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Anna NAWROCKA

Francuzi w historii Górnego Œl¹ska

do wybuchu I wojny œwiatowej*

Wstêp: o historii i jej roli…

Historii pisanej zarówno du¿¹, jak i ma³¹ liter¹ nie tworz¹ jedynie konkretne
daty, nazwiska czy wydarzenia, ale na równi z tymi udokumentowanymi
i udowodnionymi kreuj¹ j¹ miejsca, okolicznoœci i osoby, które w pewien
sposób, nieraz zaburzaj¹c tamt¹ uporz¹dkowan¹, prowokuj¹ do dyskusji,
analizy, do poszukiwañ i do nowych odkryæ.

Dziêki tym ostatnim udaje siê uzupe³niæ to, co, wydawa³oby siê, ju¿ zosta³o
zamkniête, czêsto bulwersuj¹c istniej¹ce opinie i wzbogacaj¹c posiadany
materia³, a co prowadzi do nowych interpretacji minionych wydarzeñ.

Dlatego te¿ okreœlenie, ¿e historia jest zawsze ¿ywa, ma swoje g³êbokie uza-
sadnienie.

Nie ma kraju, bez wzglêdu na po³o¿enie geograficzne, system polityczny czy
religiê, gdzie nie powracano by do przesz³oœci.

Nierzadko postêpuje siê tak z przyczyn pragmatycznych, bowiem poznaj¹c
i rozumiej¹c przesz³oœæ, mo¿na lepiej organizowaæ teraŸniejszoœæ. Bardzo
czêsto poczynania te nie dotycz¹ ca³oœci systemu funkcjonowania danego
pañstwa, ale jakiegoœ regionu, który z pewnych wzglêdów, najczêœciej geopoli-
tycznych, a w zwi¹zku z tym równie¿ ekonomicznych, stanowi³ (b¹dŸ stanowi)
problem nie tylko danego kraju, ale w konkretnym przypadku i dla Europy.

* Przedruk z ksi¹¿ki: A. Nawrocka, R. Kiper, Francja i Francuzi na Œl¹sku. La France et les
Français en Silésie, Opole 2010 (Autorce dziêkujemy za wyra¿enie zgody na przedruk).



Wystarczy wymieniæ choæby dwa przyk³ady: Alzacjê we Francji i Górny Œl¹sk
w Polsce1.

W Polsce Górny Œl¹sk to region na pograniczu narodów, kultur i religii,
w ci¹gu tysi¹clecia jego tereny nale¿a³y do kilku ró¿nych pañstw, przybywali tu
koloniœci z zachodu, ludzie poszukuj¹cy schronienia wobec przeœladowañ
religijnych i politycznych czy imigranci ze wschodu poszukuj¹cy pracy.
Wspomniano Alzacjê oraz Górny Œl¹sk, aby skoncentrowaæ uwagê na pewnym
fakcie, nieomal identycznym w obu przypadkach, to jest ich po³o¿eniu
geopolitycznym.

Nie by³o bowiem ³atwo ponosiæ za nie odpowiedzialnoœæ w strefie przygranicz-
nej ani przez spo³eczeñstwa, ani, jak pokaza³y wydarzenia, przez rz¹dz¹cych
w owych czasach. Jest to zatem jeden z powodów przedstawionych w dalszej
czêœci opracowania, który wziê³a pod uwagê Francja, maj¹c swoje doœwiadcze-
nia z utrzymaniem Alzacji, anga¿uj¹c siê w kwestiê przynale¿noœci Górnego
Œl¹ska do Polski po 1918 r.

Ale te¿ nie wolno zapominaæ, ¿e ta gotowoœæ Francji i jej spo³eczeñstwa do
niesienia pomocy Polsce odrodzonej po 123 latach okupacji nie zrodzi³a siê jak
mi³oœæ od pierwszego wejrzenia po podpisaniu postanowieñ zawartych w trak-
tacie wersalskim2.

Na tak¹ decyzjê polityków, zaaprobowan¹ przez spo³eczeñstwo francuskie,
wp³ynê³y wielowiekowe wiêzi, których ró¿norodnoœæ i znaczenie zapisa³y siê
nie tylko na kartach historii Francji i Polski, ale równie¿ Europy3.

W ten oto sposób zbli¿amy siê do tematu niniejszego opracowania, w którym
postaramy siê nie tylko zaprezentowaæ najwa¿niejsze kontakty miêdzy Francj¹
i Górnym Œl¹skiem na przestrzeni wieków i ich ró¿norodnoœæ, ale tak¿e
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1 Nazwa Górny Œl¹sk pojawi³a siê w dokumentach oko³o potowy XV w. i od pocz¹tku XIX w.
tak okreœlano czêœæ po³udniowo-wschodni¹ Œl¹ska. Za: A. Staszków, Losy dokumentów pergami-
nowych na Górnym Œl¹sku od koñca XVIII w. do 1945 r., „Archeion” 1998, t. 46, s. 91.

2 Polska zosta³a podzielona przez swoich s¹siadów, to jest Rosjê, Prusy i Austriê, podczas
trzech kolejnych zaborów w latach: 1772, 1793 i 1795.

3 Nale¿y tu wymieniæ choæby: R. Bailly, Historie de 1’Amitié Franco-polonaise. Les Amis
de la Pologne, Paris 1926; Y. Beauvois, Les realations Franco-Polonaises pendant la „drole
de guerre”, Paris 1987; Ch. Laforest, A. Nieuwa¿ny, De tout temps amis. Cinq siècle de rela-
tions franco-polonaises, Editions Nouveau Monde, Paris 2004; A. Nawrocka, Szlakami wiê-
zów polsko-burgundzkich na przestrzeni wieków, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Opol-
skiego, Opole 2004; Kaléidoscop franco-polonais. Ouvrage collectif sous la direction de
Bronis³aw Geremek et Marcin Frybes, Editions Noir sur Blanc, Institut Adam Mickiewicz,
Paris–Varsovie 2004; J. Ponty, Les Polonais en France de Louis XVá nos jours, Editions du
Rocher, Paris 2008.



wzbogaciæ, a niekiedy tylko uzupe³niæ, odpowiedŸ na pytanie: co wywo³a³o
u Francuzów zainteresowanie tym regionem?4.

Œl¹sk i jego rola na terenach polskich

Jak ju¿ wspominano, Œl¹sk odgrywa³ bardzo istotn¹ rolê w historii pañstwa
polskiego od pierwszych lat jego istnienia. Na mapach, które ilustruj¹ tworzenie
siê Polski, wymieniane s¹ plemiona, a wœród nich, obok Pomorzan, Polan,
Wiœlan oraz Mazowszan, pojawia siê nazwa „Œlê¿anie”. Plemiê to ze wzglêdu
na jego usytuowanie, jak i na bogactwa naturalne by³o szczególnie doceniane
przez w³adców i traktowano je w sposób wyj¹tkowy. Dowodem jest choæby
testament króla Boles³awa Krzywoustego z 1138 roku: monarcha, dziel¹c kraj
pomiêdzy czterech synów, pierworodnemu nadaj¹c w³adzê senioraln¹, aby go
wyró¿niæ, do jego czêœci spadkowej doda³, nie przez przypadek, w³aœnie Œl¹sk.

W tym samym okresie zaczêli byæ znani w Polsce przybysze z Francji, jak na
przyk³ad kronikarz – mnich Gall Anonim, który po raz pierwszy opisuje dzieje
Polski5.

Ale by³y te¿ wizyty w drug¹ stronê; i tak uczeni ze Œl¹ska zaczêli byæ znani
we Francji i Europie, czego dowodem jest Witello (Vitelo albo Witelon, oko³o
1230–1280), filozof, matematyk i przyrodnik, który zas³yn¹³ dziêki swojemu
dzie³u Perspectiva, napisanemu oko³o 1270–1273 roku, w którym stara³ siê
wyjaœniæ wiele zagadnieñ zwi¹zanych ze œwiat³em.

Zakony i zakonnicy na Górnym Œl¹sku

Wiadomo jest te¿, jak znacz¹c¹ rolê w opisywanej epoce odgrywa³y
klasztory i ¿yj¹cy w nich zakonnicy. Z jednej strony dla fundatora zakonu by³ to
rodzaj zapewnienia sobie spokoju duchowego, bowiem w epoce wypraw
krzy¿owych, kto nie móg³ w nich uczestniczyæ, fundowa³ klasztor i w ten
sposób wywi¹zywa³ siê ze swoich powinnoœci wobec Koœcio³a. By³y wiêc
motywacje religijne, co jest w pe³ni uzasadnione, ale by³y te¿ racje inne,
niemaj¹ce zbyt wiele wspólnego ze sfer¹ religijn¹, to jest ciekawoœæ, wra¿li-
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4 Trzeba podkreœliæ jeszcze raz, ¿e zgodnie z tytu³em opracowania autorzy zajêli siê tylko obec-
noœci¹ Francji i Francuzów na Œl¹sku. Zatem w sposób œwiadomy zosta³y pominiête kontakty
i wp³ywy w przeciwnym kierunku, do których tylko w wyj¹tkowych wypadkach bêd¹ nawi¹zy-
wali. Wyjaœnienie to wydaje siê istotne, aby unikn¹æ niepotrzebnych nieporozumieñ i niedomó-
wieñ zarówno ze strony krytyki, jak i przysz³ych czytelników.

5 Gali Anonim, francuski mnich przyby³y do Polski prawdopodobnie z zakonu Saint Germain
de Près, obecnie znajduj¹cego siê w sercu dzielnicy ³aciñskiej Pary¿a.



woœæ i otwarcie siê na wzorce nap³ywaj¹ce z zagranicy. Zapewne obie wp³ynê³y
na za³o¿enie na obszarach XIII-wiecznej Polski opactw cystersów, pocz¹tkowo
zainstalowanych niedaleko Kielc (Jêdrzejów i Sulejów)6 oraz w pobli¿u
Krakowa (Mogi³a)7. Nastêpnie na wniosek zebrania Kapitu³y Generalnej
w Citeaux8 zostaje w 1238 roku podjêta decyzja, upowa¿niaj¹ca opatów
Sulejowa i Mogi³y do rozpoznania sytuacji w Rudach9 i wzniesienia klasztoru,
do którego konwent mia³ byæ sprowadzony z Jêdrzejowa.

W taki oto sposób plan powsta³y w Citeaux ko³o Dijon zosta³ zrealizowany
na Górnym Œl¹sku. Wprawdzie nie mo¿na dok³adnie sprecyzowaæ roku za³o¿enia
opactwa w Rudach, bowiem przytacza siê trzy daty: 1252, 1255 i 1258, ale jedno
jest pewne, ¿e 21 paŸdziernika 1258 roku na zamku w Raciborzu zosta³ wydany
przez ksiêcia opolskiego W³adys³awa III dokument fundacyjny.

I tak zgodnie z postanowieniami podjêtymi przez Kapitu³ê Generaln¹
w Citeaux, do nowo powsta³ego klasztoru w Rudach zostaj¹ sprowadzeni
zakonnicy z Jêdrzejowa, dziêki czemu nawi¹zano jeszcze jeden kontakt
z Francj¹, w tym wypadku z opactwem w Morimondzie10. Na mocy dokumentu
fundacyjnego klasztor by³ wolny od s¹downiczej w³adzy ksiêcia, otrzyma³
prawo polowania w okolicznych lasach, prawo do zak³adania wiosek, prawo do
kolonizowania, a tak¿e uprawiania handlu i rzemios³a. Jego posiad³oœci obejmo-
wa³y przestrzeñ miêdzy Raciborzem, KoŸlem i Gliwicami, a oko³o 1260 roku
do opactwa nale¿a³o jedenaœcie wiosek. Przywileje oraz wci¹¿ rosn¹ca liczba
powo³añ sprawi³y, ¿e opactwo w Rudach sta³o siê w krótkim czasie na tyle
bogate w sensie materialnym, jak i w liczbie zakonników, i¿ w 1280 roku
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6 Jêdrzejów i Sulejów, niewielkie miasta miêdzy Krakowem, Warszaw¹ i Czêstochow¹, do
czasów obecnych miejsca kultu religijnego.

7 Mogi³a, miejscowoœæ, a w³aœciwie dzielnica miêdzy Krakowem a Now¹ Hut¹, do dzisiaj miej-
sce kultu religijnego.

8 Citeaux, zakon cystersów za³o¿ony w 1098 roku, klasztor ufundowany przez Robert de Mo-
lesmesa po³o¿ony oko³o 30 kilometrów na po³udniowy wschód od Dijon, obecnie miejsce kultu
religijnego i turystyki.

