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By godnie uczciã 120 rocznicæ urodzin
wielkiego Kochùowiczanina …

            14 maja 1890 roku, w  maùym domu w Kochùowicach, 
poùoýonym blisko plebanii i koúcioùa, w rodzinie Franciszki (z 
domu Painta) i Piotra Wyplerów przyszedù na úwiat syn, któremu 
nadano imiæ Jan.  Miaù rodzeñstwo: Wilhelma, Annæ, Antoniego, 
Augustyna i Mariæ. Kiedy Janek rozpoczàù naukæ w 
kochùowickiej  szkole powszechnej, jako uczeñ pojætny miaù 
szczæúcie zostaã zauwaýonym przez Ludwika Tunkla, który byù 
tutaj proboszczem od roku 1893. Ten kapùan wspieraù bowiem 
na wszelkie sposoby edukacjæ potomstwa mniej zamoýnych 
parafian. A rodzina Wyplerów, moýe wtedy nawet nieúwiadoma 
swojego pochodzenia do zamoýnych nie naleýaùa. 
Po ukoñczeniu szkoùy powszechnej mùody Jan podjàù naukæ w 
gimnazjum w Bytomiu, kontynuowaù jà w latach 1911-1917 na 
uniwersytetach we Wrocùawiu i w Kilonii. Stosujàc dzisiejsze 
miary, moýemy powiedzieã: doúã dùugo. Ale w czasie tych 
siedmiu lat ukoñczyù germanistykæ, romanistykæ, slawistykæ i 
filozofiæ. A w wolnym czasie czytaù sobie dzieùa, napisane … w 
sanskrycie. 
Nabyta i stale wzbogacana wiedza, oraz perfekcyjne opanowanie 
kilku jæzyków pozwoliùy mu na podjæcie pracy nauczyciela we 
Wrocùawiu, czyli w samej stolicy Úlàska. Wtedy teý zaczàù 
tùumaczyã dzieùa poetów i pisarzy polskich na jæzyk niemiecki. 
Widaã rodzinne korzenie ciàgnæùy go z powrotem na Górny 
Úlàsk, bo przeniósù siæ do Zabrza. Tutaj takýe pracowaù jako 
nauczyciel gimnazjalny. Przede wszystkim jednak zaangaýowaù 
siæ w dzieùo budzenia polskiej úwiadomoúci Úlàzaków. 
Organizowaù wiece, prowadziù nieoficjalne nauczanie, wygùaszaù 
przemówienia. Swoje prace i przemyúlenia publikowaù w 
„Oberschlesische Grenzzeitung” i w „Der Weisse Adler”. 
Tùumaczyù i publikowaù poezje Leopolda Staffa w austriackim 
piúmie „Osten” oraz w niemieckim „Graal”. W czasie 
plebiscytowym byù teý redaktorem dwumiesiæcznika „Most – Die 
Brücke”, wydawanego jako pismo dwujæzyczne. W tym 
periodyku publikowaù swoje przekùady dzieù Juliusza 
Sùowackiego, Jana Kasprowicza, Wùadysùawa Orkana czy 
Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Z wieloma pisarzami i poetami 
znaù siæ osobiúcie. Pod wpùywem Kasprowicza sam zaczàù pisaã 
wiersze w jæzyku niemieckim.
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W  roku 1922 spory kawaùek Górnego Úlàska zostaù przyùàczony 
do Polski. Wtedy Jan Wypler zamieszkaù w Katowicach, zostajàc 
nauczycielem w Pañstwowym Gimnazjum – dziú Liceum im. 
Adama Mickiewicza. W latach 1931-1939 uczyù w Mysùowicach.

Wtedy w jego ýyciu pojawiùa siæ inna pasja – jæzyk chiñski. Staùo 

siæ to pod wpùywem opublikowania dzieùa innego Úlàzaka, 
Domana Wielucha. Byù to w nowatorski sposób pomyúlany 
sùownik chiñsko-niemiecki. Jan Wypler poznaù dzieùa literatury 
„kraju úrodka”, a te zafascynowaùy go na tyle, ýe zaczàù je 
tùumaczyã. Tym sposobem po dzieñ dzisiejszy moýemy 
poznawaã dziesiàtki przekùadów, wúród których znajdujemy 
nawet takie „pereùki”, jak dramat Kuo-Mo-ýo „Czü Jüan”. 
Czas drugiej wojny úwiatowej nasz skromny nauczyciel spædziù w 
Katowicach. Pracowaù jako nauczyciel jæzyków obcych. Niby nic 
nadzwyczajnego – ale Jan Wypler znaù ich okoùo czterdziestu, w 
tym biegle aý 22… Wúród nich byùy wùaúnie chiñski i japoñski. 
Po wojnie, dalej pracujàc jako nauczyciel mieszkaù w skromnym 
mieszkanku przy ulicy Dàbrowskiego 3. Wtedy wszystkie swoje 
siùy poúwiæciù pogùæbianiu wiedzy o Chinach i ich dorobku 
literackim. Staù siæ pod tym wzglædem autorytetem na skalæ 
úwiatowà, poza profesorem Witoldem Jabùoñskim byù jedynym w 
Polsce znawcà chiñskiego jæzyka. Doúã powiedzieã, ýe jego 
pomoc byùa podstawà komunikacji wzajemnej pomiædzy 
czùonkami oficjalnych delegacji chiñskich, a przedstawicielami 
polskiego Rzàdu.
Pod koniec swego ýycia Jan Wypler zamieszkaù w nowym 
mieszkaniu na katowickiej Koszutce. Z tamtych wieýowców 
widaã poùoýone nieopodal, jego ojczyste  Kochùowice. Dùugo tam 

