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Nowa Sól

PRÓBA UTWORZENIA UNIWERSYTETU NA ŚRODKOWYM
NADODRZU W XVII WIEKU

W zbiorach muzeum nowosolskiego znajduje się wyjątkowe dzieło- Geschichte der Stadt Beuthen z 1936 r., a utorstwa Adolfa Schillera. Na 1230 stronach
pracy autor zaprezentował dzieje miasta, począwszy od pradziejów. a skot'tczywszy na czasach mu współczesnych. Pisana ręczni e kronika zawiera niezwykle cenny materiał historyczny, bogaty w rysu nki, fotografie oraz dane
statystyczne dotyczące życia miasta i mieszkat'lców pod koniec lat trzydziestych. Wiele miejsca a utor poświęcił szczególnemu w dziejach całego Środko
wego Nadodrza zdarzeniu - powstaniu w Bytomiu u progu XVII w ieku
uczelni wyższej.
Próby zorgani zowania uniwersytetu na środkowy m Nadodrzu powiązane
były śc i śle z napływem i rozwojem na tej ziemi poszczególnych nurtów
reformacyjnych, przede wszystkim luteranizm u i kalwinizmu. Nowinki religijne z Zachodu stosunkowo szybko zaszczepiane były na tutejszym grunc ie,
czemu sprzyjały liczne powiązania ziem nadod rzań skich z ośrodkam i reformacyjnymi w Niemczech. Do aktywnych propagatorów luteranizmu w pierwszej połowie XVI w. należał między innymi Hans von Rechenberg właściciel Kożuchowa, Nowego Miasteczka i części Bytomia. Stosunkowo
wcześnie, już w l 521 r., nawiązał on kontakt z Filipem Melanchtonem i po
spotkaniu w Żukowicach, nieopodal Głogowa, przekazał wyznawcom nowych
zasad religijnych kaplicę zamku kożuchowskiego 1 • Niebawem za manifestował
swoją przychylność dla poglądów Lutra, przyjmując w 1524 r. publicznie
komunię św. pod dwiema postaciami. Najprawdopodobniej od 1525 r. również
w kośc iele św. Hieronima w Bytomiu odpraw iane były nabożeóstwa według
nowych wzorów. Hans von Rec henberg po scaleniu miasta przekazał luteranom w użytkowanie bytomski kościółek św. Jerzego. Także na jego dworze
przebywali - pełniąc funkcję kaznodziejów- pastorzy luterat'lscl. Po jego
śmierci (9 października 1537 r.) majątek przejął bratanek dotychczasowego
właściciela- Francze von Rechenberg. Mimo, że opuśc ił Bytom i przeniós·ł
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swoją siedzibę do Siedliska, miasto w połowie XVI w. rozw ijało się dynamicznie i uzyskało silną pozycję gospodarczą w reg ionie.
Od 1561 r. stało s ię ono własnością Fabiana von Schonaich, który posiadał
już olbrzymie dobra między Nysą, Bobrem i Odrą. Należały do niego: Mużaków w Górnych Łużycach , Witków i Mirocin na Ś l ąsku , Polkowice, a
w formie zastawu również Kożuchów, Szprotawa i Prochowiec. Wraz z Bytomiem Odrzań skim kupił także Siedlisko3 •
Nowy w łaściciel był osobą starannie wykształconą. Jako młodzien iec
przebywał na dworze Zygmunta l Starego. Uzyskał tam szlify woj skowe, ale
także nauczył s ię sztuki prowadzenia gry dyplomatycznej. Z tych umiejętności
wielokrotnie korzystal w praktyce podczas kampanii wojennych - uczestniczył w wyprawach na Moskwę, walczył z Turkami, Włoch am i , występował
zbrojn ie przeciw Duńczykom i Brandenburg ii. W 1547 r. dowodził woj skami
cesarza Karola V przeciw protestanckiej armii Związku Szmalkaldzkiego
w bitwie pod Muhlbcrgiem i za odwagę został odznaczony przez monarc h ę
Orderem Złotego Runa oraz nadano mu tytuł starosty żagańsk iego4 • W latach
później szych stał s ię członkiem rady wojennej . Przyznano mu tytuł barona.
