w G rodźcu przynosi inw entarz m ajątku  po 
tragicznie zm arłym w 1663 r. Joachim ie M arklow skim  z Żebraczy. W  spisie tym  
zostały wymienione m.in. łacińskie księgi historyczne oraz trzy książki religijne. 
Inw entarz przynosi również inform acje o archiw um  M arklow skiego, w skład 
którego wchodziły dokum enty różnorodnych um ów, sporów , kon trak tów  kupna 
sprzedaży oraz korespondencja6. W 1738 r. G rodziec pow rócił w ręce rodziny 
M arklow skich, kiedy to  nabył go E rdm an M arklow ski. W  zbiorach A rchiw um  
Państwowego w Cieszynie zachował się odpis ordynacji ziemskiej księstwa 
cieszyńskiego z 1693, sygnowany przez E rdm ana M arklow skiego, jedyny ślad jego 
zbiorów , o którym  niżej7. Jedyną jego spadkobierczynią była có rka  H elena, k tó ra  
poślubiła Leopolda G ottlieba Calischa z K isbirocz. W  posagu w niosła G rodziec, 
Bielowicko, R ostropice i Biery. Po śmierci m ęża w 1776 r., ponow nie wyszła za m ąż 
za jego b ra ta  Fryderyka. Z  relacji księdza L. Szersznika dow iadujem y się, że 
Fryderyk Calisch posiadał cenną bibliotekę, k tó ra  posiadała  spis lub inw entarz8. 
Nie sposób obecnie ustalić gdzie znajdow ała się ta  biblio teka. Istnieją trzy 
możliwości jej lokalizacji. M ogła się ona znajdow ać w jego miejskim pałacu 
w Cieszynie (obecnie klasztor Boromeuszek), k tóry  został sprzedany dopiero  
w 1870 r. przez praw nuczkę F ryderyka, A nnę E leonorę Z am oyską9. D rugą 
możliwością m ógł być pałac w Drogom yślu, gdzie znajdow ał się zapewne 
księgozbiór rodowy Calischów przywieziony z D olnego Śląska, gdzie wcześniej 
zamieszkiwali. P raw dopodobnie takiej proweniencji była ordynacja ziem ska 
księstwa oleśnickiego (Óllsnisches F iirstentum -Landesordnung) z 1670 r., k tó ry  to  
rękopis znajdow ał się w bibliotece grodzieckiej. O książkach w D rogom yślu 
lakonicznie inform uje spis m ajątku z 1774 r. po  Elżbiecie z d om u Petroczy, m atce 
Fryderyka C alischa10. Po sprzedaży D rogom yśla i okolicznych wsi w 1796 r., 
m ożna przypuszczać, że zbiory te zostały przewiezione do  G rodźca. Trzecią 
możliwością był Grodziec, gdzie w efekcie została zgrom adzona cała kolekcja. 
Książnica Cieszyńska przechowuje rękopis sporządzony przez księdza Szersznika, 
będący odpisem kroniki zwanej Skoczowskie osobliwości, k tórej oryginał był 
własnością Fryderyka, świadczy o tym  wpis ręką Szersznika n a  stronie tytułowej 
i ostatniej rękopisu. O ryginał był napisany w języku czeskim, n a  niemiecki został 
przetłum aczony przez Szersznika w lipcu 1809 r. Skoczow skie osobliwości tw orzą 
wraz z kopią kroniki Jana T ilgnera opraw ną księgę. O ba teksty num erow ane są od 
jeden, a interesująca nas część bezy 24 strony11.

Fryderyk zm arł w 1808 r., a jego  żona w 1818 r. Przez praw ie cały dziew iętnasty 
wiek b rak  jest danych o losach księgozbioru, m ożna jedynie przypuszczać iż 
kolekcja stopniow o się powiększa. P o  śmierci F ryderyka G rodziec należał jeszcze 
przez trzy pokolenia do po tom ków  Calischów, dziedziczony przez có rk i12. W  1884 
r. E leonora, praw nuczka Fryderyka, żona hrabiego Józefa Zam oyskiego sprzedała 
Grodziec w raz z okolicznymi wsiami bialskiem u fabrykantow i Franciszkow i 
Strzygowskiemu13. Z  okresu, kiedy G rodziec należał do  Strzygowskich i ich 
antenatów  zachował się list z 1909 r. napisany przez A lb ina P rokopa , cieszyńskiego 
budowniczego, skierowany do nieznanego p ro feso ra  z O paw y. M ógł nim  być 
profesor niemieckiego gim nazjum  w Opawie G ottlieb  K iirschner, późniejszy 
archiwista z Landes A rchiv14. Z  pism a tego w ynika, iż po  śmierci żony Franciszka
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Strzygowskiego, Leopoldyny, spadkobiercy planow ali sprzedaż biblioteki. Z  tego 
pow odu gościli na zam ku antykw ariusza z W iednia, ale do  tej transakcji nie 
doszło15. Z  relacji P rokopa dow iadujem y się jeszcze, że przebyw ał on n a  zam ku 
i oglądał bibliotekę gdy właścicielem był h rab ia  Zam oyski. O trzym ał wówczas od 
gospodarza spis rękopisów  zbiorów  zam kow ych, składający się głównie z kore
spondencji rodzinnej. N o tatk i te przekazał P rokop  prof. K naflitschow i z Opawy, 
aby ten opublikow ał je w Zeitschrift fu r  Geschichte und Kulturgeschichte Ósterrebs- 
chisch Schlesien. D ostęp do  tych inform acji m iał rów nież dyrek to r opawskiego 
m uzeum  d r Edm und Braun. N iestety do publikacji nie doszło. Spisem tym 
dysponow ał również Arwed M arklow ski z Żebraczy, k tóry  grom adził m ateriały  do 
dziejów jego rodziny. H rab ia  Zam oyski przekazał m u wyciągi z dokum entów  
dotyczących sprzedaży przez Joachim a M arklow skiego w 1681 r. czterech stanów  
w Ochabach, umowę przedślubną z 1699 r. starszej córki Joach im a z Franciszkiem  
Wilhelmem G ureckim  z K ornic, identyczny dokum ent zaw arty między E rdm anem  
M arklow skim  i jego żoną Zuzanną z dom u Żyrow ską a Jerzym  M arklow skim . 
późniejszym mężem ich córki M aksim iliany, list b aro n a  Cselesty do  M ark low s
kiego z 13 lutego 1761 r. z gratulacjam i, z okazji ślubu jego  córki i dokum en t z 1765 
r. dotyczący A dam a W acława M arklow skiego16.