9 Rudy, wieœ w gminie KuŸnia Raciborska, po³o¿ona na wschodnim skraju Kotliny Raciborskiej
nad rzek¹ Rud¹ (prawy dop³yw Odry), obecnie oœrodek turystyczny i miejsce kultu religijnego.

10 Morimond, miejscowoœæ po³o¿ona niedaleko Langres, miasta oddalonego o 80 km na pó³noc-
ny wschód od Dijon. Nazwa Morimond pochodzi z jêzyka ³aciñskiego „mari mundo”, co zna-
czy³o „umrzeæ dla œwiata”. To dewiza wstêpuj¹cych do zakonu cystersów, którzy wyrzekali siê
œwiata. Opactwo nale¿a³o do najaktywniejszych pod wzglêdem zak³adania klasztorów cysterskich
i do koñca XVIII w. mia³o 700 filii, przede wszystkim w Niemczech, Czechach, Hiszpanii, Au-
strii, na Cyprze i w Polsce.



zaczêto planowaæ za³o¿enie nowego klasztoru; klasztor wzniesiono w Jemiel-
nicy dziêki fundacji ksiêcia opolskiego Boles³awa I11.

Oko³o 1289 roku zosta³o w Jemielnicy utworzone opactwo, w którego herbie
widniej¹ litery: MORS, z czego pierwsza wskazuje na francuski klasztor
macierzysty – Morimond. Kilka lat póŸniej (oko³o 1305 roku) mnisi rozpoczêli
budowê klasztoru, najprawdopodobniej z drzewa, bo o murowanym wspomina
siê dopiero w XV wieku12.

W obu opactwach, w Rudach i Jemielnicy, zakonnicy dziêki otrzymanym
przywilejom, jak równie¿ w³asnej pracy uzyskiwali coraz wiêksze zyski,
pomna¿ali je i w ten sposób umacniali swoj¹ pozycjê. Utrzymywali kontakty
z innymi klasztorami cystersów, nie tylko na terenie Polski i Czech, oraz
z biskupstwem we Wroc³awiu, ale równie¿ z braæmi na terenie Niemiec
i Francji. Oba klasztory obok licznych wsi posiada³y inne dobra, na przyk³ad
w Jemielnicy zakonnicy byli w³aœcicielami m³ynów, karczem i pasiek, nato-
miast w Rudach i przylegaj¹cych maj¹tkach postawiono na bogactwa mineral-
ne, i ju¿ w XV wieku zbudowano tu pierwsz¹ na Górnym Œl¹sku hutê ¿elaza,
a w nastêpstwie odkrywania kolejnych z³ó¿ rudy ¿elaza liczba hut wzros³a do
piêciu. Na pocz¹tku XVIII wieku powsta³a tak¿e huta szk³a, której wyroby by³y
eksportowane miêdzy innymi do Austrii, a cystersi z Rud w miarê up³ywu czasu
stali siê w³aœcicielami huty miedzi, fabryki drutu, kuŸni i gorzelni, a tak¿e
rozwijali inne ga³êzie przemys³u. Lata rozkwitu klasztoru by³y utrudniane,
szczególnie w XVII i XVIII wieku, przez liczne zamieszki wojenne i zwi¹zane
z nimi zniszczenia, wysokie kontrybucje wyp³acane najeŸdŸcom czy szkody
poniesione w okresie wojen œl¹skich, a tak¿e na pocz¹tku XIX wieku, kiedy na
Œl¹sk wkroczy³y wojska francuskie, których celem by³o uniemo¿liwienie
ewentualnych interwencji Austrii i Prus przeciwko Napoleonowi I. Skutkiem
zaistnia³ej sytuacji mno¿y³y siê dalsze wydatki, tym razem zwi¹zane z za³o¿e-
niem w 1808 roku szpitala dla ¿o³nierzy francuskich.

Obok dzia³alnoœci w sferze religijnej i gospodarczej nale¿y równie¿ odnoto-
waæ rolê klasztoru jako oœrodka kulturalno-naukowego. Wyjazdy zakonników
na studia, przepisywanie ksi¹g w klasztornym skryptorium czy pobyty opatów
w Citeaux i Marimondzie sprzyja³y powiêkszaniu siê przyklasztornej biblioteki
w cenne rêkopisy. Ponadto w 1744 roku powsta³o w Rudach gimnazjum, które
przetrwa³o do 1816 roku, przynosz¹c jego za³o¿ycielom rozg³os i szacunek.
Istnienie gimnazjum mia³o du¿e znaczenie dla Górnego Œl¹ska, poniewa¿ by³o
pierwsz¹ szko³¹ na tym terenie dostêpn¹ dla m³odzie¿y pozaklasztornej.
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11 Boles³aw I, Bolko – ksi¹¿ê jaworski od 1278 i œwidnicki od 1291 roku, dba³ o rozwój miast
i handlu.

12 Jemielnica, wieœ gminna w woj. opolskim nad rzek¹ Jemielnic¹.



Podsumowuj¹c opisany epizod, nale¿y jeszcze raz zaznaczyæ, i¿ zakon
cystersów w Rudach nie tylko by³ motorem rozwoju Górnego Œl¹ska pod
wzglêdem gospodarczym, ale równie¿ wywar³ ogromny wp³yw na rozwój
tutejszej kultury13.

Natomiast o wiele krótsz¹ histori¹ zapisa³ siê klasztor w Jemielnicy. Pomimo
ogromnego rozkwitu gospodarczego zakonnicy byli tutaj szczególnie nastawie-
ni na rozwój rolnictwa i ogrodnictwa, a tak¿e, jak ich wspó³bracia w Rudach, na
rozwój szkolnictwa. Likwidacja klasztoru nast¹pi³a w 1810 roku, a dwa lata
póŸniej koœció³ poklasztorny przej¹³ rolê koœcio³a parafialnego, natomiast
dotychczasowy koœció³ parafialny sta³ siê koœcio³em cmentarnym. W roku 1813
za³o¿ono w Jemielnicy lazaret wojskowy dla jeñców francuskich, w którym
zmar³o oko³o 500 ¿o³nierzy. Pochowano ich na cmentarzu w Zawodziu, gdzie
ponad wiek póŸniej ich rodacy ufundowali pami¹tkow¹ tablicê, do której
powrócimy w czêœci opisuj¹cej pobyt wojsk francuskich na Górnym Œl¹sku
podczas kampanii napoleoñskiej.

Ksi¹¿ê W³adys³aw Bia³y (potomek dynastii Piastów)

– jego pobyt w Burgundii i Dijon

Z wymienianymi wielokrotnie nazwami cystersi i Citeaux wi¹¿e siê nie tylko
historia filii tego zakonu na Górnym Œl¹sku, ale tak¿e osoba ksiêcia W³a-
dys³awa Bia³ego, jednego z ostatnich przedstawicieli dynastii Piastów14. I choæ
nie ma on wiele wspólnego z Górnym Œl¹skiem, to zas³uguje na uwagê,
bowiem od niego zaczynaj¹ siê najstarsze zwi¹zki Burgundii z Polsk¹, st¹d
prezentacja wydarzenia, którego by³ bohaterem.

Ksi¹¿ê W³adys³aw Bia³y po odst¹pieniu swego maj¹tku na rzecz króla
polskiego Kazimierza Wielkiego, a dok³adniej – po jego spieniê¿eniu, nastêpnie
po licznych podró¿ach po Europie, a tak¿e do Ziemi Œwiêtej, decyduje siê na
spêdzenie dalszego ¿ycia w klasztorze cystersów w Citeaux.

Po krótkim okresie, prawdopodobnie regu³a tego zakonu wymaga³a zbyt
wielu wyrzeczeñ, ksi¹¿ê-mnich W³adys³aw Bia³y opuszcza go, aby tym razem
wst¹piæ do zakonu benedyktynów w Dijon. I to tutaj dowiaduje siê o bezpotom-
nej œmierci ostatniego króla Polski z dynastii Piastów, wspomnianego ju¿
Kazimierza Wielkiego (1370 rok). W zaistnia³ej sytuacji ksi¹¿ê W³adys³aw
Bia³y, zwolniony przez papie¿a ze œlubów zakonnych, bêdzie dwukrotnie,

8 Anna Nawrocka

13 Klasztor cystersów w Rudach po wojnach napoleoñskich by³ do II wojny œwiatowej siedzib¹
ksi¹¿¹t raciborskich. Obecnie po zniszczeniach w 1945 roku podejmowane s¹ niezbêdne prace
w celu zabezpieczenia budynku klasztoru i jego odnowienia.

14 Piastowie, pierwsza dynastia panuj¹ca w Polsce do 1370 roku.



w 1376 i 1382 roku, usi³owa³ pozyskaæ tron, wyruszaj¹c do Polski, wspomaga-
ny przez pokaŸny orszak rycerzy burgundzkich, którzy towarzyszyli mu z pole-
cenia ówczesnego ksiêcia Burgundii Filipa Œmia³ego15.

Niestety, obie wyprawy „polskiego Lancelota” – takim imieniem zostanie na-
zwany przez francuskich kronikarzy – zakoñczy³y siê niepowodzeniem i ksi¹¿ê
W³adys³aw Bia³y umiera 29 lutego 1388 roku w Strasburgu, w drodze powrot-
nej do Dijon. Zgodnie z wol¹ ksiêcia, jego cia³o spoczê³o na cmentarzu zakonu
benedyktynów, któremu W³adys³aw Bia³y przekaza³ w testamencie wszystkie
swoje dobra16. Jego kamieñ nagrobny ustawiony w prawej nawie katedry
Saint-Bégigne przypomina o tym wydarzeniu. Widoczna na nim postaæ bohate-
ra z herbami ziemi kujawskiej i dobrzyñskiej otoczona jest napisem po ³acinie,
gdzie widnieje imiê W³adys³awa Bia³ego. Nad p³yt¹ umieszczona zosta³a tabli-
ca z czarnego marmuru, a na niej: w jêzykach francuskim i polskim, wygra-
werowano informacjê, i¿ dziêki inicjatywie ksiêcia W³adys³awa Czartoryskiego
w 1869 roku zmieniono miejsce p³yty nagrobnej, któr¹ wyjêto z posadzki i usta-
wiono w pozycji pionowej, dziêki czemu uratowano j¹ przed zniszczeniem.

Wp³ywy francuskie na Górnym Œl¹sku

Œlady Francji w epoce œredniowiecza by³y widoczne w ca³ej Europie, w tym
równie¿ na Œl¹sku, a w wiekach XIV i XV notuje siê bardzo wyraŸne wp³ywy
burgundzkie na ¿ycie artystyczne tych ziem, zarówno w muzyce – tu dominuje
polifonia burgundzka obok niderlandzkiej17 – jak równie¿ w malarstwie
i rzeŸbie, czego przyk³adem s¹ dzie³a malarza pochodz¹cego prawdopodobnie
z Burgundii, nazwanego przez historyków sztuki Mistrzem Brzeskich „Po-
k³onów Trzech Króli”. Artyœcie przypisuje siê polichromie œcienne w koœciele
œw. Miko³aja w Brzegu, jednej z kaplic przy koœciele franciszkañskim w Opolu,
jak równie¿ w koœció³kach ko³o Nysy. Styl artysty, o którym mowa, charakte-
ryzowa³ realizm przedstawionych scen i przestrzenne pejza¿owe ujêcie „Pok³o-
nu Trzech Króli”, i nie pozosta³ bez wp³ywu na twórczoœæ malarzy œl¹skich18.
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15 Filip Œmia³y (1342–1404), ksi¹¿ê burgundzki od 1363 roku, syn króla francuskiego Jana II
Dobrego.

16 Informacje na ten temat mo¿na znaleŸæ w: Mémoires de la Comission des Antiquités du
département de la Côte d’Or, t. 10: Années 1878–1884, Dijon 1884, s. 65–66, oraz S.A. Sroka,
Ksi¹¿ê W³adys³aw Bia³y w Burgundii, „Studia Historyczne” 1996, z. 2, s. 151–158.

17 T. Jurek, Obce rycerstwo na Œl¹sku do po³owy XIV wieku, Poznañ 1998; J. Kowolik, Zarys
kultury muzycznej na Œl¹sku, od r. 1163 do II wojny œwiatowej, „Portret. Rocznik G³ogówecki”
2000, s. 17–24.

