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Wstęp

Historia konwentu i szpitala bonifratrów w Cieszynie  
do roku 1914

D
zieje bonifratrów biorą swój początek w Hiszpanii pierwszej poło-
wy XVI wieku. Wtedy to jego założyciel, święty Jan Boży, rozpoczął  
w Grenadzie swoją pracę z chorymi i potrzebującymi, szybko groma-

dząc wokół siebie innych mężczyzn, pragnących w imię boże poświęcić się dzie-
łu miłosierdzia. W roku 1572 papież Pius V potwierdził działanie bonifratrów 
jako zakonu, nadając mu regułę świętego Augustyna1. Dzięki temu, jak i dzięki 
dużemu zapotrzebowaniu na pracę w obszarze pomocy społecznej, bonifratrzy 
rozpoczęli niezwykle szybką ekspansję w południowej części Europy, stając się 
jednym z czołowych oręży kontrreformacji.

Na przełomie XVI i XVII wieku echa ich dokonań przekroczyły linię Alp, 
czego dowodem jest fundacja pierwszego klasztoru bonifratrów w Austrii w roku 
1605. Wtedy to późniejszy książę Karol I Lichtenstein przekazał im szpital p.w. 
św. Barbary w Feldsbergu 2, leżącym na południu Moraw, fundując przy tym rów-
nież klasztor 3.

Od tego momentu nastąpiła niezwykle szybka ekspansja zakonu na tere-
nie monarchii Habsburgów austriackich. Aż do końca wieku XVII na terenie 
tym ufundowano kilkanaście klasztorów-szpitali, między innymi w Wiedniu, 

1 Zob. Die Regel des heiligen Vaters Augustini Nebst denen Satzungen des Ordens des heiligen Joan-
nis de Deo, Welche von Ihro Päbstlichen Heiligkeit Paulo V. approbiret worden, Und welchen einige 
Anmerkungen beygefüget sind, worin verschiedene Resolutiones, so von der heiligen Congregation 
derer Bischöfen und Cardinälen ergangen, wie auch einige General-Decreta zur Erklärung und 
Linderung einiger Puncten dieser Satzungen angeführet werden, Mit angehängten Päbstlichen 
Decretis, Zum Gebrauche des ermeldeten Ordens aus der Welchen Sprache, nach der Edition von 
1718. so in der Buchdruckerey der heiligen Apostolischen Cammer zu Rom gedrucket worden, anit-
zo in das Teustche übersetzet, Wien 1757.

2 Obecnie Valtice.
3 H. Podsedník, Milosrdní bratři. Valtice – Feldsberg 1605–2005. Almanach ke 400. výročí přícho-

du Milosrdných bratří do Valtic, Valtice 2005, s. 23.
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Pradze czy też Bratysławie4. Wkrótce bonifrater, brat miłosierny, stał się dla 
lokalnych społeczności uosobieniem dobrego lekarza, pielęgniarza czy też opie-
kuna, tym bardziej, że pierwszych braci pochodzących z południa kontynentu 
bardzo szybko zastąpili miejscowi – Morawiacy, Czesi, Węgrzy oraz Niemcy 5. 
Pojawienie się bonifratrów każdorazowo przekładało się na znaczny wzrost po-
ziomu kultury medycznej na danym obszarze, znajdującym się w zasięgu ich 
oddziaływania. Niejednokrotnie chorzy i potrzebujący przebywali znaczne od-
ległości, sięgające kilkudziesięciu kilometrów, by stać się beneficjentami dzieł 
braci miłosiernych. 

Ekspansja braci miłosiernych na terenie Austrii w wieku XVII objęła bez 
mała wszystkie kraje koronne, bardzo długo jednak omijała Śląsk. Dopiero  
w ostatniej dekadzie XVII wieku pojawiła się pierwsza zakończona sukcesem 
inicjatywa sprowadzenia bonifratrów na Śląsk. Latem 1693 roku marszałek 
Księstwa Cieszyńskiego Adam Borek z Wędryni nawiązał pierwsze kontakty  
z bonifratrami 6, czego efektem stał się zapis testamentalny z 17 marca 1694 
roku, w którym przekazuje on zdecydowaną większość swojego majątku na 
budowę szpitala, klasztoru oraz kościoła przy Cieszynie. Po śmierci Borka  
30 marca 1694 roku oraz kilkuletnim okresie sporu z Komorą Cieszyńską, do-
tyczącego ważności testamentu, budowa obiektów na cele klasztorne i szpitalne 
rozpoczęła się w roku 1698. Jesienią 1700 roku była już na tyle zaawansowana, 
że w dzień świętego Andrzeja bracia mogli przejść w uroczystej procesji z dóbr 
Borka w Wędryni do Cieszyna i dokonać zasiedlenia klasztoru. Dalsze postępy 
budowy pozwoliły 24 kwietnia 1703 roku przyjąć do szpitala pierwszego pa-
cjenta 7. Nieco wcześniej, 23 marca tego samego roku, kapituła domowa mia-

4 Zob. H. Strohmayer, Der Hospitalorden des hl. Johannes von Gott. Barmherzige Brüder, Regens-
burg 1978, s. 144–147.

5 Tamże, s. 12.
6 AKBC (Archiwum i Biblioteka OO. Bonifratrów w Cieszynie) 1, Protocollum Conventus 

Teschinensis Ord[inis] S[ancti] Joannis de Deo, seu Fratrum Misericordiae, ad B[eatissimam] 
V[irginem] Mariam in Coelos Gloriose Assumptam, Continens: Initium fundationis, Erectionis, 
tam Hospitalis, quam Ecclesiae & Monasterii cum annexo Consensu Caesareo, Privileoiis & aliis 
Memoria dionis, sumquibus necessariis ab Anno 1693tio juxta Annos, Menses, Dies cum ad juncto 
Indice alphabetico instructum & ex Originalibus conscriptum Anno 1775, s. 31–33.

7 AKBC 198, Krankenprotokoll 1703–1726, s. 1.
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nowała pierwszego pielęgniarza. Został nim brat Floria Kuttenberger 8. W tym 
okresie opisano również pierwszą salę szpitalną, która była długa na 50 łokci i na 
14 łokci szeroka 9,10. 

W pierwszym roku do szpitala przyjęto łącznie 31 pacjentów. Wartość 
ta zaczęła jednak w kolejnych latach szybko rosnąć. W roku 1704 przyjęto 76,  
w 1705 roku 62 pacjentów 11. Niestety skromne środki finansowe nie pozwala-
ły przyjąć większej liczby chorych. Możliwości pod tym względem ograniczone 
były wysokością kapitałów fundacyjnych, z których pokrywano koszty utrzyma-
nia i leczenia pacjentów. Dzięki analizie najstarszej zachowanej księgi chorych 
wiadomo, że szpital w pierwszych latach istnienia dysponował łącznie siedmio-
ma fundacjami łóżek i tylu też chorych mogło być jednocześnie poddawanych 
hospitalizacji. Dodatkowym źródłem dochodu była w tym czasie apteka, folwark 
oraz wolne datki osób hospitalizowanych.

W 1707 roku konwent nabył od Johanna Georga Wentzla Clemensa dom 
na Przykopie, z przeznaczeniem na pralnię. Obsługą pralni zajął się Andreas 
Koheyda z Boguszowic wraz rodziną. W tym celu zostali oni uwolnieni z pod-
daństwa miasta 12. Obiekt ten był własnością braci aż do roku 1761, kiedy to 
konwent z uwagi na jego stan techniczny, a także znaczną odległość, zdecydował 
się go sprzedać 13. 

Z uwagi na znaczne potrzeby lokalnej społeczności bracia czynili również 
intensywne zabiegi w sprawie zwiększenia ilości łóżek w szpitalu. W ciągu kil-
kunastu lat udało im się pozyskać fundacje kolejnych łóżek tak, iż pod koniec 
drugiej dekady XVIII wieku jednorazowo hospitalizowanych mogło być 20 męż-
czyzn. Wartość ta potwierdzona została przez zapisy inwentarza z roku 1733, 
który wymienia 20 łóżek dla chorych, 20 sienników i 20 materacy. Dodatkowo 
wyszczególnia, iż dwa z łóżek były zabudowane, a pozostałe posiadały zasłony 14.

8 AKBC 15, [Księga kapituł klasztoru bonifratrów w Cieszynie], s. 13.
9 AKBC 6, Continuatio Protocolli Conventus Teschinensis. Pars IIda., s. 197.
10 1 łokieć wiedeński = 0,7792 m. Zob. I. Ihnatowicz, A. Biernat, Vademecum do badań nad histo-

rią XIX i XX wieku, Warszawa 2003, s. 42
11 AKBC 198, Krankenprotokoll…, s. 1–39.
12 AKBC 6, Continuatio…, s. 353–357.
13 AKBC 17, Liber Capitulorum 1757–1769, s. 54.
14 AKBC 134, [Inwentarz konwentu bonifratrów w Cieszynie], s. 10.
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Jednocześnie w tym samym okresie bracia podjęli wysiłki na rzecz budowy 
kościoła klasztornego. W roku 1709 zamówiono u opawskiego ludwisarza Geo-
rga Ignatza Matterhoffera dwa dzwony. Środki na ten cel zapisał w testamencie 
kapitan stacjonującego w Jabłonkowie pułku Haslingera Donatus Cronÿn, zmar-
ły w cieszyńskim szpitalu bonifratrów 15. W 1711 mury świątyni wznosiły się już 
na sążeń16 nad ziemię17, zaś 7 sierpnia 1714 roku nastąpiło jej poświęcenie przez 
dziekana cieszyńskiego Joannesa Gallusa Twaruszkę 18. W latach 1717–1719 
ostatecznie ukończono budowę, jak również nabyto podstawowe wyposażenie 19. 
Pozwoliło to na konsekrację świątyni przez wrocławskiego sufragana Eliasza 
Daniela Sommerfeldta 29 lipca 1719 roku 20. Datę tą można uznać za końcowy 
moment budowy dzieła bonifratrów w Cieszynie. 

Od roku 1720 aż po schyłek XVIII stulecia do szpitala przyjmowano rocz-
nie około dwustu pacjentów i była to wartość odpowiadająca ówczesnym po-
trzebom. Aż do czasów józefińskich przeciętnie w klasztorze przebywało rów-
nocześnie 16–18 braci, zajmujących się chorymi, apteką oraz gospodarstwem 
rolnym. 21 maja 1784 roku cesarz Józef II ograniczył ilość braci, przebywających 
w cieszyńskim klasztorze bonifratrów do trzynastu 21. Od roku 1771 cieszyński 
klasztor bonifratrów pełnił również funkcję miejsca odosobnienia i poprawy dla 
demerytów 22.

Warto nadmienić, że w XVIII wieku bracia najczęściej samodzielnie spra-
wowali opiekę nad chorymi. Prowincja zakonna posiadała własną szkołę pie-
lęgniarską, zaś część najzdolniejszych braci kierowana była na uniwersyteckie 
studia medyczne i farmaceutyczne. Jedynie okresowo szpital zmuszony był za-
trudniać lekarzy z zewnątrz 23.

15 AKBC 198, Krankenprotokoll…, s. 79.
16 1 sążeń austriacki = 1,8965 m. Zob. J. F. Krüger, Vollständiges Handbuch der Münzen, Maße 

und Gewichte aller Länder der Erde, Quedlinburg–Leipzig 1830, s. 138.
17 AKBC 6, Continuatio…, s. 412–413.
18 Tamże, s. 423.
19 Zob. M. Kuśka, Szpital bonifratrów w Cieszynie w latach 1900–1914, s. 27.
20 AKBC 4, [Repertorium], s. 143.
21 AKBC 8, Continuatio Protocolli Conventus Teschinensis. Pars IVta, s. 206.
22 AKBC 7, Continuatio Protocolli Conventus Teschinensis. Pars IIItia, s. 263–264.
23 M. Kuśka, dz. cyt., s. 51–55.
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Na szczęście konwenty bonifratrów, należące do prowincji niemieckiej  
św. Michała Archanioła ominęła szeroko zakrojone kasaty klasztorów prze-
prowadzone w latach 1781 oraz 1783. Ponadto dzięki ograniczeniu ilości kleru 
zakonnego, będącego beneficjentem datków i jałmużn składanych przez społe-
czeństwo, sytuacja finansowa bonifratrów w tamtym czasie w niewielkim stopniu 
poprawiła się. Dodatkowo u schyłku XVIII stulecia udało się braciom pozyskać 
kilka kolejnych fundatorów łóżek szpitalnych. Oprócz tego od lutego 1798 roku 
klasztor otrzymywał od Komory Cieszyńskiej po 2 floreny i 30 krajcarów za 
każdego jej hospitalizowanego poddanego 24.

Dywersyfikacja źródeł dochodów oraz zwiększenie ilości łóżek nastąpiło  
u progu kilkunastoletnich zmagań militarnych okresu napoleońskiego, dzięki 
czemu bonifratrzy cieszyńscy byli w stanie sprostać zwiększonemu zapotrzebo-
waniu na usługi medyczne.

Po Kongresie Wiedeńskim w życiu szpitala i konwentu nastąpił kilkudzie-
sięcioletni okres stabilizacji. Dopiero gwałtowana industrializacja w zachodniej 
części Księstwa Cieszyńskiego, a co za tym idzie skokowy wzrost liczby ludności, 
wymusiły konieczność podjęcia działań związanych z powiększeniem szpitala. 
Dodatkowym czynnikiem motywującym w tym zakresie był postęp, jaki dokonał 
się w naukach medycznych – cieszyński szpital bonifratrów przestał odpowiadać 
normom przyjętym dla nowoczesnej placówki służby zdrowia. 

W roku 1882 podjęto decyzję o rozszerzeniu szpitala. Na rzecz cho-
rych przekazano dodatkowe pomieszczenia. Tym samym ilość łóżek  
w szpitalu zwiększono do 35 25. Później na rzecz szpitala przekazano kolejne po-
mieszczenia osiągając w początkach lat 90. XIX wieku możliwość równoczesnej 
hospitalizacji 44 pacjentów 26. Pozwoliło to przyjmować rocznie ponad pięciuset 
pacjentów. Przykładowo w roku 1695 było ich 663 27.

24 AKBC 8, Continuatio…, s. 379.
25 M. Kuśka, dz. cyt., s. 38.
26 Tamże, s. 39.
27 Wykaz chorób w szpitalu Braci miłosierdzia w Cieszynie Szląsk austr. w roku 1895 spostrzeżonych 

i ojczyzny wszystkich chorych, których bez różnicy religii i narodowości według różnego ich stanu 
i zatrudnienia przyjęto, leczono i pielęgnowano oraz i krótki przegląd działalności szczególnych 
szpitali austryacko-czeskiej prowincyi zakonnej, Cieszyn 1896, s. [5]. 
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Niestety mimo poniesienia sporych nakładów finansowych oraz zwięk-
szenia ilości przyjmowanych pacjentów, szpital w dalszym ciągu nie w pełni 
odpowiadał nowoczesnym standardom, szczególnie w odniesieniu do warun-
ków higienicznych. Nie posiadał również sali operacyjnej, wskutek czego prze-
prowadzać można było jedynie najprostsze zabiegi chirurgiczne. Tym samym  
w obliczu perspektywy jeszcze większego zapotrzebowania na usługi medyczne 
w roku 1895 podjęto decyzję o budowie całkiem nowego skrzydła szpitalnego, 
które ukończono jesienią 1898 roku. Nowy obiekt scharakteryzował prowin-
cjał prowincji austriacko-czeskiej Jan Boży Sobel, pisząc iż w dobudowie, jako-
też w adaptowanych lokalach starego budynku jest miejsce na 60 łóżek, dla każdego  
40 m2 powietrza. Oprócz tego znajduje się większa liczba osobnych pokoi, najnow-
szych przyrządów wentylacyjnych, ogrzewanie za pomocą pary; w dzień mogą mieć 
chorzy osobne lokale. Przedsionki, korydory, lokal operacyjny, kąpiele, klosety i pralnia 
wyłożone są cementową podłogą zwaną terazzo; właściwy szpital ma podłogę par-
kietową (z deszczułek dębowych). Wody do picia, do kąpieli, do klosetów i odchodków 
dostarcza wodociąg miasta Cieszyna. Magazyny osobne, przyrządy do desinfekcyi  
i suszarnie są doskonale umieszczone w parterze. Łóżka są z żelaza z podstawami  
z plecionego drutu z materacami napełnionemi końskim włosem. Na poduszkach są 
białe okrycia. Część ogrodu położony na pochyłości z nakrytemi werandami i promena-
dami z pięknym widokiem na okolicę służy chorym do przechadzania się 28.

Począwszy od roku 1899 aż do momentu wybuchu I wojny świato-
wej przyjmowano rocznie ponad tysiąc pacjentów, przy czym w dalszym cią-
gu konieczne stało się zwiększanie ilości dostępnych łóżek. Według raportu  
z działalności szpitala za rok 1914 szpital dysponował 90 łóżkami i przyjął  
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1412 pacjentów 29.

28 J. Sobel, Drugie stulecie Konwentu i szpitalu Braci Miłosierdzia w Cieszynie dnia 30. listopada 
1900 obchodzone w kościele klasztornym przez 3 dni i połączone ze zupełnym odpustem od Jego 
Świątobliwości papieża Leona XIII, Cieszyn [1901], s. 9–10. 

29 Ausweis über die im Hospital der Barmherzigen Brüder zu Teschen in Öst.-Schlesien im Jahre 
1914 zur Behandlung gelangten Krankheiten, deren Kurerfolg nebst kurzen statistischen Berichten 
und das Vaterland aller Kranken, welche ohne Unterschied der Religion, der Nationalität und des 
Standes daselbst aufgenommen, ärztlich behandelt und verpflegt worden sind, sowie eine kurze 
Übersicht der Wirksamkeit der einzelnen Hospitäler der österreichisch-böhmischen Ordensprovinz, 
Teschen 1914, s. 10.
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Od połowy XIX wieku rola braci w szpitalu zaczęła ograniczać się do 
pielęgnacji chorych, niesienia pociechy duchowej oraz organizacji funkcjo-
nowania szpitala od strony administracyjno-finansowej. Funkcje lekarzy  
i ordynatorów coraz częściej pełniły osoby świeckie, co na przełomie XIX i XX 
stulecia stało się już regułą 30. Bezpośrednio przed I wojną światową szpital za-
trudniał dwóch bądź trzech lekarzy, zaś funkcje pielęgniarzy pełniło czterech 
bądź pięciu braci.

Bezpośrednio po wybuchu wojny w szpitalu wydzielono część zmilitaryzo-
waną, przeznaczoną do pielęgnowania rekonwalescentów frontowych. Oddział 
wojskowy posiadał swoich własnych lekarzy, natomiast pielęgnacją chorych zaj-
mowali się bracia pracujący jednocześnie w oddziale dla cywilów. Od momentu 
utworzenia w sierpniu aż do 31 grudnia 1914 roku, oddział wojskowy przyjął 
227 żołnierzy31. 

30 M. Kuśka, dz. cyt., s. 60.
31 Ausweis…, s. 10.



Projekt Opracowanie historyczne materiałów źródłowych  
dotyczących konwentu i szpitala bonifratrów w Cieszynie  

w okresie I wojny światowej zawartych w kronice klasztornej 
(AKBC 10, „Continuatio Protocolli Conventus Tessinensis.  

Pars VIta”) oraz ich publikacja w postaci tradycyjnej  
oraz elektronicznej.

K
onwent Zakonu Bonifratrów w Cieszynie od roku 2010 jest wydaw-
cą serii Monumenta Historica Fratrorum Misericordiarum Tessinensis.  
W jej ramach dotychczas ukazał się cztery pozycje z tego dwie edycje 

tekstów źródłowych – Repertorium konwentu bonifratrów w Cieszynie z 1724 
roku (Cieszyn 2010) oraz Księga kasowa konwentu bonifratrów w Cieszynie z lat 
1833–1844 (Cieszyn 2012). Ponadto wydano Inwentarz archiwum konwentu 
bonifratrów w Cieszynie (Cieszyn 2012) oraz opracowanie dziejów szpitala bo-
nifratrów w Cieszynie na przełomie XIX i XX stulecia – Szpital bonifratrów  
w Cieszynie w latach 1900–1914 (Cieszyn 2014).  

Uznanie z jakim spotkały się dwie wyżej wspomniane edycje źródłowe, bez-
pośrednio przełożyły się na decyzję o jej kontynuowaniu. Efektem stał się projekt 
Opracowanie historyczne materiałów źródłowych dotyczących konwentu i szpitala bo-
nifratrów w Cieszynie w okresie I wojny światowej zawartych w kronice klasztor-
nej (AKBC 10, „Continuatio Protocolli Conventus Tessinensis. Pars VIta”) oraz ich 
publikacja w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej, który w roku bieżącym zyskał 
dofinansowanie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego. Doceniono tym samym zabiegi 
Konwentu Zakonu Bonifratrów w Cieszynie, mające na celu zachowanie, udo-
stępnienie oraz popularyzację lokalnego dziedzictwa kulturowego. 