W  1927 r. potom kow ie Strzygow skich17 odsprzedali G rodziec praw nikow i dr. 
Ernestow i H abichtow i, polskiem u działaczowi narodow em u z G alicji18. N owy 
właściciel okazał się być miłośnikiem sztuki: odrestaurow ał zam ek, a także otoczył 
opieką bogate zbiory zamkowe. W  G rodźcu spotykała się elita cieszyńskiego, 
wśród których była m .in. Zofia Kossak-Szczucka, m ieszkającą w  sąsiednich 
G órkach  W ielkich. Pisarkę zafascynował księgozbiór grodziecki, k tóry  w 1931 r. 
został przez n ią  uporządkow any i skatalogow any19. W  la tach  trzydziestych 
przebywał tam  również Franciszek Popiołek, k tó ry  przekazał inform acje o roz
m iarach biblioteki, oraz sporządził spis najcenniejszych według niego książek20. 
Efektem  tej wizyty był również artykuł poświęcony zam kow i w G rodźcu  i jego 
właścicielom21. W edług inform acji F. P op io łka bib lio teka ta  sk łada się z „781 dziel, 
184 powieściowych, 35 wydawnictw z  czasów W ielkiej W ojny, 12 dziel ilust
rowanych", czyli łącznie 1012 tytuły. W prawdzie w innym  miejscu Popiołek  podaje, 
że ,,w jednym  z pokoi mieści się biblioteka zawierająca 928 dziel, starych ( z  X V I  w.) 
i nowych m iędzy nimi szereg wydawnictw N .K .N . z  czasów W ielkiej W ojny"22. 
M ożna przypuszczać, że katalog  obejm ow ał wszystkie książki znajdujące się 
w zam ku, w których niewielką część um ieszczono w innych pom ieszczeniach. L ista 
Popiołka obejmuje 37 pozycji, na k tóre składają się 34 tytuły sta rod ruków  oraz
3 rękopisy. N ajstarszym  rękopisem  była „katolicka książka do nabożeństwa, ręcznie 
pisana gotykiem  po łacinie z  X V  wieku"21. W  innym  miejscu F. P opiołek  nazw ał go 
Ewangelien i stwierdził, że ze względu n a  b rak  strony tytułowej nie był w stanie 
określić, z wyjątkiem  bardzo stara”, d aty  pow stan ia tego rękopisu. W  późniejszej 
relacji A. K róla, o której niżej, dow iadujem y się o nim , że był to  ręcznie malowany 
modlitewnik z  X V  w. N astępnym i rękopisam i były odpisy ordynacji ziemskiej 
księstwa cieszyńskiego z 1693 r. i księstwa oleśnickiego z 1670 r. Ze sta rodruków
4 pochodziły z XVI w., a pozostałe z X V II w. W  większości były to  w ydawnictwa 
prawnicze oraz pro testancka litera tu ra  teologiczna i filozoficzna, d rukow ana



w języku łacińskim i niemieckim, a w jednym  przypadku francuskim . W ydano je 
przeważnie w niemieckich oficynach N orym bergi, L ipska, Berlina, K olonii, 
F ra n k fu r tu ,  Ratyzbony, W ittenbergi, Tybingi i Jeny, rów nież Paryża, G enewy, 
Wenecji. B rna i W rocławia. D ysponujem y jeszcze jedną  relacją do tyczącą zbiorów  
bibliotecznych opublikow aną już  po Ii wojnie światowej przez A. K ró la  a p o 
chodzącą od rodziny E. H abichta. B iblioteka składa się z książek , .różnej treści, 
posiadała  wszystkie dzienniki urzędowe, wychodzące na Śląsku Austriackim , duży  
atlas oprawny w skórę z  końca X V II I  w., oraz wiele książek prawniczych i religijnych 
z czasów Reformacji. Do ciekawszych można zaliczyć pergaminowy Corpus juris  
civilis, Corpus canonici, zbiór ustaw sakońskich Sachsenspiegel, pierwsze wydanie 
dziel Lutra, ręcznie malowany modlitewnik z  X V  h>. i szereg innych ksiąg", oraz 
liczący co najmniej 261 stron rękopis „ Copia exprotocollo  visitacionis anni 1719"u .