Mocna pozycja polityczna Fabiana von Schonaich oraz decyzje pokoju
augsburskiego, które uzależn i ały wi arę poddanych od religii wyznawanej przez
pana, niewątp li wie sprzyjały dalszemu rozwijaniu luteranizmu w należących
do niego włościach. Mimo że władca Bytomia wyznawał kato licyzm, z czasem
coraz przychy lniej spoglądał na zasady religii luterańsk iej. Świadczy o tym
przyzwolenie na propagowanie nauk Lutra przez pastora bytomskiego Yalenlina Hopfera w latach 1558-1575 oraz zobowiązanie mieszczan dnia 24 sierpnia 1581 r. do wierności zasadom konfesj i augsburskie/.
Od 1576 r. parafią w Bytomiu kierował pastor Peter Tietz. Dał się poznać
jako gorący zwo lennik kalwinizmu oraz aktywny działacz społeczny. Przez
okres jego dział alnośc i (do 1613 r.) doszło do przekształcenia gminy luterańskiej w kalwiń ską. Poza amboną ważnym miejscem, w którym propagowa ł
6
bliskie sobie poglądy, było liceum w Bytomiu, gdzie pełnił funkcję profesora .
Zwolenników przysparzała mu również działalność na rzecz rozwoju miasta pastor tworzył nowe placówki oświatowe, zakładał szpitale, był inicjatorem
budowy nowego cmentarza. Po śmierci pastora gmin ązarządzałjego syn.
Kiedy w 159 1 r. umarł Fabian von Schonaich, jego dobra przejął bratanek
Georg. Urodził s ię on 8 października 1557 r. w Osince koło Żar jako syn J ana
i Anny Berge. Wykształcenie zdobywa ł początkowo w gimnazj um łac ińskim
w Kożuchowie, a następnie podjął studia prawnicze na uniwersytecie w Wit-
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tenberdze • Tam też zapoznał się z naukami Lutra i zdecydował się je przyjąć.
Po podróży do Francji i Włoch przyjechał do Bytomia Odrza•1skicgo, gdz ie
wspomagał stryja Fabiana w administrowaniu majątkiem . Niewątpliwie musiał
być człowiekiem operatywnym, pod jego bowiem rządami dochodowość posiadłości wyraźnie wzrosła. Po śmierci stryja musiał zapłacić cesarzowi wysoką rekompensatę - 110 tys. talarów za potwierdzen ie prawa własności do
8
odziedziczonych ziem . Mimo sporego wydatku niebawem zakupił już nowe
wsie i folwarki. U progu XV11 w. w skład majątku wchodziły: Bytom
i Siedlisko, Bielawa, Dąbrowno, Grochowiec, Borowiec, Lipno, Różanówka,
Piękne Kąty, Tarnów, Bycz, Miłaków, Żuków, Bukowiec, Runów, Drogom il,
Gębice i kilka mniejszych posiadłości. W 1601 r. cesarz Rudolf 11 podniósł te
ziemie do rangi majoratu, a kilkadziesiąt 'lat później, w 1677 r. cesarz Leopold
9
uczynił z nich pa1łstwo stanowe . Doskonale przebiegała również kariera
samego właściciela, której zwieńczeniem było powierzenie mu funkcji kanclerza państwa.
Pod jego rządami Bytom Odrzański i Siedlisko przeżywały okres świet
ności . W latach 1597-1618 na polecenie właściciela zbudowano nowy zamek
w Siedlisku, dokąd przeniósł on swoją siedzibę. Rezydencja ta należała do
najwspanialszych i najbardziej obronnych na ówczesnym Śląsku. Aby zapewnić lepszą komunikację między Siedliskiem a Bytomiem Odrza•1skim, w znie0
siono na Odrze w 1609 r. pierwszy mose • Wś ród najważni ej szych inwestycji
w Bytomiu Odrzańskim znalazły się: nowy ratusz, przytułek dla ubogic h,
kościół św. Hieronima i szpital, wznoszono równ ież nowe domy i postawiono
kilka młynów. W dobrach nastąpiło wyraźne ożywienie gospodarcze.