18 Wed³ug badaczy prace musia³y powstaæ w czasach ksiêcia legnicko-brzeskiego Ludwika I
(1342–1398), który dba³ o rozwój gospodarczy i kulturalny swoich posiad³oœci, szczególnie mias-



Nale¿y przypomnieæ jeszcze jeden obiekt, wprawdzie i w tym wypadku nie
znamy nazwiska artysty-architekta, ale zaskakuj¹ce podobieñstwa upowa¿niaj¹
nas do hipotezy, ¿e ten, który go budowa³, dobrze zna³ Francjê i jej stolicê.
Racibórz, jedno z najstarszych miast na Górnym Œl¹sku (900 lat istnienia
przypad³o w 2008 roku) odkrywa przed nami coœ bardzo interesuj¹cego. Na
tamtejszym zamku zbudowanym w latach 1281–1287 kilka lat póŸniej powsta³a
kaplica zamkowa, porównywana do Sainte-Chapelle, nazwana przez historyków
sztuki „per³¹ gotyku” i uwa¿ana do dziœ za najwspanialsz¹ tego typu budowlê
w Polsce19.

Przyk³adem kolejnych wp³ywów francuskiej sztuki sakralnej jest romañski
portal wmurowany oko³o 1546 roku w zewnêtrzn¹ po³udniow¹ œcianê koœcio³a
œw. Marii Magdaleny we Wroc³awiu, który pochodzi³ z koœcio³a Benedyktynów
na O³binie. Wykuty z piaskowca (1150–1175) ilustruje silne wp³ywy sztuki
francuskiej i uwa¿any jest za jeden z najpiêkniejszych romañskich portali
w œrodkowej Europie.

Francja i Francuzi w Polsce w epoce królów elekcyjnych

(1573–1795)

Kolejne i coraz bardziej widoczne œlady kontaktów francusko-œl¹skich
dostarcza epoka królów elekcyjnych i wiek XIX. Zainteresowanie Francj¹, jej
polityk¹ i kultur¹ stawa³y siê coraz silniejsze, co miêdzy innymi zadecydowa³o,
¿e jednym z pierwszych w³adców Polski, wybranych w „wolnej elekcji” wiosn¹
1573 roku, by³ syn Katarzyny Medycyjskiej, Henryk Walezy20. A sta³o siê to
tak¿e z pomoc¹ jednego z b³aznów królowej, którym by³ polski szlachcic Jan
Krassowski. M³odzieniec ten, maj¹c w wieku 15 lat tylko 80 centymetrów
wzrostu, zostaje przez ojca sprzedany na dwór wspomnianej królowej francus-
kiej. Dziêki swojej inteligencji a tak¿e sprytnym zabiegom sta³ siê w krótkim
czasie ulubieñcem królowej, powiernikiem jej córki Marguerite oraz wybrañ-
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ta Brzeg; mecenas kultury i inspirator powstania „Kroniki ksi¹¿¹t polskich”. Za: B. Bartelemus,
Mistrz Brzeskich Pok³onów Trzech Króli – malarz burgundzki na Œl¹sku, [w:] Dzie³a i interpreta-
cje, Wroc³aw 2003, t. 8, s. 53–72.

19 Sainte-Chapelle (Œwiêta Kaplica), kaplica dwupoziomowa, zbudowana za czasów panowa-
nia Ludwika IX (Œwiêtego Ludwika) w latach 1241–1248, uznawana do czasów obecnych za
arcydzie³o sztuki gotyckiej.

20 Portret Henryka Walezego i gobelin przedstawiaj¹cy przyjêcie pos³ów polskich w ogrodach
Tuileries. Gobelin o wymiarach 381x402 cm wykonany w Brukseli w latach 1582–1585 znajduje
siê we Florencji w Musée des Offices. Za: J. Ehrmann, Caron et les Tapisseries de Florence, „Re-
vue des arts” 1952, I, s. 27–30; F.A. Yates, The Valois Tapestries, Londres, The Warburg Institu-
te, University of London, 1959.



cem przysz³ego króla Polski, ksiêcia Henryka. Bardzo ró¿ne s¹ legendy o kar³ach,
jedne opowiadaj¹, ¿e s¹ oni owocem mi³oœci anio³ów i ludzi, inne, i¿ s¹ kar¹
Boga albo sztuczk¹ stworzon¹ przez szatana. Tyle legendy, ale, bez wzglêdu na
ich pochodzenie, te postaci stanowi³y swego rodzaju dekoracjê orszaku królew-
skiego, rozwesela³y swoich „w³aœcicieli”, a równoczeœnie pe³ni³y funkcjê
donosicieli, czêsto, wykorzystuj¹c swój wzrost, szpiegowa³y, odkrywa³y dwor-
skie intrygi i przeciwdzia³a³y spiskom. Taka by³a misja Jana Krassowskiego na
dworze francuskim21. Wtajemniczony w kulisy jego funkcjonowania i znaj¹cy
sekrety dworu polskiego odegra³ niema³¹ rolê. Wielu historyków zwróci³o
uwagê na jego obecnoœæ u boku Katarzyny Medycejskiej i dziêki temu
posiadamy informacje o jego dzia³aniach w kampanii elekcyjnej w Polsce na
rzecz Henryka Walezego, podczas której nak³ania³ polsk¹ szlachtê do g³osowa-
nia na francuskiego kandydata.

Polska by³a pierwszym krajem, w którym zdecydowano siê na woln¹ elekcjê
i akceptowano na kandydata cudzoziemca. Niestety, ta otwartoœæ Polaków
doprowadzi za 222 lata do upadku kraju, ale zanim to nast¹pi, na ziemiach
polskich, a co za tym idzie i na Œl¹sku, coraz czêœciej pojawiaæ siê bêd¹
cudzoziemcy, a wœród nich Francuzi.

Polska w tym okresie by³a mocarstwem, a region œl¹ski odgrywa³ bardzo du¿e
znaczenie. To tu przebiega³y i krzy¿owa³y siê wa¿ne szlaki handlowe ze wschodu
na zachód, ze Lwowa przez Kraków, Opole, Brzeg do Wroc³awia, oraz
z po³udnia na pó³noc, z Wiednia do Gdañska przez Opawê, Racibórz i Opole22.

Na tych ziemiach ju¿ w XIV wieku zaczêto wydobywaæ rudy ¿elaza, a gwar-
kowie, czyli trudni¹cy siê wydobyciem wêgla i rudy b¹dŸ pracuj¹cy w kuŸ-
niach, cieszyli siê licznymi przywilejami ksi¹¿¹t. Ich sytuacja by³a nieporówny-
walnie lepsza od sytuacji ch³opów pañszczyŸnianych, pozbawionych wolnoœci23.
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21 A oto jak sam Jan Krassowski, szlachcic, przyjmuje los kar³a, jakim obdarzy³a go natura,
o czym mówi w swoim pamiêtniku: „Codziennie rano dziêkujê Bo¿ej Opatrznoœci, ¿e stworzy³a
mnie tak ma³ym, co pozwala mi unikn¹æ regu³ panuj¹cych na tym œwiecie, gdzie porz¹dek zosta³
ustanowiony raz na zawsze od zarania dziejów. Porz¹dek, którego nic i nikt nie zmieni³. Ten, któ-
ry urodzi³ siê w³adc¹, w³adc¹ pozostanie. Ten, który urodzi³ siê prostakiem, takim umrze. Bóg
strze¿e tego porz¹dku: mieszczanin nie opuszcza miasta, ch³op swojej wioski. Chocia¿ z urodze-
nia jestem szlachcicem, o po³o¿eniu godnym pozazdroszczenia, nie osi¹gn¹³bym nigdy takiej po-
zycji, gdybym nie by³ tak ma³y. Mój ma³y wzrost ukszta³towa³ moje przeznaczenie i uczyni³ mnie
s³awnym. Pozwoli³ mi s³u¿yæ najszlachetniejszej i najwiêkszej królowej wszechczasów. Ona
mnie umieœci³a w samym sercu historii”. B. Robien, Le nain du roi de Pologne, Editions Plon, Pa-
ris 1994, s. 312.

22 M. Lis, Górny Œl¹sk. Zarys dziejów do polowy XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Opol-
skiego, Opole 2001, s. 45.

23 Przywileje te zwane by³y „ordunkami górnymi”. Na Górnym Œl¹sku pierwszy ordunek nada³
ksi¹¿ê opolski Jan Dobry w 1528 roku; tekst zosta³ przet³umaczony na jêzyk polski, zob.: ibidem,
s. 46.



Wraz z postêpem gospodarczym zaczê³a siê na Górnym Œl¹sku rozwijaæ kultura
i edukacja, otwierano szko³y kolegiackie i miejskie, powstawa³y statuty
cechowe i literatura fachowa, a tak¿e przet³umaczono na jêzyk polski Nowy
Testament. Dogodne po³o¿enie dwóch najwiêkszych uniwersytetów w tej czêœci
Europy, w Pradze i Krakowie, sprzyja³o kontynuowaniu nauki.

Znacz¹ce dla Górnego Œl¹ska by³o przejêcie w 1645 roku ksiêstwa opolsko-
-raciborskiego przez króla Polski, W³adys³awa IV Wazê. Umocni³o to wartoœæ
tych ziem, a w przysz³oœci pozwoli³o na zbli¿enie siê z Francj¹. Wspomniany
król wielokrotnie przebywa³ na Górnym Œl¹sku, o czym œwiadczy tablica
w katedrze nyskiej, upamiêtniaj¹ca te wydarzenia.

Naturalna wiêŸ ³¹cz¹ca Œl¹sk, a zw³aszcza ksiêstwo opolsko-raciborskie,
z Polsk¹ nie wygas³a pomimo podzia³ów i politycznych zabiegów Habsburgów.
W warunkach uci¹¿liwej dla Œl¹ska wojny trzydziestoletniej, trwaj¹cej na
Górnym Œl¹sku 25 lat (od 1620 do 1645 roku), rodzi³y siê kalkulacje polityczne
i negocjacje dyplomatyczne, a w ich perspektywie powsta³a mo¿liwoœæ odzys-
kania jeœli nie ca³ego Œl¹ska, to przynajmniej jego czêœci.

Po bardzo przyjaznym Habsburgom królu polskim Zygmuncie III Wazie,
dwukrotnie o¿enionym z córkami cesarza: Ann¹ i Konstancj¹, jego syn
W³adys³aw IV Waza, wybrany na króla Polski w 1632 roku, kierowa³ siê
podobn¹ polityk¹. Czego bowiem wojna i dyplomacja nie zdo³a³y zrealizowaæ,
osi¹gn¹æ mo¿na by³o przez ma³¿eñstwo. Dlatego te¿, pod¹¿aj¹c œladem ojca,
W³adys³aw IV Waza poj¹³ za ¿onê w 1637 roku Cecyliê Renatê, córkê cesarza
Austrii. Ten zwi¹zek – jak siê wkrótce oka¿e – by³ przemyœlanym posuniêciem
politycznym. Z powodu wyczerpuj¹cej skarb pañstwa wojny trzydziestoletniej
dla W³adys³awa IV Wazy to ma³¿eñstwo by³o okazj¹ do upomnienia siê
o posagi, z którymi zalega³ cesarz jeszcze wobec jego ojca. Wprawdzie posag
dla Cecylii Renaty by³ przygotowany, ale nie zosta³ on z przyczyn geopolitycz-
nych zaakceptowany przez króla polskiego. W wyniku podjêtych przez W³ady-
s³awa IV pertraktacji przyznane przez cesarza Ferdynanda III dobra jako wiano,
usytuowane zbyt daleko od granicy polskiej, zosta³y wymienione na obszar
obejmuj¹cy ksiêstwa opolsko-raciborskie i kozielskie24. By³o to wiêc osi¹gniê-
cie bardzo istotne nie tylko dla Królestwa Polskiego, ale i dla Górnego Œl¹ska.

To, czego nie osi¹gnêli ostatni królowie z dynastii Piastów i dynastii Jagiello-
nów, sta³o siê realne w wyniku ma³¿eñstwa W³adys³awa IV Wazy z Cecyli¹ Re-
nat¹. Niestety, sukces by³ tylko pozorny, bowiem cesarz przekazywa³ wymie-
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24 Objêcie w 1645 roku ksiêstwa opolsko-raciborskiego przez króla W³adys³awa IV Wazê po-
prawi³o egzystencjê ludnoœci tych ziem, miêdzy innymi zaprzestano zmuszania mieszkañców do
zmiany wyznañ, a tak¿e przesta³y je naje¿d¿aæ wojska szwedzkie, bowiem ziemie owe przesz³y
pod protektorat króla polskiego.



nione ksiêstwa królowi Polski tylko na 50 lat, tytu³em zastawu za nie-
uregulowane posagi, o których wspomniano.

Akceptacja takiej propozycji przez W³adys³awa IV Wazê wydaje siê niezro-
zumia³a, ale król zapewne by³ przekonanym, ¿e jego szeœcioletni wówczas syn,
Zygmunt Kazimierz, przejmie ich sukcesjê bez ¿adnych zobowi¹zañ wobec
cesarza.