Po zajęciu Śląska Cieszyńskiego przez W ehrm acht we wrześniu 1939 r. d o  zam ku 
w Grodźcu przybył niemiecki zarządca, niejaki A lkner, A ustriak  z pochodzenia. D r 
H abicht uszedł przed wojskami okupacyjnym i do K rakow a. W  opinii w ładz 
niemieckich był uznaw any za bliskiego przyjaciela wojewody M . G rażyńskiego. 
Jego m ajątek pozostał przez okres drugiej wojny światowej pod przym usow ym  
zarządem Ostdeutsche Landeswirtschaftung Gesellschaft m. b. H. O ddział w K a to 
wicach, zwanym w skrócie Ostland. Zbiory archiw alne, w śród których  były ak ta  
m ajątku G rodziec od XVIII w. zostały spalone przez pierwszego zarządcę zaraz po  
wkroczeniu wojsk niemieckich. Ocalały jedynie zbiory sztuki i b iblio teka, którym i 
zainteresowały się różne niemieckie instytucje. A kcja konfiskaty  zb iorów  za
mkowych w G rodźcu przebiegała pod nadzorem  specjalnych niem ieckich służb 
mających swą siedzibę w Berlinie25, w spółdziałał tu  land ra t w Bielsku, o raz  władze 
rejencji w K atowicach. P odjęta została decyzja, że zbiory biblioteczne w  G rodźcu 
pozostaną w dyspozycji land ra ta  bielskiego, k tóry  nie m ógł ich zabrać  do  Bielska 
z braku odpowiednich pomieszczeń26.

Niemiecka służba archiw alna w K atow icach zainteresow ała się zbiorem  w G ro 
dźcu dość wcześnie27. D yrektor S taatsarchiv K attow itz d r  K arl B ruchm ann jad ąc  
w dniu 16 czerwca 1940 r. w towarzystwie funkcjonariuszy gestapo d o  Cieszyna, 
celem przejęcia zbioru dokum entów  pergam inow ych B runo K onczakow skiego 
z Cieszyna, wstąpił do  G rodźca, gdzie odnalazł ogrom ną bibliotekę, lecz nie znalazł 
już prawie żadnych archiwaliów28. D opiero  rok  później zbiory te zostały dokładnie 
przejrzane przez innego pracow nika katowickiego archiw um  —  d r N ehm itza, k tóry  
sporządził szczegółowe sprawozdanie. W edług tego spraw ozdania księgozbiór 
w Grodźcu składał się z książek w języku łacińskim i niem ieckim  z X V II i X V III w. 
i tylko w małej ilości z X IX  w. W śród tych starych, cennych ksiąg były także książki 
z zakresu współczesnej literatury polskiej, zapewne zakupione przez E. H abich ta . 
Głównym trzonem  księgozbioru były dzieła prawnicze oraz przyrodnicze i geo
graficzne, a  także znaczny zbiór dzieł teologicznych i protestanckiej literatury  
filozoficznej, w tym  dzieła M. L utra. K sięgozbiór w opinii N ehm itza posiadał 
dobry katalog  kartkow y i ozaczenia sygnaturalne, były rów nież zachow ane stare 
sygnatury, co świadczy o próbach wcześniejszego uporządkow ania biblioteki. 
Biblioteka znajdow ała się na piętrze grodzieckiego zam ku, w kilku  przeszklonych 
szafach bibliotecznych, k tóre obecnie znajdują się w M uzeum  w Cieszynie. W ygląd
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pomieszczenia ilustruje prezentow ana fotografia, w ykonana n a  zam ów ienie P ol
skiego Tow arzystwa Ludoznawczego w latach trzydziestych przez cieszyńskiego 
fo tografa Tadeusza Kubisza. O ryginał przechow yw any jest obecnie w M uzeum  
w Cieszynie29.

D yrek tor cieszyńskiego muzeum inż. W iktor K arger został w yznaczony do 
sporządzenia inw entarza zbiorów sztuki, archeologicznych i bibliotecznych. W  róż
nych odstępach czasu prow adził tę pracę w ciągu 1940 r., efektem której był spis 
dzieł sztuki. Biblioteki nie zdołał zinwentaryzować, poniew aż dalszych p rac  nie 
m ógł kontynuow ać z pow odu utrudnień ze strony zarządcy30.

