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7 paŸdziernika - 30 listopada 2013

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
Galeria WuBePe

Dyrektor 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu

Dyrektor Oberschlesisches Landesmuseum
w Ratingen (Hösel)

Przewodnicz¹cy 
Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego 

Niemców na Œl¹sku Opolskim

zapraszaj¹ na  otwarcie wystawy

7 paŸdziernika 2013
 o godz. 17.00

oprawa muzyczna:
uczniowie Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Opolu

 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
Galeria WuBePe

ul. Piastowska 20

Ekspozycja do 30 listopada 2013

 Prosimy o potwierdzenie udzia³u w otwarciu wystawy do dnia 04.10.2013
Tel. 77 47 47 085 ; e-mail: biblioteka-austriacka.opole@wbp.opole.pl

Organizator

Partnerzy

Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne
Niemców na Œl¹sku Opolskim

7 paŸdziernika – 30 listopada 2013

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
Galeria WuBePe
ul. Piastowska 20 
Tel. 77 47 47 085   www.wbp.opole.pl
e-mail: wbp-opole@wbp.opole.pl 
godz. otwarcia: wtorek-sobota 10:00-16:00

W ramach:

Patronat honorowy Patronat medialny

Peter Eck
Konsul 
Republiki Federalnej Niemiec
w Opolu 

www.wbp.opole.pl
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu  
finansowana jest z bud¿etu Województwa Opolskiego.

Muzeum 
Piastów Œl¹skich 
w Brzegu
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Kurt Heinrich Christian hrabia von Haugwitz         
(1752-1832)                                                               

  Ród Haugwitzów, zamieszkuj¹cy pogranicze œl¹sko-
morawskie, nale¿a³ do majêtnej szlachty ziemskiej. 
Znacz¹c¹ postaci¹ by³ Kurt Heinrich Christian hrabia 
von Haugwitz. Prawo studiowa³ na uniwersytetach 
w Halle i Getyndze. Kurt H. Christian von Haugwitz by³ 
generalnym dyrektorem prowincji œl¹skiej, ambasadorem 
króla pruskiego na dworze wiedeñskim oraz  ministrem 
spraw zagranicznych rz¹du pruskiego. Odgrywa³ zna-
cz¹c¹ rolê w masonerii pruskiej. Po klêsce Prus  
w 1806 r. Kurt von Haugwitz wycofa³ siê z ¿ycia polity-
cznego, powróci³ do swoich posiad³oœci na Œl¹sku; 
od 1811 r. tylko formalnie pe³ni³ funkcjê kuratora 
Uniwersytetu Wroc³awskiego. W 1820 r. uda³ siê 
do W³och, gdzie spêdzi³ ostatnie lata ¿ycia.              
  

 Majorat Krapkowicko-Rogowski Haugwitzów powsta³ 
w 1765 r. Obejmowa³ piêæ maj¹tków o powierzchni 
2400 ha. Zarz¹dzany by³ z zamku w Krapkowicach, 
natomiast w Rogowie znajdowa³a siê siedziba hrabiow-
skiego nadleœnictwa.                                                   
   Zamek w Rogowie do momentu regulacji rzeki sta³ 
nad Odr¹. Przebudowany zosta³ oko³o 1600 roku 
w stylu renesansowym, na pocz¹tku XIX w. od pó³nocy 
dobudowano skrzyd³o klasycystyczne.  Prawie 100 lat 
temu wybudowano neogotycki Dom pod kogutem, 
obecnie pensjonat dla goœci odwiedzaj¹cych zamek. 
Od 1965 r. zamek jest w³asnoœci¹ Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej w Opolu. Znajduj¹ siê w nim sale 
konferencyjne, wystawa dawnej ksi¹¿ki, a tak¿e 
przechowywane s¹ zabytkowe zbiory Biblioteki.          
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Szlachta na Œl¹sku                                                        