Tymczasem ziemie, o których mowa, nie stanowi³y ani darowizny, ani lenna,
tak wiêc próba odzyskania Œl¹ska na drodze przymierza z Habsburgami nie
przynios³a oczekiwanego rezultatu. Ponadto w okresie negocjacji Cecylia Rena-
ta umiera, w wyniku czego cesarz, uwolniony od rodzinnych uczuæ i obligacji,
dyktuje coraz to nowe warunki. Nie u³atwiaj¹ one przy³¹czenia przez W³a-
dys³awa IV ziem œl¹skich do Królestwa.

Zaistnia³a sytuacja wp³ywa na kolejn¹ decyzjê polskiego monarchy, który
tym razem zwraca siê w stronê Francji i na przysz³¹ ma³¿onkê wybiera Mariê
Ludwikê Gonzagê, burgundzk¹ ksiê¿niczkê z Nevers.

Od pierwszych dni pobytu w Warszawie, to jest od wiosny 1645 roku, Maria
Ludwika opanowa³a i oczarowa³a wraz ze swoimi goœæmi stolicê. Powrót
jêzyka francuskiego, kultury francuskiej, kuchni i mody francuskiej jest
odnotowany zarówno przez kronikarzy epoki, jak i przez polskich poetów
barokowych tamtych czasów25. Oczywiœcie, jednych te nowoœci fascynowa³y,
innych bulwersowa³y, jedni widzieli w nich otwarcie siê Polski na kraje, wed³ug
nich postêpowe, inni obawiali siê o tak zwan¹ „z³ot¹ wolnoœæ szlacheck¹”, czyli
o przywileje zapewniaj¹ce im spokój i stabilnoœæ ich interesów. Bez wzgl¹du na
podzielone opinie polskiej szlachty i magnaterii Maria Ludwika nied³ugo
pozosta³a ¿on¹ W³adys³awa IV, bo tylko do 1648 roku, a wraz ze œmierci¹
mê¿a, króla elekcyjnego, traci³a jako wdowa prawo do korony. Dla m³odej
Francuzki z Burgundii, coraz pewniejszej w roli królowej Polski, taki obrót
spraw nie zapowiada³ interesuj¹cej przysz³oœci.

Na szczêœcie dla niej Francji bardzo zale¿a³o na zwi¹zkach z Polsk¹, bo
oznacza³o to os³abienie wp³ywów Habsburgów w Europie. Plany te zawa¿y³y
na podjêciu kolejnej decyzji przez rz¹d francuski. Nale¿a³o wiêc, wed³ug
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25 Jan Chryzostom Pasek (1636–1701) pisze swoje Pamiêtniki w latach 1690–1695, które zo-
staj¹ wydrukowane w 1836 roku. Jan Andrzej Morsztyn (1621–1693), t³umacz Cyda Corneille’a,
uwa¿any za najwybitniejszego reprezentanta barokowej poezji dworskiej w Polsce, znawca kultu-
ry francuskiej i w³oskiej, autor dwóch zbiorów: Lutnia (ok. 1638–1661) i Kaniku³a, albo psia
gwiazda (1647), najbardziej ceniony poeta na dworze królewskim przez Mariê Ludwikê Gonzagê.
„Polska literatura barokowa opisuje ponadto stopniow¹ transformacjê typu dumnego szlachcica
w typ ziemianina. Nieod³¹czn¹ cech¹ takiej przemiany wizerunku by³a przewaga stylu ¿ycia
w³aœciciela ziemskiego na wsi nad szlacheckim czy dworskim”; Le baroque en Pologne et en Eu-
rope, Maria Délaperrière (rédaction), INALCO Paris 1990, s. 299; A. Wolowski, La vie quoti-
dienne en Pologne au XVII siècle, Paris 1972.



ówczesnego króla Francji Ludwika XIV i jego s³ynnego doradcy kardyna³a
Mazarina, w taki sposób pokierowaæ przysz³¹ woln¹ elekcj¹, aby stworzy³o to
mo¿liwoœæ ponownego zam¹¿pójœcia Marii Ludwiki, odzyskania przez ni¹
tytu³u królowej Polski i kontynuowania polityki profrancuskiej w tej czêœci
Europy. Zatem zbie¿noœæ interesów Francji i Francuzki z Burgundii nie pozo-
staj¹ bez reakcji i st¹d idea pomocy finansowej; mia³a ona wp³yn¹æ na wyniki
wyborów.

Decyzja wa¿y³a siê miêdzy dwoma przyrodnimi braæmi zmar³ego, to jest
Karolem Ferdynandem i Janem Kazimierzem. W tym miejscu nale¿y siê pewne
istotne uzupe³nienie, dotycz¹ce w³aœnie sytuacji ksiêstwa opolsko-raciborskie-
go, którego sukcesja po œmierci W³adys³awa IV przypad³a Karolowi Ferdynan-
dowi Wazie, a obraduj¹cy w KoŸlu 11 sierpnia 1649 roku sejmik potwierdzi³
formalne przekazanie zarz¹du ksiêstwa bratu zmar³ego króla – biskupowi
wroc³awskiemu. Szczêœliwie dla Marii Ludwiki w wyniku wolnej elekcji wybór
pad³ na przyrodniego brata jej pierwszego mê¿a, Jana Kazimierza26. Tak wiêc
po jak najkrótszym okresie ¿a³oby, wiosn¹ 1650 roku, Maria Ludwika Gonzaga
wychodzi ponownie za m¹¿ i ponownie zostaje królow¹ Polski. I tutaj nale¿y
uczyniæ pewien komentarz: niew¹tpliwie Francja odzyskiwa³a swoje znaczenie
w tej czêœci Europy, Maria Ludwika swoje insygnia, ale i Polska zyskiwa³a na
tym uk³adzie.

Od roku 1648 zaczê³y siê dla Królestwa czasy bardzo niespokojne, granice
pañstwa atakowane od wschodu, po³udniowego wschodu i od pó³nocy wyma-
ga³y przemyœlanych dzia³añ wobec s¹siadów i ustabilizowania konfliktów
wewn¹trz kraju, prowokowanych nieustannie przez kilka rodów maj¹cych
aspiracje polityczne. Zbli¿a³a siê nieuchronnie wojna ze Szwedami, poprzedzo-
na ju¿ kilkoma wczeœniejszymi konfliktami zbrojnymi. Ta wojna, nazwana
przez historyków „potopem szwedzkim”, bêdzie trwa³a od 1655 do 1660 roku27.
W tym burzliwym i nie³atwym okresie dla kraju i jego mieszkañców Maria
Ludwika daje siê poznaæ jako osoba nie tylko umiej¹ca oceniæ sytuacjê, ale
i pomóc swojemu mê¿owi w odnalezieniu siê w niej i podjêciu niezbêdnych
poczynañ w organizowaniu kontrataku.
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26 Jan Kazimierz jako syn Zygmunta III Wazy i Konstancji Austriaczki by³ znany we Francji,
bo to jego pojmano na rozkaz kardyna³a Richelieu w 1638 roku pod zarzutem szpiegostwa, kiedy
udawa³ siê z misj¹ dyplomatyczn¹ do Hiszpanii. Uwiêziony w celi cytadeli w Sisteron, wybudo-
wanej nad rzek¹ Durance w Alpach Prowansalskich, pozosta³ w niej przez dwa lata, do lutego
1640 roku.

27 Nieporozumienia miêdzy Szwecj¹ a Królestwem Polskim zrodzi³y siê po œmierci króla
Szwecji Jana III (1592), ojca króla Polski Zygmunta III Wazy, który prawnie dziedziczy³ tron
i z którego ani on, ani jego dwaj synowie: W³adys³aw IV Waza i Jan II Kazimierz Waza, nie
chcieli zrezygnowaæ.



Kiedy armia szwedzka opanowywa³a coraz to nowe regiony i kiedy po
kapitulacji stolicy zaczê³y poddawaæ siê inne miasta, miêdzy innymi Kraków,
Maria Ludwika udaje siê z niewielkim orszakiem na Górny Œl¹sk, gdzie na
ziemi raciborsko-opolskiej szuka schronienia. Tym bardziej czu³a siê na tej
ziemi bezpieczna, ¿e po œmierci Karola Ferdynanda (9 maja 1655) ksiêstwo na
mocy testamentu zosta³o przekazane Janowi II Kazimierzowi, który z kolei
scedowa³ je na rzecz swojej ma³¿onki28. Wymieniona data, która œciœle okreœla
termin przekazania Marii Ludwice prawa do ksiêstwa opolsko-raciborskiego, to
nieomal przeddzieñ najazdu Szwedów na Polskê. I chocia¿ na Œl¹sku z nale¿y-
tym szacunkiem witano szukaj¹c¹ schronienia królow¹ Polski i towarzysz¹ce jej
grono, to jednak nie anga¿owano siê zbytnio w zapewnienie jej i orszakowi
goœcinnoœci. Œl¹sk ¿y³ jeszcze wspomnieniami wojny trzydziestoletniej, a przy-
jêcie uchodŸców sprowadziæ mog³o odwet ze strony Szwedów. Ponadto nie
przewidywano dla Polski szybkiego zwyciêstwa, a w takiej sytuacji emigranci
polityczni z pokonanego pañstwa, nawet jeœli racje przemawia³y za nimi, mogli
sprowokowaæ pewnego rodzaju niedogodnoœci stronie udzielaj¹cej pomocy,
czego obawiano siê na Œl¹sku. Dlatego te¿, o czym mo¿na wywnioskowaæ
z korespondencji osób towarzysz¹cych Marii Ludwice, obok wspomnianego
szacunku wyczuwali oni konsternacjê, z jak¹ siê do nich odnosili przyjmuj¹cy.

W koñcu niewielki liczebnie orszak królowej, w którym obok Marii Ludwiki
znajdowa³a siê tak¿e jej protegowana, i jak poka¿e przysz³oœæ nastêpna królowa
Polski, równie¿ ksiê¿niczka z Burgundii, Maria Kazimiera d’Arquin de la
Grange, znalaz³ 7 paŸdziernika 1655 roku schronienie na zamku w G³ogówku.
Zosta³ przyjêty przez hrabiego Franciszka Oppersdorffa; jego ¿on¹ by³a jedna
z by³ych dam dworu królowej, Anna Zuzanna von Bessen.

Mo¿na siê zgodziæ z przypuszczeniami, ¿e ówczesny w³aœciciel G³ogówka
sp³aci³ swoj¹ goœcinnoœci¹ d³ug, jaki rodzina Oppersdorffów zaci¹gnê³a u po-
przedniego w³adcy polskiego W³adys³awa IV Wazy, kiedy to podczas wojny
trzydziestoletniej Oppersdorffowie znaleŸli schronienie na zamku na Wawelu,
a nastêpnie w królewskim zamku myœliwskim w Niepo³omicach29.

Wkrótce, bo dziesiêæ dni póŸniej, do³¹czy³ do ¿ony król Jan II Kazimierz.
Jego pobyt w G³ogówku by³ bardzo owocny i sprzyja³ podjêciu wa¿nych
decyzji. Rezultatem by³a zwo³ana do Opola konwokacja senatorska, której
obrady skoñczy³y siê 20 listopada 1655 roku rodzajem apelu – wezwania
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28 W czerwcu 1655 roku król Jan II Kazimierz dokona³ zapisu, na mocy którego ca³oœæ jego
prywatnych dóbr przechodzi³a w posiadanie Marii Ludwiki Gonzagi. Za: Z. Libiszowska, Królo-
wa Ludwika Maria na Œl¹sku 1655–1656, Œl¹ski Instytut Naukowy, Katowice 1986, s. 39.

29 Za: F. Dendewicz, Jan Kazimierz, [w:] S³awne postacie pogranicza polsko-czeskiego Euro-
regionu Pradziad – wspólne dziedzictwo historyczne, Starostwo Powiatowe w Nysie, Nysa 2007,
s. 65–66.



podpisanego przez monarchê i skierowanego do obywateli „wszelkiej kondycji
i stanu” – nawo³uj¹cego do walki z wojskami szwedzkimi. Wiemy, i¿ niema³¹
rolê w pomyœle zorganizowania obrad i wystosowaniu uniwersa³u (nosi dziœ
nazwê uniwersa³u opolskiego) odegra³a Maria Ludwika. Po pierwszym za³ama-
niu wywo³anym zwyciêstwami armii szwedzkiej i zachowaniem czêsto dalekim
od patriotycznego polskiej magnaterii, królowa bardzo szybko odzyska³a
polityczn¹ równowagê, co pozwoli³o jej na podjêcie sensownych decyzji.