nie mieszkaù – 24 grudnia 1965 roku, w dzieñ Wigilii  odszedù do 

wiecznoúci. 
Jego doczesne szczàtki zostaùy zùoýone na kochùowickim 
„nowym” cmentarzu. Nad mogiùà przemówiù przedstawiciel 
Zwiàzku Literatów Polskich, Wilhelm Szewczyk.

Czy wielkoúã czùowieka jest pojæciem mierzalnym? Z pewnoúcià 
w jakiú sposób tak, ale zaleýy to od przyjmowanych kryteriów. 
Do wie lk ich zal iczamy Karola Wojty ùæ ,  naszego 
niezapomnianego papieýa, ale teý wybitnych naukowców, 
úwietnych sportowców, charyzmatycznych przywódców, 
licznych bohaterów bitew, uznanych artystów. 
Czy do tak zacnego grona moýemy zaliczyã skromnego 
nauczyciela, widywanego zawsze z nieodùàcznà teczkà w ræku, 
4



mieszkajàcego w jednym pokoiku, odýywiajàcego siæ w barze 
mlecznym? Jednoczeúnie wybitnego humanistæ, poetæ i pisarza, 
znawcæ czterdziestu jæzyków, tùumacza, propagatora polskoúci, 
kochùowiczanina Jana Wyplera? 
Z najwiækszym poczuciem dumy i radoúci powiem: TAK! W jaki 
sposób jego wielkoúã doceniano dotychczas?  W roku 1960 Jan 
Wypler otrzymaù nagrodæ literackà miasta Katowice za 
caùoksztaùt dorobku. W roku 1965 na jego piersi zaúwieciùa zùota 
odznaka „Zasùuýonego w Rozwoju Województwa Katowickiego”. 
W roku 1985 jego imieniem nazwano szkoùæ w Bykowinie, 
bædàcej jak i Kochùowice dzielnicà Rudy Úlàskiej. Jego imieniem 
nazwano takýe jednà z przecznic ulicy Gliwickiej w Katowicach. 
To wszystko, choã Wilhelm Szewczyk w swych "Wspomnieniach" 
napisaù: „Jan Wypler jest chlubà Úlàska na miaræ europejskà”   
…

Jan Wypler znany jest jeszcze z jednego dzieùa. Dokùadnie 
przeszukaù archiwa w Polsce i poza jej  granicami, 
przeprowadzajàc kwerendæ wzmianek o swoim rodzie. W sposób, 
uznawany przez ekspertów za wybitny, udowodniù ýe nazwisko 
Wypler ma bardzo stare, úlàskie korzenie. I to korzenie 
szlacheckie i rycerskie. Swoje odkrycia wùasnym sumptem 
opublikowaù w roku 1936. Tak siæ zùoýyùo, ýe to wydanie doszùo 
do skutku jedynie w jæzyku niemieckim. Na polski nigdy nie 
zostaùo przetùumaczone – do teraz. 
Dom rodzinny tego wybitnego czùowieka, potomka walczàcych z 
tureckà nawaùnicà rycerzy stoi w Kochùowicach po dzieñ 
dzisiejszy. Ta drewniana, pod koniec zaniedbana i opuszczona  
chata by³a niedawno jeszcze ich najstarszym budynkiem…

W bieýàcym, 2010 roku Kochùowice obchodzà 650 rocznicæ 
pojawienia siæ w êródùach historycznych. Jednoczeúnie 14 maja 
upùywa 120 lat od chwili, w której przyszedù na úwiat Jan Wypler. 
Dla uczczenia tego wielkiego kochùowiczanina, czùonek jego 
rodziny Karol Wypler, mieszkajàcy obecnie w Warszawie, 

przetùumaczyù wspomnianà pracæ – „Przyczynki do historji 

starogórnoúlàskiego rycerskiego rodu Wyplerów w byùem 
Pañstwie Pszczyñskiem”. Jej najistotniejsze fragmenty poznacie 
w kolejnych rozdziaùach niniejszej ksiàýeczki. 
Szersze opisanie ýycia Jana Wyplera i jego prac zajæùoby tysiàce 
stron opasùego tomiska. Jednak wzorujàc siæ na jego 
skromnoúci, przekazujemy czytelnikom tych ledwie kilkanaúcie 

5



stron. Oby we wszystkich fakt pochodzenia z Kochùowic, a przez 
to poczucia pewnej wiæzi z Janem Wyplerem  wywoùaù poczucie 
dumy.