Najistotniejszą fundacją Georga von Schonaich stało się gimnazjum akademickie, które przez krótki czas swojego istnienia należało do najważniej
szych placówek oświatowych na Śląsku . Jego początki sięgają 1599 r., kiedy
została powołana do życia szkoła łacillska, funkcjonująca najprawdopodobniej
na terenie dawnego zamku. W 1605 r. przekształcono ją w gimnazjum. Do
pełnego zrealizowania zamierzell Georga doszło dopiero w 1616 r., kiedy to
oficjalnie otwarte zostało pedagogium Schonaichianum-Caro1atheum, mające
stanowić zalążek przyszłej uczelni wyższej 11 • W krótkim czasie okryło s ię
7
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dobrą sławą, przyciągając do siebie uczniów nie tylko z terenów Śląska, ale
12
także z Rzeczpospolitej , z Czech, z Łużyc, a nawet z Węgier •
Nauczanie oparte było na systemie dwustopn iowym. Najpierw uczniowie
uczęszczali do pięc i oletniego pedagogium, później ci zdolniej si kontynuowali
naukę w trzyletnim gimnazjum. Programy nauczania nadawały placówce
szczególny charakter. Na pierwszym etapie prowadzono zajęc ia z religii, ła
ciny, greki oraz matematyki . Przekazywano również wiedzę o winiarstwie,
sadownictwie i pszczelarstwie. Pi ęci oletnia nauka km'tczyła się egzaminem, po
którym przechodziło się do gimnazjum, tu zaś wykładano teologię, prawo,
fizykę, medycynę, hi storię, etykę, politykę, m atematykę i astronomię. Kształ
cono równ ież w zakres ie języków nowożytnych: francuskiego, angielskiego,
13
włoskiego lub hiszpal'l skiego . Absolwenci uzyskiwali tytuł bakałarza. zaś
szczególnie wybitni - magistra, co było równoznaczne ze stopniem uniwersyteckim.
W Schonaichianum-Carolatheum mogli pobierać nauki młodziellcy,
którzy ukol1czyli dwunasty rok życ ia i sprawnie władali językiem niemieckim.
Po pierwszym roku funkcjonowania ucze lni pobierało w niej na ukę 63
uczniów, w rok później liczba ta wzrosła do 72, w tym 48 to uczniowie ni ż
szego, zaś 24 - wyższego stopnia akademii 14 . Dla poddanych Georga von
Schonaich nauka była bezpłatna, pozostali uiszczali czesne w wysokości
zależnej od ich statusu majątkowego ; funkcjonował również system stypendialny' . Bytomska uczelnia nie była formalnie związana z żadnym z Kościo
łów, ale ton w niej nadawali wyznawcy kalwinizmu. Pracowało tu grono
wybitnych pedagogów. Do najznamienitszych na leżeli : niedawny rektor szkoły
w Rakowie Jerzy Mantius, znany filozof i matematyk Caspar Dornavius,
prawnik Joachim Exner oraz profesor medycyny Andreas Pulitius 16 . S zkoła
utrzymywała bliskie kontakty z placówką ariańską w Rakowie, z g imn azjum
Jana Komeńskiego w Lesznie oraz ze szkołami luterańskimi w Toruniu
i Gdań sku .