Apel Jana II Kazimierza do spo³eczeñstwa nie tylko pomóg³ wówczas
w organizowaniu obrony, ale by³ powtarzany jako przes³anie w wielu póŸniej-
szych zrywach narodowoœciowych w Polsce, od powstania koœciuszkowskiego
pocz¹wszy:

Komu Bóg i wiara œwiêta pierwsza nad wszystko dobro, komu s³awa narodu nigdy
przedtem nie naruszona, a teraz zra¿ona, komu swobody i wolnoœci inszym narodom
litoœæ czyni¹, przeciwko temu nieprzyjacielowi Uprzejmoœci i Wiernoœci Wasze po-
wstañcie30.

Po kilku tygodniach na wieœæ o rodz¹cej siê w kraju defensywie i stawianiu
oporu najeŸdŸcy szwedzkiemu król decyduje siê na powrót do Polski i 18 grud-
nia 1655 roku opuszcza goœcinny G³ogówek, gdy tymczasem Maria Ludwika
pozostanie u Oppersdorffów do 28 czerwca 1656 roku31.

Pobyt pary królewskiej u hrabiego Oppersdorffa mia³ bardzo pozytywne
nastêpstwa dla w³aœciciela G³ogówka. Królowa zosta³a matk¹ chrzestn¹ ich
córki, a hrabia zyska³ nominacjê na starostê ksiêstwa opolsko-raciborskiego.
Funkcja ta pozwoli³a mu na spotkanie i przyjêcie na zamku raciborskim i w Tar-
nowskich Górach w sierpniu 1683 roku kolejnego króla Polski, Jana III Sobies-
kiego, gdy ten udawa³ siê na odsiecz Wiednia. Wa¿nym i interesuj¹cym
epizodem w kontaktach francusko-polskich by³o tak¿e spotkanie Jana Sobies-
kiego, przysz³ego króla Polski, z kolejn¹ ksiê¿niczk¹ burgundzk¹, która
przyby³a do Polski w wieku czterech lat, aby po wielu przygodach w koñcu
u boku swojego mê¿a Jana III Sobieskiego zostaæ królow¹ Polski. Marysieñka,
jak nazywa³ swoj¹ ma³¿onkê król, pozosta³a do koñca ¿ycia wierna Polsce32.
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30 A. Nawrocka, Szlakami wiêzów polsko-burgundzkich na przestrzeni wieków..., op.cit., s. 36.

31 Nie by³ to jedyny pobyt naszego króla w G³ogówku, bo, jak odnotowano w dokumentach
miasta, kolejny raz Jan II Kazimierz pojawi³ siê u Oppersdorffów latem 1669 roku, kiedy po
œmierci Marii Ludwiki Gonzagi i po abdykacji udawa³ siê przez Œl¹sk do ksiêstwa Nevers w Bur-
gundii, sk¹d pochodzi³a Maria Ludwika. Za: F. Dendewicz, Jan Kazimierz..., op.cit., s. 66.

32 Mo¿na przeczytaæ w ostatnich listach Marii Kazimiery pisanych ju¿ we Francji do swojej
ukochanej wnuczki, ¿e kiedy patrzy przez okna zamku w Blois na Loarê, to widzi Wis³ê i marzy
o zamku w Warszawie.



Ale i w przypadku tej pary królewskiej mo¿na znaleŸæ œlady na Œl¹sku, bowiem
najstarszy ich syn Jakub pobiera³ nauki w s³ynnym nyskim liceum Carolinum33.
Sk¹d ten wybór? OdpowiedŸ wydaje siê prosta: uczelnia ta by³a znana i ceniona
nie tylko na Œl¹sku i w Polsce, ci¹gnêli zatem do niej ambitni, ale te¿ pobierali
tu naukê synowie znanych rodów, jak na przyk³ad Micha³ Korybut Wiœniowiec-
ki34. Zapewne Maria Kazimiera d’Arquin de la Grange, przebywaj¹ca u boku
Marii Ludwiki w G³ogówku, us³ysza³a ju¿ wtedy s³owa uznania dotycz¹ce
Carolinum i dlatego wybór królewskiej pary pad³ na tê uczelniê.

Zaczyna siê wiek XVIII i niewiele na razie obserwujemy zmian w sztuce,
natomiast bardzo wiele w sytuacji politycznej Europy, a w tym tak¿e w Polsce.
Coraz wyraŸniejsze i coraz bardziej widoczne s¹ „apetyty” jej s¹siadów.

Wprawdzie jeszcze kilka osób bêdzie usi³owa³o przeciwdzia³aæ katastrofie,
miêdzy innymi król polski Stanis³aw Leszczyñski, dwukrotnie wybierany
i dwukrotnie zmuszony do abdykacji. Prawdziwy reprezentant epoki Oœwiece-
nia, cz³owiek wykszta³cony, filozof i gor¹cy patriota, którego córka zostanie
¿on¹ Ludwika XV i królow¹ Francji. Dziêki Stanis³awowi Leszczyñskiemu
w centrum Nancy mo¿emy podziwiaæ wspania³y plac, którego ogrodzenie
wykonane z metalu jest rzadkim tego typu przyk³adem sztuki barokowej
w Europie. A tak¿e Stanis³aw August Poniatowski – kolejny król Polski (1764–
1795) i jego zwolennicy, ale na reformy jest ju¿ za póŸno i ani Konstytucja
3 Maja (1791), ani powstanie narodowe pod wodz¹ Tadeusza Koœciuszki (1794)
nie zapobiegn¹ rozbiorom i znikniêciu Polski jako pañstwa z map Europy.

Koniec XVIII i pocz¹tek XIX wieku.

Œl¹sk „przystani¹” dla Francuzów i drog¹ Napoleona I na wschód

Podczas kiedy Polsk¹ sukcesywnie podczas trzech rozbiorów dzieli³y siê
kraje oœcienne, jak Rosja, Prusy i Austria, Œl¹sk ju¿ od 1740 roku by³ pod
panowaniem pruskim. Ale pomimo tej przynale¿noœci na jego terenach znajd¹
schronienie przybysze z Pary¿a, zwolennicy monarchii, uciekaj¹cy przed
drastycznymi regu³ami zwolenników nowego porz¹dku politycznego we Fran-
cji, jednym s³owem wszyscy, którzy zostali zaskoczeni przebiegiem i konsek-
wencjami Rewolucji Francuskiej (1789).

W takich momentach, obok tych podejmuj¹cych samodzielne decyzje o wy-
jeŸdzie, byli i tacy, za których i o których decydowano. Tak siê sta³o w przypad-
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33 Za: K. Staszków, Genera³ Friedrich Wilhelm von Steuben – s³awny uczeñ nyskiego Caroli-
num, [w:] S³awne postacie pogranicza polsko-czeskiego..., op.cit., s. 171.

34 Micha³ Korybut Wiœniowiecki – król Polski wybrany w wolnej elekcji, panuj¹cy od czerwca
1669 do listopada 1673 roku.



ku markiza Marii Josepha La Fayette’a. Jako francuski polityk i m¹¿ stanu by³
inicjatorem Deklaracji Praw Cz³owieka i Obywatela, og³oszonej 26 lipca 1789
roku. Ten gor¹cy zwolennik monarchii konstytucyjnej po okresie wojny o wol-
noœæ Stanów Zjednoczonych, podczas której otrzyma³ stopieñ genera³a i zaprzy-
jaŸni³ siê z Georgem Washinngtonem, powróci³ do Francji, gdzie rozpoczê³a siê
rewolucja. Tu natychmiast przyst¹pi³ do dzia³ania, by³ twórc¹ a tak¿e dowódc¹
Gwardii Narodowej, ale w 1791 roku, kiedy w Pary¿u dochodzi³o coraz czêœciej
do skazywania na œmieræ bez konkretnych przyczyn, genera³ La Fayette zdecy-
dowa³ siê na wyjazd do Austrii. Tam zosta³ zatrzymany, a nastêpnie przekazany
Prusakom, którzy najpierw osadzili go w twierdzy w Magdeburgu, aby 6 stycz-
nia 1794 roku przetransportowaæ do Nysy i uwiêziæ w Forcie Prusy.

La Fayette próbowa³ ró¿nych sposobów, aby choæ nieco polepszyæ swój los
jako wiêŸnia. Próba ucieczki do Polski skoñczy³a siê tylko na planach, a napisa-
ny do króla Polski Poniatowskiego list z proœb¹ o pomoc nigdy do monarchy
nie dotar³.

W 1797 roku markiz wróci³ do Francji, ale w epoce Napoleona I nie bra³
udzia³u w ¿yciu politycznym, powróci³ do niego w epoce Ludwika Filipa I
i ponownie dowodzi³ Gwardi¹ Narodow¹ podczas rewolucji lipcowej w 1830
roku35. La Fayette zmar³ w 1834 roku, ale jeszcze przed œmierci¹, 21 lutego,
8 marca, 9 kwietnia i 17 maja 1932 roku, wyg³osi³ s³ynne mowy w parlamencie
francuskim, apeluj¹c o pomoc dla Polaków i ich rodzin, którzy masowo
opuszczali ziemie polskie po klêsce powstania listopadowego (1830/1831),
unikaj¹c w ten sposób egzekucji, Syberii czy wiêzienia. Genera³ Maria Joseph
La Fayette, bêd¹c cz³onkiem wielu towarzystw maj¹cych na celu niesienie
pomocy uciekinierom politycznym, bra³ aktywny udzia³ w manifestacjach na
rzecz Polski36 i przez wiele miesiêcy goœci³ u siebie Joachima Lelewela37.
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35 Za: K. Staszków, Markiz Marie Joseph de La Fayette – wiêzieñ nyskich kazamatów, [w:]
S³awne postacie pogranicza polsko-czeskiego..., op.cit., s. 84–85.

36 Na czeœæ genera³a La Fayette’a z inicjatywy polskiej emigracji w Pary¿u zosta³ w 1835 roku
wybity medalion z br¹zu. Podczas uroczystoœci upamiêtniaj¹cej setn¹ rocznicê œmierci genera³a
ówczesny ambasador Polski w Pary¿u Alfred Ch³apkowski powiedzia³: „Spotkaliœmy siê tutaj,
aby oddaæ pamiêæ temu wielkiemu bohaterowi miêdzynarodowemu, wielkiemu Francuzowi i pra-
wdziwemu przyjacielowi Polski”. Zob.: La Fayette et la Pologne 1830–1834. Centainaire de la
mort du général La Fayette célébré à la Bibliothèque de Paris, le 28 mai 1934.

37 Joachim Lelewel (1786–1861) numizmatyk, bibliograf, polityk, profesor historii na Uniwer-
sytecie w Wilnie (1821–1824), profesor bibliografii na Uniwersytecie Warszawskim (1819–
1821), pose³ na sejm Królestwa Polskiego, podczas powstania listopadowego (1830–1831)
cz³onek Rz¹du Narodowego i prezes Towarzystwa Patriotycznego, przebywa³ na emigracji w Pa-
ry¿u, a nastêpnie w Brukseli, po upadku Wiosny Ludów wycofa³ siê z aktywnego ¿ycia politycz-
nego i poœwiêci³ naukowemu. Postaæ bardzo wa¿na dla historii i kultury polskiej.



Powracaj¹c na ziemiê œl¹sk¹ i do obecnoœci Francuzów na tym terenie, nale-
¿y przypomnieæ, ¿e przybysze z Francji pojawiali siê stosunkowo czêsto,
w œredniowieczu byli to g³ównie rycerze z Alzacji i Lotaryngii, jak równie¿ lud-
noœæ miejska osiad³a przede wszystkim we Wroc³awiu, nazywana Galami.

PóŸniej, na prze³omie wieków XVI i XVII, byli to hugenoci i ich potomko-
wie, którzy popierali reformacjê. Czêsto przebywali oni na dworach ksi¹¿¹t
œl¹skich, g³ównie oleœnickich i brzeskich.

Natomiast gwa³towny nap³yw arystokracji francuskiej nast¹pi³ pod koniec
XVIII wieku i, jak ³atwo siê domyœleæ, byli to ci, którzy – jak wspomniany mar-
kiz – uciekali, aby unikn¹æ gilotyny albo wiêzienia. Przybywaj¹cy na Œl¹sk za-
trzymywali siê w pa³acach magnatów œl¹skich, by przeczekaæ burzliw¹ sytuacjê
spowodowan¹ przewrotem rewolucyjnym. Wiêkszoœæ z nich wierzy³a, ¿e za-
mieszanie jest przejœciowe i ¿e wkrótce bêd¹ mogli powróciæ do swoich dóbr
i kontynuowaæ porzucony chwilowo tryb ¿ycia.