12
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Prowadzone w ramach zadania prace polegały na odczytaniu tekstu oryginal-
nego i jego transliteracji. Następnie przystąpiono do jego tłumaczenia. Cały frag-
ment transliterowanego tekstu został poddany edycji oraz opatrzony stosownym 
komentarzem historycznym. Gotowe dzieło, by zapewnić rzetelność przeprowa-
dzonych prac, zostało zrecenzowane przez samodzielnego pracownika naukowego.

Prace związane z zadaniem prowadzone były w stosunkowo szerokim za-
kresie i wydawca ma nadzieję, że wydawnictwo oraz jego treść dotrze do znacz-
nej liczby odbiorców, w szczególności naukowców, jak również zainteresowanych 
historią Śląska i historią zakonów. Tradycyjne wydawnictwo książkowe przesłane 
zostanie w postaci egzemplarza obowiązkowego do najważniejszych ośrodków 
naukowych w kraju. Dodatkowo dostarczone zostanie do wszystkich archiwów, 
bibliotek i innych instytucji prowadzących współpracę z Archiwum i Biblioteką 
OO. Bonifratrów w Cieszynie. Elektroniczna wersja wydawnictwa udostępniona 
zostanie na stronie internetowej, co pozwoli na dostęp do niego osobom nie ma-
jącym możliwości skorzystania z wydawnictwa tradycyjnego.

Wydawca oraz autor opracowania mają nadzieję, że niniejsza pozycja sta-
nowić będzie kolejny przyczynek do kompleksowego opracowania dziejów spo-
łecznych i historii zakonów na terenie Śląska Cieszyńskiego. 
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Uwagi edytorskie

T
ekst źródłowy opracowany i publikowany w niniejszym wydawnictwie 
stanowi fragment rękopisu oprawnego ContinuatioProtocolli Conventus 
Teschinensis. Pars VI ta (kopiarz dokumentów i pism oraz zapiski kro-

nikarskie). Obiekt ten należy do zasobu archiwalnego Archiwum i Biblioteki  
OO. Bonifratrów w Cieszynie – jednostki wewnętrznej Konwentu Zakonu Bo-
nifratrów w Cieszynie, zajmującej się opieką i opracowaniem dziedzictwa pi-
śmienniczego wytworzonego oraz zgromadzonego w okresie ponad trzystulet-
niej obecności bonifratrów na Śląsku Cieszyńskim.

Rękopis posiada wymiary 24 x 26,5 cm oraz liczy 668 stron. Posiada oprawę 
skórzaną, dla której materiałem nośnym jest tektura. Z uwagi na dobry stan za-
chowania nie było dotychczas potrzeby konserwacji obiektu. W ostatnich latach 
dokonano jedynie podstawowej konserwacji introligatorskiej, głównie skupiają-
cej się na przywróceniu należytej elastyczności skórzanemu pokryciu oprawy oraz 
uzupełnieniu i wzmocnieniu jej rogów. Na grzbiecie oprawy znajdują się jedynie 
niewielkie uszkodzenia skóry. Tamże naklejone zostały dwie etykiety. Obydwie 
są uszkodzone, przy czym ich treść jest możliwa do odczytania: „[PA]RS [VI]
TA” oraz „Kronika Klasztoru od roku 1806. Pars VI. Kat. 7”. 

Na przedniej okładce znajduje się prosta  etykieta o treści: „Kronika klasz-
torna (Liber memorabilium) ab Anno 1806 –”. Można przypuszczać, że dwie 
ostatnie z opisanych etykiet pochodzą z okresu międzywojennego, kiedy prze-
prowadzono szeroko zakrojoną akcję inwentaryzowania zasobu archiwalnego  
i bibliotecznego. 

Zapisu dokonano na stosunkowo grubym papierze czerpanym czarnym, 
brązowo-czarnym oraz granatowym atramentem. W tekście spotykane są pod-
kreślenia dokonane czerwonym ołówkiem. Część stron pozostała niezapisana. 
Dodatkowo do księgi wklejono niewielką ilość wycinków prasowych, fotografii. 
Na końcu znajduje się indeks pism i spraw. 

Wpisów dokonywano w okresie od 10 grudnia roku 1806 do końca roku 
1950, z przerwą w latach 1923–1936 (jedynie wpis wizytacyjny) oraz 1936–1946. 
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Fragment poddany edycji obejmuje okres I wojny światowej oraz kilkunastu dni 
po jej zakończeniu, począwszy od 28 lipca 1914 roku do końca listopada 1918 
roku. W oryginale zawiera się na stronach od 564 do 587. Zapisu dokonano 
dwoma charakterami pisma. Wpisów pierwszym z nich dokonywano w okre-
sie od 28 lipca 1914 roku do lipca 1917 roku. Wpisów drugim charakterem pi-
sma dokonywano od 22 marca 1916 roku do końca listopada 1918 roku. Warto 
przy tym zauważyć, że najprawdopodobniej wpisów nie dokonywano na bieżąco,  
o czym świadczy ich zaburzona chronologia. 

Streszczenia treści zapisów dokonał uprzednio w informatorze o zasobie 
archiwalnym cieszyńskich bonifratrów, a zarazem dysertacji doktorskiej, ojciec 
Marcin Maksymilian Łobozek1.

Podczas edytowania tekstu źródłowego starano się maksymalnie ograniczyć 
ingerencje w treść oryginalnego zapisu. Zachowano oryginalną pisownię wyra-
zów niemieckich i łacińskich, eliminując jedynie ewidentne błędy literowe bądź 
też ortograficzne. Dokonano ujednolicenia zapisu cyfr i dat – zrezygnowano  
z kropek następujących po części zapisów liczbowych. Zdecydowano się zacho-
wać literowe rozszerzenia zapisów liczbowych umieszczone w indeksie górnym. 
W nawiasach kwadratowych rozwinięto zastosowane przez autorów skróty wy-
razów. Z uwagi na dążenie do jak najbardziej wiernego odzwierciedlenia intencji 
autorów zachowano oryginalne pojedyncze lub podwójne podkreślenia wyrazów 
i dat oraz zastosowane wytłuszczenia. Pozostałe kwestie wyjaśniono w zamiesz-
czonych pod oryginalnym tekstem przypisach tekstowych.

Uzupełnieniem przeprowadzonych prac redakcyjnych są przypisy rzeczowe, 
zawierające biogramy osób występujących w tekście. 

Ukoronowaniem prac edytorskich stało się tłumaczenie całości tekstu na 
język polski. Zachowano przy tym oryginalny układ tekstu, jak również kształt 
środków graficznych w nim zastosowanych – podkreśleń czy też wytłuszczeń. 
W tłumaczeniu tekstu źródłowego dokonano ujednolicenia zapisu imion i na-
zwisk braci oraz pozostałych osób, podając przy tym ich prawidłowe brzmienie. 
Podobny zabieg zastosowano w odniesieniu do nazw geograficznych. Polskie  

1 Zob. M. M. Łobozek, Archiwum i biblioteka bonifratrów w Cieszynie, Warszawa 1995,  
s. 100–101.



nazwy urzędów administracji państwowej, samorządowej oraz kościelnej podano  
w brzmieniu przyjętym dla okresu powstawania tekstu źródłowego.

W celu ułatwienia korzystania z publikacji sporządzono indeksy osobowy  
i miejscowości. Odnoszą się one do stron rękopisu, które w edycji źródłowej po-
dano w nawiasie kwadratowym.
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Tekst źródłowy

[s. 564]
1914

Am 28 Juni 1914 wurde Seine K. u. K. Hoheit der Tronfolger Erzog Fer-
dinand d’Este1, und seine Gemahlin, die Durchlauchtigste Frau Sofie, Herzogin 
von Hohenberg2 in Sarajevo, vormittags gegen 10 Uhr auf offener Strasse a  von 
serbischen Menschenmördern erschossen. 

Dieser Mord an dem unschuldigen und so geliebten Tronfolger war der 
Anlass zu dem furchtbaren Weltkriege geworden.

Serbien wollte dem so sehr beleidigten und gekränkten Monarchen, Kaiser 
Franz Josef I3. keine Satisfaktion geben oder Abbitte leisten und so musste am  
30 Juli l[aufendes] J[ahres] dem königsmörderischen Volke Serbien der Krieg erklärt 
werden, um mit dem Schwerte, Oesterreichs Ehre und Interessen zu verteidigen.

Gegenüber Oesterreich und Deutschland haben sich als Feinde gestellt. 
Russland, England, Frankreich, Japan, Belgien, Serbien und Montenegro, schlies-
slich auch am 27 Mai 1915, das treulose Italien.

Oesterreich-Ungarn und Deutschland hat sich im Oktober l[aufendes] 
J[ahres] die Türkei und im September 1915 auch das Königreich Bulgarien an-
geschlossen; im Verein mit den treuen Bundes genossen wurde der anscheinend 
übermächtige Vier verband mit Erfolg geschlagen.

Anmerkungen

der Vorkommnisse im Konvente und Krankenhause der Barmherzigen Brüder 
zu Teschen, während der Mobilisierung im Kriegsjahre 1914

a W tym miejscu dopisek pod tekstem inną ręką „in Sarajevo”.
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Tłumaczenie tekstu źródłowego

[s. 564]
1914

28 czerwca 1914 roku Jego c. k. Wysokość następca tronu książę Ferdynand 
d’Este oraz jego małżonka, najjaśniejsza Zofia, księżna von Hohenberg zostali 
zastrzeleni przez serbskiego mordercę o godzinie 10 przed południem na ulicy 
w Sarajewie.

Ów mord na niewinnym i tak kochanym następcy tronu stał się powodem 
wybuchu strasznej wojny światowej.

Serbia nie zechciała dać satysfakcji znieważonemu i schorowanemu monar-
sze, Franciszkowi Józefowi I, jak również nie podjęła żadnych kroków pokutnych, 
w związku z czym został on zmuszony 30 lipca b.r. wypowiedzieć wojnę winne-
mu królobójstwa narodowi serbskiemu, by mieczem bronić honoru i interesów 
Austrii.

Przeciwko Austrii i Niemcom opowiedzieli się wszyscy wrogowie. Rosja, 
Anglia, Francja, Japonia, Belgia, Serbia i Czarnogóra, w końcu również 27 maja 
1915 roku niewierne Włochy. 

Do Austro-Węgier i Niemiec w październiku b.r. dołączyła Turcja, a we wrze-
śniu 1915 roku również Królestwo Bułgarii. Ramię w ramię z wierną koalicją  
z sa tysfakcją pozornie przytłoczone przymierze czterech rozgromiło [wroga]. 

Wpisy

Wydarzenia w konwencie i szpitalu braci miłosiernych w Cieszynie podczas mo-
bilizacji w roku wojny 1914
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Juli:    Am 31 d[es] M[onats] wurden die Klosterpferde, sowie Kut-
scher

[s. 565]
   und Wagen behufs Vorspannzwecke requiriert. Dieselben blie-

ben 14 Tage aus.
August:   Am 1 d[es] M[onats] sind 4 Mitbrüder zum Militär einge-

rückt und zwar: R. Fr. Liberatus4, Fr. Valentinus5, Fr. Medardus6 
und Bogumilus7.

    Am 2 d[es] M[onats] übernachteten 30 durchreisende Re-
servisten.

    Am selben Tage hat das k. u. k. Militär-Kommando in Te-
schen um 60–70 Betten für verwundete Soldaten angesucht.

    Am 3 d[es] M[onats] haben 30 durchreisende Reservisten 
aus Iglau im Spital übernachtet.

    Am 4 [dieses Monats]16 durchreisende Reservisten.
    Am 5 d[es] M[onats] wurden 2 Herren aus Warschau als 

Kriegsgefangene in Teschen angehalten und Ersuchen der k. u. k. 
Bezirkshauptmannsch[aft] in Teschen im hiesigen Konvente in-
terniert (Ein Doktor der Medizin und kathol[olischer] Priester).

    Am 5 d[es] M[onats] haben auch 32 Reservisten übernachtet.
      „   6    „                  „                   40      „ „
      „   7    „                  „                   40      „ „
      „   8    „                  „                   40      „ „

September:  Am 1 d[es] M[onats] sind die ersten Verwundeten am 6 Uhr 
früh angekommen; im ganzen 50 Mann.

    Am 14 d[es] M[onats] hat das k. [u.] k. Militärkommando  
4 Sanitätssoldaten zur Aushilfe geschickt.
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Lipiec:    31 tego miesiąca zostały zarekwirowane w celach pociągo-
wych konie klasztorne wraz z woźnicą

[s. 565]
   i wozem. Pozostały przez 14 dni poza klasztorem.
Sierpień:   1 t. m. zostało wcielonych do wojska czterech współbraci: br. 

Liberatus, br. Valentinus, br. Medardus i Bogumilus.
    2 t. m. przenocowało w klasztorze 30 będących przejazdem 

rezerwistów.
    W tym samym dniu c. k. Komenda Wojskowa w Cieszynie 

prosiła o 60–70 łóżek dla rannych żołnierzy.
    3 t. m. w szpitalu nocowało 30 będących przejazdem rezerwi-

stów z Igławy.
    4 [t. m. nocowało] 16 będących przejazdem rezerwistów.
    5 t. m. zostali zatrzymani w Cieszynie jako jeńcy wojenni  

2 mężczyźni z Warszawy zaś starostwo powiatowe zwróciło się 
do konwentu z prośbą o ich internowanie. (Lekarz medycyny 
oraz ksiądz katolicki)

    5 t. m. przenocowano również 32 rezerwistów.
    6    „               „                „       40         „ 
    7    „               „                „       40         „
    8    „               „                „       40         „

Wrzesień:  1 t. m. o godzinie 6 rano przyjechali pierwsi ranni; w ilości  
50 mężczyzn.

    14 t. m. c. k. dowództwo wojskowe przysłało 4 sanitariuszy do 
pomocy.
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September:  Als Ärzte der Militär-Abteilung haben sich freiwillig zur 
Verfügung gestellt:

[s. 566]
  I. M. U. Dr Hermann Hinterstoisser 8, k. u. k. Oberstabarzt und 
   Direktor des schles[isches] Krankenhauses in Teschen.
  II. M. U. Dr Roman Passek 9, erzherzogl. Distriktsarzt in Teschen.
  Als besoldete Aerzte wirken im Spitale:
  M. U. Dr Johann Čakrt10, Ordinarius der internen Abteilung für Zivil-
  kranke.
  M. U. Dr Hans Fritsch11, Operateur der chirurg[ische] Abteilung für 
  Zivilkranke,
  u[nd] zugleich Direktor des öffentl[iches] Krankenhauses der w. s. Eli-
  sabethinerinnen in Teschen. 
  Zur Behandlung gelangten auf der Militär Abteilung: Schusswunden, 
Erfrierungen, Vergiftungen, Erkrankungen der Atmungsorgane u. des Magen, 
sowie des Darmtraktes. Mit Infektionskrankheiten behaftete Mannschaften 
wurden sofort den Infektionsabteilungen des Truppenspitales zugeführt. Todes-
fälle sind während der Zeit vom 1 September bis 31 Dezember 1914 „Gott sei 
Dank“ nicht zu verzeichnen. 

Fortsetzung der Anmerkungen pro 1914.
September:  Am 17 d[es] M[onats] hat Se Exelenz, Graf Abensberg-

Traun12, Frau Gräfin Thun-Hohenstein13, Herr Bezirkshaupt-
mann Strohmenger14, Herr Obersanitätsrat Dr Hermann Hin-
terstoisser, Herr Ober-Bezirksarzt: Dr Johann Pustówka15 

[s. 567]
September: und andere vornehme Personen die Kranke und verwunde-

ten Soldaten besucht, sowie die Krankenräume inspiziert, zum 
Schlusse haben alle sich sehr zufriedenstellend und lobend über 
das Gesehen ausgesprochen.
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Wrzesień:  Jako lekarze oddziału wojskowego, jako ochotnicy postawili 
się do dyspozycji:

[s. 566]
  I. Doktor Hermann Hinterstoisser, c. k. lekarz sztabowy, dyrektor 
   Szpitala Śląskiego w Cieszynie.
  II. Doktor Roman Passek, arcyksiążęcy lekarz rejonowy w Cieszy-
   nie.
  Jako zmilitaryzowani lekarze pracują w szpitalu:
  Doktor Johann Čakrt, ordynator oddziału internistycznego dla pacjen-
  tów cywilnych.
  Doktor Hans Fritsch, chirurg oddziału chirurgicznego dla pacjentów 
  cywilnych, jak również dyrektor publicznego szpitala ss. elżbietanek 
  w Cieszynie.
  Na leczenie w oddziale wojskowym przybyli mający: postrzały, od-
mrożenia, zatrucia, choroby układu oddechowego i żołądka, jak również układu 
pokarmowego. Szeregowi dotknięci chorobami zakaźnymi zostali niezwłocz-
nie przekazani oddziałowi zakaźnemu szpitala garnizonowego. „Dzięki Bogu”  
w okresie od 1 września do 31 grudnia 1914 roku nie ma do wykazania przypad-
ków śmiertelnych.

Uzupełnienie wpisów za rok 1914
Wrzesień:  17 t. m. odwiedzili rannych żołnierzy Jego Ekscelencja hrabia 

Abensperg-Traun, hrabina Thun-Hohenstein, starosta powiato-
wy Hrohmenger, nadradca sanitarny doktor Hermann Hinter-
stoisser, fizyk powiatowy doktor Johann Pustówka 

[s. 567]
Wrzesień: oraz inni szlachetni ludzie, dokonali inspekcji pomieszczeń 

dla chorych, na koniec wszyscy wyrażali się bardzo korzystnie  
i chwalili stan [w jakim zastali szpital]. 
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    Am 22 d[es] M[onats] flüchteten 2 hochwürdige Herren, Pfar-
rer aus Galizien: nämlich Herr Johann Ruczinski16 und Herr Johann 
Kutorski17, beide haben im Konvente 7 Wochen gratis gewohnt.

Oktober:   Am 19 [des Monats] sind 7 Offiziere angekommen und ha-
ben daselbst längere Zeit gewohnt.

Dezember:  Zu Weihnachten hat Seine k. u. k. Hoheit Erzherzog Fried-
rich18 für die verwundeten und kranken Soldaten gütiget ge-
spendet: 1 Stück Rehwild, 10 Hasen u[nd] 100 Kronen.

   Se Exzellenz, Landeshauptmann Graf Heinrich Larisch-Mön-
nich19: K[ronen] 124.-

   Herr und Frau Baronin von Spens-Booden20 aus Roppitz: 
K[ronen] 50.-, 2 Stück Schinken und eine Fuhre Kartoffel.

   Hochwürden Herr Pfarrer aus Roppitz und die Gemeinde Roppitz: 
1 Fuhre Kartoffel, Kraut, Butter, Speck, Fisolen, und Pflaumen.  

Weihnachten:   Vom Teschner Bürgermeister: K[ronen] 730, sehr viel Bäcke-
rei, verschiedene Wäsche, vom roten Kreuz-Komite: 120 Stück 
Striezel, einige Flaschen Wein, verschiedene Wäschestücke, 
Pantoffel und eine grosse Menge Obst und Kompott.

   Vom k. u. k. Militärkommando in Teschen:
   2 Körbe Liebesgaben:
   Vom Herrn Neusser21 – Dombrau: K[ronen] 20.-, Eier, Rum 
   u. Zucker.
   Herrn Ober-Bezirksarzt Dr J. Pustowka: K[ronen] 100.-
   Von Herrn Dr Johann Čakrt: K[ronen] 80.-
     „    Frau Eberhard22 – Teschen: K[ronen] 5.-
     „       „     Zuric23 –      „        „  4.-
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    22 t. m. uciekło 2 wielebnych mężów, proboszczów z Galicji: 
mianowicie Johann Ruczinski oraz Johann Kutorski, obydwaj 
mieszkali w konwencie bezpłatnie przez 7 tygodni.

Październik:  19 [t. m.] przybyło 7 oficerów i mieszkało [w konwencie] 
przez dłuższy czas.

Grudzień:  Jego c. k. Wysokość arcyksiążę Fryderyk życzliwie podaro-
wał rannym i chorym żołnierzom na Święta: 1 sarnę, 10 zajęcy 
i 100 koron.

   Jego Ekscelencja marszałek krajowy hrabia Heinrich Larisch-
-Mönnich: 124 kr.

   Baronostwo von Spens-Booden z Ropicy: 50 kr, 2 szynki i furę 
kartofli.

   Wielebny proboszcz z Ropicy i gmina Ropica: 1 furę kartofli, 
zioła, masło, boczek, fasolę oraz śliwki.

Boże Narodzenie: Od burmistrza cieszyńskiego: 730 kr, bardzo dużo wypie-
ków, różne części garderoby, od komitetu Czerwonego Krzyża:  
120 strudli a , kilka butelek wina, różne części garderoby, pantofle 
i ogromna ilość owoców i kompotów.