Spośród zbiorów  zam kowych d r N ehm itz odnalazł dwie, niezwykle cenne jego 
zdaniem  pozycje rękopiśm ienne, k tóre ja k o  archiw alia m ogły być przejęte do  
Staatsarchiv K attow itz. Były to  dwie ordynacje ziemskie księstw a cieszyńskiego 
i oleśnickiego. D r N ehm itz sporządził spis tych pozycji księgozbioru H abich ta , 
które archiwum  w K atow icach chciało przejąć do  swej biblioteki naukow ej. Spis 
zawierał ponad  40 pozycji obejmujących także m apy i atlasy Czech, M oraw  
i habsburskiego Śląska, po  kilka roczników różnych czasopim . W  większości była 
to  X V III w. p rodukcja d rukarska z W iednia, Pragi i W rocław ia. Porów nując oba 
zestawienia, m ożna stwierdzić, że znam y praw ie 10% zasobu om awianej kolekcji. 
N a tych dwóch listach podw ójnie w ystępują jedynie w ym ieniane ju ż  rękopisy 
ordynacji ziemskiej księstw cieszyńskiego i oleśnickiego. Pełny ich przegląd 
drukujem y w aneksie, z podaniem  sygnatury, jeżeli ta  została p o d an a  przez ich 
autorów .

Spis N ehm itza przesłany został w raz z odpow iednim  pism em  do generalnego 
pow iernika w Berlinie nadzorującego konfiskatę d ó b r ku ltu ry  n a  okupow anych 
ziemiach polskich, celem uzyskania zgody w ydania do  archiw um  w K atow icach 
części księgozbioru zam kowego w G rodźcu3'. W  odpowiedzi n a  te zabiegi nadeszło 
z Berlina wyjaśnienie, że decyzja w sprawach bibliotecznych w  G rodźcu  m a być 
podjęta po rozm ow ach między prezydentem  rejencji katowickiej d r Faustusem , 
landratem  bielskim K ate, dyrektorem  L andesbibliothek dr. K au d erą  i dr. A rltem , 
kierownikiem Institu t fur Oberschlesisches Landesforschung. W  tym  czasie 
O stland, zarząd w K atow icach wydał polecenie do zarządcy m ajątku  w G rodźcu  
A lknera, aby wydał wyżej wymienione rękopisy ze zbiorów  bibliotecznych za 
pokw itow aniem  do S taatsarchiv K attow itz, co nastąp iło  w dn iu  5 lutego 1942 r .32 
N abytek ten został wpisany w odpowiedniej księdze jak o  Zg. 6/42, a  oba rękopisy 
złożone w szafie, w której przechowywane były najcenniejsze archiw alia33. Z arząd 
ca m ajątku otrzym ał także polecenie, aby pozostały księgozbiór przechow yw ać pod 
specjalnym zabezpieczeniem i co jakiś czas kontro low ać, aż do chwili nadejścia 
odpowiednich zarządzeń.

W  lutym  1942 r. prawie cała biblio teka z G rodźca została przewieziona do 
K atow ic, gdzie trafiła wraz innym i skonfiskow anym i zbioram i do  In stitu t fur 
L andesforschung bei der Provinzialverw altung K attow itz, k tó ry  mieścił się przy 
dzisiejszej ulicy Francuskiej. Zbiory m iały zostać skatalogow ane i większa część 
m iała być przekazana Landes B ibliothek w K atow icach a pozosta ła  część do  
S taatsarchiv, Landesm useum  w Bytom iu i Institu t fur L andesforschung. Po 
przewiezieniu z G rodźca książki zostały złożone w hali wystawowej w  P arku
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Południowym  w K atow icach, w araz z innym i zbioram i m .in. b ib lio teką Szem- 
beków z Porem by34. Z  pow odu zbiliżania się frontu , jesienią 1944 r. Insty tu t fur 
Landesforschung został ew akuowany do Cieszyna, gdzie trafiła  również jego 
biblioteka. Po wojnie m ateriały po  instytucie weszły do zasobu M uzeum  w Cieszy
nie, a po  w yodrębnieniu z niego O ddziału Zabytkow ego Biblioteki Śląskiej 
przekazano tam  m.in. bibliotekę i część archiwaliów Insty tu tu . K siążki Insty tu tu  
wchodzą obecnie w skład największego księgozbioru historycznego Książnicy 
Cieszyńskiej, tzw. pom uzealnego, k tóry  do tąd  nie został skatalogow any. W  kolek
cji tej znajduje się około dw a i pół tysiąca nie zinwentaryzowanych s ta rodruków 35. 
Być może między nimi znajdują się książki z G rodźca. D ruga część ak t In stitu t fur 
Landesforschung znalazła się w zasobie A rchiwum  Państw ow ego w Cieszynie. 
W m arcu 1955 r. został przekazany z A rchiw um  Państw ow ego w K atow icach do  
zbiorów archiwum  w Cieszynie rękopis ordynacji ziemskiej księstw a cieszyńskiego 
pochodzący ze zbiorów  zamkowych z G rodźca. T a  opraw na w skórę księga 
o wym iarach 19 x 15 cm została w pisana do inw entarza K om ory  Cieszyńskiej. 
Rękopis m a 72 num erow ane karty , spisany został w języku czeskim, natom iast 
deklaracja stanów  z 1590 r. po  niemiecku. N a  drugiej stronie okładki w idnieje wpis 
Dem Erdman M arklow skyfreyherr von Pernstein geherigs Landes-Ordnung36. Jest to  
obecnie jedyny zachowany zabytek z kolekcji grodzieckiej.