Najczêœciej goœcinnie przyjmowani nie musieli siê wiele troszczyæ o swoje
utrzymanie. Niektórym zatem wystarcza³y fundusze uzyskane ze sprzeda¿y
wartoœciowych przedmiotów, inni stawali siê guwernerami i uczyli jêzyka fran-
cuskiego. Warto odnotowaæ, ¿e doœæ du¿a liczebnie grupa uciekinierów z Fran-
cji zatrzyma³a siê w dobrach hrabiego Jana Nepomucena Praschmy w Niemod-
linie, gdzie oddano do ich dyspozycji budynek w parku po³o¿onym pod
miastem.

Markiz Marc Marie de Bombelles i jego pobyt na ziemi œl¹skiej

Wœród wymienionej grupy znalaz³ siê Francuz, którego nazwisko i osoba nie
tylko by³a znana w tamtej epoce, ale pozosta³a na kartach historii Górnego
Œl¹ska do czasów obecnych. By³ to markiz Marc Maria de Bombelles. Sta³ siê
on pewnego rodzaju sensacj¹ i dla swoich rodaków, jak i osób, wœród których
przebywa³ na Œl¹sku.

Markiz, urodzony w 1744 roku w Bitche (Lotaryngia), bardzo wczeœnie, tak
jak i jego ojciec, zacz¹³ swoj¹ karierê wojskow¹. Zatem w m³odym wieku
znalaz³ siê w Gwardii Królewskiej Ludwika XVI, aby w krótkim czasie
otrzymaæ najwy¿szy stopieñ wojskowy i zostaæ marsza³kiem polnym wojsk
królewskich. By³ nie tylko utalentowanym taktykiem, ale i cenionym przez
Ludwika XVI dyplomat¹. Dlatego te¿ czêsto wystêpowa³ w roli pos³a, miêdzy
innymi w Lizbonie, Berlinie i Wenecji, i tam dotar³a do niego wiadomoœæ
o zgilotynowaniu króla Ludwika XVI. Markiz, wys³awszy ¿onê i dzieci do Brna
(Morawy), sam wst¹pi³ ju¿ w randze genera³a do Nadreñskiego Korpusu, gdzie
w 1795 roku poprosi³ o urlop ze s³u¿by wojskowej, aby po³¹czyæ siê z rodzin¹.
Do dziœ nie wiadomo, czy jeszcze zd¹¿y³ siê zobaczyæ z ¿on¹, czy te¿
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dowiedzia³ siê o jej pogrzebie z prasy. Jedno jest pewne: œmieræ ¿ony wp³ynê³a
w sposób decyduj¹cy na dalsze losy markiza i postanowi³ zmieniæ ca³kowicie
siebie i swoje dotychczasowe ¿ycie. Ten zdolny taktyk, ceniony dyplomata
i ojciec piêciorga dzieci wstêpuje do seminarium i zostaje ksiêdzem. Prawdo-
podobnie, bo brakuje dok³adnych informacji, œwiêcenia kap³añskie otrzymuje
w Wiedniu, a w 1803 (?) roku obejmuje swoj¹ pierwsz¹ parafiê w Wierzbiêci-
cach ko³o Nysy, nale¿¹c¹ do biskupstwa wroc³awskiego. Mo¿e byæ zaska-
kuj¹ce, ¿e komuœ tak znanemu i maj¹cemu szerokie kontakty, miêdzy innymi
z ówczesnym biskupem wroc³awskim38, powierzono tak ma³¹ i raczej niebogat¹
parafiê, ale mo¿na równie¿ wnioskowaæ, ¿e dla obu stron by³o to pewnego
rodzaju sprawdzenie siê w nowej sytuacji. Dla markiza wielk¹ niewiadom¹ by³o
nawi¹zanie kontaktów i uzyskanie zaufania miejscowej ludnoœci, to jest swoich
parafian, a i w³adze koœcielne wola³y, by ta niewielka parafia by³a swego
rodzaju praktyk¹ dla nowego, ale ju¿ niem³odego proboszcza, w dodatku
wywodz¹cego siê z arystokracji francuskiej.

Pomimo odmiennej mentalnoœci, pewnych trudnoœci w komunikowaniu i po-
ziomu intelektualnego nowy proboszcz poradzi³ sobie bez problemów na po-
wierzonej mu placówce, zapewniaj¹c wrêcz ojcowsk¹ opiekê swoim parafia-
nom. Jego dyplomatyczne zdolnoœci i doœwiadczenia przyda³y siê i na Œl¹sku,
szczególnie w okresie kampanii napoleoñskiej, podczas potyczek francusko-
-pruskich, kiedy to armia francuska pod wodz¹ brata cesarza Napoleona, Hiero-
nima, maj¹ca u boku Legiê Nadwiœlañsk¹, zaatakowa³a twierdzê w Srebrnej
Górze, Nysie, KoŸlu i G³ubczycach.

Interwencje proboszcza z Wierzbiêcic w tym bardzo trudnym pod ka¿dym
wzglêdem okresie, zarówno dla ¿o³nierzy, jak i mieszkañców atakowanych
twierdz, by³y nieocenione. Nie oszczêdzaj¹c siebie, przemierza³ pola bitewne
wokó³ Nysy, staraj¹c siê nieœæ pomoc duchow¹ umieraj¹cym, ale tak¿e pomoc
medyczn¹, zabieraj¹c rannych ¿o³nierzy francuskich do swojego domu, gdzie
leczy³ ich na w³asny koszt. Ale nie tylko tego typu dzia³ania wyró¿ni³y markiza
Bombellesa, by³y tak¿e akcje dyplomatyczne, które obok tych duszpasterskich
i charytatywnych równie¿ zas³uguj¹ na uwagê. D³ugie i bardzo zaciête walki
w najbardziej bronionych przez wojska pruskie twierdzach, jak Srebrna Góra,
KoŸle czy Nysa, trwa³y czêsto po kilka miesiêcy, np.: w Nysie, gdzie oblê¿enie
trwa³o od 23 lutego do 16 czerwca 1807 roku, a stacjonowanie wokó³ nich
i w pobliskich okolicach wojsk francuskich nara¿a³o miejscow¹ ludnoœæ nie
tylko na przymusowe kontrybucje, ale i grabie¿e.

Interwencje proboszcza Bombellesa i w tym zakresie przynosi³y oczekiwane
rezultaty. Œwiadom krzywd wyrz¹dzanych przez ¿o³nierzy francuskich nieboga-
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38 Józef Chrystian ksi¹¿ê von Hohenlohe Bartenstein.



tym parafianom, a tak¿e okolicznym mieszkañcom, podj¹³ siê markiz jeszcze
raz misji interwencyjnej, tym razem u genera³a francuskiego Dominique’a
Vandamme’a, bêd¹cego naczelnym dowódc¹ wojsk francuskich oblegaj¹cych
wymienione miasta-twierdze. Na skutek zabiegów francuskiego arystokraty
ksiêdza wrogoœæ miêdzy mieszkañcami i ¿o³nierzami francuskimi ust¹pi³a miej-
sca wzajemnemu porozumieniu i zbli¿eniu siê obu grup, a sam Bombelles, daw-
ny rojalista, sta³ siê czêstym goœciem genera³a Vandomme’a w jego rezydencji
w Bia³ej Nyskiej, co niew¹tpliwie u³atwia³o mu wstawiennictwo w intencji za-
gro¿onych i obronê interesów mieszkañców.

Po parafii w Wierzbiêcicach, ¿egnany z ogromnym smutkiem, Bombelles
kontynuowa³ swoj¹ pracê od kwietnia 1808 roku w G³ogówku, gdzie pozosta³
jako duszpasterz do 1815 roku, by nastêpnie powróciæ do Francji i jako biskup
od 1818 roku osi¹œæ na nowej placówce w Amiens. Do koñca ¿ycia pamiêta³
o swoich parafianach w Wierzbiêcicach i G³ogówku, o czym œwiadczy miêdzy
innymi przekonanie w³aœcicieli G³ogówka do budowy miejskiej szko³y czy
pomocy materialnej w momentach katastrof naturalnych, jak np.: powodzie.
Marc Maria Bombelles, odznaczony wieloma tytu³ami i medalami39, arystokra-
ta, dyplomata francuski, rojalista, a jednoczeœnie ksi¹dz-opiekun swoich para-
fian w Wierzbiêcicach i G³ogówku, umiera 2 marca 1822 roku w Pary¿u.
Epitafium znajduj¹ce siê na jego grobie w sposób bardzo lapidarny, a jednoczeœ-
nie bardzo trafny przedstawia to, co uczyni³ dla innych: „On tak du¿o zrobi³
dobrego na ziemi, ¿e jego miejsce jest w niebie”40.

Ale nie tylko na Górnym Œl¹sku zosta³ œlad po markizie Bombellesie, bo-
wiem pisane przez niego pamiêtniki s¹ cennym Ÿród³em odkrywaj¹cym dzieñ
po dniu wydarzenia koñca XVIII i pocz¹tku XIX wieku, w których markiz
uczestniczy³ albo by³ ich œwiadkiem41. Ponadto zwi¹zek ma³¿eñski markiza de
Bombellesa z Marie-Angélique42, pe³en uczucia i ¿alu wywo³anego roz³¹k¹, po-
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39 Miêdzy innymi otrzyma³ najwy¿sze pruskie odznaczenie cywilne – Z³oty Medal S³u¿by Cy-
wilnej (Goldene Civil-Verdienst-Medaille).

40 W. Sochor, Tu mieszka³ stary z gwiazd¹. Marsza³ek Francji hrabia Marek Maria de Bom-
belles proboszczem w Wierzbiêcicach, „Nowiny Nyskie” 2002, nr 38, s. 22.

41 Marquis de Bombelles: Journal: t. 1, 1780–1784, Edition 1978; t. 2, 1784–1789, Edition
1982; t. 3, 1789–1792; t. 4, 1793–1795; t. 5, 1795–1800, Edition 2002; t. 6, 1801–1807; t. 7,
1808–1815, Edition 2005.

42 Marie-Angélique de Mackau to nazwisko 16-letniej Francuzki, z któr¹ ¿eni siê w styczniu
1778 roku markiz Marc Marie de Bombelles maj¹cy wówczas 32 lata. Wkrótce po œlubie, bo zale-
dwie kilka tygodni póŸniej, rozdzielaj¹ ich obowi¹zki. Markiz udaje siê z misj¹ dyplomatyczn¹ do
Niemiec, a m³oda ¿ona pozostaje jako dama do towarzystwa przy boku ksiê¿niczki El¿biety, sios-
try króla Ludwika XVI, czyli wnuczki Ludwika XV i Marii Leszczyñskiej. Ich spotkania s¹ rzadkie
i krótkie, ale uczucie dojrzewa i w koñcu staj¹ siê kochaj¹cym ma³¿eñstwem i tworz¹ szczêœliw¹
rodzinê, której, niestety, nie omin¹ burzliwe wydarzenia polityczne.



zostawi³ po nich niebagateln¹ pami¹tkê – korespondencjê, która wydana w nie-
wielkiej czêœci jest dowodem nie tylko dojrzewania ich mi³oœci, ale tak¿e pano-
ram¹ bogatych w wydarzenia czasów43.

Epoka napoleoñska na Œl¹sku

Niew¹tpliwie lata 1806–1807 s¹ istotne ze wzglêdu na rozgrywaj¹ce siê
w tym czasie zamierzenia polityczne zaplanowane przez Napoleona I. Epoka ta
nazywana „epok¹ Napoleona” od dawna pasjonowa³a historyków, czego dowo-
dem jest wiele opracowañ. Nieomal ka¿de wzbogaca³o ju¿ istniej¹ce, a ich le-
ktura jest interesuj¹ca nie tylko z historycznego, ale równie¿ socjologicznego
punktu widzenia.

Wed³ug znanego historyka Edouarda Driaulta44 upowszechni³a siê opinia, i¿:
„Polska jest bardziej napoleoñska ni¿ Francja…”

I z pewnoœci¹ jest to pogl¹d przesadzony, ale nie mo¿na autorowi odmówiæ
pewnych racji. Polacy jako jedyny naród na œwiecie s³awi¹ w swym hymnie
narodowym mêstwo genera³a Bonapartego i pok³adaj¹ w nim nadziejê na
odzyskanie wolnoœci. Namiastk¹ tych nadziei bêdzie utworzone przez cesarza
w 1807 roku Ksiêstwo Warszawskie. Nale¿y równie¿ dodaæ, ¿e w najbardziej
polskiej epopei, napisanej przez Adama Mickiewicza (1832–1834) i wydanej
w Pary¿u, oczekiwany na ziemiach polskich i litewskich Napoleon I i Legiony
Polskie stanowi¹ kwintesencjê polskiego patriotyzmu.