Niemniej sławni byli później absolwenci akademii . Ich działalność i dorobek naukowy są najlepszym dowodem wysok iego poziom u merytorycznego
i dydaktycznego bytomskiego ośrodka . "Schonaichianum" uko11czyli między
innymi: przyrodnik, pedagog i filozof Jan Jonston, historiograf, wieloletni
rektor gimnazjum w E lblągu Joachim Pastorius, polityk, prawnik, teolog
ariański Jonasz Szlichting, wybitny przedstawiciel niemieckiej literatury
B. B u r d a, Z dziejów więzi edukacyj nych na pograniczu śląsko-wielkopolsko
brandenburskim w okresie wczesno n owożytnym (XVI-XVIII w.), " Rocznik Lubuski"
12
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barokowej Marcin O pitz . Przy uczelni od 1616 r. funkcjonowała także pierw18
sza w Bytomiu drukarnia, założona przez Johana Doerfera z Witte nbergi ,
która wyposażała w książki nie ty lko szkołę bytomską, lecz także ośrodki
kalwińskie w Wielkopolsce.
Dalszy rozwój uczelni zni weczyła woj na trzydziestoletnia. W 1619 r. po
śmierc i fundatora majątek przeszedł w ręce bratanka zmarłego, Johannesa von
Schonaich, zwanego Nieszczęś liwym. Nowy patron w obliczu toczących s i ę
działań zbrojnych opowiedział s ię po stron ie protestanckiej. Narazi t s i ę przez
to na gn iew Habsburgów, którzy ukarali go konfi skatą części majątku na rzecz
jezu itów. Czę ść ruchomośc i wraz ze szkolnym ks i ęgozbiorem , uda ło s i ę
Johannesowi uratować i wyw ieźć do Leszna. N iebawem jednak - w 1628 r.
- przeprowadzono rekato licyzację miasta i 28 listopada nastąpiło zamkn ięc ie
uczelni, ajej maj ątek przejęlijezuici 1 9 •
Próby utworzenia uni wersytetu na środ kowym Nadod rzu w XV II w ieku
przyni osły krótkotrwały efekt. Pomimo zaledwie kilkunastoletni ego okresu
działania ucze lnia bytomska wypracowała sobie si lną pozycję wśród placówek
oświatowych reg ionu . Zadecydowała o tym przede wszystkim doskonała kadra
dydaktyczna, a także nowoczesne programy nauczania i dobra baza materialna
g imnazj um. Wyjątkowy jak na owe czasy był równi eż otwarty. ponadkonfesyjny c harakte r szkoły. Te czynni ki spowodowały, że reprezentowała wysoki
poziom nauczania, co potwierdziły późniejsze dokonaniajej absolwentów.
17
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VERSUCH DER E RRICHTUNG EINER UN IVE RSITAT
AN DER MITTELODER IM 17. JH.
Zusamnlenfassltng

Die Errichtung cincr Universit!it an der Miueloder stand in Vcrbindung mit dem Andrang un d
der Entwicklung der Relormation. Untcr ihren Anhangern waren aueh Stadtbesit7.er von 13euth..:n
an der Oder. dic um die Wende des 16.-17.Jhs. lcbten. Zu ihnen gchOrte aueh G..:org von
Schonaich, zu dessen Herrschaft das Gutund die Stadt ihre Bliitezeit erlebten .
Unter seinen viclcn Auflagcn war auch die berilhmte Bcuthcner Schulanstalt, cine Art
Universitlit - Schonaiehianum-Carolathcum. die seit 16 16 im vollen Urnfang existierte. Es wurdc
dort im Zweistufensystem untcrrichtet. Die Absolvcnten der Obcrstufc erhieltcn den Magistcrtitel. Hier dozicrten hervorragendc Professoren, u.a. Jerzy Mantius, Caspar Dornavius.
Joachim Exner, 1\ndreas Pulitius. Von hohem Rang der Schulanstalt zeugen auch spatcrc
Errungenschaften ihrer Absolventen - J. Johnston. J. Pastorius. J. Szlichting und M. Opitz. Die
Schulanstalt halle Ubcrkonfessionellen Charakter und die Studierenden kamen au s Schksicn.
Polen, der Lausitz und sogar aus Ungarn. 1-łi e r funktionierten auch cine reiche Bibl iothck und die
Druckerei. Die Universitlil wurde wlihrend der Rekatholi sierung der Stadt am 28. November
1628 geschlossen.
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