Reasum ując powyższe rozw ażania m ożem y stwierdzić, że pow iodło  się od 
tworzyć zarys dziejów, a zwłaszcza tragiczny epilog zbiorów  bibliotecznych. 
Jednocześnie zrekonstruow ano około 10% zasobu kolekcji. P rzedstaw iony zarys 
dziejów biblioteki zamkowej w G rodźcu stanowi zachętę do  kon tynuow ania badań  
nad księgozbiorami szlacheckimi księstwa cieszyńskiego. W  przypadku  G rodźca 
możliwe jest pow stanie m onografii poświęconej zam kow i i jego  zbiorom .

Przypisy

1 Biblioteka R.G. Tschammera stanowi najstarszą część zbiorów bibliotecznych parafii 
ewangelickiej w Cieszynie, noszącej jego imię. Na temat biblioteki parafialnej ukazało się już 
szereg prac, jednak przynoszą one jedynie lakoniczne informacje o najstarszych zbiorach. 
Księgozbiór Larischów znajduje się obecnie w Zemskym archivum w Opawie, a druga część 
w Narodnim muzeum w Pradze trzecia kolekcja przechowywana jest w Bibliotece Silesia 
Muzeum Teśinska w Czeskim Cieszynie. Stan badań nad cieszyńskimi księgozbiorami 
historyczny mi, w tym biblioteki Tschammera omawia K. Szelong: Uwagi w sprawie stanu 
badań nad księgozbiorami historycznymi z terenu Śląska Cieszy ńskiego „Pamiętnik Cieszyń
ski”, ! .  10, Cieszyn 1995, s. 5—14; W dotychczasowej literaturze omówiono krotko bibliotekę 
baronów Skrbenskich z Hrzistie znajdującą się w zamku w Szonowie zob. H. Lankoći: Obec 
a panstvi Senoy. Kronika starobyle, slazske dediny. Polska Ostrava [br]. W okresie 
międzywojennym zamek ten został rozebrany, archiwum rodowe już w XIX w. trafiło do 
Wiednia, a obecnie znajduje się w zbiorach Ńationalbibliothek w Wiedniu zob. L. Igalffy 
v . Igaly: Neue Silesiaca in der Ósterreichischen Ńationalbibliothek in Wien, „Der Herold” 

lertejahrschricht fur Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften, T.12, R .31,1988, 
z 5, s. 129.
j .  F- Popiołek: Grodziec śląski i jego właściciele, „Ziemia”, 27,1937,nr 7/8,s. 170— 175;A.

Renesansowy dwór w Grodźcu Śląskim, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 7,

31



1961, z 4, s. 309—328; na marginesie można dodać, że najnowszym opracowaniem 
dotyczącym zamku jest praca W. Kusi a: Odkrywanie tajemnic Grodźca, „Kalendarz Beskidzki 
1996”, 37, s. 43—48.

3 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej APK), Staatsarchiv Kattowitz, oraz 
Oberprasidium Kattowitz.

4 Muzeum w Cieszynie, archiwum zakładowe, korespondencja.
5 J- Pilnaćek: Rody slareho slezska, T .l, Brno 1991, s. 173— 174; J . Polak, T. Wojtoń: 

Wacław Gródecki sławny kartograf, Grodziec, Bielsko-Biała 1991.
6 Oinawiany inwentarz znajdował się przed wojną w Archiwum Polskiej Akademi 

Umiejętności w Krakowie. Wypisy z niego sporządził F. Popiołek, i obecnie znajdują się one 
w spuścijnie tegoż, przechowywanej w Książnicy Cieszyńskiej (dalej KCC), Archiwum 
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (dalej APTL), sygn. 44.

7 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie (dalej APC), Komora 
Cieszyńska (dalej KC) sygn. 106.

8 L.J. Szersznik: Nachrichten von Schriftstellern und die Kunstlearn aus dem Teschner 
Furstenthum, Teschen 1810, s. 93, 100.

9 APc, Das Teschner Herzogliche Landrecht, sygn. 7, f. 680.
10 ApC, KC, sygn 1950, s. 64.
11 KCC, DD V 13; Opis kroniki podał R. Kowalik podczas wojny w cieszyńskiej mutacji 

Kattowitzer Zeitung, a obecnie tekst ten opublikowano ponownie w polskim tłumaczeniu 
Skoczowskie osobliwości „Kalendarz Skoczowski 1993”, Skoczów 1992, s. 162—163; 
Najszerzej zainteresował się tym rękopisem Jan Wantuła: Osobliwości małego miasteczka 
Dawne kroniki podbeskidzkiego regionu Skoczowa, Katowice 1983, s. 14— 16.

2 Po Fryderyku majątek oddziedziczyła córka Karolina, żona Ladislawa de M ara. Po 
niej Grodziec posiadała córka Karoliny, Zofia, której pierwszym mężem był hrabia Edward 
Gustaw Apponyi, a drugim Henryk Zobel. Z drugiego małżeństwa urodziła się Anna 
Eleonora, zamężna Zamoyska.