   Od c. k. Komendy Wojskowej w Cieszynie:
   2 kosze darów:
   Od Pana Neussera z Dąbrowy: 20 kr, jajka, rum oraz cukier.
   Pan fizyk powiatowy doktor J. Pustówka: 100 kr.
   Od Pana doktora Johanna Čakrta: 80 kr.
   Od Pani Eberhard z Cieszyna: 5 kr.
    „       „   Zuric        „         „        4  „ 

a Strudel – zawijane ciasto z makiem bądź jabłkami
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Jahr 1915

Jänner:   Am 12 d[es] M[onats] ist der hochwürdigste Herr Fürstbi-
schof von Breslau, Dr Adolf Bertram24 in Teschen angekommen, 
besuchte die Kirche und das Spital, hat mit einen jeden Soldaten 
liebreich gesprochen und sich über die Herkunft u. Ursache der 
Verwundung u. Erkrankung genau erkundigt, die Krieger und 
Kranken getröstet und nach einem ½ stündigen Aufenthalte das 
Kloster u. Spital lobend verlassen.

    Am 29 [dieses Monats] hat Seine k. u. k. Hoheit Erzherzog 
Friedrich 2 Stück Schwarzwild für die

[s. 568]
   verwundeten Soldaten gespendet.
Februar:   Am 19 d[es] M[onats] sind 2 Tertiarbrüder, Fr. Daniel Ja-

rota25 und Fr. Fridolinus Borucki26, wegen russischen Staatsan-
gehörigkeit aus Teschen behördlich ausgewiesen worden, beide 
wurden nach Kritzendorf versetzt.

März:   Am 17 [des Monats] hat die hohe k. u. k. Landesregierung 
in Troppau beim Teschner Konvente der Barmherzigen Brüder 
um Aufnahme für 30–40 Invaliden angesucht, und es wurde für 
diesen Zweck, der alte Getreideboden ausgeräumt und für die 
Adaptierung vorbereitet.

April:   Im Monate April hat sich die Not um das Brot und Mehl, 
sowie die grosse Teuerung fühlbar gemacht; so dass die k. [u.] 
k. Landesregierung alle Getreide- u[nd] Mehlvorräte übernom-
men hat und 4/4 nur ein bestimmtes Quantum gegen Karten 
verkauft wurde und zwar nur behördlich ausgefolgt: Für Er-
wachsene pro Tag 140 Gramm; das Mehl kostete 1 kg. K[rone] 
1.- bis K[rone] 1,40.
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Rok 1915

Styczeń:   12 t. m. przybył do Cieszyna przewielebny książę biskup wro-
cławski dr Adolf Bertram, odwiedził kościół i szpital, z każdym 
z żołnierzy porozmawiał serdecznie, dopytując się szczegółowo 
o ich pochodzenie, przyczyny zranienia bądź choroby, pocieszył 
wojaków oraz chorych i po półgodzinnym pobycie pełen po-
chwał opuścił klasztor i szpital. 

    29 [t. m.] Jego c. k. Wysokość arcyksiążę Fryderyk

[s. 569]
   przekazał dwa dziki dla rannych żołnierzy.
Luty:   19 t. m. zostało z powodu rosyjskiej przynależności państwo-

wej urzędowo wydalonych [z Cieszyna] 2 braci tercjarzy, br. Da-
niel Jarota i br. Fridolinus Borucki, obydwaj zostali przeniesieni 
do Kritzendorfu.

Marzec:   17 t. m. wysoki c. k. Śląski Wydział Krajowy w Opawie po-
prosił cieszyński konwent bonifratrów o przyjęcie 30–40 inwa-
lidów, w związku z czym stare pomieszczenie na ziarno zostało 
wysprzątane i przygotowane do adaptacji.

Kwiecień:  W miesiącu kwietniu nastały odczuwalne kłopoty z chle-
bem i mąką, jak również ogromna drożyzna; tak, że c. k. Śląski 
Wydział Krajowy przejął wszystkie zapasy zboża i mąki, zaś od  
4 kwietnia będzie sprzedawana jedynie dokładna ilość na kart-
ki i rzeczywiście tylko urzędowo przekazana: dla dorosłych 
140 gram dziennie; 1 kg mąki kosztuje od 1 kr. do 1,40 kr.
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Mai:   Am 11 d[es] M[onats] langte von der k. [u.] k. Bezirkshaupt-
mannschaft Teschen, eine Verordnung ein, dass sämtliche Türen 
u. Fenster verzeichnet werden;

[s. 570]
   sowie auch die Bekanntgabe, aus welchem Metalle die an den 

Türen und Fenstern befindlichen Beschläge hergestellt sind; fer-
ner die Bekanntgabe der Anzahl und Metallbeschaffenheit der 
im Hause befindlichen Badewannen, wie viel Kupferkessel und 
andere Gegenstände aus Kupfer und Messing der Konvent be-
sitzt; aus welchem Bleche die Dachbedeckung besteht, damit die 
k. u. k. Regierung im Notfalle das für Kriegszwecke brauchbare 
Metall verwenden und dem Konvente alles aus Eisen zu erset-
zen in der Lage ist.

Juni:   23. Anlässlich der siegreiche Einnahme der Stadt Lemberg, 
am 22 Juni hat der hochwürdigste Herr „Monsignore Sikora27“ 
ein halbstündiges Läuten der Glocken und das Absingen des „Te 
Deum laudamus“ nach dem feierlichen Hochamte angeordnet.

    Am 29 des Monats hat die k. u. k. Landes-Regierung laut ei-
ner Note mitgeteilt, dass sie dem Konvente, für den geplanten Bau 
des Invalidenpavillons betreffs der Adaptierungs-Baukosten nichts 
beitragen kann, der Bau musste infolge dessen unterlassen werden.

[s. 571]
Juli:    Am 4 d[es] M[onats] hat der hochwürdigste Herr Feldbi-

schof, Se Gnaden, Emmerich Byelik28 unsere Anstalt durch ei-
nen Besuch ausgezeichnet, sich bei den Soldaten nach Ursprung 
der Verwendung, resp[ektive] Erkrankung liebevoll erkundigt, 
dieselben getröstet und mit ausdruckvollster Zufriedenheit das 
Spital verlassen.
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Maj:   11 t. m. otrzymano od c. k. Starostwa Powiatowego w Cieszy-
nie zarządzenie, że zostaną spisane wszystkie drzwi i okna;

[s. 570]
   Jak również wykaz, z jakich metali wykonane zostały okucia 

znajdujące się na drzwiach i oknach; kolejno wykaz ilości i ro-
dzaju metali, z jakich wykonano wanny znajdujące się w domu, 
ile kotłów miedzianych i innych przedmiotów wykonanych  
z miedzi i mosiądzu konwent posiada; z jakich blach wykonano 
pokrycie dachu, ponieważ c. k. Śląski Wydział Krajowy w przy-
padku pilnych potrzeb wykorzysta na cele wojenne przydatne 
metale, mogąc zastąpić konwentowi wszystko żelazem.

Czerwiec:  23 [t. m.], z okazji zwycięskiego zajęcia miasta Lwowa  
22 czerwca, przewielebny „Monsignore Sikora” nakazał półgo-
dzinne bicie dzwonów oraz odśpiewanie „Te Deum laudamus” 
po uroczystej mszy.

    29 tego miesiąca c. k. Śląski Wydział Krajowy zakomuni-
kował notą, że nie jest w stanie wspomóc konwentu finanso-
wo w kosztach adaptacji planowanego pawilonu dla inwalidów,  
w związku z czym budowa musiała zostać wstrzymana.

[s. 571]
Lipiec:   4 t. m. przewielebny biskup polowy, Jego Łaskawość Emme-

rich Bielik, uświetnił swoją wizytą nasz zakład, dowiadując się 
troskliwie u żołnierzy o ich pochodzenie, służbę, jak również 
chorobę, pocieszył ich i z największymi wyrazami zadowolenia 
opuścił szpital.



3030

    Am 8 d[es] M[onats] wurden die Klosterpferde für Mili-
tärzwecke ausgemustert und der Betrag von K[kronen] 2000 
von der k. u. k. Bezirkshauptmannschaft in Teschen ausgezahlt.

August:   Am 10 d[es] M[onats] hat das k. u. k. Militärkommando in 
Teschen, dem Konvente 7 Mann zur Aushilfe bei der Ernte zu-
geschickt.

    Am gleichen Tage wurde dem k. [u.] k. Reichskriegsministe-
rium in Wien, ein Gesuch um Erhöhung der Verpflegstaxen für 
die verwundeten und kranken Soldaten übermittelt. 

    Vom April l[[aufendes] J[ahres] an, hat die das k. u. k. Mi-
litärkommando in M[ährische] Ostrau jeden Monat 400 Kilo 
Mehl für verwundete Mannschaft gegen Bezahlung geliefert. 

5 September:   Hat das Komite vom roten Kreuze für die verwundeten Sol-
daten eine Festjause veranstaltet unter der Leitung des Herrn 
Regimentsarztes M. U. Dr Franz Pošedíl29, Herrn Hauptmann 
Lenschner30, Exzellenz Frau

[s. 572]
   Gräfin Thun-Hohenstein und Mitwirkung vieler anderer Da-

men aus Teschen; die Musikkapelle wurde von schles[ischen] 
Landeserziehungs-Anstalt beigestellt. 

September:  Am 6 d[es] M[onats] wurden dem Konvente seitens des  
k. u. k. Militär Kommandos in M[ährische] Ostrau ein Paar 
Pferde für Ackerarbeiten leihweise überlassen. Dieselben stan-
den 7 Tage unentgeltlich zur Verfügung.

Oktober 1915:   Am 1 d[es] M[onats] wurde die Erhöhung der Verpflegstaxe 
von 2 K[ronen] auf 3 Kronen per Mann und Tag seitens des 
Militärkommandos in Krakau bewilligt und der Konvent hievon 
benachrichtigt.

    Am 6 d[es] M[onats] ordnete der hochwürdigste Herr Ge-
neral-Vikar an, dass sämtliche Kirchenglocken genau angezeigt 
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    8 t. m. wycofano z użytkowania konie klasztorne z przezna-
czeniem na cele militarne, zaś c. k. Starostwo Powiatowe w Cie-
szynie wypłaciło za nie sumę 2000 kr.  

Sierpień:   10 t. m. c. k. Komenda Wojskowa przysłała konwentowi  
7 mężczyzn do pomocy przy żniwach.

    Tego samego dnia przekazano do c. k. Ministerstwa Wojny  
w Wiedniu prośbę o zwiększenie stawki za opiekę nad rannymi 
i chorymi żołnierzami. 

    Od kwietnia br. c. k.  Komenda Wojskowa w Morawskiej 
Ostrawie dostarczała co miesiąc za opłatą 400 kilo mąki dla ran-
nych szeregowych.

5 września:  Komitet czerwonego krzyża zorganizował dla żołnierzy 
przyjęcie pod przewodnictwem lekarza pułkowego Franza Po-
šedíla, kapitana Lenschnera, Jej Ekscelencji 

[s. 572]
   hrabiny Thun-Hohenstein i udziale wielu innych pań z Cieszy-

na; Orkiestra muzyczna została użyczona przez Śląskie Krajowe 
Kuratorium Oświaty.

Wrzesień:  6 t. m. została konwentowi przekazana na zasadzie pożyczki 
przez c. k. Komendę Wojskową w Morawskiej Ostrawie para 
koni do prac polowych. Pozostawały one do dyspozycji nieod-
płatnie przez siedem dni.

Październik 1915 1 t. m. Komenda Wojskowa w Krakowie zgodziła się na pod-
wyższenie stawki za opiekę z 2 kr na 3 kr na osobodzień. I poin-
formowało o tym tutejszy konwent.

    6 t. m. Przewielebny Wikariusz Generalny zarządził, by wszyst-
kie dzwony kościelne dokładnie spisać w wikariacie generalnym, 
po to by mogły zostać wykorzystane jako materiał wojenny.
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werden beim h. w. Generalvikariate, damit die selbe als Kriegs-
material verwendet werden können.

November:  Am 15 d[es] M[onats] wurde der Ordinarius der Zivil-Ab-
   teilung, Herr Dr Johann Čakrt, welches zugleich während des 
   Kriegszeit als k. [u.] k. Landsturm-Oberarzt den Dienst im  

k. u. k. Reserve Spitale in Teschen ansah, zum Kranken-

[s. 573]
   Stationskommando in Prerau abkommandiert. Es wurde von 

Seite des Konventes der barmherzigen Brüder beim k. u. k. Mi-
litärkommando in Krakau, sowie beim k. u. k. Landesverteidi-
gung-Ministerium in Wien um die Bewilligung angesucht, dass 
der Herr Dr Johann Čakrt seinen Dienst in k. u. k. Filial-Reser-
vespitale der Barmherzigen Brüder in Teschen leisten zu dür-
fen. Als Vertreter des Herrn Ordinarius, Herrn Johann Čakrt, 
fungiert Herr k. u. k. Stabsarzt Dr Franz Poseděl, ein besonderer 
Gönner des Konventes.

November:  Am 25 November wurde dem Konvente seitens der hohen  
k. u. k. Landesregierung in Troppau bekanntgemacht, dass für 
die Zivilkranken ein bestimmtes Quantum an Mehl u[nd] Hul-
senfrüchten unentgeltlich geliefert wird.

    Am selben Tage ist die neu umgegossene Glocke aus Brünn 
angekommen, dieselbe sprang im Februar l[aufendes] J[ahres] 
und musste durch die Firma Hiller in Brünn umgegossen wer-
den; genau so wie sie früher war; dieselbe wurde den hochwür-
digsten Bischof von Brünn, Seine Exzellenz Herrn 

[s. 574]
   Grafen Huyn31 konsekriert. Das Konsekrations-Dekret befindet 

sich im Archive.
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Listopad:   15 t. m. ordynator części cywilnej, doktor Johann Čakrt, który 
dodatkowo w czasie wojny pełnił służbę jako c. k. główny lekarz 
wojsk obrony krajowej, bacząc [chorych] w c. k. Szpitalu Rezer-
wowym w Cieszynie,

[s. 573]
   został odkomenderowany do przychodni dworcowej w Přero-

vie. Konwent braci miłosiernych ze swojej strony prosił w c. k. 
Komendzie Wojskowej w Krakowie, jak również w c. k. Mini-
sterstwie Obrony Narodowej w Wiedniu, by doktor Johann Ča-
krt mógł pełnić swoją służbę w filii c. k. Szpitala Rezerwowego  
w Cieszynie u braci miłosiernych. Jako zastępca ordynatora Jo-
hanna Čakrta pełni obowiązki c. k. lekarz sztabowy Franz Pose-
děl, szczególny mecenas naszego konwentu.

Listopad:   25 t. m. konwent został poinformowany przez c. k. Śląski 
Wydział Krajowy w Opawie, że dla pacjentów cywilnych zo-
stanie nieodpłatnie dostarczona określona ilość mąki oraz roślin 
strączkowych.

    Tego samego dnia przybył z Brna naprawiony dzwon, który 
pękł w lutym br. i musiał zostać naprawiony przez firmę Hiller 
z Brna; dokładnie w taki sposób, jaki był wcześniej; tenże został 
konsekrowany przez Przewielebnego biskupa brneńskiego, Jego 
Ekscelencję

[s. 574]
   Hrabiego Huyna. Dekret konsekracyjny znajduje się w archi-

wum.
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Dezember:  Am 20 d[es] M[onats] hat die Ihn Exellenz Frau Gräfin 
Thun-Hohenstein für die verwundeten Soldaten ein Christge-
schenke von 50 Kronen gespendet.

    22 XII Hat Seine k. u. k. Hoheit Erzherzog Friedrich ein 
Christgeschenk von 90 Kronen für die verwundeten Soldaten 
gegeben.

    Am 23 d[es] M[onats] Spendete Seine Exellenz Herr Lan-
deshauptmann von Schlesien, Graf Heinrich Larisch-Mönnich 
K[ronen] 134.- für die verwundeten Soldaten.

    Am Weihnachtvorabend 24 XII spendete Herr k. u. k. Ritt-
meister Baron Sommaruga32 80 Pakete Liebesgaben aus Wien 
für die verwundeten Soldaten.

Auch haben fast sämtliche Gemeinden in Oesterr[eichischem] Schlesien jährli-
che Beiträge für die Anstalt freiwillig eingesendet. 

Jahr 1916

6 Jänner:   An diesem Tage wurde der w[ohl]e[hrwürdig] Konvent Sei-
tens des roten Kreuz Praesidiums (Erzherzog Franz Salvator33) 
durch Ehrenzeichen und Ehren-

[s. 575]
   Medaillen huldvollst ausgezeichnet.
25 Jänner:  Spendete Seine k. u. k. Hoheit Erzherzog Friedrich ein Stück 

Hochwild für sämtliche Verwundete der Anstalt. 
31 Jänner:  An diesem Tage wurde die militärische Abteilung auf An-

ordnung des k. u. k. Militär-Kommandos in Krakau aufgelas-
sen. Es wurden während den 17 Monaten im hierortigen Or-
densspitale 724 Mann verpflegt zur grössten Zufriedenheit 
der militärischen Behörden und der Mannschaft. Von diesen  
724 verpflegten Soldaten ist niemand gestorben.
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Grudzień:  20 t. m. Jej Ekscelencja Pani hrabina Thun-Hohenstein przeka-
zała dla rannych żołnierzy prezent świąteczny w wysokości 50 Kr.

    22 XII. Jego c. k. Wysokość arcyksiążę Fryderyk podarował 
rannym żołnierzom prezent świąteczny w wysokości 90 kr.

    23 t. m. Jego Ekscelencja śląski marszałek krajowy, hrabia 
Henryk Larisch-Mönnich podarował 134 Kr. dla rannych żoł-
nierzy. 

    W wieczór wigilijny 24 XII c. k. kapitan, baron Sommaruga 
rozdał rannym żołnierzom 80 paczek darów z Wiednia. 

Również prawie wszystkie gminy Śląska Austriackiego dobrowolnie przesłały 
zakładowi roczne datki.

Rok 1916

6 stycznia:  Tego dnia tutejszy konwent został łaskawie wyróżniony 
przez prezydium Czerwonego Krzyża (arcyksiążę Franciszek 
Salwator) odznaczeniami honorowymi 

[s. 575]
   oraz honorowymi medalami.
25 stycznia:  Jego c. k. Wysokość arcyksiążę Fryderyk przekazał dzika dla 

wszystkich rannych przebywających w zakładzie.
31 stycznia:  Tego dnia na rozkaz c. k. Komendy Wojskowej w Krakowie 

został opuszczony oddział wojskowy. W przeciągu 17 miesię-
cy w tutejszym szpitalu klasztornym pielęgnowano 724 męż-
czyzn ku największemu zadowoleniu władz wojskowych oraz 
szeregowców. Spośród 724 pielęgnowanych żołnierzy żaden nie 
zmarł.
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Nachtrag vom 7 Dezember 1915
 Am obgenannten Tage wurden folgende w. e. Mitglieder des hiesigen Kon-
ventes, seitens Seiner k. u. k. Hoheit Erzherzog Franz Salvator, Protektorstellver-
treter des roten Kreuzes in der Monarchie, im Namen

Seiner K. und k. Apostolischen Majestät
huldvollst taxfrei ausgezeichnet:
R. P. Bertinus Ellner34, Prior, mit dem Ehrenzeichen II Klasse und damit verbun-
dener Kriegsdekoration.
R. P. Ernestus Gross35, Konventpriester und R. P. Sebaldus Barton36, Subprior

[s. 576]
die silberne Ehrenmedaille vom roten Kreuze mit der Kriegsdekoration.
R. Fr. Methodius Kučera37, Provisor der Apotheke, R. Fr. Odilo Birett38, Proto-
kollist, R. Fr. Cleophas Machaně39, Krankenwärter, die bronzene Ehrenmedaille 
vom roten Kreuze mit der Kriegsdekoration.

aRevidi in visitatione canonica 
die 25 Februarii 1916 a

[pieczęć tuszowa prowincji b ]
c Fr. dTimotheus Deutschel  d ,40

h. t. Provincialis et Visitator.
Fr. ePatricius Přeslička e ,41 

h. t. Secretar. Provincialis.c

a-a Pieczęć tuszowa wraz z wpisaną odręcznie datą wizytacji – tutaj kursywa.
b W polu pieczętnym sylwetka św. Michała Archanioła, w otoku napis „SIGILLUM ALMAE 

PROVINCIAE AUSTRIACO BOHEMICAE ORD. S. JOANNIS DE DEO”.
c-c Pieczęć tuszowa wraz z odręcznymi podpisami prowincjała i sekretarza prowincji. 
d-d Odręczny podpis.
e-e Odręczny podpis.
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Uzupełnienie z 7 grudnia 1915
 Wyżej wymienionego dnia następujący czcigodni członkowie tutejszego kon-
wentu zostali łaskawie i bez ponoszenia stosownych opłat wyróżnieni w imieniu 

Jego c. i k. Apostolskiego Majestatu 
przez Jego c. k. Wysokość arcyksięcia Franciszka Salwatora, opiekuna Czerwone-
go Krzyża na terenie monarchii:
R. P. Bertinus Ellner, przeor, Odznaką Honorową Czerwonego Krzyża drugiej 
klasy z dekoracją wojenną.
R. P. Ernestus Gross, kapelan oraz R. P. Sebaldus Bartoň, subprzeor

[s. 576]
srebrny Medal Honorowy Czerwonego Krzyża z dekoracją wojenną.
R. Fr. Methodius Kučera, zarządca apteki, R. Fr. Odilo Birett, kancelista,  
R. Fr. Cleophas Machaně, pielęgniarz, brązowy Medal Honorowy Czerwonego 
Krzyża z dekoracją wojenną.