   Przez prawie tysi¹c lat szlachta sta³a na czele hierarchii 
spo³ecznej w Europie, ciesz¹c siê wieloma przywilejami. 
Wielka w³asnoœæ ziemska by³a, szczególnie na Œl¹sku, 
ekonomiczn¹ podstaw¹ zaanga¿owania szlachty na niwie 
spo³ecznej, kulturalnej i religijnej. Z posiadan¹ ziemi¹ 
zwi¹zana by³a czêsto produkcja rolna. Szlachta ziemska 
zobowi¹zana by³a do wiernoœci wobec swego w³adcy 
oraz s³u¿by wojskowej.                                               
 Szlachta na Œl¹sku by³a bardzo zró¿nicowana pod 
wzglêdem pochodzenia, posiadanego maj¹tku i znaczenia. 
Poprzez zmiany dynastyczne jedne rody dochodzi³y 
do w³adzy, a inne traci³y na znaczeniu. Piastowie, pierwszy 
arystokratyczny ród na Œl¹sku, wymarli w koñcu XVII 
wieku. Po przejêciu Œl¹ska przez Habsburgów 
w 1526 roku, utrzymywano nadal intensywne kontakty 
z Morawami i Czechami. Nowa orientacja w dziedzinie 
wyznaniowej w XVI w. podzieli³a szlachtê. Liczne rody 
szlacheckie, ze wzglêdu na swoj¹ polityczno-wyznaniow¹ 
opozycjê wobec cesarza, straci³y przywileje i maj¹tki. 
Szlachta ziemska na Dolnym Œl¹sku w przewa¿aj¹cej 
mierze przesz³a na wyznanie ewangelicko-augsburskie, 
natomiast szlachta górnoœl¹ska sk³ada³a siê od prze³omu 
wieków XVII i XVIII w wiêkszoœci z katolików.            
   Szlachta dolnoœl¹ska zajmowa³a siê g³ównie admini-
stracj¹ dóbr ziemskich, natomiast na Górnym Œl¹sku, 
wiele rodów szlacheckich wzbogaci³o siê dziêki wydoby-
ciu z³ó¿ wêgla i cynku.                                               
    Podzia³ Górnego Œl¹ska po I wojnie œwiatowej i utrata 
maj¹tków pod koniec II wojny œwiatowej dotkliwie dotknê³y 
szlachtê œl¹sk¹. Zwi¹zana z tym by³a równie¿ formalna 
utrata przywilejów stanowych, które zast¹pi³ nowy, demo-
kratyczny porz¹dek. Mimo utraty swoich maj¹tków, 
stanowi¹cych ekonomiczn¹ podstawê ich bytu, rody dalej 
pielêgnowa³y œwiadomoœæ tradycji stanu szlacheckiego. 
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w hutach, kopalniach i innych zak³adach robotników. Pod-
nosi³y standard ich ¿ycia przez budowê osiedli, szpitali, 
szkó³ i popularnych ochronek. By³y tak¿e fundatorami 
licznych kaplic i koœcio³ów.                                               .

Herb rodu von Haugwitz

Wystawa                                                                    

   Na wystawie pokazane s¹ historie rodów szlacheckich 
oraz interesuj¹ce biografie wyró¿niaj¹cych siê postaci 
- ludzi, którzy stali siê symbolami b³yskotliwych karier, 
b¹dŸ spo³ecznego poœwiêcenia. Odnajdziemy tu znane 
rody, takie jak Tiele-Wincklerów, Ballestremów, Schaff-
gotschów, Haugwitzów czy Hencklów von Donnersmarck 
i Hochbergów oraz rozga³êzion¹ rodzinê Hohenlohe.    
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Wszyscy oni czerpali ogromne 
zyski z posiad³oœci ziemskich 
oraz rozwijaj¹cego siê bujnie 
przemys³u, budowali pa³ace 
i wille, zak³adali ogrody,  gro-
madzili kolekcje dzie³ sztuki 
i trofea myœliwskie. Rody te 
przeznacza³y równie¿ znaczne 
sumy na stworzenie dobrych 
warunków dla pracuj¹cych  . 
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