                                                                                                     
                                                                 Jan Koùodziej

                                                                                            

Kochùowice, 2010 rok
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O naszej toýsamoúci

                            III Liceum Ogólnoksztaùcàce w Kochùowicach, 
swà Ksiægæ Pamiàtkowà na 50-lecie istnienia, bardzo trafnie i 
sùusznie  zatytuùowaùo „Z pamiæci o innych rodzi siæ nasza 
úwiadomoúã”. Bo tak dzieje siæ przecieý w naszych rodzinach i 
poszczególnych ich pokoleniach, gdy ratujemy i pielægnujemy 
naszà pamiæã zbiorowà.
Satyryk Stanisùaw Jerzy Lec, dowcipkujàc na temat swego 
pochodzenia powiedziaù: „Ja siæ wùaúciwie nie urodziùem. Ja po 
prostu przyszedùem na úwiat”. Bo waýnym w ýyciu czùowieka jest 
wùaúnie sam fakt urodzenia. 
Dalekowschodnia (gùównie Chiny, Japonia), zwiàzana z 
buddyzmem filozofia  „Zen” (znaczy Medytacja), zachæca 
czùowieka aby myúlaù o swoim wnætrzu, o swoim „ja”. Jednym z 
jej fundamentalnych zagadnieñ jest zalecenie: „trzeba uczciwie 
pytaã , kim jestem?”. Kaýdy z ludzi mówi: „ja chcæ tego”, „ja 
jestem jak tamto”. Wùaúciwie jednak nikt w peùni nie rozumie 
tego „ja”. Zatem naleýy teý stawiaã takie pytania: Gdy siæ 
urodziùeú to skàd przyszedùeú ? Gdy umrzesz dokàd pójdziesz ?  - 
pisze  Seung  Sahn . Jednym z aspektów tej filozofii jest teý 
rodzàca siæ u kaýdego czùowieka chæã poznania  kraju, regionu i 
konkretnego miejsca swego urodzenia, jæzyka, obyczajów, 
rodzaju kultury, religii i sposobu ýycia swoich przodków; 
równieý poznania czasu kiedy siæ to staùo i ówczesnej sytuacji 
spoùeczno – polityczno – kulturowej. Skrótowo nazywamy to dziú 
chæcià poznania swych korzeni. Pewne jest teý to, ýe wszystkie te 
uwarunkowania i okolicznoúci, majà niemaùy wpùyw na  

sylwetkæ duchowo – psychologicznà czùonków danej rodziny czy 

rodu, ýyjàcych w aktualnym pokoleniu swojego czasu.

Jana Wyplera urodzonego w Kochùowicach (1890-1965), na 
pewnym etapie ýycia zawodowego, jako filozofa (zajmujàcego siæ 
równieý dalekowschodnià filozofià: taoizmem buddyzmem), 
lingwisty, tùumacza, poety, popularyzatora literatury polskiej i 
niemieckiej, pedagoga - sprawa poszukiwania swych korzeni 
musiaùa z powyýszych wzglædów, bardzo  nurtowaã, gdyý 
poúwiæciù jej prawie 3 lata swego ýycia dociekajàc z zapaùem, 
dokùadnoúcià, fachowoúcià historycznà, prawdy o swych 
przodkach. Ponadto wyniki tych poszukiwañ publikowaù 
wùasnym sumptem, za pieniàdze jakie zarabiaù bædàc 
nauczycielem gimnazjalnym. Nie byùo wówczas ýadnych 
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sponsorów, jak to zdarza siæ dzisiaj. Niemaùe  pieniàdze musiaù 
wydaã na wyjazdy do archiwów w Polsce i za granicà w celu 
zgromadzenia  danych do podjætego przedsiæwziæcia. Z tego teý 
powodu ýyù bardzo skromnie przed II wojnà úwiatowà,  po niej  
zaú widywano go doúã czæsto w  katowickim barze mlecznym. 
Przez dziesiæciolecia byù ów bar miejscem doúã znanym, jako 
jadùodajnia dla niezamoýnych.