Zrewidowano podczas wizytacji kanonicznej
dnia 25 lutego 1916 [roku]
[pieczęć tuszowa prowincji]
        Fr. Timotheus Deutschel 
        h. t. Provincialis et Visitator.
        Fr. Patricius Přeslička 
        h. t. Secretar. Provincialis.
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aUnser Krieg mit Italien
Aus den letzten Tagen des zerstörten Spitals von Görz

 Von dem Wiener Konvent der Barmherzigen Brüder werden uns in liebens-
würdiger Weise alle bisher gesicherten Einzelheiten über die barbarische Ver-
nichtung des Görzer Spitals der Barmherzigen Brüder zur Verfügung gestellt, 
die ein getreues Bild der letzten Tage der Beschießung bitten:
 In einem der letzten Briefe schrieb bereits ein Ordensbruder: „Ein Wunder 
ist es, daß ich noch nicht erschlagen bin; wir haben alles in allem 35 Volltreffer 
bekommen. Von 5 Uhr bis ½ 10 Uhr dauerte gestern das Trommelfeuer in der 
Stadt. Wir dachten, daß die Hölle los ist und hatten schon unsere Seelen dem 
lieben Hergott anempfohlen. Die Patienten und wir waren bis um 3 Uhr früh 
im Keller; ob wir aber auch dort sicher sind, Gott weiß es. Granatsprengstücke, 
Steine, Kugeln, kurz alles hat es geregnet. An diesem Abend haben wir zwei 
Volltreffer bekommen, die aber Gott sei Dank nicht viel Schaden angerichtet 
haben. Gott helfe uns weiter.“
 Sonntag früh traf dann ein lakonisches Telegramm ein beim Wiener Prov-
nzial: „Prior schwer verwundet, Subprior tot.“ Außer dieser Meldung sind bis 
heute abends keine näheren Angaben, ist keine offizielle Bestätigung jener späte-
ren Nachricht des Kriegskorrespondenten der „Reichspost“, daß mehrere Brüder 
in dem völlig zerschossenen Spital verwundet und getötet worden sind, einge-
laufen. Wenn sich die Nachricht bestätigt, daß noch ein Priester getötet worden 
ist, so könnte sich dies nur beziehen auf den Kapuzinerpater, der am Samstag 
die Beichten der Brüder zu hören pflegte und auf den Seminarrektor M[on]s[i]
g[no]re Castellig42, der ständig die Kranken besorgte. Vielleicht waren am Sams-
tag den 5 August, als die planmäßige Beschießung des Spitals von 5 morgens bis 
8 Uhr abends dauerte, gerade die sechs Brüder versammelt, um die zwei Priester, 
die vielleicht Schutz vor der den Italienern wohlbekannten und klar sichtbaren 
Genfer Fahne über dem Spital er warteten. Das Spital bietet sich so frei von 
Garten aus den Blicken der Italiener auf der Anhöhe St. Florian dar, daß diese 
alles mit Operngläsern in dem Haus beobachten konnten. Für den Grund der 
trotzdem durch geführten planlosen Zerstörung durch die Italiener bieten sich 
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Nasza wojna z Włochami
Z ostatnich dni zniszczonego szpitala w Gorycji

 Z wiedeńskiego konwentu braci miłosiernych przekazano nam uprzejmie 
wszystkich szczegółowych dotychczasowych informacji na temat barbarzyńskie-
go zniszczenia gorycyjskiego szpitala braci miłosiernych, które dotaczają praw-
dziwego obrazu ostatnich dni bombardowania:
 W jednym z ostatnich listów jeden z braci pisał już: „Cudem jest, że jeszcze 
nie zostałem zabity; otrzymaliśmy w sumie 35 trafień. Wczoraj od godziny 1700 
do 2230 trwał huraganowy ostrzał miasta. Myśleliśmy, że piekło zostało otwarte  
i poleciliśmy już nasze dusze umiłowanemu Bogu. Wraz z pacjentami byliśmy do 
3 w nocy w piwnicy; tylko Bóg jednak wie, czy byliśmy tam bezpieczni. Granaty 
wybuchowe, kamienie, pociski, wkrótce wszystko [na nas] spadało. Tego wieczora 
otrzymaliśmy dwa bezpośrednie trafienia, ale nie uczyniły dzięki Bogu znacz-
nych szkód. Bóg wspomaga nas dalej.”
 W niedzielę rano dotarł do wiedeńskiego prowincjała lakoniczny telegram: 
„Przeor ciężko raniony, subprzeor nie żyje”. Oprócz tego meldunku do dzisiej-
szego wieczora nie dotarły żadne bliższe informacje, nie ma żadnego oficjalnego 
potwierdzenia późniejszej informacji korespondenta wojennego „Rechspost”, że 
większa ilość braci została ranna lub zginęła w całkowicie zniszczonym szpitalu. 
Może potwierdzić się informacja, że jeszcze jeden ksiądz zginął, [dotychczas] 
można odnosić się jedynie do [informacji] kapucyna, który w sobotę wysłuchał 
spowiedzi braci oraz rektora seminarium Jego Eminencji [Franciscusa] Castel-
liza, który nieprzerwanie stara się o chorych. Prawdopodobnie w sobotę 5 sierp-
nia, kiedy planowy ostrzał szpitala trwał od godziny 500 rano do 800 wieczorem, 
zgromadziło się sześciu braci, z czego dwóch kapłanów, którzy spodziewali się 
znaleźć w szpitalu ochronę przed znanymi i dobrze widocznymi Włochami cho-
rągwi genueńskiej. Szpital był przez Włochów, znajdujących się na Wzgórzu  
św. Floriana, dobrze widoczny na tle ogrodu, tak że mogli przez lornetki ob-
serwować wszystko co dzieje się w budynku. Jako podstawę przeprowadzonego 
nieplanowego zniszczenia przez Włochów przyjmuje się dwa punkty zaczepie-
nia. Irredentystyczny lekarz de Fiori, który z uwagi na antypatriotyczna postawę 
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zwei Anhaltspunkte. Der irredentistische Anstaltsärzt De Fiori43, der von den 
Brüdern wegen seiner anti patriotischen Gesinnung entlassen wurde, erklärte 
beim Abschied, sich an dem Konvent rächen zu wollen.a

 b Aus dem Militärverordnungsblatte vom Sonntag den 25 Juni (Auszeichnung 
von Barmherzigen Brüdern.) Der Kaiser hat verliehen das Goldene Verdienst-
kreuz mit der Krone am Bande der Tapferheitsmedaille in Anerkennung vor-
züglicher und aufopferungsvoller Leitungen im Sanitätshilfsdienste im Kriege 
dem Prior des Konvents der Barmherzigen Brüder in Teschen Bertinus Ellner; 
das Goldene Verdienstkreuz cmit der Krone c  am Bande der Tapferkeitsmedaille 
in Anerkennung vorzüglicher Leistungen im Sanitätshilfsdienste im Kriege dem 
Subprior Sebaldus Barton und dem Barmherzigen Bruder Ernst Groß – beide 
des Konvents der Barmherzigen Brüder in Teschen.
 Weitere Auszeichnungen bei den Barmh[erzigen] Brüdern. Ferner hat der 
Kaiser verliehen: dem Barmherzigen Bruder Apothekerprovisor Method Kucera 
beim Reservespitale 1 in Teschen das Goldene Verdienstkreuz am Bande der 
Tapferkeitsmedaille, den Barmherzigen Brüdern Bogumil Lewandowski, Otilo 
von Birett und Cleofas Machane das Silberne Verdienstkreuz mit der Krone am 
Bande der Tapferkeitsmedailleb. 

a-a Wycinek z dziennika „Reichspost”. Zob. Unser Krieg mit Italien. Aus den letzten Tagen des zer-
störten Spitals von Görz. „Reichspost“, R. 23:1916, nr 369 (10 VIII 1916), s. 3.  

b-b Wycinek z niezidentyfikowanej gazety.
c-c Dopisek ręczny czarnym atramentem pod tekstem. 
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został przez braci zwolniony, w momencie odejścia odgrażał się, że z konwentem 
jeszcze się porachuje.

 Z Wykazu Rozkazów Dziennych z niedzieli 25 czerwca (odznaczenie braci 
miłosiernych). Cesarz przyznał złoty Krzyż Zasługi Cywilnej z koroną na wstę-
dze medalu za odwagę w uznaniu zasług w doskonałej i ofiarnej służbie sanitar-
nej w czasie wojny przeorowi konwentu bonifratrów w Cieszynie Bertinusowi 
Ellnerowi; złoty Krzyż Zasługi Cywilnej z koroną na wstędze medalu za odwagę 
w uznaniu zasług w doskonałej służbie sanitarnej w czasie wojny subprzeoro-
wi Sebaldusowi Bartoňowi i bratu miłosiernemu Ernestusowi Grossowi – obu  
z konwentu bonifratrów w Cieszynie.
 Dalsze odznaczenia u bonifratrów. Ponadto cesarz przyznał: zarządcy apteki 
przy Lazarecie Rezerwowym nr 1 w Cieszynie, bratu miłosiernemu Methodiu-
sowi Kučerze, złoty Krzyż Zasługi Cywilnej na wstędze medalu za odwagę, bra-
ciom miłosiernym Bogumilusowi Lewandowskiemu, Odilo von Birettowi i Cle-
ophasowi Machaně srebrny Krzyż Zasługi Cywilnej z koroną na wstędze medalu 
za odwagę.
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[s. 577]
Provinzialat der Barmherzigen Brüder, Wien II/1.

Wien II, am 8 Juli 1917
Copia

Reduzierung hl. Messen
für den † Adam, Baron Borek44

u. dessen Gemahlin Juliana Baronin Borek45

Liebwerter P. Prior!

In Erledigung Ihrer werter Zuschrift vom 30 Juni l[aufendes] J[ahres] Zahl: 
389 erlaube ich mir Ihnen bezüglich der Reduzierung hl. Messen mitzuteilen, 
dass ich, in Erwägung der angeführten Gründe, besonders aber der gegenwär-
tigen Zustände des Krieges und der damit verbundenen Mehrauslagen für die 
Verpflegung unsere Kranken, wie auch in Anbetracht der sehr geringen Einnah-
men auf den Sammlungen, meine Zustimmung gebe, dass die – aus schuldiger 
Dankbarkeit und unentgeltlich – bisher gelesenen hl. Messen für die im Jahre 
1694 verstorbenen Stifter: Adam Baron Borek und seine Gemahlin Juliana, für 
fernerhin reduziert werden und zwar auf eine hl. Messe jeden Monats für den  
† Stifter und † Stifterin. Die beiden Anniversarien am 11 März für die Stifterin 
und am 30 März für den Stifter, haben auch fernerhin zu verbleiben.

Fr. Timotheus Deutschel
m./l.

g. Provinzial
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[s. 577]
Prowincjalat braci miłosiernych, Wiedeń II/1

Wiedeń II, 8 lipca 1917
Kopia

Ograniczenie mszy św.
za † Adama, barona Borka
i jego małżonkę Juliannę, baronową Borkową

Drogi O. Przeorze!

W odpowiedzi na Wasze znakomite pismo z 30 czerwca br. liczba:389 odnośnie 
ograniczenia mszy św. przychylam się i zezwalam, po rozpatrzeniu przedstawio-
nych powodów, w szczególności wszakże na aktualną sytuację wojenną i związa-
ne z tym przekroczenie wydatków na pielęgnację naszych chorych, jak również 
biorąc pod uwagę niskie dochody ze zbiórek, wyrażam zgodę, by z wdzięcznością 
i dotychczas nieodpłatnie czytane msze św. za zmarłych w roku 1694 fundato-
rów: Adama barona Borka i jego małżonkę Juliannę, zostały zmniejszone od tej 
pory do jednej mszy miesięcznie za † fundatora i † fundatorkę. Zostają utrzyma-
ne odtąd obydwie rocznice śmierci, 11 marca dla fundatorki oraz 30 marca dla 
fundatora.

Fr. Timotheus Deutschel
m./l.

Prowincjał
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[s. 578]
Gedenkbuch – Vermerkblaetter 

Fortsetzung

22 März 1916  Wurde von der k.[u.] k. Bezirkshauptmannschaft in Teschen 
die Befreiung der Kloster vom Militärdienst bewilligt.

6 April 1916  Die k. [u.] k. schles[ische] Landesregierung ordnete Zuk-
ker und Kafeekasten an und zwar pro Person drei Achtel 
Dekagr[amm]: für Kaffee für 8 Wochen, und 1 Kilogr[amm]: 
Zucker pro Kopf auf 1 Monat. Auch darf ohne Bewilligung der 
Militärbehörde kein Leder gekauft werden.

1 April 1916  Der Preis für Fleisch wurde wieder erhöht und zwar für:
    Rindfleisch von Kron[en] 640 – 9 – Kr[onen].
    Kalbfleisch   „        „        4,00 – 4,20.
    Schweinfleisch „    „        6,20 – 9 Kr[onen].
    Schmalz kostet…………....…..10     „
    Milch pro Liter…………….. – 22 Heller
    Kaffee pro Kilogr[amm]    12 Kr[onen].
21 Mai 1916  Das Militärskommando in Krakau bewilligte die Nachtrag-

zahlung von 12 000 Kronen für Militärverpflegung.
27 Mai 1916  In der Nacht von 27–28 Mai l[aufendes] J[ahres] fand ein 

Einbruch in der Priorkanzlein statt. Der Dieb kam durch das 
Fenster: – Entwendet wurde 717 Kr[onen] Als Täter entpuppte 
sich der Spitalsdiener „Invalide“ Paul Kowal46; von dem gerank-
ten Gelde wurde nur noch 132 Kronen 70 Heller gefunden.

28 Juni 1916  Am diesem Tage brachten die Tagesblätter die Nachricht von 
der Mehrhöchsten Auszeichnung der Mitglieder des Konventes 
der Barmherzigen Brüder in Teschen und zwar:

   R. P. Prior Das goldene Verdienstkreuz mit der Krone am Tap-
ferkeitsmedaillenbande.
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[s. 578]
Księga pamiątkowa – listy memorabilne

Kontynuacja

22 marca 1916  C. k. Starostwo Powiatowe w Cieszynie zgodziło się na uwol-
nienie klasztoru od służby na rzecz wojska. 

6 kwietnia 1916  C. k. Śląski Wydział Krajowy przyznał cukier i pudełka kawy, 
mianowicie 3/8 deko kawy na osobę na 8 tygodni i 1 kilogram 
cukru na głowę na miesiąc. Bez zgody władz wojskowych nie 
można również nabywać skóry.

1 kwietnia 1916  Ceny mięsa ponownie wzrosły, mianowicie za:
    wołowinę  z kr 6,40 na 9 kr.
    cielęcinę   „  „  4,00 na 4,20.
    wieprzowinę „  „  6,20 na 9 kr.
    smalec kosztuje………...10 „
    mleko za litr……………. – 22 halerze
    kawa za kilogram         12 kr.
21 maja 1916  [C. k.] Komenda Wojskowa w Krakowie zgodziła się na uzu-

pełnienie płatności za leczenie wojskowych w wysokości 12.000 kr.
27 maja 1916  W nocy z 27/28 maja br. miało miejsce włamanie do kance-

larii przeora. Złodziej wszedł przez okno: skradzionych zostało 
717 kr. Sprawcą okazał się sługa szpitalny, „inwalida” Paul Kowal; 
ze skradzionych pieniędzy udało się znaleźć jedynie 132 korony 
70 halerzy.

28 czerwca 1916 Tego dnia gazety przyniosły wiadomość o ogromnym wyróż-
nieniu członków zakonu braci miłosiernych w Cieszynie, mia-
nowicie:

   R. P. przeor złoty Krzyż Zasługi Cywilnej z koroną na wstędze 
medalu za odwagę.
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   R. P. Ernestus Das goldene Verdienstkreuz am Bande der 
Tapferkeitsmed[aille].

   R. P. Subprior    dto.
   R. Fr. Methodius   dto.
   R. Fr. Odilo Das silberne Verdienstkreuz mit der Krone am Tap-

ferkeitsmedaillenbande.
   R. Fr. Cleophas    dto.
       Fr. Bogumilus    dto.
   Die k. [u.] k. schles[ische] Landesregierung in Troppau ersucht 

der Konvent um Aufnahme für Invaliden.
   Die k. k. Militärbehörde in Teschen ersucht den Konvent um 

Aufnahme für verwundete Soldaten.
30 Juli a 1916  Der Konvent ersucht das hohe k. [u.] k. Oberkommando am 
   Standorte um Transferierung des Herrn Dr J. Čakrt vom Kriegs-

schauplatze in das Hinterland (Teschen) um die Leitung des 
Spitales und Behandlung der verwundeten Soldaten zu über-
nehmen.

14 Juli 1916  Das k. [u.] k. Militärkommando in Krakau teilt dem Kon-
vente mit, dass der Herrn Dr Čakrt von der Front nicht abkom-
mandiert werden kann und dankt zugleich für das Spital.

20 Juli 1916  Die Nachricht erhalten, dass R. Fr. Castulus Mieloch47 aus 
dem Teschner Konvente in einem Feldspitale in Wollynien am 
Flecktyphus gestorben ist.

25 Juli 1916  Wurde das ganze Kupfergeschirr aus der Küche, ein Kessel 
aus der Wäscherei requiriert.

26 Juli 1916  Wurde Kaffeekarten von der k. [u.] k. schles[ische] Lan-
desregierung verteilt und 3 Achtel Dekagramm pro Person auf  
8 Wochen bestimmt. 

a Prawdopodobny błąd w zapisie – winno być „Juni”.
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   R. P. Ernestus złoty Krzyż Zasługi Cywilnej na wstędze medalu 
za odwagę.

   R. P. subprzeor    jw.
   R. Fr. Methodius  jw.
   R. Fr. Odilo srebrny Krzyż Zasługi Cywilnej z koroną na wstę-

dze medalu za odwagę.
   R. Fr. Cleophas   jw.
       Fr. Bogumilus   jw.
   C. k. Śląski Wydział Krajowy w Opawie prosi konwent o przyję-

cie inwalidów.
   C. k. Komenda Wojskowa w Cieszynie prosi konwent o przyję-

cie rannych żołnierzy.
30 czerwca 1916 Konwent prosi c. k. Naczelne Dowództwo Wojskowe w Cie-

szynie o przeniesienie doktora J. Čakrta z obszaru działań wo-
jennych na tyły (Cieszyn), by mógł przejąć kierownictwo szpita-
la i opiekę nad rannymi żołnierzami.

14 lipca 1916  C. k. Komenda Wojskowa w Krakowie komunikuje kon-
wentowi, że doktor Čakrt nie może zostać odkomenderowany  
z frontu i składa również szpitalowi podziękowania.

20 lipca 1916  Otrzymano wiadomość, że R. Fr. Castulus Mieloch z cie-
szyńskiego konwentu zmarł w szpitalu na Wołyniu na tyfus pla-
misty.

25 lipca 1916  Zostały zarekwirowane wszystkie miedziane naczynia stoło-
we z kuchni oraz kocioł z pralni. 

26 lipca 1916  Zostały przydzielone przez c. k. Śląski Wydział Krajowy 
kartki na kawę ustalone na 3/8 dekagrama na osobę na 8 tygodni.
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[s. 579]
5 August 1916  Der wohlehrw[ürdig] Konvent in Görz von eine schweren 

Unglücke betroffen. Der hochw[ürsdigste] P. Prior Longinus 
Horak48 wurde durch eine Granate schwer verwundet und der 
hochw[ürdigste] P. Subprior Witus Křikava49, zugleich an seiner 
Seite getötet.

21 August 1916  Wurde eine Kirchenglocke behufs militärische Zweckes ab-
geholt; dieselbe hatte ein Gewicht von 108 Kilo und werden 
hierfür von der k. [u.] k. Militärbauabteilung des Militärkom-
mandos in Krakau 432 Kronen ausbezahlt. Die Beschreibung 
der Glocke wurde in 2 Exemplaren geliefert wovon eine im 
Konvent-Archive aufbewahrt wird das Zweite Exemplar wurde 
an das hochw[ürdigste] F[ach]b[ereich] General-Vikariat abge-
sendet, laut Exhibit[ien] Prot[okoll] 293/916.

1 September 1916 Die k. [u.] k. schles[ische] Landesregierung ordnete fleisch-
lose Tage an und zwar: Montag, Mittwoch und Freitag.

   Rumänien erklärte Oesterreich-Ungarn und Deutschland sowie 
seine Verbündeten den Krieg.

   Ersuchte das k. [u.] k. Militärkommando in Krakau um das Spital, 
betreffs Wiederbelegung durch verwundete und kranke Krieger.

10 September 1916 Die k. [u.] k. Bezirkshauptmannschaft in Teschen ge-
stattete dem Konvente, seiner im Ordensspitale befindlichen 
Kranken Gemäss ärztlicher Verordnung, Fleisch zu verabfolgen. 