Z powodu bardzo bogatej bibliografii, w której wymieniona epoka jest szcze-
gó³owo prezentowana i analizowana, postanowiono przytoczyæ jedynie najwa¿-
niejsze z epizodów kampanii napoleoñskiej rozegranych na interesuj¹cych nas
terenach Górnego Œl¹ska.

Jednoczeœnie pragniemy zaznaczyæ, i¿ bêdzie to rodzaj informacji w formie
kronikarsko-reporterskiej, dlatego zainteresowanych tym tematem odsy³amy do
materia³u zaproponowanego na koñcu opracowania45.

22 Anna Nawrocka

43 Wyboru dokona³a edytorka i jednoczeœnie komentatorka opracowania Evelyne Lever, Mar-
quis et marquise de Bombelles. Lettres intimes 1778–1782 (Je suis heureuses d’etre ta femme...),
coll. La Bibliothèque d’Evelyne Lever, Editions Tallandier, octobre 2009.

44 Edouard Driault – za³o¿yciel w 1932 r. Instytutu Naukowego nosz¹cego imiê Napoleona I.
Jego cz³onkowie koncentrowali swoje badania na epoce cesarza. Ponadto organizator licznych
konferencji na temat epoki napoleoñskiej, od 1934 wydawca publikacji, która w 1954 r. przyjê³a
nazwê „Pismo Instytutu Napoleona”.

45 K. Jonca, Wielka Armia Napoleona w kampanii 1807 roku pod KoŸlem, PIN – Instytut
Œl¹ski, Opole 2007; P. Malicki, Wielka Armia Napoleona na Œl¹sku 1806–1808, Warszawa 2008.



W kampanii zimowej i wiosennej 1806/1807, nazwanej przez Napoleona
„pierwsz¹ polsk¹ wojn¹”, jego przeciwnikami by³y przede wszystkim wojska
carskie.

W roku 1806, po zwyciêstwach armii francuskiej pod Jen¹ i Auerstadt, cesarz
ruszy³ w kierunku Prus Wschodnich, gdzie w tym okresie znajdowa³y siê rezer-
wowe oddzia³y pruskie. Francuzi oraz sprzymierzeni z nimi Bawarczycy i Wir-
temberczycy pod dowództwem brata Napoleona, Hieronima Bonapartego, 2 li-
stopada 1806 roku wkroczyli na Œl¹sk.

W tej sytuacji Œl¹sk, który od 1742 roku nale¿a³ do korony pruskiej, sta³ siê
terenem dzia³añ zas³uguj¹cym, wed³ug Napoleona, na uwagê ze wzglêdu na
ewentualny punkt strategiczny, jak i na zaopatrzenie dla g³ównych si³ wal-
cz¹cych na ubogich terenach pó³nocnej Polski. Jednak sprawy aprowizacji by³y
na dalszym planie, przede wszystkim trzeba by³o zabezpieczyæ g³ówn¹ armiê
przed uderzeniem korpusu pruskiego. W tym celu nale¿a³o zablokowaæ maga-
zyny broni i ¿ywnoœci w twierdzach œl¹skich, jeszcze podlegaj¹cych rozkazom
Fryderyka Wilhelma III, jak: K³odzko, Srebrna Góra, Nysa i KoŸle. Misjê tê, do
której oddelegowa³ cesarz 9. Korpus Armii z³o¿ony z dywizji bawarskich
i wirtemberskich, powierzy³ m³odszemu bratu Hieronimowi. Do dyspozycji
22-letniego ksiêcia przydzieli³ Napoleon zdolnych i doœwiadczonych gene-
ra³ów, jakimi byli: Dominique Joseph Renë Vandamme, Gabriel Marie Joseph
d’Hedouville i Charles Lefebvre-Desnouettes.

Zostali oni wybrani przez cesarza nie przez przypadek. Napoleon I zna³ do-
brze ich zdolnoœci wojskowe, a tak¿e by³ przekonany o ich lojalnoœci. Dlatego
z ca³ym spokojem móg³ oddaæ w ich rêce nie tylko wa¿ne dla swojej kampanii
punkty strategiczne, ale równie¿ honor i bezpieczeñstwo m³odszego brata.

O jednym z genera³ów ju¿ wspominano przy okazji dzia³alnoœci markiza
Bombellesa. To znany ze swojej porywczoœci, a jednoczeœnie ceniony za
mêstwo i odpowiedzialnoœæ Dominique-Joseph Vandamme (1770–1830), ws³a-
wiony w bitwie pod Austerlitz, odznaczony wieloma medalami, 2 grudnia 1806
zostaje przez Napoleona mianowany komendantem dywizji wirtemberskiej
i odes³any na Œl¹sk, gdzie po kolei doprowadza do poddania siê miast-twierdz,
jak: G³ogów, Wroc³aw, Brzeg, Srebrna Góra, Nysa i KoŸle. Opowiadano, ¿e
Napoleon scharakteryzowa³ swojego genera³a, mówi¹c, i¿ gdyby mia³ prowa-
dziæ walkê w piekle przeciw Lucyferowi, to wys³a³by Vandamme’a jako
dowódcê przedniej stra¿y.

Drugim, który zosta³ oddelegowany do dyspozycji ksiêcia Hieronima w cza-
sie kampanii na Œl¹sku, by³ Charles Lefebvre-Desnouettes (1773–1822).W bar-
dzo krótkim czasie, bo w przeci¹gu zaledwie szeœciu lat, dos³u¿y³ siê stopnia
kapitana i zosta³ doradc¹ genera³a Bonapartego, by po bardzo walecznej posta-
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wie pod Austerlitz otrzymaæ stopieñ pu³kownika i nastêpnie udaæ siê na Œl¹sk,
gdzie pozosta³ od 1806 do 1807 roku.

Trzecim by³ Gabriel Marie Joseph d’Hedouville, bardziej dyplomata ni¿ ta-
ktyk wojskowy, choæ podobnie jak jego poprzednicy bêdzie nale¿a³ do œcis³ego
grona dowódców Napoleona i po wojnie francusko-austriackiej podzieli los wy-
mienionych, i zostanie skierowany do oddzia³ów bêd¹cych pod dowództwem
Hieronima Bonapartego podczas kampanii pruskiej.

Te krótkie opisy przybli¿aj¹ nam postaci ciesz¹ce siê zaufaniem cesarza,
a tak¿e uplastyczniaj¹ wydarzenia bardzo szybko po sobie nastêpuj¹ce, prowo-
kuj¹ce zmiany sytuacji. A do nich nie by³ przygotowany ani król pruski
Fryderyk Wilhelm III, ani jego poddani.

* * *

Towarzystwo PrzyjaŸni Polsko-Francuskiej w Opolu

Pisz¹c o œladach Francji na Górnym Œl¹sku, nie mo¿na pomin¹æ jak¿e owoc-
nej dzia³alnoœci Towarzystwa PrzyjaŸni Polsko-Francuskiej (TPPF) powsta³ego
w Opolu w 1958 roku, którego pierwszym prezesem i organizatorem by³ Janusz
Spiechowicz i Kazimierz Mieczyñski. Obaj po powrocie z Francji w pierwszych
latach powojennych byli inicjatorami i za³o¿ycielami Towarzystwa, któremu
obecnie patronuje (od 1998 roku) Stanis³awa Giecewicz-Pilarska. G³ówne cele
dzia³alnoœci Towarzystwa, zarówno ideowe, jak i statutowe, zosta³y zawarte za-
ledwie w kilku sformu³owaniach, ale owa lapidarnoœæ w niczym nie ujmuje bo-
gactwa przedsiêwziêcia; s¹ nimi Polska–Francja: przyjaŸñ, wspó³praca, fascy-
nacje. S¹ to nie tylko kontakty, ale równie¿

[...] szerokie otwarcie dwóch zaprzyjaŸnionych narodów, Polaków na Francjê i Fran-
cuzów na Polskê. Nasi francuscy przyjaciele ka¿dorazowo podczas swojego pobytu
jad¹ do Czêstochowy, Krakowa, Zakopanego, Wieliczki, jak równie¿ poznaj¹ pó³noc-
ne i wschodnie tereny Polski. Oczywiœcie poznaj¹ tak¿e z du¿ym zainteresowaniem
nasz region. My natomiast zwiedzamy regiony Francji i miejscowoœci, gdzie dzia³aj¹
nasze zaprzyjaŸnione z nami towarzystwa i tradycyjnie: Pary¿, zamki nad Loar¹, ale
tak¿e Lazurowe Wybrze¿e i wybrze¿e Atlantyku. Francja jest w ró¿norodny sposób
bogata, rozleg³a i fascynuj¹ca; mo¿e ci¹gle zaciekawiaæ, inspirowaæ46.

W tym miejscu, w pewnym sensie kontynuuj¹c owocn¹ pracê Towarzystwa,
pragniemy uczyniæ wyjaœnienie, bowiem w zamierzeniach autorów by³o zapre-
zentowanie mieszkañców Górnego Œl¹sku maj¹cych francuskie pochodzenie.
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46 S. Giecewicz-Pilarska, W cieniu Eiffla i Piastowskiej, „Indeks” Opole 2009, nr 3–4, s. 36–37.



Niestety, wielokrotnie ponawiane apele nie przynios³y oczekiwanych rezulta-
tów, co nie jest dla nas zbyt du¿ym zaskoczeniem, bowiem odleg³oœæ miêdzy
Opolem i Dijon nie sprzyja³a podjêtym planom.

Ale pomimo napotkanych trudnoœci, przybli¿ymy choæby tylko dwa nazwi-
ska, które potwierdzaj¹ nasze przypuszczenia, ¿e tego typu badania na Œl¹sku
niew¹tpliwie da³yby interesuj¹ce rezultaty. Jednym z nich jest Pierre de Latour,
za³o¿yciel polskiej rodziny jeszcze w epoce kampanii napoleoñskiej, której
przedstawicielami by³ niedawno zmar³y (2007 roku) znany profesor architektu-
ry Stanis³aw Latour oraz mieszkaj¹ca na terenie Opola w³aœcicielka udostêpnio-
nych nam informacji Hanna Latour-Czarnecka47.

Inne nazwisko to Bigôt; dowiedziano siê o nim ze wspomnieñ Lutos³awy
Malczewskiej, zatytu³owanych Moja Francja48.

Francja na Górnym Œl¹sku, czyli o wspó³pracy

miêdzy regionem Burgundii i województwem opolskim

Nie mo¿emy nie wspomnieæ o jeszcze dwóch wydarzeniach, dziêki którym
œlady Francji na Górnym Œl¹sku nie tylko zosta³y przed³u¿one, ale s¹ coraz
widoczniejsze i nabieraj¹ coraz wiêkszego znaczenia.

Pierwsze z nich mia³o miejsce w Moguncji, gdzie 21 maja 2003 roku zosta³a
podpisana czterostronna umowa o kooperacji miêdzy: Burgundi¹, Nadreni¹-Pa-
latynatem, Krajem Œrodkowoczeskim i województwem opolskim.

[...] by³ to moment historyczny i symboliczny, cztery regiony europejskie podpisa³y
pakt o wspó³pracy. [...] Burgundia i inne regiony dokona³y wyboru, w ten sposób od-
powiadaj¹c na zapotrzebowanie w stosunkach miêdzynarodowych, a bior¹c na siebie
ogromn¹ odpowiedzialnoœæ, jednoczeœnie umacnia³y swoj¹ pozycjê49.

Pierwsz¹ i jak¿e wa¿n¹ korzyœci¹ wynikaj¹c¹ z owej umowy by³o zaprosze-
nie skierowane do uczniów ostatniej klasy gimnazjum b¹dŸ pierwszej klasy li-
ceum i otwarcie przed nimi mo¿liwoœci przyst¹pienia do Konkursu Burgundz-
kiego, który dawa³ szansê otrzymania trzyletniego stypendium ufundowanego
przez w³adze regionu Burgundii, miasta Dijon i Aglomeracji miasta Dijon50.
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47 Dziêkujemy panu Piotrowi Weso³owskiemu za tê informacjê.
48 Za: L. Malczewska, Moja Francja, „Biuletyn Informacyjny” 1969, nr 5, s. 27.
49 Za: Mayence: un accord hitstorique, 4 régions pionnières, „Le Bien Public”, Dijon 23 mai

2003.
50 Konkurs burgundzki, którego pomys³ zrodzi³ siê w 1990 roku, powsta³ na bazie projektu au-

torki niniejszego opracowania, która zajmuje siê jego organizacj¹ od pocz¹tku istnienia tej jedy-
nej akcji edukacyjnej w Europie, adresowanej do uczniów polskich. W pocz¹tkowym okresie, to



Dla wyjaœnienia i przybli¿enia funkcjonowania pomys³u wspó³pracy na po-
ziomie lokalnym i regionalnym, czyli wykraczaj¹cej poza granice pañstwowe,
nale¿y zaznaczyæ, i¿ idea ta „zrodzi³a siê w Europie Zachodniej w latach piêæ-
dziesi¹tych XX wieku i pocz¹tkowo by³a ukierunkowana na regiony s¹siaduj¹ce
ze sob¹; by³a to tak zwana wspó³praca transgraniczna”.