Kolejne pokolenia rodu otrzymaùy w spadku od Jana Wyplera 
dzieùo, którego nie moýna przeceniã. Dzieùo w postaci rzetelnych, 
ciekawych i dajàcych nam - dziú ýyjàcym , obszerny materiaù do 
przemyúleñ  i refleksji. Przede wszystkim jednak pozostaje ono 
kapitalnym êródùem  informacji o naszych przodkach, ýyjàcych 
od roku 1338  do koñca XVIII wieku. Dlatego teý niniejsze 
opracowanie niechaj bædzie najpierw wyrazem wdziæcznoúci 
naleýnej Janowi Wyplerowi, ale równieý zbiorem 
skondensowanej wiedzy o caùym naszym starym rodzie, dla 
poznania jego historii  przez wspóùczesnych i póêniejszych  
potomnych , jak siæ to okreúla w genealogii.
Ze sporà dozà dumy moýna wspomnieã, ýe gdy ksiàýka Jana 
Wyplera ukazaùa siæ w r.1936, uzyskaùa od razu wielkie uznanie 
u recenzentów i znawców historii genealogii z Polski i zagranicy 
(np. Jozefa  Pilnacek’a z Wiednia) Zwrócono gùównie uwagæ na  
ogromnà iloúã danych o rodzie z tak dalekiej przeszùoúci, ich 
dokùadnoúã, przejrzyste uporzàdkowanie materiaùu a podziw 
budziùy dociekliwoúã autora oraz jego wyobraênia i zmysù 
historyczny. Stawia siæ jà za wzór dla tego typu publikacji.

Ksiàýka ta oprócz fachowego przedstawienia dziejów 
górnoúlàskiego, rycerskiego rodu Wyplerów jest równieý 
obszernym studium êródùowym, dotyczàcym caùej ziemi 
pszczyñskiej,  w którym omówiono szczegóùowo stosunki 
spoùeczne, polityczne, kulturalne i gospodarcze Ksiæstwa, a 
póêniej  stanowego Pañstwa  Pszczyñskiego. Publikacja ta 
zawiera równieý widoczny  ùadunek emocjonalny autora w 
postaci  wytrwaùego poszukiwania swoich korzeni, jak równieý 
pewnej chæci  utoýsamienia siæ z historià swojej rodziny i jej 
konkretnych postaci.

Wilhelm Szewczyk w swych Wspomnieniach notuje: „Dorobek 
jego naukowy jest powaýny i wszechstronny… . Nieodgadniæty, 
wielki czùowiek.  Úlàzak Jan Wypler, o którym przyszùe pokolenia 
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úlàskie winny czytaã w rozdziale o wielkoúci úlàskiej”.  (Graýyna 
B. Szewczyk, Jan Wypler - úlàski uczony, tùumacz, 
popularyzator literatury niemieckiej i chiñskiej. W  „Jan Wypler. 
Úlàski humanista” ,  Katowice 2008, s. 40)

Wspominajmy i pielægnujmy nasze korzenie ! Chciaùoby siæ znaã 
wszystkich z imienia i nazwiska. A powiadajà, ýe korzenie rodu 
przekazywane sà przez nazwisko. James  Joyce w „Ulissesie”  
pisze:   „Czym  jest nasze nazwisko ?  -  pytamy siebie o to w 
dzieciñstwie, gdy piszemy nasze nazwisko, o którym 
powiedziano nam, ýe do nas naleýy”- cytuje Jan Wypler w 
odniesieniu do wagi tego problemu i  do nas samych. Szukajmy 
zatem tego, ýeby byã bliýej swoich przodków, ýeby byã razem we 
wspólnocie ùàczàcych nas wartoúci  a nie tylko samego 
nazwiska….. Pamiætajmy „skàd nasz ród”, aby nie popaúã w 
„duchowà bezdomnoúã”.

Jak juý wspomniano w przedmowie, polskie wydanie ksiàýki 
Jana Wyplera niestety nie doszùo nigdy do skutku. 
Opublikowano jedynie wersjæ niemieckà, którà autor 
zatytuùowaù “Beitraege zur Geschichte des altoberschlesischen  
Rittergeschlechts der WYPLER  in der ehemaligen Herrschaft 
Pless” (Przyczynki do historji starogórnoúlàskiego rodu 
rycerskiego Wyplerów w byùem Pañstwie Pszczyñskiem). Liczy 
99 stron, wydano jà w Katowicach w roku 1936.

W niniejszym opracowaniu zamieúciùem, przetùumaczone przeze 
mnie obszerne fragmenty tej ksiàýki, traktujàce o pochodzeniu 
rodu Wypler. Te najistotniejsze informacje uzupeùniùem o dane 
ze êródeù póêniejszych, oraz o wùasne uwagi. Mam nadziejæ, ýe 
bædzie ono êródùem wiedzy nie tylko o rodzie Wyplerów, ale i 
caùego Úlàska, naszej „maùej ojczyzny”.

                                                                                                   
                                                          Karol Wypler

                                                                                   
Warszawa, listopad 2009 roku
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RÓD WYPLERÓW W KSIÆSTWACH   
DOLNOÚLÀSKICH  W   W. XIV-XVIII

  
Najstarszy zapis metrykalny przodka rodu Wyplerów  to  ùawnik 
Nicolaus Wippeler, który wystæpuje jako úwiadek w Oleúnicy 
przed sàdem w r. 1338 w dniach 22. IX. oraz 6. X.  
Jest on prawdopodobnie patrycjuszem z bractwa kupieckiego i 
wywodzi siæ z Flandrii  (dzisiejsza  Belgia i po czæúci Holandia).
Juý wczeúniej a potem gùównie w XIII w., ksiàýæta piastowscy, 
úlàscy, sprowadzali do Polski  osadników  z Niemiec, Flandrii, 
Walonii  i innych krajów, którzy jako budowniczy, rolnicy, kupcy 
i z innych rzemiosù fachowcy, uczyli ludzi w ich ksiæstwach 
wùaúciwej pracy i fachowoúci w róýnych dziedzinach ýycia 
gospodarczego, powodujàc jego rozwój.