16 Oktober 1916 Wurde Fleischkarten angeordnet und zwar ¼ Kilo pro Per-
son und Woche ein Sechstel Kilo. (ind Woche am gleichen Tage 
Fettkarte)

18 Oktober 1916 Der Konvent ersuchte das k. [u.] k. Militärkommando in 
Krakau um Zuweisung verwundeten und kranken Soldaten, um 
das längere Leerlassen des Spitales zu vermeiden.

10 November 1916 Wurden auf Befehl des k. [u.] k. Militärkommando in 
Krakau wieder verwundete und kranke Soldaten von Seite des 
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[s. 579]
5 sierpnia 1916  Szacowny konwent w Gorycji dotknięty ciężkim nieszczę-

ściem. Przewielebny o. przeor Longinus Horak został ciężko 
ranny wskutek wybuchu pocisku, zaś w tym czasie przewielebny 
o. subprzeor Witus Křikava zginął.

21 sierpnia 1916 Ze uwagi na względy militarne został zabrany dzwon ko-
ścielny. Ważył on 108 kilogramów i zostały zań wypłacone 
przez oddział budowlany c. k. Komendy Wojskowej w Krakowie  
432 korony. Opis dzwonu został dostarczony w 2 egzempla-
rzach, z czego jeden pozostaje w archiwum konwentu, drugi 
zaś zostanie przesłany do czcigodnego Wikariatu Generalnego,  
wg protokołu wydania 293/916.

1 września 1916 C. k. Śląski Wydział Krajowy zarządził dni bezmięsne, i tak: 
poniedziałek, środę i piątek.

   Rumunia wypowiedziała Austro-Węgrom, Niemcom oraz ich 
sojusznikom wojnę.

   C. k. Komenda Wojskowa w Krakowie zwróciła się do szpitala  
z prośbą o ponowne przyjęcie rannych i chorych wojaków.

10 września 1916 C. k. Starostwo Powiatowe w Cieszynie zezwoliło konwento-
wi, by chorym znajdującym się w szpitalu klasztornym przepisy-
wać mięso zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

16 października 1916  Wprowadzono kartki na mięso, mianowicie ¼ kilo-
grama na osobę tygodniowo, ajedną szóstą kilograma a  (w tym 
samym dniu [wprowadzono] również kartki na tłuszcze).

18 października 1916 Konwent zwrócił się do c. k. Komendy Wojskowej  
w Krakowie o przydzielenie rannych i chorych żołnierzy, tak by 
uniknąć dłuższego pozostawiania szpitala pustym.

10 listopada 1916 Na rozkaz c. k. Komendy Wojskowej w Krakowie zostali 

a Ta część zapisu odnosi się prawdopodobnie do ilości tłuszczu przysługującego tygodniowo 
jednej osobie.



50

k. [u.] k. Reservespitales II in Teschen zugewiesen und hierorts 
aufgenommen. Als Verpflegsgebühr wurde 4 Krone pro Mann 
und Tag bestimmte. Auch wurde der Nötige Proviant von k. [u.] 
k. Verpflegsmagazine beigestellt. Die Tägliche Ordination und 
Visite hat Herrn Dr Reichert50, Bahnarzt im Teschen bereitwil-
ligst und unentgeltlich übernommen.

21 November 1916. Am diesem Tage ist Seine Majestät unser gnädigsten 
Kaiser und apostolischer König Franz Josef I. nach kurzen Lei-
den selig im Herrn entschlafen. Der Orden der Barmherzigen 
Brüder in Oesterreich-Ungarn trauert und verliert in Ihm, den 
grössten Wohltäter und Gönner der Armen und Kranken! Mit-
ten in den schicksalsschweren Tage des grössten Weltkrieges hat 
Gottes Ratschluss das Leben unseres geliebten Kaiser geschlos-
sen. Mehr als zwei Menschenalter lenkte der Monarch mit star-
ker und doch mit der Hand die Geschichte seiner Völker und 
nahm auf die Gestaltung eines ganzen Erdkreises bestimmen-
den Einfluss. Der Nachkomme jenes Herrschers, in dessen Rei-
che die Sonne nicht unterging, der Enkel des letzten römischen 
Kaisers deutscher Nation, der Kaiser von Oesterreich und König 
von Ungarn ist nicht mehr! Er war seinen Völkern mehr als der 
Kaiser! – Franz Jozef I. war unser Schirm, Herrn und Vater, der 
erste Bürger des Reiches, ein ehrwürdiger Apostel des Friedens 
unter den Völker ausser und innerhalb des Landes, sein innigster 
Wunsch, die letzten Jahre seines Lebens, Werke des Friedens zu 

[s. 580]
   weihen und als oberster Kriegsherrn seine Völker vor den schwe-

ren Opfern und Lasten des Krieges zu bewahren war ihm nicht 
vergönnt. Als treuer Sohn der hl. Katholischen Kirche und 
Schirmer ihrer Institution ist er heimgegangen zu Gott, der wie 
wir hoffen ihm die Krone des Lebens verlieben haben wird.
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przydzieleni oraz przyjęci do tutejszego szpitala ranni i chorzy 
żołnierze z c. k. Szpitala Rezerwowego nr II w Cieszynie. Taksę 
opiekuńczą ustalono na 4 korony za osobą na dzień. Dostarczo-
no również konieczny prowiant z c. k. Magazynów Zaopatrze-
niowych. Codzienne ordynowanie oraz wizyty ochoczo i nieod-
płatnie objął doktor Reichert, lekarz kolejowy w Cieszynie.

21 listopada 1916 Tego dnia zasnął błogo w Panu, po krótkiej chorobie, Jego 
Wysokość łaskawy cesarz i apostolski król Franciszek Józef I.  
Zakon braci miłosiernych w Austro-Wegrzech pogrążył się w ża-
łobie, tracąc w nim największego dobroczyńcę i patrona ubogich 
i chorych! Pośród fatalnych dni największej wojny światowej Pan 
Bóg zdecydował o zakończeniu życia naszego ukochanego ce-
sarza. Monarcha prowadził więcej niż dwa pokolenia siłą swych 
rąk, historią swoich narodów, mając decydujący wpływ na kształt 
całego świata. Nie ma już potomka owego władcy, w którego kró-
lestwie słońce nigdy nie zachodzi, wnuka ostatniego rzymskiego 
cesarza narodu niemieckiego, cesarza Austrii i króla Węgier! Dla 
swoich narodów był kimś więcej niż cesarzem! – Franciszek Józef 
I był naszą tarczą, panem i ojcem, pierwszym obywatelem impe-
rium, czcigodnym apostołem pokoju narodów w kraju i poza nim, 
jego najdroższym pragnieniem, w ostatnich latach jego życia,

[s. 580]
   które nie zostało mu dane, było uświęcenie dzieła pokoju i za-

chowanie jego, jako naczelnego wodza, narodów od ciężkich 
wyrzeczeń i obciążeń wojny. Jako wierny syn Świętego Kościo-
ła Katolickiego i opiekun jego instytucji odszedł do domu, do 
Boga, który jak wierzymy, ofiaruje mu koronę życia.
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22 November 1916 Das F[ach]b[ereich] Generalvikariat verordnete, dass 
3 Tage, und zwar von 12–1 Uhr mittags geläutet werde, des-
gleicher auch am Begräbnisstage für Weiland Sr. Majestät, des 
Kaisers Franz Josef I, das am 30 XI 1916 stattfindet. Auch soll 
ein Feierliches Requiem cum absolutio ad tumlam am Tage des 
Begräbnisses abgehalten werden.

    Hat Se[ine] K. u. K. Hoheit, der Durchlauchtigste Herrn 
Erzherzog Karl Franz Josef51, nach den Hinscheiden weiland  
Sr. Majestät Kaiser Franz Josef I, die Regierung der Oesterreich-
Ungarn Monarchie angetreten. Er nennt sich Kaiser Karl und 
als apostolischer König von Ungarn, Karl IV. 

7 Dezember 1916 Die k. [u.] k. Bezirkshauptmannschaft in Teschen ersuchte 
sämtliche Kirchenverwaltungen dass anlässlich der Einnahme der 
rumänischen Hauptstadt Bukarest, von 12–1 Uhr geläutet werde.

13 Dezember 1916  Wurde das Friedensangebot der Sieger Oesterreich-
Ungarn, Deutschlands, der Türkei und Bulgarien dem Pabste, Sr. 
Heiligkeit Benediktus XV52. und den Neutralen bekanntgegeben.

14 Dezember 1916  Der hohe Landesausschuss in Troppau hat dem Kon-
vente die Jahressubvention von 3000 Kronen zugeschickt.

24 Dezember 1916  Am diesem Tage wurde die Christbaumfeier abgehalten 
und wurden 49 Soldaten beschenkt. Zu dieser Feier haben bei-
getragen:

   Se[ine] k. u. k. Hoheit, Erzherzog Friedrich…....Kr[onen] 50.–
   Se[ine] Exzellenz Graf Larisch-Mönnich……….... „       150.–
   Hochwür[de] Herr Prof. Eisenberg53 Teschen…...... „       100.–
   Hochwohlg[ebohren] Herr Amtsdirektor E. Mitter54… „    72,37
       Fürtrag   Kr[onen] 372,37.

   Hochwürden Herrn Pfarrer Vogel55……………..…....  „ .– 20.–
   Herrn Baumeister Hornin56……………………..…….  „  – 50 –
   K. [u.] k. Realschuldirektion…………………………...  „  100 –
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22 listopada 1916  Wydział Wikariatu Generalnego zarządził, że przez 
trzy dni, mianowicie od 12–1 w południe należy dzwonić, po-
dobnie jak w dzień pogrzebu dawniejszego cesarza, Jego Wyso-
kości Franciszka Józefa I, który będzie miał miejsce 30 listopada 
1916. W dzień pogrzebu winno zostać odprawione uroczyste 
rekwiem za zmarłego. 

    Jego c. k. Wysokość, Najjaśniejszy Pan, arcyksiążę Karol Fran-
ciszek Józef rozpoczął rządy w monarchii austro-węgierskiej po 
tym jak zgasł dawniejszy cesarz Jego Wysokość Franciszek Józef 
I. Obrał imię cesarza Karola i jako apostolskiego króla Węgier, 
Karola IV.

7 grudnia 1916  C. k. Starostwo Powiatowe w Cieszynie zaapelowało do 
wszystkich zarządów kościelnych, że z okazji zajęcia rumuńskiej 
stolicy Bukaresztu należy dzwonić do 12 do 1.

13 grudnia 1916 Przekazano do wiadomości papieżowi, Jego Świątobliwości 
Benedyktowi XVI, propozycję zawarcia pokoju przez zwycięskie 
Austro-Węgry, Niemcy, Turcję i Bułgarię.

14 grudnia 1916 [C. k.] Śląski Wydział Krajowy w Opawie przesłał konwen-
towi subwencję roczną w wysokości 3000 koron.

24 grudnia 1916 Tego dnia odbyła się uroczystość choinkowa, 49 żołnierzy 
zostało obdarowanych. Do uroczystości tej przyczynili się:

   Jego c. k. Wysokość, arcyksiążę Fryderyk….................… kr 50.–
   Jego Ekscelencja hrabia Larisch-Mönnich….................. „ 150.–
   Wielebny prof. Eisenberg z Cieszyna………….............. „ 100.–
   Wysoko urodzony dyrektor urzędu E. Mitter…............ „  72. 37
      Do przeniesienia        kr 372. 37.

   Wielebny proboszcz Vogel…………………………... „ .– 20.–
Budowniczy Hornin…………………………………... „ – 50 –

   Dyrekcja c. k. szkoły realnej……………………………. „   100 –
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   Herrn Gold57, Instalateur…………………………….  „     20 –
     Summa……………… Kr[onen] 562,37.
30 Dezember 1916  Am diesem Tage liess sich Se[ine] Majestät Kaiser Karl I als 

König von Ungarn feierlich krönen und nennt sich König Karl IV.

[s. 581]
1917

9 Jänner 1917  Musste Getreide für Approvisirung abgegeben werde:
   und zwar:
     983 Kilo Korn
     600    „    Gerste
     730    „    Hafer
   Dem Konvent und dessen Dienstpersonale (8 Ordensbrüder 

und 14 Dienstloten) wurde für die Zeit von Jänner bis zum neu-
en Ernte überlassen:

      1680 Kilo Roggen
      1120    „    Weizen
      700      „     Hafer
9 Jänner 1917  Wurde bei der k. [u.] k. Landes-Approvisionirung Kommis-

sion in Troppau um 20 Kilo Bohnenkaffee angesucht.
24 Jänner 1917  Das k. [u.] k. Handelsministerium in Wien beauftragte die 

Firma „Loewy u. Schnitzer, Lederhandlung“ in Wien, dem 
Konvente der Barmherzigen Brüder in Teschen, 4 Kilo Spalt-
sohlen, à 16 Kronen auszufolgen da die Ordensbrüder Mangel 
an Fussbekleidung litten.

31 Jänner 1917  Die löbliche Direktion der Teschner-Sparkasse wies dem 
Konvente 400 Kronen Jahressubvention zu Liquidation an.

7 Feber 1917  Hat der Konvent die an die schles[ische] k. [u.] k. Landes-
approvisionierung in Troppau abgesendeter Kaffeebezugscheine 
von derselben zurück verlangt, nachdem der Bitte um Ausfol-
gung von Kaffee für die Kranken nicht entsprochen wurde.
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   Gold, instalator………………………………………... „    20 –
       Razem……………… kr 562. 37.
30 grudnia 1916  Tego dnia Jego Wysokość cesarz Karol I dał się uroczyście 

koronować na króla Węgier przyjmując imię Karola IV. 

[s. 581]
1917

9 stycznia 1917  Musiano oddać zboża do aprowizacji:
   i tak:
     983 kilogramy kukurydzy
     600       „           jęczmienia
     730       „           owsa
   Konwentowi i jego pracownikom (8 braci zakonnych i 14 służby 

pomocniczej) zostało przekazane na okres od stycznia do no-
wych żniw:

      1680 kilogramów żyta
      1120          „        pszenicy
      700            „         owsa
9 stycznia 1917  Zwrócono się do c. k. Śląskiej Krajowej Komisji Aprowiza-

cyjnej w Opawie z prośbą o 20 kilogramów kawy ziarnistej.
24 stycznia 1917 C. k. Ministerstwo Handlu w Wiedniu zobligowało firmę 

Loewy u. Schnitzer, Lederhandlung z Wiednia do sprzedaży kon-
wentowi braci miłosiernych w Cieszynie 4 kilogramów pode-
szew dzielonych po 16 koron, ponieważ bracia cierpią na brak 
obuwia.

31 stycznia 1917 Godna pochwały dyrekcja Teschner-Sparkasse ofiarowała 
klasztorowi do spożytkowania 400 koron subwencji rocznej.

7 lutego 1917  Konwent otrzymał z powrotem od c. k. Śląskiej Krajowej 
Komisji Aprowizacyjnej uprzednio wysłane tam kartki na kawę, 
ponieważ prośba o dostarczenie kawy nie została spełniona.
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19 Jänner bis  Herrschte sehr strenge Kälte, manchen Tag 10–20 Grad Rr, 
10 Feber 1917 dazu kam grosse Holz und Kohlenot, da sehr wenig Kohlenwa-

gons zur Verfügung waren, die arme Bevölkerung litt am mei-
sten darunter.

7 Feber 1917  An diesem Tage Sprang das Hauptrohr der städt. Wasserlei-
tung, infolge dessen bestand 3 Tage Trinkwassermangel.

28 März 1917  An diesem Tage hat Approvisionierungskommision beste-
hend aus 4 Zivilpersonen unter Assistenz von 5 Militärpersonen 
die Kontrolle des vorhandenen Brotgetreides vorgenommen. 
Gottlob es abnotete kein Ausstand und wurde nichts wegge-
nommen: Vorhanden waren:

      1400 Kilo Brotmehl
       900   „     Weizenmehl

[s. 582]
28 März 1917 sowie Getreide zum Anbauen und 52 000 Kilo Kartoffeln. Zu 

diesem Monat wurde auch das gesamte Nickelgeld und zwar 
die 20 Hellermünzen eingezogen für Kriegszwecke ebenso auch 
Kupfergeld von diesem die 2 Hellermünzen. Als Ersatz wurden 
2 Heller und 20 Hellermünzen aus Eisen geprägt.

12 April 1917  An diesem Tage wurde dem Konvente bekanntgemacht, dass 
die Klosterpferde von der Verfügung bei der  Pferdeklassifikati-
on befreit wurden.

20 April 1917  Der Konvent reichte an diesem Tage wegen bestehender Koh-
lennot ein Gesucht um Anweisung von Kohle beim k. [u.] k. Ar-
beitsministerium in Wien ein, da jedoch bis 10 Mai l[aufendes] 
J[ahres] kein Bescheid einlief, wurde das Gesucht urgiert. 

2 Mai 1917  Der Konvent ersuchte die k. [u.] k. Landesregierung um 
Überlassung von Kartoffel und Hülsenfrüchten gegen Barzah-
lung. Bis 10. Mai keine Antwort erhalten.

14 Mai 1917  An diesem Tage versprach die k. [u.] k. Landesregierung für 
des hierortigen Spitales Lebensmittel zu senden.
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19 stycznia do  Panowały bardzo silne chłody, w niektóre dni -10–-20 stopni, 
10 lutego 1917 w związku z czym nastały wielkie problemy z drzewem i wę-

glem, ponieważ była do dyspozycji bardzo mała ilość wagonów 
węglarek, biedna ludność z tego powodu ucierpiała najwięcej.

7 lutego 1917  Tego dnia pękła główna rura wodociągu miejskiego, wskutek 
tego przez trzy dni występowały braki wody pitnej.

28 marca 1917  Tego dnia komisja aprowizacyjna składająca się z 4 osób cy-
wilnych w asyście 5 osób wojskowych  przeprowadziła kontrolę 
posiadanych zbóż chlebowych. Bogu dzięki nie odnotowała żad-
nych braków i nic nie zabrała: zachowane zostały:

      1400 kilogramów mąki chlebowej
       900           „         mąki pszenicznej

[s. 582]
28 marca 1917 jak również ziarno do zasiewów i 52000 kilogramów ziemnia-

ków. Tego miesiąca skasowano również na cele wojenne wszyst-
kie pieniądze niklowe, a mianowicie monety 20 halerzowe po-
dobnie jak miedziane spośród których monety 2 halerzowe. Jak 
zastępcze wybito monety 2 halerzowe i 20 halerzowe z żelaza.

12 kwietnia 1917 Tego dnia obwieszczono konwentowi, że klasztorne konie 
zostaną uwolnione od stawienia się przed klasyfikacją koni.

20 kwietnia 1917 Tego dnia wskutek istniejących braków węgla konwent 
przedłożył prośbę o instrukcje w c. k. Ministerstwie Pracy  
w Wiedniu, ponieważ jednak do 10 maja br. nie wpłynęła żadna 
decyzja, prośba została ponaglona.

2 maja 1917  Konwent wnioskował do c. k. Śląski Wydział Krajowy  
o przekazanie ziemniaków i roślin strączkowych za odpłatnością. 
Do 10 maja nie otrzymano żadnej odpowiedzi.

14 maja 1917   Tego dnia c. k. Śląski Wydział Krajowy przyrzekł tutejszemu 
szpitalowi przesłanie artykułów żywnościowych.
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16 Mai 1917  Der hohe schles[ischer] Landesanschuss bewilligte dem 
Konvente die jährliche Subvention von 3 000 Kronen.

20 Mai 1917  Sonntag abends entlud sich über Teschen und Umgebung 
ein katastrofales Unwetter mit Wolkenbruch. Der Boberbach 
überschwemmte um 11 Uhr nachts sämtliche Felder in Bober-
tale, die Klostergartenmauer links vom Ausgang stürzte infolge 
Unterwaschung ein, die Futterrübe wurde vernichtet, Korn- und 
Weizenfelder waren mit Schlamm bedeckt.

    Die Gewalt des Wassers kann man sich vorstellen, als man des 
Morgens aus dem Kornfelde Holztrümmer der Brücke, Dächer, 
Eisenbahnschwellen, Reste von Gartenzäunen wegräumen mus-
ste. Auch wurde im Kornfelde ein lebender Hecht, lebende Karp-
fen gefundet. Möge sich der allgütige Gott sich unser gnädigst er-
barmer und uns von fernen Unglück bewahren. – Die eingestürzte 
Mauer haben die hierort in Pflege gewesen verwundeten Soldaten 
aufgebaut in 8 Tagen, hiefür bezahlte der Prior den zwei Mauren 
pro Tag 8 Kronen] den 3 Taglöhner pro Tag 9 Kronen und Tabak.

 30 Mai 1917  Die k. [u.] k. Landesregierung wies dem Spitale 300 Kilo-
gr[amm] Kartoffel und 100 Kilo Haferreis gegen Barzahlung an. 
Bezahlt wurde für Haferreis – 100 Kilo – Kr[onen] 80 – und für 
300 Kilo Kartoffel – 75 Kr[onen].