13 ApC, K.K. Kreisgericht in Teschen, kontrakt sprzedaży Grodźca z 1884 (dopływ 
nieopracowany).

14 Ewentualny adresat listu A. Prokopa został ustalony w konsultacji z dr Ph Karlem 
Mullerem, dyrektorem Zemskeho archivu w Opawie.

15 APC, Spuścizna Wiktora Kargera, sygn. 234.
16 A. Marklowski: Urkunden und Nachrichten uber die Familie derer von Markiowski, 

Pernstein von Marklowsky, Freiherr Marklowsky von Zebracz und Pernstein, Wien 1909, s. 42.
17 Byli to Helena Schmal, Leopoldyna Panker, Olga Weiss, Kamila Bosch, Franciszek 

Seidl, Ignacy Seidl, Karol Seidl i Hermina Roseler z domu Seidl por. APK, Powiatowy Urząd 
Ziemski w Cieszynie, sygn, 6, f. 22.

18 A. Pilch: Habicht Ernest [w:] Polski Słownik Biograficzny, T. 9, Wrocław [i inne] 1961 
s- 217—218; por. APK, Urząd Wojewódzki Śląskiego, sygn. 35, f. 295—296; Opis przyjazdu 
Habichta do Grodźca i ceromonii przejęcia dóbr zob. „Gwiazdka Cieszyńska”, 1927, nr 55 
z dnia 19.07, s. 4; na temat jego mecenatu nad zamkiem por. J . Polak, T. Wojtoń: Wacław 
Gródecki sławny..., s. 12.

19 Informacje Michała Niedziałkowskiego podane za E. Rosner: Grodziec Zofii Kossak 
[w:] Cieszyńskie okruchy literackie, Cieszyn 1983, s. 50; przedruk tego tekstu o Grodźcu 
Tenże: Wokół Zofii Kossak. Zbiór szkiców i przyczynków, Cieszyn-Górki Wielkie 1995, s. 
55—56.

“  KCC, APTL, sygn. 44.
F. Popiołek: Grodziec Śląski...; skrót tego artykułu ukazał się jako Zamek grodziecki 

i to, co się h> nim kiedyś działo, „Głos Stanu Średniego”, 3, 1937, nr 44 z 30.10., s. 2,3.
22 KCC, APTL; F. Popiołek: Grodziec Śląski..., s. 175, przyp. 24.
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23 KCC, APTL,
24 A. Król: Renesansowy dwór..., s. 320, przyp. 42, s. 309, przyp. 3; Zapewne chodzi 

o kolejną kopię sprawozdań biskupich, które ostatnio opublikował I. Panic: Sprawozdania 
wizytacyjne biskupów wrocławskich (z 1717), Cieszyn 1994.

25 APK, Staatsarchiv Kattowitz, sygn. 178/35.
26 Ibidem, sygn. 220/30; por. ibidem, Oberprasidium Kattowitz, sygn. 147/23.
27 Na temat działalności niemieckiej służby archiwalnej na Górnym Śląsku zob. A. 

Staszków: Działalność niemieckiej służby archiwalnej iv Katowicach w latach 1939—1945, 
„Silesia Superior” . Śląskie zeszyty Humanistyczne, T. 1, Katowice 1994, s. 9—20; o jej 
stosunku do archiwów rodowych i podworskich zob. Tejże: Archiwa prywatne w prowincji 
Górnego Śląska (1939— 1945), „Archeion”, T. LXXn, 1981, s. 84—87, 93—95.

28 APK, Staatsarchiv Kattowitz, sygn. 173/69.
29 Muzeum w Cieszynie, sygn. MC/F/1332/2.
30 Ibidem, korespondencja.
31 na temat działalności tej instytucji w zakresie konfiskaty książek z terenów Generalnej 

Guberni i ziemiach włączonych do III Rzeszy zob. Straty bibliotek w czasie II  wojny światowej 
w granicach z 1945 roku. Wstępny raport o stanie wiedzy, pod red. A. Mężyńskiego, Warszawa 
1994, tam też bibliografia przedmiotu.

32 Cała korespondencja była prowadzona we wrześniu 1941 r.
33 Archiwalia te zostały ewakuowane z końcem wojny do jednego z zamków na 

Opolszczyźnie i w większości zaginęły w zawierusze wojennej.
34 APK, Oberprasidium Kattowitz, sygn 147/42 (pismo z 1.03.1942), sygn. 147/42 (pismo 

z 25.02.1942).
35 K. Szelong: Książnica Cieszyńska, Cieszyn 1995, s.18.
36 APC, Ewidencja przybytków i ubytków archiwalnych, T. 1, 1955/1; Początkowo 

księga została wpisana pod sygnaturą 1221, zaś po opracowaniu zespołu nadano jej sygn. 106. 
Zachowały się na niej również stare sygn. Lit D 28 oraz P 21. Na rękopisie tym nie zachowała 
się sygnatura biblioteki zamkowej — 88.