            Jedna z gùównych linii rodu WYPLERÓW  obraùa -  w 
latach 1580 – 1730  za rodowà siedzibæ miejscowoúã USZYCE i 
inne miejscowoúci, naleýàce do ksiæstw dolnoúlàskich, gùównie 
oleúnickiego, wrocùawskiego i innych.  Stàd jego czùonkowie 
nosili przydomek „z Uszyc” lub „von Uschuetz”. W dokumentach 
jako pierwszy wystæpuje tam Stenzel (Stanisùaw)  Wipler von  
Uschuetz  juý w r. 1443.  Trzeba zaznaczyã, ýe nazwisko to na 
przestrzeni czasu miaùo róýne brzmienia: Wipplar, Wippeler, 
Wyplar, Wipler, Wypler, Wyplor.  ( s. 9, 12 )            
Inna gaùàê rodu zamieszkiwaùa w ksiæstwach górnoúlàskich: 
opolskim, raciborskim, pszczyñskim i innych. Pierwsi osadnicy 
zjawiajà siæ tam juý przed rokiem 1217. W ksiæstwach 
raciborskim i opolskim zakùadajà osady na prawie flamandzkim.

            W opracowaniu autora, Uszyce sà wymieniane w 
dokumentach po raz pierwszy 20.VIII. 1386 r , w powi¹zaniu z 
aktami wùasnoúci w ksiægach ziemskich  (s.13).
Sama nazwa miejscowoúci wystæpuje w róýnych  brzmieniach i 
zapisach; jako Uszyce, Uszice,  Ussice, Oschuetz, Usiz, i inne. W 
jæzyku polskim „uszyca” to roúlina w botanice zwana Sagittaria - 
czyli strzaùka wodna (gatunek byliny), rosnàca w pùytkich 
zbiornikach wodnych (s.12).

Waýnà wzmiankà jest dokument dot. Uszyc z 24. XI. 1537 r., w 
którym Królowa Bona ukùada siæ z miejscowà szlachtà w sprawie 
stawów w przysióùku Wroblow, zwanych Hammerstelle.
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Z dokumentów „Protokoùy wizytacyjne w diecezji wrocùawskiej” z 
1679 i 1686/88  wynika, ýe w Uszycach mieszka 18 rodzin 
szlachty – w tym 3 katolickie ( „In pago Uszyce, quem 18 nobiles  
possident, ex quibus tres catholici”). Do rodzin katolickich jest 
zaliczany Christophorus Wipler de Magno Uszyc, który jest 
fundatorem koúcioùa. (s. 12 )
Te same protokoùy z wizytacji w diecezji wrocùawskiej z 1677 r. 
mówià o dochodach koúcioùa w Uszycach z legatów 
wymienionego Krzysztofa Wiplera. (Proventus ecclesiae ex 
legatis a nobili Cristophoro de Magno Uszyc 100 tal).

W innym miejscu te same êródùa mówià o zaciàgniætym dùugu 
koúcioùa Zdziechowickiego (100 talarów):  Bd I,s.339: „Ecclesia 
Zdziechoviensis…habet…in debitis…apud nobilem dominum 
Adalbertum Wiplar sub interesse 100 tal.” (s.18 p.5)

Co do Krzysztofa Wiplera, fundatora koúcioùa w Uszycach, autor 
przytacza na str. 4 dokument, w którym  Król Jan Kazimierz 
dekretem z dn 19.I.1657 wydanym w Gdañsku uwalnia  go od 
kary sàdowej za  domniemane, rzekome, bliýej nieznane 
przestæpstwo. Tenýe Christphorus Wipler de Magno Uszyc  
umiera w r. 1665.

Jak podaje A.Lutsch,Verzeichnis der Kunstdenkmaeler der 
Provinz Schlesien  (Spis pomników kultury ze Úlàska)  
Bd.IV.s.256 z lat 1886-1903: drewniane epitafium z 
wizerunkami Krzysztofa Wiplera i jego ýony znajduje siæ w 
koúciele parafialnym w Zdziechowicach (Ober-Seichwitz). Do 
tego koúcioùa parafialnego naleýy stary drewniany (tota lignea ) 
koúcióù z Uszyc z roku 1517. ( s.13 i 18 )

W czasie mojej wizyty w Uszycach w czerwcu 2009 r. ustaliùem, 
ýe w Uszycach takiego epitafium nie ma, a pierwotny drewniany 
koúcióù ze Zdziechowic zostaù w r.1936 przeniesiony do Nasali  
(niedaleko Uszyc).  Jednak wizyta tam wykazaùa, ýe epitafium 
takiego, w tym dziú zaniedbanym i uýywanym przez ewangelików 
koúciele niestety nie ma.

W Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnætrznych w Wiedniu, 
Prot nr.328/A880, z  18.VI.1880, nr.764, znajduje siæ odpis z 
kamiennego epitafium w koúciele w Uszycach:
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„1629 die 8.Nov. + Leopold de Wiplar et Uschitz, Haeres de 
Uschitz in hac ecclesia est sepultus penes suam consortem 
Anna Catharina nata comitisa de Schlick, quae etiam hoc anno  
mense Aprilis mortua est. Super hoc monumentum duplex 
insigne affixum est.“ (8.XI.1629 w koúciele tym  zostaù  
pochowany Leopold z Wiplarów i  z Uszyc, dziedzic w Uszycach, 
przy ýonie Annie ze Schlików, która równieý zmarùa  w tym roku 
w kwietniu .  Na pomniku tym sà umieszczone dwa godùa 
rodzinne ).  ( s.89/90 ) Tego pomnika czy epitafium   równieý nie 
ma w Uszycach.

Autor przytacza za Friedrichem Adalbertem Zimmermannem, 
Beitraege zur Beschreibung von Schlesien (Przyczynki do opisu  
Úlàska) ,Bd.I, Brzeg,1783-1796 , s.194  informacjæ , ýe Uszyce 
wówczas miaùy 552 mieszkañców i naleýà do Franza von 
Foldern. Znajdujà siæ tam 3 pañskie folwarki, 3 mùyny, 1 szkoùa  
oraz zamieszkuje  23 chùopów, 51 zagrodników oraz 7 
chaùupników.

Od 1816 Uszyce naleýaùy do Magnusa Grafa von Wittenau. 
Okoùo r.1850 na dobrach tych znajduje siæ ùadny paùac i 5 
folwarków. Dziú zaú - pisze autor w latach trzydziestych 
ubiegùego wieku - zestawienia informacyjne z powiatu oleskiego 
stanowià waýne êródùo statystyczne dla miejscowoúci Uszyce.
Dziæki swojemu piæknemu krajobrazowi, Uszyce byùy  zalecane 
ok. 1850 roku  jako miejscowoúã letniskowa  przez  czasopismo 
„Schlesische Provinzialblaetter” – Bd.128, a Dr. Stark w 
ciekawym  artykule „Uschuetzer Moor” ( Uszyckie torfowiska), w 
1931r miejscowoúã tæ nazywa „Uszyckà  Szwajcarià”  i wychwala 
uszyckie torfowiska.
W historii muzyki polskiej, Uszyce sà wymieniane jako miejsce 
urodzenia znanego kompozytora i pianisty Emanuela Kani  
(1827-1887). (s.13)
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RÓD  WYPLERÓW  W  KSIÆSTWACH 
GÓRNOÚLÀSKICH,  

ZWÙASZCZA W  KSIÆSTWIE,  A POTEM   
PAÑSTWIE  PSZCZYÑSKIM W  W. XIV –XVIII.

           
                    Poczàtkowo – w wiekach od XII do XV – ziemia 
górnoúlàska, jako czæúã Maùopolski byùa w rækach ksiàýàt 
úlàskich i podzielona na ksiæstwa: opolskie, raciborsko-
opawskie, cieszyñskie, bielskie  oraz  inne. 
Ziemia dolnoúlàska zaú, podzielona byùa na ksiæstwa: 
wrocùawskie, gùogowskie, legnickie, oleúnickie, brzeskie i inne. Z 
biegiem stuleci wygasùy rody ksiàýæce (np. Piastów i 
Przemyúlidów) .  Zdarzaùo siæ wówczas, ýe ziemie ich 
przechodziùy w ræce osób nie pochodzàcych z dynastii 
panujàcych. Nie byli oni ksiàýætami, nazywano ich natomiast 
„Panami”. Z upùywem dziesiæcioleci zatem powstawaùy tzw. 
Pañstwa Stanowe. Jednymi  z pierwszych pañstw stanowych na 
Úlàsku  byùy: pszczyñskie, sycowskie , milickie, bytomskie.
Wolne Pañstwo Pszczyñskie istniaùo w latach 1517 – 1825.

Uwagæ naszà przyciàga historia drugiej   ga ùæzi   
starogórnoúlàskiego rycerskiego rodu  WYPLERÓW  na Górnym 
Úlàsku i jego rozsiedlenie w byùym Pañstwie Pszczyñskim – w 
odróýnieniu od linii dolnoúlàskiej  z Uszyc.