13 Juni 1917  Auf Verlangen der k. [u.] k. schles[ische] Landesregierung 
hat der Konvent auf die Krankenbettstiftungskapitalien 34 300 
Kr[onen] für die VI Kriegsanleihe gezeichnet.

23 Juni 1917  Die Gemeinde-Vorstehung in Grodisch lieferte auf Anord-
nung der k. [u.] k. Bezirkshauptmannschaft in Teschen dem h[ier]
o[rtigen] Spitale gegen Barzahlung von 40 Kronen 200 Kilo Kar-
toffel. 

   Vom 20 Mai bis 24 Juni l[aufendes] J[ahres] herrschte grosse 
Dürre; in Folge dessen trat grosser Viehfuttermangel ein, wäh-
rend der herrschenden Hitze
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16 maja 1917  Wysoki Śląski Sejm Krajowy przyznał konwentowi roczną 
subwencję w wysokości 3000 koron.

20 maja 1917  W niedzielny wieczór przetoczyła się przez Cieszyn i okoli-
cę nawałnica z oberwaniem chmury. Rzeczka Bobrówka zalała  
o 11 wieczorem wszystkie pola w Dolinie Bobrówki, mur klasztor-
ny na lewo od wyjścia runął wskutek podmycia, buraki pastewne a  
zostały zniszczone, pola żyta i pszenicy zostały pokryte szlamem.

   Można sobie wyobrazić potęgę wody, kiedy następnego dnia 
musiano sprzątać z pól zbożowych drewniane części mostów, 
dachów, podkładów kolejowych, resztki płotów sztachetowych. 
Do tego w polu kukurydzy zostały znalezione żyjący szczupak, 
żyjące karpie. Błagam dobrego Boga, łaskawie miłosiernego, by 
uchronił nas od dalszych nieszczęść. Mur, który runął odbudo-
wali w ciągu ośmiu dni przebywający tutaj pod opieką ranni żoł-
nierze, za co przeor zapłacił dwóm murarzom 8 kr za dzień, zaś 
robotnikom dniówkowym 9 koron za dzień oraz tytoń.

30 maja 1917  C. k. Śląski Wydział Krajowy przekazał szpitalowi za odpłat-
nością 300 kilogramów ziemniaków oraz 100 kilogramów owsa. 
Zapłacone zostało za owies – 100 kilogramów – kr 80 a za 
300 kilogramów ziemniaków – 75 kr.

 13 lipca 1917  Na żądanie c. k. Śląskiego Wydziału Krajowego konwent 
przekazał kapitał fundacyjny łóżek szpitalnych w wysokości 
34 300 kr na VI. pożyczkę wojenną.

23 lipca 1917  Przełożeństwo Gminy Grodziszcze za odpłatnością w wyso-
kości 40 koron dostarczyło tutejszemu szpitalowi na żądanie c. k. 
Starostwa Powiatowego w Cieszynie 200 kilogramów ziemnia-
ków.

   Od 20 maja do 24 lipca br. panowała wielka susza; na jej skutek 
nastąpił brak pasz, podczas panujących upałów

a Na paszę.
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[s. 583] 
23 Juni 1917 trockneten resp[ektive] verdorrten die Kartoffeln und das Ge-

müse, das letzere wurde teilweise von den massenhaft auftreten-
den Raupen aufgefressen.

    Dadurch entstand auch eine grosse Lebensmittelnot und die 
Angst vor den Schrecknissen des Winters vergrössert. Die stra-
fende Hand Gottes hat Mittel-Europa empfindlich getroffen!

16 Juli 1917  Die Ernte hat an diesem Tage begonnen. Zu unseren Troste 
ist die Fuhsung – Korn. Winter- und Sommerweizen mittelmäs-
sig ausgefallen, nur Hafer und Gerste – Ernte war sehr schwach.

18 Juli 1917  Das k. [u.] k. Arbeitsministerium in Wien hat für den Kon-
vent (14 Paar Sohlenleder anweisen lassen.) 3 Waggon Kohle 
angewiesen.

30 Juli 1917  Das k. [u.] k. Handelsministerium hat für den Konvent  
14 Paar Sohlenleder anweisen lassen.

1 August 1917  Die Kriegsverwaltung in Krakau requirierte sämtliche Blitz-
ableiter – Kupferdrähte für Kriegszwecke.

    Der ganze Stroh – Hervortrat wurde auf Anordnung der  
k. [u.] k. Landesregierung verzeichnet und nur eine geringe Ge-
wichtsquote zum füttern belassen.

16 August 1917  Seine Heiligkeit Papst Benediktus XV an alle Kriegführende 
Mächte ein Rundschreiben betreffen Friedensvorschläge erge-
ben lassen.

10 September 1917 Das k. [u.] k. Militärkommando in Krakau ordnete die Abnah-
me der 2ten Kirchenglocke an und zwar ebenfalls für Kriegszwecke. 
Dieselbe war 70 Kilo schwer und wurde früher 3 mal bei verschie-
denen Firmen umgegossen und war mit böhmischer Inschrift ver-
sehen. Die Abgabs-Urkunde befindet sich im Konvent-Archive.

11 Sept[ember] 1917 Das F[ach]b[ereich] General-Vikariat hat die zinner-
nen Kirchenorgelpfeifen für Kriegszwecke requirieren lassen.
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[s. 583]
23 lipca 1917 uschły bądź zwiędły ziemniaki i warzywa, te ostatnie zostały 

częściowo zjedzone przez masowo występujące gąsienice.
    Przez to wystąpiły ogromne braki artykułów spożywczych 

oraz wzrósł strach przed okropnościami zimy. Karząca ręka Boga 
dotkliwie dosięgła Europy Środkowej.  

16 lipca 1917  Tego dnia zaczęły się żniwa. Dla naszego pocieszenia jest na-
pełnienie – żyto, pszenica ozima i jara średnio udana, jedynie 
owies i jęczmień – żniwa były bardzo słabe.

18 lipca 1917  C. k. Ministerstwo Pracy w Wiedniu wyasygnowało dla kon-
wentu (14 par podeszew dzielonych) 3 wagony węgla.

30 lipca 1917  C. k. Ministerstwo Handlu wyasygnowało dla konwentu 14 par 
podeszew dzielonych.

1 sierpnia 1917  Komenda Wojskowa w Krakowie zarekwirowała wszystkie 
miedziane druty piorunochronów na cele wojenne.

    Cała posiadana słoma została odnotowana na rozkaz c. k. 
Śląskiego Wydziału Krajowego i została zachowana jedynie nie-
wielka ilość do karmienia.

16 sierpnia 1917 Jego Świątobliwość papież Benedykt XV wystosował do 
wszystkich mocarstw prowadzących wojnę pismo okólne zawie-
rające propozycje pokojowe.

10 września 1917 C. k. Komenda Wojskowa w Krakowie nakazała odbiór 2-go 
dzwonu kościelnego, ponownie tak samo na cele wojenne. Ważył 
on 70 kilogramów i był wcześnie 3-krotnie przerabiany przez 
różne firmy oraz był opatrzony czeską inskrypcją. Świadectwo 
wydania znajduje się w konwenckim archiwum. 

11 września 1917 Wydział Wikariatu Generalnego pozwolił zarekwirować na 
cele wojenne cynowe piszczałki organów kościelnych.
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    Der Konvent richtete an die Landes-Approvisionierungs-
Zentrale in Troppau ein Gesucht nun Überlassung von Lebens-
mittel gegen Barzahlung für das Spital, jedoch ohne Erfolg.

30 Sept[ember] 1917 Seit 1 Mai hält die grosse Dürre an, sodass die Stadtge-
meinde Wasserleitung nur einige Stunde geöffnet lässt; das Ak-
ker und die Herbstaussat muss unterbleiben, bis der liebe Gott 
wieder Regen spendet.

    Das k. [u.] k. Arbeitsministerium in Wien hat für den Kon-
vent 3 Waggon Kohle für den Winter angewiesen.

20 Oktober 1917 Die Gräflich Larisch Mönnich’sche Zentraldirektion in Kar-
win hat für den Konvent 2 Waggon Kohle gegen Barzahlung 
angewiessen.

   Seit Kriegsbeginn ist heute der 1 Soldat, Vincenz Kubanek58 aus 
Lončky, Bezirk Turnau in Böhmen im 25 Lebensjahre gestor-
ben: Krankheit: Pleuritis exud[ativa] et Insufficientia valv[ulae] 
mitral[is].

[s. 584]
21 Oktober 1917 Herr Baron Spens-Booden in Ropitz spendete dem Konven-

te eine Fuhre Kartoffel.
   In Monat Oktober begann die grosse Not an Kleiderstoffen; der 

Meter Habitstoff kostet 150–160 Kr[onen] und ist nicht mehr 
erhältlich.

15 Novemb[er] 1917 Herr Dr Čakrt Ordinarius ist nach 1½ Jahr Abwesen-
heit von der russ. Front zurückgekehrt.

16      „             „ Wurde aus dem Magazine 1 Stocke 14 Paar Ledersohlen 
entwendet.

12 Dezemb[er] 1917 Das k. [u.] k. Handelsministerium in Wien hat dem 
Konvente 2 Stück Leder für 25 Paar Ledersohlen berechnet, an-
gewiesen.
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    Konwent wystosował do Śląskiej Krajowej Komisji Aprowiza-
cyjnej w Opawie prośbę o natychmiastowe przekazanie artykułów 
spożywczych dla szpitala za odpłatnością, jednakże bez powodzenia.

30 września 1917 Od 1 maja utrzymuje się ogromna susza, tak że wodociąg 
miejski pozostaje czynny jedynie przez kilka godzin; Pola 
uprawne oraz zasiewy jesienne muszą zaczekać do momentu, 
kiedy drogi Bóg ponownie daruje deszcz.

    C. k. Ministerstwo Pracy w Wiedniu przekazało dla konwen-
tu 3 wagony węgla na zimę.

20 października 1917 Dyrekcja centralna dóbr hrabiego Larischa-Mönnicha 
w Karwinie przekazała konwentowi 2 wagony węgla za odpłat-
nością.

   Licząc od początku wojny zmarł dzisiaj pierwszy żołnierz, Vin-
cenz Kubanek z miejscowości Lončky, powiat Turnov, w 25 roku 
życia: choroba: zapalenie opłucnej i niedomykalność zastawki 
mitralnej.

[s. 584]
21 października 1917 Baron Spens-Booden z Ropicy podarował konwento-

wi furę ziemniaków.
   W miesiącu październiku rozpoczęły się wielkie kłopoty  

z materiałami na ubrania. Metr materiału habitowego kosztuje 
150–160 kr i jest już nieosiągalny.

15 listopada 1917 Doktor Čakrt, ordynator, powrócił po 1½ roku nieobecności 
z frontu rosyjskiego.

16      „          „  Z magazynu na 1 piętrze skradziono 14 par podeszew dzie-
lonych.

12 grudnia 1917 C. k. Ministerstwo Handlu w Wiedniu poinformowało,  
że zarachowało na rzecz konwentu 2 skóry na 25 par podeszew 
dzielonych.
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13      „          „ Exzellenz Frau Gräfin Thun, hat für die Soldaten 50 Kr[onen] und 
Seine k. u. k. Hoheit Erzherzog Friedrich 25 Kronen! Gespendet.

19 Dezemb[er] 1917 Das k. u. k. Hauptzollamt in Oderberg spendete für die 
Soldaten eine Kiste mit Zigaretten und Zigarren im Werte von 
einigen hundert Kronen.

23 Dezemb[er] 1917 Seine Exzellenz Graf Larisch-Mönnich übermittelte 
eine Weihnachtsspende von 178 Kronen für die Soldaten.

  „        „           „  Wurde Waffenstillstand an der Ostfront vereinbart. Russland 
machte ein Friedensangebot, welches von Oesterreich-Ungarn 
und Deutschland mit Befriedigung angenommen wurde. Als 
Ort der Friedensverhandlungen wurde Brest-Litowsk bestimmt.

[s. 585]
Jänner 1918

30 Jänner 1918  An diesem Tage erhielt der Konvent ein Belobigungsschrei-
ben von k. [u.] k. Reservespitale No 1 in Teschen für die gute 
Verköstigung der Soldaten.

10 Februar   „     Österreich-Ungarn und Deutschland haben an diesem Tage 
mit Russland  eine provisorischen Frieden abgeschlossen daher 
noch unsicher.

    Österreich-Ungarn und Deutschland schlossen an diesem 
Tage mit der Ukraine Frieden.

14       „         „  Das k. [u.] k. Militärkommando in Krakau hat unserem Spi-
tale aus dem Mondur-Depot in Brünn, Wäsche angewiesen. Die 
Wäsche war von guter Beschaffenheit und den Verhältnissen 
entsprechend billig. Für 148 Hemden, 148 Hosen und 74 Leitü-
cher wurde 2312 Kronen 60 Heller berechnet.

  „        „         „  Hat die Approvisionirungszentrale in Troppau 30 Stück Ha-
sen dem Konvente zugewiesen. 1 Stück zu Kr[onen] 5,50.
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13      „         „ Ekscelencja hrabina Thun ofiarowała żołnierzom 50 kr, zaś Jego 
c. k. Wysokość arcyksiążę Fryderyk 25 koron!

19 grudnia 1917 C. k. Główny Urząd Ceł w Boguminie ofiarował dla żołnie-
rzy skrzynkę z papierosami i cygarami wartości kilku setek ko-
ron.

23 grudnia 1917 Jego Ekscelencja hrabia Larisch-Mönnich przekazał zbiórkę 
świąteczną dla żołnierzy w wysokości 178 koron.

 „         „          „  Uzgodniono zawieszenie broni na froncie wschodnim. Rosja 
wystosowała propozycję pokojową, która została z zadowole-
niem przyjęta przez Austro-Węgry i Niemcy. Jako miejsce to-
czenia negocjacji pokojowych wybrano Brześć Litewski.

[s. 585]
Styczeń 1918

30 stycznia 1918 Tego dnia konwent otrzymał pismo pochwalne z c. k. Szpi-
tala  Rezerwowego nr 1 w Cieszynie za dobre wyżywienie 
żołnierzy.

10 lutego        „     Austro-Węgry i Niemcy zawarły tego dnia prowizoryczny 
pokój z Rosją, dlatego jeszcze niepewny.

    Austro-Wegry i Niemcy zawarły tego dnia pokój z Ukrainą.

14    „              „  C. k. Komenda Wojskowa w Krakowie przekazała naszemu 
szpitalowi bieliznę ze składu mundurów w Brnie. Bielizna była 
w dobrym stanie i stosunkowo tania. Za 148 koszul, 148 spodni 
i 74 prześcieradła lniane zostało zarachowanych 2312 koron  
i 60 halerzy.

  „     „              „  Śląska Krajowa Komisja Aprowizacyjna w Opawie przydzie-
liła konwentowi 30 zajęcy. 1 sztuka za kr 5,50.
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20      „          „      In der Zeit von 1 XI 1917 bis 20 Februar 1918 wurde die zin-
nenen Orgelpfeifen nicht requiriert. Hoffentlich hat man darauf 
vergessen.

    Die Lebensmittelnot wird immer unerträglicher, besonders für 
das arme Volk. Es wurde dem Konvente Schmalz angeboten um 
den Preis von Kr[onen] 65.– pro Kilo. Der Konvent war gottlob in 
der Lage jeder Tag den Armen und armen Schulkinder, sowie bet-
telnden Soldaten etwas von den Speisen verabreithen zu können.

    Vom 1 November 1917 war das Spital stets vollständig be-
legt. 80 Soldaten und 15 Zivilkranke. 

1 März 1917 a   Die Approvisionierungskommision bewilligte von 1 März 
l[aufendes] J[ahres] am nur 60 Kilo Fleisch pro Monat, das ist 
10 Dekagr[amm] für eine Woche. Diese Anordnung wurde ge-
troffen, wegen Schlachtviethmangel.

27 April   „    Der hohe schlesische Landesanschuss bewilligte dem Kon-
vent eine Subvention von 3000 Kronen.

29 April    „    Die Teschner Sparkasse spendete dem Konvente 400 Kronen.
11   „         „    Die k. [u.] k. Bezirkshauptmannschaft in Teschen befreite die 

Klosterpferde von der Pferdeklassifikation.
    Frater Ildefons59 und der Pferdeknecht wurde bei der Muste-

rung von Militärdienste bis auf weiteres befreit.
7 Mai 1917 b   Am die Tage wurde der Friedensvertrag mit Rumänien von 

den Vertretern Österreich-Ungarn, Deutschland, der Türkei und 
Bulgarien unterzeichnet.

8 Mai     „     Der hochwürdigste Fürstbischof von Breslau, Dr Adolf Ber-
tram besuchte das Kloster der Barmherzigen Brüder und hat sich 
dreiviertel Stunde im Konvente bei den Kranken aufgehalten.

a Błąd w zapisie daty rocznej.
b Jak wyzej. 



67

20     „             „     W okresie od 1 listopada 1917 do 20 lutego 1918 cynowe 
piszczałki organowe nie zostały zarekwirowane. Miejmy nadzie-
ję, że o nich zapomniano.

    Kłopoty z artykułami żywnościowymi są coraz bardziej nie 
do zniesienia, szczególnie dla biednej ludności. Konwentowi zo-
stał zaoferowany smalec w cenie 65 kr za kilogram. Konwent był 
dzięki Bogu zdolny biednym oraz biednym uczniom, jak rów-
nież żebrzącym żołnierzom, wydać coś ze spiżarni. 

    Od 1 listopada szpital był ciągle w pełni obłożony. 80 żołnie-
rzy i 15 chorych cywilów.

1 marca 1917 a   Śląska Krajowa Komisja Aprowizacyjna przyznała od 1 mar-
ca br. jedynie 60 kilogramów mięsa na miesiąc, to jest 10 deka-
gramów na tydzień. Rozkaz ten został wydany wskutek niedo-
statku uboju bydła.

27 kwietnia   „  Wysoki Śląski Sejm Krajowy przyznał konwentowi subwen-
cję w wysokości 3000 koron.

29 kwietnia   „   Teschner Sparkasse ofiarowała konwentowi 400 koron.
11      „           „   C. k. Starostwo Powiatowe w Cieszynie uwolniło konie 

klasztorne od klasyfikacji koni
    Brat Ildefons oraz chłopak stajenny zostali odroczeni przy 

poborze wojskowym.
7 maja 1917 b   Tego dnia traktat pokojowy z Rumunią został sygnowany 

przez przedstawicieli Austro-Węgier, Niemiec, Turcji oraz Buł-
garii.

8 maja    „           Przewielebny Książę Biskup wrocławski dr Adolf Bertram 
odwiedził klasztor braci miłosiernych i zatrzymał się trzy ćwierci 
godziny w konwencie przy chorych. 

a Błąd w zapisie daty rocznej.
b Jak wyżej.
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[s. 586]
8 Mai 1918  In der Zeit vom 28 Mai bis 4 Juni sank die Temperatur in 

Mittel-Europa auf 0, so dass die Vegetation sehr durch den Frost 
litten, besonders die Kartoffel, Fisolen und anders diverse Ge-
müsesorten. In Niederösterreich sind die Weinreben erfroren. 
Hernach erfolgte eine grosse Dürre.

18 Juni 1918  Vom diesem Tage an regnete es ohne Unterlass bis Ende des 
Monats.

1 Juli       „     Der Regen dauert fort und hat erst am 8 Juli nachgelasen.
5   „         „      Die schlesische Landes-Approvisionirung sandte dem Kon-

vente für das Spital Kondenzmilch gegen Bezahlung.
6   „         „       Hat das k. [u.] k. Militärkommando in Krakau die Ver-

pflegstaxe von 4 Kronen auf 4 Kronen 50 Heller erhöht.
9  „         „      Die Direktion der Teschner Sparkasse spendete dem Kon-

vente abermals 400 Kronen.a

August 1918  Das ganze Getreide musste rasch gedroschen werde, sonst 
wäre alles verfault. Für den Motor wurde bezahlt Kr[onen]  
440 – 42 Heller.

    Die Approvisionierungskommision requirierte hievon sofort 
200 Kilo Gerste und 600 Kilo Roggen.

3 September   „    Am diesem Tage sind die ersten Malariakranke 30 Mann 
Angenommen.

12 Oktober 1918 An diesem Tage hat der hochwürdige P. Provinzial, A.R.P. Ti-
motheus Deutschel ein Protestschreiben an das hochwürd[igste] 
F[ach]b[ereich] Generalvikariat in Teschen eingereicht und 
zwar betreffs der Totenmatrikenführung und Ausfolgung Toten 
und Ex-offo-Totenscheine, sowie deren Ausstellungsberichti-
gung, die der hochwürd[igste] Herr Pfarrer in Teschen mit Hilfe 
des hochwürdigsten Generalvikars und der k. u. k. schles[ische] 
Landesregierung abzusprechen bemühte und auch den damali-
gen R. P. Bertinus Ellner Prior des Konventes auf schlaue Wei-

a W tym miejscu w klamrze wstawiony zapis odnoszący się do wydarzeń z 3 września.
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[s. 586]
8 maja 1918  W okresie od 28 maja do 4 czerwca temperatura w Euro-

pie Środkowej spadła do 0, tak że wegetacja silnie ucierpiała od 
mrozu, szczególnie ziemniaki, fasola i inne różnorodne rodzaje 
warzyw. W Dolnej Austrii zmarzła winorośl. Później miała miej-
sce wielka susza.