Aneks 1

F. Popiołek, Biblioteka zamkowa w Grodźcu Śląskim. Najstarsze książki.
Źródło: Książnica Cieszyńska, Archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego sygn. 44, 
Spuścizna Franciszak Popiołka.
1. Scheibler, Synopis Methodica Philosophia. Giessa amp. Champen 1611.
2. Roger Robert, Sonnets Chretietiens, Berlin 1646.
3. Lazarus Zatnerus, Theatri Choemici (6 tomów) 1659.
4. Prawa i rozporządzenia ziemskie wydane dla Śląska Ciesz, (przepisane w r. 1693 po 

morawsku i niemiecku), nr 84.
5. De Vaugelas, Quite-Curse dela vie et des actions d Aleksandre le, Grand Paryż 1680. nr 367
6. Emngelien — brak początku bardzo stara, nr 410
7. Spenner, Die evangelische Glaubenlehre, Frankfurt 1688. nr 417
8. Emngeliae et epistolae, Breslau 1690. nr 436
9. Allgemeine und General Reformation der ganzen Welt, Regensburg 1681. nr 442

10. Simonem Pauli, Methodiam aliąuot Locorum Doctrinae Ecclesiae, Wittenberg 1579. 446
11. Kramer, Der Steg und Weg zum ewigen Leben, Jena 1563. nr 437
12. Theodorico Conrado, Analisis Logica Evangeliorum, Glessae 1613.
13. Joannis Jani, Stem-Himel 1650. nr 511
14. Cave William, Antiąuitates Apostolicae, Leipzig 1696. nr 513
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15. Weigarten, Fasciculi diversorum iurium, Nurberg 1690. nr 552
16. Carpzow Ben., Rerum Criminalium-Practicae Novae Imperialis Saxonica, Leipzig u. 
Frankfurt 1655. nr 554
17. Oelsnisches Furstenthums Landgesetze. In manuscripto 1664. 556
18. Additiones Aureae Decisionibus Matthaei de Afflictis, Venedig 1600. nr 559
19. Gaili Andreas, Observationum et Processum Juridicarium, Koeln 1601. nr 565
20. Strylo Sam, Tractatus de Successione ab Intestato, Frankfurt 1697. nr 570
21. Cramer A., Extract aus dem Boemischen-Stadtrechte u. Landesordnug, Leipzig 1671. nr 
574
22. Wekebrod F., Sammlung der Gesetze v. J. 1600-1740, Brunn nr 595
23. Lauterbach, Campedium iuris, Stuttgart 1639. nr 619
24. Hotomani Fr., Juris Questionum 1585 nr 629
25. Scwedero G., Introductio in Jus Publicum Imp. Romano-Germanici, Tuebinege 1691 nr 631
26. Spaten, Auditeur oder Kriegs-Schulteiss, Numberg 1695 nr 633
27. Pagii Jul., Enantio Panon Leges Conciliatares, Coloniae 1661 nr 634
28. Gothofredus, Manuale Juris, Genovae 1654 nr 635
29. Chlingensperger Chr., Collegiorum Juris Civilis, Ingolstadtt 1688 nr 637
30. Batavor L. De Veteri Ritu Nuptiarum et Jure Connubiorum 1641 nr 638
31. Schicacardo Nar., Logica Juridica 1615 nr 642
32. Corpus Juris Canonici, Koeln 1696
33. Bosius A., De Comparanda Prudentia et Eloąuentia civili, Jena 1678 nr 685
34. Amisaei Henningi, De Republica, Franfurkt 1615 nr 710
35. Erstes Protestantisches Gebetbuch, Lipsk 1558. nr 720
36. Katolicka książka do nabożeństwa. Ręcznie pisana gotykiem po łacinie z XV wieku.
37. Scottelio D.J. Kurzer Tractat von Unterschiedlichen Rechten in Teutschaland, Frankfurt 
1671. nr 733

Aneks 2
Spis książek sporządzony przez dr Nehmitza w 1941 r.
Źródło: Archiwum Państwowe w Katowicach, Staatsarchiv Kattowitz. sygn. 173/479—480.

1. nr 61 M.S. Essai sur 1'histoire litteraire de Pologne, Berlin 1778.
2. nr 84 Prawa a zrizeni zemske kniżectwi Tiessynskeho 1591; psane leta Panie 1693.

Deklaration der Stande, Urkunde. Rud. II v. 1591, (dt), 8°.
3. nr 92 Hof-u. Stadtschematismus..., Wien 1784, 8°.
4. nr 214 Christoph Traugott Delius, Anleitung z. d. Bergbaukunst, Wien 1773, 4°.
5. 0(hne)N(ummer) E. Ritter Proskowetz v. Proskow,l, Der Donau-Oderkanal Wien 1896, 

Brosch, 4°.
6. O.N. Augsburger Allg. Zeitung, 1840—46, 1847, 2; 1852, 1,2; 1858, 1860, 1864, 1 1865.
7. nr 312 Allg. grosser Atlas, herausg. F. A. Schraembl, Wien 1800 (Beschlegnahme Gr 21).
8. nr 311 1 Mappe mit losen Karten 18/19 Jh. (Beschlagnahme Nr Gr 19).
9. nr 722 Kaiserl. und kgl. Prmlegia, Statuta et sanctiones Pragmaticae, Breslau Brachvogel 