Ród  Wyplerów na ziemi pszczyñskiej osiadù przede wszystkim w 
miejscowoúci Gardawice, i to juý przed rokiem 1400, na co 
wskazuje fakt, ýe jednym z pierwszych czùonków rodu byù 
wymieniony w dokumentach Joannes Bernardi Wypler de 

Gardawicza (Joannes Wypler –Gardawski) , który jest zapisany 

jako przynajmniej 20-letni student w r. 1400 na Krakowskim
Uniwersytecie, utworzonym zaledwie w r. 1364. (s.55 i 58)
Wiarygodne jest teý domniemanie, ýe ród Wyplerów, który 
pojawiù siæ i wzmiankowany byù w Oleúnicy (dolnoúlàskie) za 
Wùadysùawa  Opolczyka w r. 1390 (s.9) z pewnoúcià juý ok. 
r.1375 osiedliù siæ równieý w Ksiæstwie Pszczyñskim, gdyý 
Wùadysùaw Opolczyk w tymýe roku 14.IV.1375 wziàù od Jana I z  
Opawy w zastaw Pszczynæ i Mikoùów.(s.60).
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Wieú Gardawice istniaùa jeszcze przed r.1400 i byùa w 
posiadaniu rodu rycerskiego Gardawskich. Jej dobra rycerskie 
odziedziczyùa rodzina Wyplerów.  Gardawice naleýà wraz z
Orzeszem i Woszczycami do najstarszych miejscowoúci w okolicy 
Pszczyny.
Ród rycerski Wyplerów a konkretnie Peter Wypler z Gardawic  
otrzymuje w dwóch przywilejach na wùasnoúã majàtek ziemski 

Gardawice i Gostyñ – za wiernà sùuýbæ Królowi.

Pierwszy dokument z r.1471 jest od Waczlawa Ksiæcia Opawy 
Raciborza , Rybnika i Ýor.
Drugi dokument wydany w Budapeszcie 29.V.1474 r.  przez  
Króla wægierskiego, Mateusza  Corvina. (s. 25, 61 i 84).

Najstarsza forma naszego nazwiska rodowego w ksiæstwach 
dolnoúlàskich, przekazana w dokumentach brzmi: WIPPELER  
(ùawnik sàdowy z Oleúnicy Nicolaus Wippeler –rok 1338)
W linii górnoúlàskiej rodu, nazwisko nasze w pierwszych, 
znanych dokumentach ma brzmienie WIPPLAR  (Stanislaus 
Wipplar – rok 1450) . (s.10)
Po raz pierwszy formy  WYPLER i WIPLAR jawià siæ w r.1558 
(s.49 p.259 i 256) , choã ród jest juý osiadùy ponad 100 lat w 
Gardawicach. Spotyka siæ teý na przestrzeni dziesiæcioleci 
brzmienie Wipler i Wepler. Kobieca forma brzmi po úlàsku  
Wyplarka lub Wiplarke. W dokumentach Archiwum 
Pszczyñskiego nazwisko rodowe Wyplerów wystæpuje po raz 
pierwszy w dokumencie z dnia 2.XII. 1566.

W zwiàzku z odziedziczeniem i nadaniem królewskim majàtku 
ziemskiego, wsi Gardawice i Gostyñ, nastàpiùo w nazwisku rodu 
znane w dawnych wiekach zjawisko przejæcia przez aktualnych 
wùaúcicieli ziemskich nazwy miejsca i nazwiska wùaúcicieli 
odziedziczonej miejscowoúci. Poniewaý Gardawscy posiadali 
Gardawice,  ród Wylerów jako ich nowy wùaúciciel zaczàù 
przejmowaã  albo wprost - zamiast Wypler - nazwisko 
Gardawski, albo do nazwiska Wypler  dodawaù przydomek „z 
Gardawic” (czy teý „de Gardawicza  /e/”).
W úredniowieczu i póêniej nie byùo w tym zakresie ýadnych 
norm, reguù, ale stosowano siæ do istniejàcego zwyczaju i 
stosowano go dowolnie.
Stàd w ksiæstwach dolnoúlàskich, np. w r. 1562  Waczlaw Wipler 
dodaje sobie siedzibæ rodu „z Ussicz”,  a gdy póêniej osiedliù siæ w 
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Gardawicach znajdujemy zapis „ Waczlaw Wypler z Ussicz a na 
Gardawiczych” (s.50).
W ksiæstwie górnoúlàskim - pszczyñskim zaú w r.1400, 
wspomniany student uýywa formy Joannes Bernardi Wypler z 
Gardawicz (s.59). Jako najstarszy zapis w archiwum Pszczyny z 
r. 1448, przodek nasz nosi nazwisko : Maczey Gardawski  
Wypler (s.48).
Niektórzy nasi przodkowie w linii pszczyñskiej uýywajà swego 
tytuùu szlacheckiego, jak np. w dokumencie z dn 25.IV.1674  
Wilhelm Heinrich von Wipler. Posùugiwanie siæ tym tytuùem aý 
do r. 1730 jest zjawiskiem doúã sporadycznym.
Dla rodu Wyplerów nazwisko Gardawski byùo zatem drugim, 
przejúciowym nazwiskiem, którego uýywano nieraz zamiennie, 
nieraz równolegle. Powodowaùo to jednak niedogodnoúci, nieraz 
zamæt, szczególnie w zapisach urzædowych i utrudniaùo juý 
wówczas identyfikacjæ poszczególnych osób. Po úmierci Piotra 
Wyplera z Gardawic, czyli okoùo roku 1625, czùonkowie rodu 
wracajà powoli do nazwiska rodowego Wypler. (s.60)