18 czerwca 1918 Od tego dnia padało bez przerwy aż do końca miesiąca.

1 lipca             „    Deszcz trwał nadal i odpuścił  dopiero 8 lipca.
5     „               „    Śląska Krajowa Komisja Aprowizacyjna przesłała konwento-

wi mleko skondensowane dla szpitala za opłatą.
6     „               „    C. k. Komenda Wojskowa w Krakowie podwyższyła taksę 

opiekuńczą z 4 koron na 4 korony 5 halerzy.
9     „               „    Dyrekcja Teschner Sparkasse ofiarowała konwentowi ponow-

nie 400 koron.
Sierpień 1918  Całe zboże musiało zostać naprędce wymłócone, inaczej 

wszystko by zgniło. Za silnik zostało zapłacone kr 440 – 42 ha-
lerze.

    Śląska Krajowa Komisja Aprowizacyjna zarekwirowała u nas 
natychmiast 200 kilogramów jęczmienia i 600 kilogramów żyta. 

3 września „       Tego dnia przyjęto pierwszych 30 chorych na malarię.

12 października 1918  Tego dnia wielebny o. prowincjał, wielce czcigodny  
o. Timotheus Deutschel wystosował notę protestacyjną do wie-
lebnego wydziału wikariatu generalnego w Cieszynie, mianowi-
cie odnośnie prowadzenia ksiąg zmarłych i przekazania zmar-
łych i z urzędu aktów zgonu, jak również ich korygowania, któ-
rym wielebny proboszcz w Cieszynie z pomocą przewielebnego 
Wikariusza Generalnego oraz c. k. Śląskiego Wydziału Krajo-
wego starali się zaprzeczyć, jak również następnie R. P. Bertinusa 
Ellnera, przeora konwentu w przebiegły sposób nakłaniali, by na 
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se bewog, auf die obengenannten Rechte aus Unwissentheit und 
ohne Einverständniss des hochwürd[igste] P. Provinzials in einem 
diesbezüglichen schriftlichen Vertragea n a  zu verzichten und mit 
seine Unterschrift zu bekräftigen. Bei der kanonischen Visitati-
on hat sich der hochwürdige P. Provinzial der Sache energisch 
angenommen (VII 1918) und am 12 X 18 der kirchlichen sowie 
der Landesbehörde schriftlich bewiesen, dass sie nicht berechtigt 
sind, die päpstlichen und staatlichen Privilegien den Ordenskon-
venten streitig zu machen, und am selben letztgenannten Datum 
dem Konvente die alten Rechte eingeräumt, wie es im Archiv-
Akten-Protokolle sub No 592. 11 X 1918 zu ersehen ist. Um für 
die Zukunft solche Fehler zu vermeiden, wäre es angemessen, dass 
seitens des hochwürdigen Provinzials die neuen Priorn in Bezug 
der Ordensprivilegien und anderen wichtigen Angelegenheiten 
entsprechend entrichtet würden insbesondere diejenigen, welche 
nie in einer Kanzlei tätig waren, da die Ordensregel und Dekrete 
nicht genügen für den Verkehr mit kirchlichen Staats-Landes und 
Gemeindebehörden. 

20 Oktober 1918 Österreich-Ungarn bat den amerikanischen Präsidenten Wil-
son60 um Frieden. Die Antwort lautete: Sobald die Deutschen 
kapitulieren und die verschiedenen Völker Österreich ihre Selb-
ständigkeit erlang haben, wird der erbetene Frieden bewilligt.

    In der Zeit vom 27 bis 31 X 1918 ist ganz Österreich in be-
stimmte Sprachgebiet zerteilt worden. In der Nacht des 1 No-
vembers 1918 wurde Teschen gewaltsam, jedoch ohne Blutver-
giessen besetzt und zwar 

a-a Litera przekreślona.
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podstawie pokrewnego pisemnego kontraktu, potwierdzonego 
jego podpisem zrezygnował z wyżej wymienionych praw przy 
niewiedzy i bez porozumienia z wielebnym o. prowincjałem. 
Podczas wizytacji kanoniczej (VII 1918) wielebny o. prowincjał 
zajął się sprawą energicznie i 12 października dowiódł pisemnie 
organom [administracji] kościelnej i krajowej, że nie są upraw-
nione, czynić spornymi papieskich i państwowych przywilejów 
domów zakonnych, następnie tego samego, wyżej wspomniane-
go dnia, przywrócił konwentowi stare prawa, jak można zoba-
czyć w znajdującym się w aktach archiwalnych pod numerem  
Nr 592.11./X. 1918 protokole. By w przyszłości uniknąć po-
dobnych błędów, zostało zmiarkowane, że ze strony wielebnego 
prowincjała nowi przeorzy zostaną odpowiednio poinformowa-
ni w odniesieniu do przywilejów zakonnych i innych istotnych 
kwestii, zwłaszcza Ci, którzy nigdy nie pracowali w kancelarii, 
ponieważ reguła zakonna i dekrety nie dopuszczają korespon-
dencji pomiędzy Państwem Kościelnym a władzami gminnymi.

20 października 1918 Austro-Węgry poprosiły amerykańskiego prezydenta 
Wilsona o pokój. Odpowiedź brzmiała: Gdy tylko Niemcy ska-
pitulują, a poszczególne narody Austrii proklamują swoją nieza-
leżność, pokój o który jest wnoszone, zostanie usankcjonowany. 

    W okresie od 27 do 31 października cała Austria została po-
dzielona na poszczególne obszary językowe. W nocy 1 listopada 
Cieszyn został siłą ale bez rozlewu krwi zajęty 
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[s. 587]
   vom polnische Militär.
7 November 1918 Am diese Tage wurde militärische Abteilung freiwillig aufge-

lassen. Die Soldaten gingen nach erfolgter Auflösung der Mon-
archie nach Hause.

12     „              „ Oberstabsarzt Herr Dr Ladislav Zaborski61 spendete für die 
Klosterkirche eine schöne neue Krippe mit sehr schöne Figuren 
in Werte von 300 Kr[onen].

31 a      „              „ Gegen den Ordinarius der Anstalt Herrn Dr Johann Čakrt 
wurde von den polnische Radikalen ein Hetzzug mit gleichzeiti-
ger massenhafter Verteilung von Flugblätter veranstaltet, in Fol-
ge dessen wurde Herr Dr Čakrt zur Flucht aus Teschen genötigt.

a Błąd daty dziennej. Prawdopodobnie wydarzenie to miało miejsce 30 listopada.
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[s. 587]
   przez polskie wojsko.
7 listopada 1918 Tego dnia oddział wojskowy został dobrowolnie opuszczony. 

Żołnierze udali się po przeprowadzonym rozwiązaniu monar-
chii do domu.

12       „           „  Nadlekarz sztabowy doktor Ladislav Zaborski ofiarował ko-
ściołowi klasztornemu piękny nowy żłóbek z bardzo pięknymi 
figurkami o wartości 300 Kr.

31       „           „  Radykałowie polscy zorganizowali przeciw ordynatorowi 
zakładu doktorowi Johannowi Čakrtowi wiec z równoczesnym 
rozrzucaniem ulotek, wskutek którego doktor Čakrt zmuszony 
został do ucieczki z Cieszyna. 
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Przypisy końcowe

1 Franciszek Ferdynand d’Este (18 XII 1863, Graz – 28 VI 1914, Sarajewo) – syn arcyksięcia 
Karola Ludwika Habsburga-Lothringen i Marii Annunziaty Burbon, córki króla Obojga 
Sycylii Ferdynanda II. Od 19 V 1896 roku aż do śmierci następca tronu Austro-Węgier. Zob. 
R. Kiszling, Franz Ferdinand, Erzog von Österreich [w:] Neue Deutsche Biographie, Bd 5, Berlin 
1961, s. 364–365. 

2 Zofia Chotek von Hohenberg (1 III 1868, Stuttgart – 28 VI 1914, Sarajewo) – córka hrabi-
ego Boguslawa Chotka von Chotkow und Wognin i Wilhelminy Kinsky von Wchinitz und 
Tettau. 1 VII 1900 roku zawarła morganatyczne małżeństwo z następcą tronu Austro-Węgier 
Franciszkiem Ferdynandem d’Este. Zob. H. Andics, Kobiety Habsburgów, Wrocław 1991,  
s. 257–280.

3 Franciszek Józef I Habsurg-Lothringen (18 VIII 1830, Schönbrunn – 21XI 1916, Schön-
brunn) – syn arcyksięcia Franciszka Karol Habsburga-Lothringen, brata cesarza Ferdynanda 
I Habsburga-Lothringen i Zofii Wittelsbach, córki króla Bawarii Maksymiliana I Wittels-
bacha. W wyniku abdykacji swojego wuja i rezygnacji ojca z korony od 2 XII 1848 cesarz 
Austrii, król Węgier i Czech. Zob. S. Grodziski, Franciszek Józef I, Wrocław 1983.

4 O. Liberatus Hausllorentz (19 IX 1880, Wiedeń – 18 XI 1958, Linz) – bonifrater, zakon-
nik prowincji austriacko-czeskiej, później austriackiej. Zob. AKBC 172, Inventarium des 
Konventes der Barmherzigen Brüder zu Teschen 1914, s. 2; Archiwum Generalne Bonifratrów  
w Rzymie (AGBR), Registro Dei Canfratelli Defunti 1938–1997, s. 30. 

5 O. Valentinus Lepík (19 XI 1883, Místek – 26 XI 1964, Brno) – bonifrater, zakonnik prowin-
cji austriacko-czeskiej, później czechosłowackiej. Zob. AKBC 172, s. 2; AGBR, Registro…,  
s. 37.

6 O. Medardus Oszmayer (3 VI 1882, Vaskút – 11 III 1951, Wiedeń) – bonifrater, zakonnik 
prowincji austriacko-czeskiej, później austriackiej. Prowincjał prowincji austriackiej. Zob. 
AKBC 172, s. 2; AGBR, Registro…, s. 22.

7 O. Bogumilus Lewandowski (22 I 1877, Chełmża – 12 V 1949, Cieszyn) – bonifrater, za-
konnik prowincji austriacko-czeskiej, później polskiej. Zob. AKBC 172, s. 2; AGBR, STOR 
193, I nostri religiosi defunti 1851–1950, s. 25; Stan personalny polskiej prowincji Zakonu Ojców 
Bonifratrów 1976, Warszawa 1976, s. 33.

8 Hermann Hinterstoisser (1861, Aigen im Mühlkreis – 1932, St. Jakob in Defereggen) – 
lekarz medycyny, chirurg, absolwent wydziału medycznego Uniwersytetu Wiedeńskiego. 
Dyrektor szpitala ewangelickiego i Szpitala Śląskiego w Cieszynie w latach 1892–1930. 
Współpracował ze szpitalem bonifratrów w Cieszynie. Zob. Hinterstoisser, Hermann [w:]  
J. Golec, S. Bojda, Słownik Biograficzny Ziemi Cieszyńskiej, t. 1, Cieszyn 1993, s. 123–124.

9 Roman Passek – lekarz medycyny. Arcyksiążęcy lekarz okręgowy. Prowadził praktykę przy 
ulicy Stefanii (ob. Głęboka) 30. Współpracował ze szpitalem bonifratrów w Cieszynie  
w okresie I wojny światowej. Zob. Allgemeines Adressen-Buch der Stadt Teschen mit Kalenda-
rium für das Jahr 1914, Teschen [1913], s. 198.

10 Johann Čakrt (ur. 6 VI 1876, Kutná Hora) – lekarz medycyny, od 1901 roku lekarz  
w cieszyńskim szpitalu bonifratrów, później aż do 1918 roku jego ordynator. Zob. Wykaz 
wszelkich w szpitalu Braci Miłosierdzia w Cieszynie (Śląski austr.) roku 1901 zaszłych leczenia 
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wymagających chorób oraz wyniku kuracyi tychże wraz z treściwem objaśnieniem statystycznem, 
tudzież ojczyzny wszystkich chorych, których bez różnicy religii i narodowości według różnego 
ich stanu i zatrudnienia tamże przyjęto, leczono i pielęgnowano jak również i krótki przegląd 
działalności pojedyńczych szpitali austryacko-czeskiej prowincyi zakonnej, Cieszyn 1902, s. 16.

11 Hans Fritsch (1882–1950) – lekarz medycyny, absolwent wydziału medycznego Uniwersyte-
tu Wiedeńskiego. Współpracował ze szpitalem bonifratrów w Cieszynie. Zob. Fritsch, Hans 
[w:] Deutsche biographische Enzyklopädie, Bd 3, München 1996, s. 493. 

12 Trudno dociec, o którym z hrabiów traktuje tekst. Może to być Rudolf Otto von Abens-
perg und Traun bądź Karl Maria von Abensperg und Traun. Zob. http://genealogy.euweb.cz/
traun/traun2.html (odczyt 3 V 2016).

13 Gabriela von Thun und Hohenstein (30 XI 1872, Wiedeń – 18 X 1957, Cieszyn) – córka Eu-
geniusza von Larisch-Mönnicha, działaczka charytatywna, przewodnicząca Austro-Wegier-
skiego Czerwonego Krzyża, później Polskiego Czerwonego Krzyża w Cieszynie. Zob. Thun 
und Hohenstein, Gabriela  [w:] J. Golec, S. Bojda, dz. cyt., t. 2, s. 242–243.

14 Viktor Stromenger – starosta cieszyński w okresie I wojny światowej. 17 IX 1914 r. wizytował 
cieszyński szpital bonifratrów. Zob. Allgemeines Adressen-Buch… für das Jahr 1914, s. 79.

15 Johann Pustówka (1870 – po 1928) – lekarz medycyny, absolwent wydziału medyczne-
go Uniwersytetu Wiedeńskiego. W latach 1899–1912 i od roku 1922 lekarz powiatowy w 
Cieszynie. W latach 1912–1919 naczelny lekarz powiatowy w Cieszynie. Współpracował 
ze szpitalem bonifratrów w Cieszynie od roku 1900. Zob. E. Weinstein, Gedenkblätter für 
das 40-jährige Matura-Jubiläum der Abiturienten des Staatsgymnasiums in Teschen 1889, [B. m. 
1929], s. 7; Rozprawa Jubileuszowa i wykaz wszelkich w szpitalu Braci Miłosierdzia w Cieszynie 
(Śląski austr.) roku 1900 zaszłych leczenia wymagających chorób oraz wyniku kuracyi tychże wraz  
z treściwem objaśnieniem statystycznem, tudzież ojczyzny wszystkich chorych, których bez 
różnicy religii i narodowości według różnego ich stanu i zatrudnienia tamże przyjęto, leczono  
i pielęgnowano jak również i krótki przegląd działalności pojedyńczych szpitali austryacko-czeskiej 
prowincyi zakonnej, Cieszyn 1901, s. 23.

16 Jan Ruciński [ Johann Ruczinski] (1866 – 19 III 1919, Potylicz) – duchowny rzymskoka-
tolicki, kapłan, święcenia kapłańskie przyjął we Lwowie w roku 1891. Kolejno proboszcz 
parafii Trościaniec, Łopatyn i Potylicz. W początkowym okresie I wojny światowej uszedł 
z Galicji i znalazł tymczasowe schronienie w konwencie bonifratrów w Cieszynie. Później 
ponownie proboszcz w Potyliczu. Zmarł od ran zadanych przez Rusinów. Zob. Catalogus 
Universi Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Archidioecesis Leopoliensis Rit. Lat. pro Anno 
Domini MCMVI, Leopolis 1906, s. 165; Schematismus Archidioecesis Leopoliensis Ritus Latini. 
XCMXIV, Leopolis 1914, s. 163; Elenchus Cleri Saecularis ac Regularis Archidioecesis Leopo-
liensis Ritus Latini pro Anno Domini 1916, Leopolis 1916, s. 59; Elenchus Cleri Saecularis ac 
Regularis Archidioecesis Leopoliensis Ritus Latini pro Anno Domini 1918, Leopolis 1918, s. 62; 
Elenchus Cleri Saecularis ac Regularis Archidioecesis Leopoliensis Ritus Latini pro Anno Domini 
1920, Leopolis 1920, s. 68.

17 Jan Kutowski [ Johann  Kutorski] (ur. 1876) – duchowny rzymskokatolicki, kapłan, święcenia 
kapłańskie przyjął we Lwowie w roku 1906. Przed I wojną światową pełnił m. in. funkcję wi-
karego w Cieszanowie. W początkowym okresie I wojny światowej uszedł z Galicji i znalazł 
tymczasowe schronienie w konwencie bonifratrów w Cieszynie. Później ponownie wikary  
w Cieszanowie. Pod koniec wojny przebywał w Bawarii. Po wojnie wikary w Pawlikowicach  
w diecezji krakowskiej, a następnie katecheta w gimnazjum i liceum w Kamionce Strumiłowej. 
Zob. Catalogus Universi…, s. 32; Schematismus Archidioecesis…, s. 110, 186; Elenchus Cle-
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ri…1916, s. 67; Elenchus Cleri…1918, s. 91; Elenchus Cleri Saecularis ac Regularis Archidioecesis 
Leopoliensis Ritus Latini pro Anno Domini 1922, Leopolis 1922, s. 100; Schematismus Arch-
idioecesis Leopoliensis Ritus Latini MCMXXXVIII, Leopolis 1938, s. 59, 118;

18 Fryderyk Maria Albrecht Habsburg-Lothringen (4 VI 1856, Židlochovice – 30 XII 1936, 
Mosonmagyaróvár) – syn arcyksięcia Karola Ferdynanda Habsburga-Lothringen i Elżbiety 
Franciszki Marii Habsburg-Lothringen, córki palatyna Węgier Józefa Antoniego Habsbur-
ga-Lothringen. W latach 1895–1918 książę cieszyński. Feldmarszałek, generalny inspektor 
armii Austro-Węgierskiej w latach 1914–1916. Zob. Habsburg, Fryderyk Maria [w:] Biogra-
fický slovník Slezska a Severní Moravy, s. 4(16) Ostrava 2003, s. 39–40.

19 Heinrich von Larisch-Mönnich (13 II 1850, Ebelsberg – 8 XII 1918, Solca) – syn hrabiego Jo-
hanna von Larisch-Mönnicha, właściciel licznych dóbr ziemskich i zakładów przemysłowych 
na terenie Śląska Austriackiego. Marszałek ziemski Śląska Austriackiego. Zob. U. B. Wiesin-
ger, Larisch von Moennich, Heinrich Graf [w:] Neue…, Bd 13, Berlin 1982, s. 637–638. 

20 Maria Emanuel Traugott Alois von Spens und Booden (18 XI 1831, Ropica – 23 II 1926, 
Ropica) – syn Marii Emanuela von Spens und Boden i Anny von Glässer, córki Antona Aloi-
sa von Glässera. Właściciel dóbr Ropica. Zob. Spens von Booden, Emanuel [w:]  Biografický 
slovník Slezska a Severní Moravy, s. 5 (17), Ostrava 2004, s. 134.

21 Neusser – mieszkaniec Dąbrowy. Na Boże Narodzenie 1914 r. przekazał żołnierzom hospita-
lizowanym w szpitalu bonifratrów w Cieszynie jajka, cukier rum oraz 20 kr.

22 Alice Eberhardt – mieszkanka Cieszyna, wdowa po fabrykancie. Na Boże Narodzenie 1914 r. 
przekazała żołnierzom hospitalizowanym w szpitalu bonifratrów w Cieszynie 5 kr. Zob. All-
gemeines Adressen-Buch … für das Jahr 1914, s. 168.

23 Zuric – mieszkanka Cieszyna. Na Boże Narodzenie 1914 r. przekazała żołnierzom hospitali-
zowanym w szpitalu bonifratrów w Cieszynie 4 kr.

24 Adolf Bertram (14 III 1859, Hildesheim – 6 VII 1945, Jánský Vrch) – duchowny katolicki, 
biskup Hildesheim w latach 1906–1914, od 1914 roku aż do śmierci biskup, później arcybis-
kup Wrocławia, od roku 1916 kardynał. Zob. H. Jedin, Bertram, Adolf Johannes [w:] Neue…, 
Bd 2, Berlin 1955, s. 170.

25 O. Daniel Jarota (23 IV 1860, Szymanowice – 17 III 1930, Cieszyn) – bonifrater, zakonnik 
prowincji austriacko-czeskiej, później polskiej. Zob. AKBC 172, s. 2. Schematismus Almae 
Provinciae Polonicae Annuntiationis Beatae Mariae Virgnis Ordninis Hospitalarii S. Joannis de 
Deo, Cracovia 1931, s. 34.

26 O. Fridolinus Borucki – w księgach zmarłych, jak również schematyzmach zakonnych z okresu 
międzywojennego brak brata o tym imieniu i nazwisku. Prawdopodobnie wystąpił z zakonu.