1712.
10. nr 705 Continuation..., c, d, e, f .
11. O.N. Allg. £uro/xhsches Journal, Brunn 1794— 1798, 8°.
12. O.N. Krunitz, Oeconomische Encyklopadie (Forts. bis Meer, Brunn 1807, 87 Bde., 8°.
13. nr 185 Wilhelm Heinsius, Allg Buchr-Lexikon, 4 Bde., Leipzig 1793 ff, 4°.
14. nr 345 R. Kneifel, Topografie des k. k. Antheils von Schlesien,Tt\\ 1 Brunn 1804, Teil 2Bd 
2 Brunn 1805, Teil 2 Bd 3, Brunn 1806.
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15. nr 347 A.F. Buschings grosse Erdbeschreibung, Troppau 1785, a—z, 26 Bd, 8°.
16. nr 348 a—d, Register dazu, 4 Bde, Wien 1790, 8°.
17. nr705a Sammlung der Wichtigsten k.k. Prmlegien... d. Landes Schlesien, 1 Teil, Crossen, 
4°.
18. nr 705b 2 Teil, Breslau 1739, 4°.
19. nr 535 Ersles Jahrhundert der Krankenstintung des Ordens der Barmherzigen Bruder in der 
Stad( Teschen k. u. k. Anteils Schlesien am. 30. Nov. 1800, Wien, 8°.
20. nr 571—571b Kais und kgl. des Erbzgt. Schlesien concernirende Privilegia, statuta et 
sanctiones pragmaticae, Breslau, Brachvogel 1713. T. 1—4, T. 5—6, 2 Bde., 4°.
21. nr 547b F.G. v. Kees, Kommentar uber Josephs des Zweites Allg. Gerichtsordnung, Prag 
und Wien 1789, 2°.
22. nr 548 Conslitutio Criminalis Theresiana, Wien 1769, 2°.
23. nr 549 Josephs des Zweiten ... Gesetze und Verfassungen im Justitzfache, Prag und Wien
1786 IT., 2°.
24. nr 549 b, c, d, Forzezung, 2°.
25. nr 551 Franz des Zweiten ... Gesetze und Verfassungen im Justizfache, Prag 1794—97, 2°.
26. nr 556 Óllessnisches Furstenthumb Landesordnung, mit abschriftl. Bestatiguns-Urkunde 
Karten von Af«nsterberg-Ó&, 1610, o. T. (217. s. Rg. einschliessl. abschriftl. Briefwechsel bis 
1651 (kais. Ferdd.) ferner Nothwendige Kirchen-Constitution ... Óllssnischen Furstentumbs ... 
1664, 87 s. +  Register (Handschrift um 1670, 2°).
27. nr 561 Allg. Gerichts-Konkurs und Taxordnung Fur Bohmen, Mahren, Schlesien, 
Ostaerreich ..., Wien 1781, 2°.
28. nr 562 Allg. Burgerl. Gesetzbuch, Wien 1786, 2°.
29. nr 563 Sammlung der K.K. Landesjurstl. Gesetz und Verordnungen in Publi- 
co-Ecclesiasticis, 1767—1782, Wien 1784. 2°.
30. nr 563b dass. 1785.
31. nr 564 Der Rom. Kay. auch zu Hungarn und Bohmen etc. Kgl. Maj. Ferdinandi des Andern 
... verneuerte Landes-Ordnung derselben Erb-Kónigreihe Boheimb (u. Forts.) 1714, 2°.
32. 580 Handbuch aller unter Jos. II ergangenen Verordnungen und Gesetze, Wien 1785— 1796, 
1 Bde., 8°.
33. nr 581 dass. Sammlung der Gesetze, Wien 3 Bde, 8°.
35. nr 609 Vollstandige Teutsche Stadt-Recht im Erb.-Kgr. Bbheim und Marggrafentkum 
Mahren, Wien 1721, kl., 4°.
36. nr 611 dass. Franz II, Wien, 18 Bde., 4°.
37. nr 680 Brachvogel, Statuten etc., Breslau 1731.
38. nr 183 Hubner-Zinck, Natur-Kunst-Berg-gewerbe und Handels Lexicon, Leipzig 1762, 
1 bd. gr„ 8°.
39. nr 681 C.S.R.V.S., Observationes practicae de Juribus..., in Silesia ..., Wratislaviae 1717.
40. nr 587 Samuel Oberlander, Lexicon Jurisdicum Romano-Teutonicum, d. i. lat. Deutsches 
juristisches Handlexicon, Numberg 1753, 4°.
41. nr 676 Deliciae Juris Silesiacai.... Frankfurt/Leipzig 1736, 4°.
42. nr 286 Strassenkarte des Kgr. Bohmen und Mahren. o.O.o.I. (1 H. 19 Jhdt).
43. nr 287 I. de Castro, Charte v. Inner-Ósterreich, Wien 1812.
44. nr 291—308 Weitere Karten von deutsch-óstereichischen Einzelgebiten.
45. O.N. Mappa ... Regni Bohemniae ... Johann Christoph Muller, Pragae 1720.
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