Wspó³praca ta – jak precyzuje Europejska Karta Regionów Granicznych i Trans-
granicznych – powinna obejmowaæ wszystkie dziedziny ¿ycia kulturalnego, spo³ecz-
nego i gospodarczego, a tak¿e zwi¹zanej z nim infrastruktury. Wiedza o s¹siedzie
i zrozumienie jego spo³ecznej, kulturowej, jêzykowej i ekonomicznej specyfiki,
z których ostatecznie wyrasta wzajemne zaufanie, s¹ warunkiem wszelkiej wspó³pra-
cy ponad granicami51.

I jak s³usznie zauwa¿a w swojej pracy Sandra Murzicz:

Wspó³praca instytucji publiczno-prawnych poni¿ej szczebla ogólnopañstwowego
wspiera pokój, wolnoœæ, bezpieczeñstwo i przestrzeganie praw cz³owieka oraz ochro-
nê mniejszoœci etnicznych i narodowych. Regiony staj¹ siê tym samym pomostami
w procesie jednoczenia siê Europy, s³u¿¹c wspó³¿yciu europejskich spo³eczeñstw
i grup mniejszoœciowych.

Miêdzynarodowa wspó³praca jednostek samorz¹du terytorialnego spe³nia nadzwy-
czaj wa¿n¹ rolê tak¿e z punktu widzenia interesów poszczególnych obywateli. W ra-
mach ró¿nych kultur prowadzi ona do wymiany informacji, doœwiadczeñ, a w rezul-
tacie poszukiwania takich rozwi¹zañ, które mog¹ znaleŸæ zastosowanie w ró¿nych
warunkach i poprawiæ jakoœæ dzia³ania ró¿nych jednostek. Rozwi¹zañ takich mo¿e
przybywaæ, wynika to z ogólnych procesów integracji, od globalizacji do umacniania
integracji w skali „du¿ej” i „ma³ej” Europy52.
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jest do 2003 roku, stypendia ufundowane przez: Radê Regionaln¹ Burgundii, Urz¹d Miasta Dijon
i Grand Dijon (aglomeracja miejska) by³y dostêpne dla uczniów dwóch województw, to jest
ma³opolskiego i podlaskiego, obecnie uczestnicz¹ w nim tak¿e kandydaci z województwa opol-
skiego. Konkurs sk³ada siê z dwóch etapów – pisemnego i ustnego, a przystêpuj¹cy musz¹ wyka-
zaæ siê odpowiednim poziomem jêzyka francuskiego, poniewa¿ przez trzy lata bêd¹, obok swoich
kolegów francuskich, uczestniczyæ w systemie edukacji francuskiej. Osoby zainteresowane t¹
akcj¹ odsy³amy do specjalnie utworzonego w tym celu serwisu informacyjnego [http://www.
lycee-europeencdg.eu]. Od 2004 roku, czyli od daty rozszerzenia Konkursu Burgundzkiego na
województwo opolskie, skorzysta³o ze stypendiów siedmioro uczniów z wymienionego regionu.

51 Za: S. Murzicz, Dyplomacja w wymiarze regionalnym na przyk³adzie wspó³pracy Sa-
morz¹du Województwa Opolskiego z regionem Burgundii. Praca licencjacka wykonana w Za-
k³adzie Stosunków Miêdzynarodowych Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego pod kie-
runkiem dr. Rafa³a Riedla, Opole, czerwiec 2010, s. 4; Europejska Karta Regionów Granicznych
i Transgranicznych, s. 3, dokument uchwalony przez Radê Europy 19 listopada 1981 roku, przy-
jêty przez Polskê w 1995 roku.

52 S. Murzicz, Dyplomacja..., op.cit, s. 4–5.



Obok wymienionej szansy edukacyjnej uzyskanej dziêki zawartemu porozu-
mieniu dosz³y inne dziedziny, które do chwili obecnej stanowi¹ coraz rozleglejsze
pola dzia³añ, jak na przyk³ad kszta³cenie. Chodzi o organizowanie sta¿y do-
kszta³caj¹cych dla nauczycieli jêzyka francuskiego, wymianê doœwiadczeñ po-
miêdzy jednostkami badawczymi, na przyk³ad miêdzy Uniwersytetem Burgundz-
kim i jego Wydzia³em Technicznym a Politechnik¹ Opolsk¹, wspó³pracê w dzie-
dzinie przemys³u drzewnego, rolno-spo¿ywczego, bezpoœrednie kontakty miêdzy
przedsiêbiorstwami, a co za tym idzie – szukanie i decydowanie we w³asnym gro-
nie o ewentualnych polach dzia³añ. Ponadto mo¿liwoœci otwarcia sta¿y zawodo-
wych dla studentów przygotowuj¹cych dyplomy koñcowe, i to zarówno te trady-
cyjne, jak zarz¹dzanie, czy bardziej specyficzne z zakresu nowych dziedzin, do
których zaliczana jest komunikacja interpersonalna. Sta¿e adresowane s¹ tak¿e do
niestudentów – do m³odzie¿y pomiêdzy osiemnastym a dwudziestym siódmym
rokiem ¿ycia – którzy przejawiaj¹ zainteresowania pewn¹ okreœlon¹ domen¹ i s¹
otwarci na konfrontacjê z nieznanymi dla nich okolicznoœciami.

Oczywiœcie, aby wszystko funkcjonowa³o sprawnie, potrzebne s¹ specjalne
jednostki administracyjno-techniczne dysponuj¹ce odpowiednim przygotowa-
niem, które mog³yby pilotowaæ, a nawet podpowiadaæ i uczestniczyæ w organi-
zowaniu potrzebnych kontaktów. Mowa tu o tak zwanych komitetach pilota¿o-
wych (Comité de pilotage), powo³anych do u³atwiania kontaktów miêdzy
wspó³pracuj¹cymi regionami. Do nich nale¿¹ oceny poszczególnych wymian,
rozwi¹zywanie powsta³ych problemów czy ewentualne propozycje nowych pro-
jektów. Takim nowym polem wymiany miêdzy regionem Burgundii a wojewódz-
twem opolskim, obok ju¿ opisanych, bêdzie turystyka, a w szczególnoœci tury-
styka rzeczna – oba regiony dysponuj¹ doskona³ymi warunkami. Nastêpnie tu-
rystyka propaguj¹ca dziedzictwo kulturowe (œlady francuskie w architekturze
œl¹skiej b¹dŸ nieomal ca³kowicie zapomniany szlak przybli¿aj¹cy historiê po-
wstawania filii zakonu cystersów itd.) czy w koñcu odkryta niedawno i modna
obecnie ekoturystyka czy agroturystyka (przypomnijmy: Górny Œl¹sk jest nazy-
wany „zielonymi p³ucami” ziemi œl¹skiej, a Burgundia to nie tylko produkcja se-
rów, ale i wina). S¹ to najbardziej odczuwalne, poci¹gaj¹ce atuty obu regionów,
a listê da siê bez wiêkszych trudnoœci i z jednej, i z drugiej strony wyd³u¿yæ.

Jak zapowiadano, przystêpuj¹c do redakcji tej ostatniej partii zakoñczenia, wy-
mienione zostan¹ dwa wydarzenia. O pierwszym mo¿na pisaæ jeszcze d³ugo, dla-
tego zainteresowanych odsy³amy do internetu, a zapewniamy, ¿e informacje s¹
ciekawe i mog¹ stanowiæ pocz¹tek kolejnej wyprawy, akcji czy jeszcze innego
przedsiêwziêcia. Natomiast drugie wydarzenie mia³o miejsce 21 marca 2007 roku
w auli Uniwersytetu Opolskiego, gdzie po ponadrocznym przygotowaniu dosz³o
podczas uroczystego Kolegium Rektorskiego do podpisania umowy o wspó³pracy
miêdzy Uniwersytetem Opolskim i Uniwersytetem Burgundzkim. Przedstawicie-
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le obu uniwersytetów byli zgodni co do trzech priorytetowych punktów, „pilo-
tów” wspó³pracy, tj.: wymiany naukowych doœwiadczeñ, wspólnych projektów
badawczych i zapewnienia studentom, przede wszystkim s³uchaczom filologii
romañskiej, pobytu trwaj¹cego jeden semestr w ramach programu Erasmus na
Wydziale Jêzyków i Komunikacji Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon53.

[...] wspó³praca Województwa Opolskiego z regionem Burgundii w ostatnich latach
rozwija siê dynamicznie. Realizowane s¹ nie tylko projekty w ramach Porozumienia
Czterostronnego, lecz równie¿ projekty i wspó³praca bilateralna. Z tego w³aœnie
wzglêdu wspó³praca ta mo¿e stanowiæ w przysz³oœci ciekawy obszar badawczy za-
równo politologii i kwestii samorz¹du terytorialnego, jak równie¿ stosunków miê-
dzynarodowych na poziomie lokalnym.

Dyplomacja XXI wieku, jednoczeœnie ze wzrostem liczby ró¿nych uczestników
stosunków miêdzynarodowych, opieraæ siê bêdzie nie tylko na pañstwach, lecz tak¿e
na innych podmiotach.

Coraz wiêksze znaczenie zyskuje tak zwana „dyplomacja spo³eczna”, czyli
dzia³ania podejmowane we wspó³pracy z partnerami zagranicznymi przez stowarzy-
szenia, placówki edukacyjne (szko³y i uczelnie), organizacje czy samorz¹dy. Du¿¹
grupê tych podmiotów stanowiæ bêd¹ w³aœnie regiony ze wzglêdu na coraz wiêksze
kompetencje przyznawane w³adzom samorz¹dowym, zarówno w Polsce jak i we
Francji [w tym przypadku w województwie opolskim i w Burgundii]54.

Dawne uczucia ustêpuj¹ miejsca uk³adom o wspó³pracy. Tak siê dzieje na
przyk³ad miêdzy wymienionymi regionami, gdzie – miêdzy innymi – wysy³a siê
studentów, aby wzbogacaj¹c wiedzê, poszerzali swoje horyzonty, zgodnie z tym,
co zosta³o uznane za jedn¹ z najwa¿niejszych dróg porozumienia w Unii Euro-
pejskiej, to jest budowanie jej wspólnoty.

I to jest nasz ostatni œlad Francji na Œl¹sku, a zgodnie z sentencj¹ wyra¿on¹
przez Cicerona, mamy nadziejê, ¿e nasi nastêpcy bêd¹ umieli inteligentnie ko-
rzystaæ ze zdobytej wiedzy i doœwiadczeñ.

LA FRANÇAIS DANS L’HISTOIRE DE LA HAUTE-SILÉSIE
JUSQU’À LA IÈRE GUERRE MONDIALE

R é s u m é

Le fragment publié fait partie de l’ouvrage d’Anna Nawrocki et Roland Kiper intitulé Francja

i Francuzi na Œl¹sku. La France et les Français en Silésie publié à Opole en 2010. L’extrait

28 Anna Nawrocka

53 Od wprowadzenia programu Erasmus skorzysta³o z niego 10 studentów z Katedry Filologii
Romañskiej UO, kierowanej przez profesor Krystynê Modrzejewsk¹, których koordynatorem na
Uniwersytecie Burgundzkim jest Anna Nawrocka, dyrektor Katedry Jêzyków S³owiañskich.

54 S. Murzicz, Dyplomacja..., op.cit., s. 19.



choisi traite de la présence française en Haute-Silésie du Moyen Age à nos jours, de la
coopération politique entre les deux peuples et de l’influence de la culture française. La première
partie du texte concerne la présence de la France et des Français dans l’histoire de la
Haute-Silésie jusqu’à la Première Guerre mondiale. L’auteur présente un certain nombre de
personnes qui ont rejoint la Pologne et la France, en particulier la Silésie et la Bourgogne. Dans la
dernière partie, l’auteur montre comment la présence des Français en Pologne a engendré une
coopération depuis le plébiscite jusqu’à nos jours. L’auteur souligne l’importance de la continuité
de cette tradition. Elle écrit qu’elle est actuellement poursuivie grâce à, entre autres, la
coopération mutuelle de l’Association Amitié Pologne-France à Opole et la convention
quadripartite pour la coopération entre la Bourgogne, la Rhénanie-Palatinat, la Bohême Centrale
et la Voïvodie d’Opole.
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