27 Sikora Jan (6 VIII 1854, Wędrynia – 6 III 1939, Cieszyn) – duchowny rzymskokatolicki, 
świecenia kapłańskie otrzymał 21 XI 1876 r. Proboszcz cieszyński w latach 1892–1928. Zob. 
Sikora, Jan [w:] J. Golec, S. Bojda, dz. cyt., t. 2, s. 208; Handbuch des Bistums Breslau und seines 
Delegatur-Bezirks für das Jahr 1914, Breslau [1913], s. 120.

28 Emerich Bielik [Emmerich Byelik] (1860, Illava – 1927) – duchowny katolicki, kapłan, bis-
kup polowy armii Austro-Węgier. W 1898 roku odznaczony orderem cesarza Franciszka Jó-
zefa I z krzyżem rycerskim. Autor publikacji na temat duszpasterstwa polowego. Zob. E. Bie-
lik, Geschichte der K. u. K. Militär-Seelsorge und des Apostolischen Feld-Vicariates über Auftrag 
Seiner Bischöflichen Gnaden des Hochwürdigsten Herrn Apostolischen Feld-Vicars Dr Coloman 
Belopotoczky, Wien 1901, s. 311; T. Veber, Pohled do dějin české armádní duchovní služby – ne-
dávná minulost a situace kolem roku 1900. „Caritas et veritas”, R. 2:2012, nr 1, s. 39–45. 



77

29 Franz Poseděl [Posedíl] – lekarz medycyny. Lekarz sztabowy, lekarz pułkowy w Cieszynie  
w okresie I wojny światowej. Pod nieobecność doktora Johanna Čakrta pełnił funkcję ordy-
natora szpitala bonifratrów w Cieszynie.

30 Lenscher – kapitan armii Austro-Węgierskiej. Wizytował szpital bonifratrów w Cieszynie  
5 września 1915 roku.

31 Paul von Huyn (17 II 1868, Brno – 1 X 1946, Bolzano) – kapłan, biskup brneński w latach 
1904–1916, arcybiskup praski w latach 1916–1918. Zob. Huyn Paul Graf von [w:] Öster-
reichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, Bd 3, Wien 1965, s. 21.

32 Prawdopodobnie Friedrich August Franz Karl Emanuel Ignaz von Sommaruga (ur. 4 VII 
1892, Šmartno v Tuhinju) – syn Oskara von Sommarugi, zarządcy c. k. Dyrekcji Lasów  
i Domen w Gorycji i Barbary Hyazinthy von Rechbach. Zob. L. Schiviz von Schivizhoffen, 
Der Adel in den Matriken des Herzogtums Krain, Görz 1905, s. 412.

33 Franciszek Salwator Habsburg-Lothringen (21 VIII 1866, Altmünster – 20 IV 1939, 
Wiedeń) – syn księcia Toskanii Karola Salwatora Habsburga-Lothringen i Marii Immacula-
ty Burbon, córki króla Obojga Sycylii Ferdynanda II. W czasie I wojny światowej generalny 
inspektor Ochotniczej Służby Sanitarnej oraz protektor Austro-Wegierskiego Czerwonego 
Krzyża. Zob. Franz Salvator, Erzog von Österreich [w:] Österreichisches…, Bd 1, Wien 1957, 
s. 353.

34 O. Bertinus Ellner (24 IV 1869, Jeřman – 5 VII 1946, Letovice) – bonifrater, zakonnik pro-
wincji austriacko-czeskiej, później czechosłowackiej. Przeor konwentu w Cieszynie w okresie 
I wojny światowej. Zob. AKBC 172, s. 2; AGBR, STOR 193, s. 24. 

35 O. Ernestus Gross [Groß] (1 VII 1865, Moravská Nová Ves – 7 VI 1929, Letovice) – bonif-
rater, zakonnik prowincji austriacko-czeskiej, później czechosłowackiej. Zob. AGBR, STOR 
193, s. 48; Schematismus Ordinis S. Joannis de Deo almae provincae austriaco-bohemicae S. Mi-
chaelis Archangeli pro Anno Domini 1906, Vienna [1906], s. 39.

36 O. Sebaldus Bartoň (16 I 1869, Králová Lhota – 29 VII 1935, Nové Město nad Metují) – 
bonifrater, zakonnik prowincji austriacko-czeskiej, później czechosłowackiej. Zob. AGBR, 
STOR 193, s. 136; Schematismus… pro Anno Domini 1906, Vienna [1906], s. 15.

37 O. Methodius Kučera (13 I 1870 Vavřinec – 17 III 1918, Cieszyn) – bonifrater, zakonnik pro-
wincji austriacko-czeskiej. Aptekarz  w Cieszynie w okresie I wojny światowej. Zob. AKBC 
172, s. 2; Schematismus Ordinis S. Joannis de Deo almae provincae austriacae S. Michaelis Archan-
geli pro Anno Domini 1926, Vienna [1926], s. 31.

38 O. Odilo von Birett (28 V 1869, Traunstein – 19 VII 1953, Wiedeń) – bonifrater, zakonnik 
prowincji austriacko-czeskiej, później austriackiej. Zob. AKBC 172, s. 2; AGBR, Registro, s. 25.

39 O. Cleophas Machaně (26 V 1879, Žerčice – 2 III 1932, Brno) – bonifrater, zakonnik pro-
wincji austriacko-czeskiej, później czechosłowackiej. Zob. AGBR, STOR 193, s. 32; Schema-
tismus… pro Anno Domini 1906, Vienna [1906], s. 29.

40 O. Timotheus Deutschel (17 VI 1862, Prostějov – 12 VII 1933, Graz) – bonifrater, zakonnik 
prowincji austriacko-czeskiej, później austriackiej. Zob. AGBR, STOR 193, s. 144; Schema-
tismus… pro Anno Domini 1906, Vienna [1906], s. 14.

41 O. Patricius Přeslička (5 IV 1866, Počátky – 28 VI 1941, Kritzendorf ) – bonifrater, zakonnik 
prowincji austriacko-czeskiej, później austriackiej. Zob. AGBR, STOR 193, s. 119; Schema-
tismus… pro Anno Domini 1906, Vienna [1906], s. 35.

42 Castelliz Franciscus (ur. 1 I 1862, Gorycja) – kapłan rzymskokatolicki. Święcenia kapłańskie 
przyjął 7 VI 1886. Kanonik kapituły katedralnej w Gorycji. Pracował jako katecheta  
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w szkołach gorycyjskich oraz pełnił funkcję rektora seminarium duchownego. Zob. Status per-
sonalis et localis archi-dioeceseos Goritiensis ineunte anno 1924, Goritiae 1924, s. 29, 40, 151, 159;

43 de Fiori – lekarz medycyny związany ze szpitalem bonifratrów w Gorycji. W okresie I wojny 
światowej zwolniony z uwagi na demonstrowane sympatie pro włoskie.

44 Borek Adam (18 IV 1641, Wędrynia – 30 III 1694, Wędrynia) – syn Jana Borka i Anny 
z Goczałkowskich. Właściciel Wędryni i Grodziszcza, od roku 1673 marszałek Księstwa 
Cieszyńskiego. W roku 1673 pojął za żonę Joannę Katarzynę Skrbeńską, która jednak 
wkrótce zmarła w połogu. W roku 1675 ożenił się z Julianną z Rottenbergów. Małżeństwo 
pozostało bezdzietne. Na mocy testamentu z 16 III 1694 roku przekazał większość swojego 
majątku na założenie konwentu i szpitala bonifratrów w Cieszynie. Pierwotnie pochowany w 
Wędryni, od 30 XI 1700 roku jego szczątki spoczywają w kościele bonifratrów w Cieszynie. 
Zob. Borek Adam [w:] J. Golec, S. Bojda, dz. cyt., t. 3, Cieszyn 1998, s. 33–34.

45 Borek Julianna (zm. 8 III 1694, Wędrynia) – pochodziła ze szlacheckiej rodziny Rotten-
bergów. W roku 1675 wyszła za mąż za Adama Borka, marszałka Księstwa Cieszyńskiego. 
Małżeństwo pozostało bezdzietne. Zob. AKBC 4, [Repertorium], s. 11, 58; AKBC 1, Protocol-
lum…, s. 45. 

46 Kowal Paul – inwalida służący w konwencie. Okradł kasę klasztorną w nocy z 27 na 28 maja 
1916 r.

47 O. Castulus Mieloch (8 XI 1874, Śrem – 29 II 1916, Maniewicze) – bonifrater, zakonnik 
prowincji austriacko-czeskiej. Zob. Schematismus Ordinis S. Joannis de Deo almae provincae au-
striaco-bohemicae S. Michaelis Archangeli pro Anno Domini 1918, Vienna [1918], s. 41; AKBC 
35, [Księga zmarłych bonifratrów], s. 60.

48 O. Longinus Horák (10 VIII 1872, Meziříčí – 6 VII 1931, Brno) – bonifrater, alumn prowin-
cji austriacko-czeskiej, później czechosłowackiej. Zob. AGBR, STOR 193, s. 94; Schematis-
mus… pro Anno Domini 1906, Vienna [1906], s. 25.

49 O. Vitus Křikava (30 VI 1844, Běchčin – 5 VIII 1916, Gorycja) – bonifrater, alumn prowincji 
austriacko-czeskiej. Zginął w wyniku działań wojennych. Zob. Schematismus… pro Anno Do-
mini 1906, s. 32; Schematismus… pro Anno Domini 1918, s. 41.

50 S. Reichert – lekarz medycyny. W roku 1914 mieszkał przy ulicy Konwiktowej (ob. Regera) 
1 i prowadził praktykę lekarską przy Placu Demla (ob. Rynek) 20. Lekarz w przychodni 
kolejowej. W czasie I wojny światowej współpracował ze szpitalem bonifratrów w Cieszynie. 
Zob. Allgemeines Adressen-Buch…für das Jahr 1914, s. 55, 204.

51 Karol I Habsburg-Lothringen (17 VIII 1887, Persenbeug – 1 IV 1922, Funchal) – syn 
arcyksięcia Otto Franciszka Habsburga-Lothringen i Marii Annunziaty Burbon, córki 
króla Obojga Sycylii Ferdynanda II. Po zabójstwie arcyksięcia Franciszka Ferdynan-
da d’Este następca tronu Austro-Węgier. Cesarz Austrii i król Czech w okresie 21 XI 
1916–11 XI 1918. Król Węgier w okresie 21 XI 1916–16 XI 1918. Zob. Karl Franz Joseph, 
Kaiser von Österreich, König von Ungarn [w:] Österreichisches…, Bd 3, Wien 1965, s. 236;  
L. Jedlicka, Karl, Kaiser von Österreich, König von Ungarn [w:] Neue…, Bd 11, Berlin 1977, 
s. 243–245.

52 Benedykt XV (21 XI 1854, Genua – 22 I 1922, Rzym) – wł. Giacomo della Chiesa, syn 
Giuseppe della Chiesa i Givanny Migliorati. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1878  
w Rzymie, od 1907 roku biskup Bolonii, od 23 V 1914 roku kardynał. 3 IX 1914 roku wybra-
ny na papieża. Zob. Z. Zieliński, Benedykt XV [w:] Encyklopedia katolicka, t. II, Lublin 1976, 
k. 224–225.
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53 Eisenberg Victor (25 VII 1866, Jabłonków  – 29 I 1947, Cieszyn) – kapłan rzymskokato-
licki. Święcenia kapłańskie przyjął 5 V 1890 roku. Pracował jako katecheta w cieszyńskich 
szkołach z niemieckim językiem nauczania. Zob. Schematismus des Bisthums Breslau und seines 
Delegatur-Bezirks für das Jahr 1895, Breslau [1895], s. 244. 

54 Eduard Mitter – sekretarz, później dyrektor Przedstawicielstwa Gminy Cieszyn. Zob. Allge-
meines Adressen-Buch der Stadt Teschen mit Kalendarium für das Jahr 1911, Teschen [1910], s. 56.

55 Albert Vogel (ur. 23 VIII 1849) – duchowny rzymskokatolicki, kapłan, święcenia kapłańskie 
przyjął 5 VII 1774 r. altarzysta w kościele św. Jerzego w Cieszynie i rejestrator w Biskupim 
Generalnym Urzędzie Wikarialnym w Cieszynie. Zob. Allgemeines Adressen-Buch… für das 
Jahr 1911, s. 63; Handbuch…, s. 122.

56 Anton Horny [Hornin] – budowniczy, zamieszkały w 1914 roku w Cieszynie przy ulicy 
Gabrieli (ob. Hajduka) 22. W grudniu 1916 roku ofiarował żołnierzom leczonym w tutejs-
zym szpitalu 50 Kr. Zob. Allgemeines Adressen-Buch… für das Jahr 1914, s. 51.

57 Leopold Gold – instalator, przedstawiciel Österr. Gasglühlicht Auer, zamieszkały w 1914 
roku w Cieszynie na Starym Targu 10. W grudniu 1916 roku ofiarował żołnierzom leczonym 
w tutejszym szpitalu 50 Kr. Zob. Allgemeines Adressen-Buch… für das Jahr 1914, s. 50.

58 Vincenz Kubanek – żołnierz zmarły podczas hospitalizacji w cieszyńskim szpitalu bonif-
ratrów 20 X 1917 r.

59 O. Ildefons Rillmann (10 VI 1866, Vítkov – 31 VIII 1922, Wiedeń) – bonifrater, zakonnik 
prowincji austriacko-czeskiej, później austriackiej. Zob. AGBR, STOR 193, s. 86; Schematis-
mus… pro Anno Domini 1906, Vienna [1906], s. 15.

60 Woodrow Wilson (28 XII 1856, Staunton – 3 II 1924, Waszyngton) – 28 prezydent Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, swoja kadencję sprawował w okresie 4 II 1913–4 III 1921. Jego de-
cyzja o przystąpieniu USA do wojny przeciągnęła szalę zwycięstwa na stronę aliantów. Zob. 
Wilson, Woodrow Thomas [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 29, Warszawa 2005, s. 336.

61 Ladislav Zaborski – nadlekarz sztabowy korpusu medycznego armii Austro-Węgier. 12 listo-
pada 1918 roku ofiarował konwentowi nowy żłóbek.
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Indeks osób

Abensperg und Traun (hrabia) – 566
Bartoň Sebaldus br. – 575–576 
Benedykt XV – 580, 583  
Bertram Adolf – 568, 585  
Bielik Emerich [Byelik Emmerich] – 571
von Birett Odilo br. – 576, 578 
Borek Adam – 577 
Borek Julianna – 577 
Borucki Fridolinus br. – 569 
Bielik Emerich – zob. Bielik Emerich
Castellig Franciscus – zob. Castelliz Franciscus
Castelliz Franciscus [Castellig Franciscus] – 576 
Chotek von Hohenberg Zofia – 564
Čakrt Johann – 566, 568, 572 – 573, 578, 584, 587 
Deutschel Timotheus br. – 576–577, 586  
d’Este Franciszek Ferdynand – 564 
Eberhardt Alice – 568 
Eisenberg Victor – 580 
Ellner Bertinus br. – 575–576, 586
de Fiori – 576 
Franciszek Józef I Habsburg – 564, 579–580,
Franciszek Salvator Habsburg – 574–575  
Fritsch Hans – 566 
Fryderyk Maria Albrecht Habsburg – 567–568, 574–575, 580, 584 
Gold Leopold – 580  
Gross Ernestus [Groß] br.– 575–576, 578
Groß Ernestus – zob. Gross Ernestus 
Hausllorentz Libertatus br. – 565 
Hinterstoisser Hermann – 566 
Horak Longinus br. – 579 
Hornin Anton – zob. Horny Anton
Horny Anton [Hornin Anton] – 580  
von Huyn Paul bp – 574 
Jarota Daniel br. – 569
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Karol I Habsburg - 580
Kowal Paul – 578
Křikava Vitus br. – 579 
Kubanek Vincenz – 583 
Kučera Methodius br. – 576, 578 
Kutorski Johann – zob. Kutowski Johann
Kutowski Jan [Kutorski Johann] – 567  
von Larisch-Mönnich Heinrich – 567, 574, 580, 583–584
Lenschner kpt. – 571 
Lepík Valentinus  br. – 565 
Lewandowski Bogumilus br. – 565, 578
Machaně Cleophas br. – 576, 578 
Mitter Eduard – 580 
Mieloch Castulus br. – 578  
Neusser – 568 
Oszmayer Medardus br. – 565
Passek Roman – 566
Přeslička Patricius br. – 576 
Poseděl Franz – 571 
Posedíl Franz [Posedíl Franz] – zob. Poseděl Franz
Pustówka Johann – 566, 568
Reichert S. – 579
Rillmann Ildefons br. – 585 
Ruciński Jan [Ruczinski Johann] – 567 
Ruczinski Johann – zob. Ruciński Jan
Sikora Jan ks. – 570 
von Sommaruga Friedrich August Franz Karl Emanuel Ignaz – 574 
von Spens-Booden Maria Emanuel Traugott Alois – 567, 584
Stromenger Victor – 566 
von Thun-Hohenstein Gabriela – 566, 572, 574, 584 
Vogel Albert – 580 
Wilson Woodrow – 586 
Zaborski Ladislav – 587 
Zuric – 568 
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Indeks miejscowości

Anglia [England] – 564
Austria [Oesterreich] – 564, 579, 586
Austro-Węgry [Oesterreich-Ungarn ] – 564, 579–580, 584–586,   
Belgia [Belgien] – 564
Belgien – zob. Belgia
Boberbach – zob. Bobrówka rz.
Bobertal – zob. Dolina Bobrówki
Bobrówka rz. – 582 
Bogumin [Oderberg] – 584 
Böhmen – zob. Czechy
Breslau – zob. Wrocław
Brest-Litowsk – zob. Brześć Litewski
Brno [Brünn] – 573, 585
Brünn – zob. Brno
Brześć Litewski [Brest-Litowsk] – 584
Bukarest – zob. Bukareszt 
Bukareszt [Bukarest] – 580
Bulgarien – zob. Bułgaria  
Bułgaria [Bulgarien] – 564, 580, 585  
Cieszyn [Teschen] – 564–566, 568–569, 571–573, 576, 578–582, 585–587 
Czarnogóra [Montenegro] – 564
Czechy [Böhmen] – 583  
Dąbrowa [Dombrau] – 568 
Deutschland – zob. Niemcy
Dolina Bobrówki [Bobertal] – 582
Dolna Austria [Niederösterreich] – 586
Dombrau – zob. Dąbrowa 
England – zob. Anglia
Europa Środkowa [Mittel-Europa] – 583, 586  
Francja [Frankreich] – 564  
Frankreich – zob. Francja
Galicja [Galizien] – 567 
Galizien – zob. Galicja
Gorycja [Görz] – 576, 579
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Görz – zob. Gorycja
Grodisch – zob. Grodziszcze
Grodziszcze [Grodisch] – 582 
Iglau – zob. Jihlava
Italien – zob. Włochy
Japan – zob. Japonia 
Japonia [ Japan] – 564
Jihlava [Iglau] – 565
Karwin – zob. Karwina
Karwina [Karwin] – 583
Kirchliche Staat-Land – zob. Państwo Kościelne 
Krakau – zob. Kraków 
Kraków [Krakau] – 572, 575,  578–579, 583, 585–586, 
Kritzendorf – 569 
Lemberg – zob. Lwów
Lončky – 583 
Lwów [Lemberg] – 570
Mährische Ostrau – zob. Morawska Ostrawa
Mittel-Europa – zob. Europa Środkowa
Montenegro – zob. Czarnogóra
Morawska Ostrawa [Mährische Ostrau] – 571–572
Niederösterreich – zob. Dolna Austria
Niemcy [Deutschland] – 564, 579–580, 584–586  
Oderberg – zob. Bogumin
Oesterreich – zob. Austria
Oesterreich-Ungarn – zob. Austro-Wegry
Oesterreichisch-Schlesien – zob. Śląsk Austriacki
Opawa [Troppau] – 569, 573, 578, 580–581, 585, 
Państwo Kościelne [Kirchliche Staat-Land] – 586
Prerau – zob. Přerov 
Přerov [Prerau] – 573 
Ropica [Roppitz] – 567, 584  
Roppitz – zob. Ropica
Rosja [Russland] – 564, 584–58
Rumänien – zob. Rumunia  
Rumunia [Rumänien] – 579, 585 
Russland – zob. Rosja
Sarajevo – zob. Sarajewo
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Sarajewo [Sarajevo] – 564
Serbia [Serbien]  – 564
Serbien – zob. Serbia
Śląsk Austriacki [Oesterreichisch-Schlesien] – 574 
Teschen – zob. Cieszyn
Troppau – zob. Opawa
Turcja [Türkei] – 564, 580, 585
Turnau – zob. Turnov 
Turnov [Turnau] – 583
Türkei – zob. Turcja 
Ukraina [Ukraine] – 585
Ukraine – zob. Ukraina
Ungarn – zob. Wegry
Warschau – zob. Warszawa 
Warszawa [Warschau] – 565 
Węgry [Ungarn] – 579–580
Wiedeń [Wien] – 571, 574, 577, 581–584
Wien – zob. Wiedeń
Włochy [Italien] – 564, 576 
Wollynien – zob. Wołyń 
Wołyń [Wollynien] – 578
Wrocław [Breslau] – 567  
Wzgórze św. Floriana – 576
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