Poza Gardawicami, ród Wyplerów , jak zobaczymy niýej zasiedlaù 
wiele innych miejscowoúci ziemi pszczyñskiej. W samych 
Gardawicach  wiækszoúã mieszkañców stanowili czùonkowie 
tego rodu. Do roku 1593 moýna wymieniã tylko jednego 
wùaúciciela, który  posiadaù sam  prawie caùe Gardawice; wedùug 
Ksiàg wieczystych od r.1536 do 1593 byù nim Wenzel (Waczùaw)  
Gardawski - Wypler, rycerz który zawsze staù w gotowoúci „z 
jednym koniem” na wypadek dziaùañ wojennych. (s,.64) Ród 
Wyplerów byù wùaúcicielem Gardawic ok. 300 lat, aý w roku 1697 
sprzedaù wieú Henrykowi Twardawie. Siedzibà wùaúcicieli wioski 
byù zamek, stojàcy w miejscu dzisiejszego paùacu, przy nim teý 
istniaùa kaplica. Ostatnim wùaúcicielem w Gardawicach byù Jan 
Wypler. W 1720r. byùo w Gardawicach 15 gospodarstw, w r.1864  
21 gospodarstw i 25 zagród, wioska skùadaùa siæ z 110 domów z 
drewna, krytych sùomà, w których ýyùo 206 rodzin.

Prof. Jan Wypler zebraù skrupulatnie ogromnà iloúã danych 
szczegóùowych o naszych przodkach nie tylko z Gardawic, ale i z 
caùej ziemi pszczyñskiej i z reszty Górnego Úlàska. Kwerendæ 
przeprowadziù w archiwach nastæpujàcych najwaýniejszych 
miejscowoúci:
Pszczyna, Królówka, Zawada,  Borynia, Làka, Woszczyce, 
Zawiúã, Ornontowice, Orzesze, Pawùowice, Ãwiklice,  Bojszowy, 
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Wisùa,  Mysùowice, Rybnik, Wodzisùaw, Bytom, Racibórz I jeszcze 
wiele innych. Wypada teý wspomnieã, ýe w metrykach 
koúcielnych Kochùowic znalazù zapisy nastæpujàcych nazwisk 
szlacheckich:
9.II.1730 r jako chrzestna figuruje szlachcianka Helena 
Wyplarka z Bytomia oraz ta sama nobilis domina Helena  
Wyplarin jako chrzestna  29.VIII.1731. Jeszcze wczeúniej, bo w 
r.1672 jako chrzestna jest zapisana Anna Wiplerka; nie jest 
jednak oznaczona jako szlachcianka. 
Szczególnie naleýy teý podkreúliã, ýe Jan Wypler w tym samym 
celu wyjeýdýaù  do archiwów poza Úlàsk, oraz za granicæ do Pragi 
,Wiednia, Niemiec i Francji.
Wszædzie  przeszukiwaù nastæpujàce dokumenty: akta 
majàtkowe, ksiægi ziemskie, testamenty i umowy wszelakiego 
typu, ksiægi sàdowe i procesowe, akta administracji szeroko 
pojætej, akta przysiægi lenniczej, ksiægi koúcielne chrztów, 
úlubów i zgonów. Zapoznawaù siæ z wszelakimi aktami luênymi, 
które wskazywaùy na to, ýe znajdà siæ tam informacje dotyczàce 
naszego rodu. Po tych badaniach, na które poúwiæciù 3 peùne lata 
swego ýycia, zbudowaù genealogiæ rodu Wyplerów za lata od 
poùowy XIV  wieku do r. 1780. Tablicæ genealogicznà zbudowaù z 
63 osób z kilkunastu pokoleñ, które udaùo siæ poùàczyã w zwiàzki 
pokrewieñstwa, jednoznacznie i niejednoznacznie potwierdzone  
(zamieszczamy j¹ na str.27-30 ).

Warto jeszcze zwróciã uwagæ na nastæpujàce informacje o rodzie 
Wyplerów, zawarte w omawianej ksiàýce J. Wyplera:
-    Najstarsze i najczæúciej póêniej uýywane imiona w rodzie 
Wyplerów to: Piotr, Mikoùaj, Jan, Stefan, Stanisùaw (Stenzel) i 
Carol (lub Caroll) (s.11).  Znamienne, ýe w úredniowieczu i w 
czasach o których mówimy, imiæ jakie nadawano osobie byùo 
waýniejsze od nazwiska.
Nazwisko tylko dookreúlaùo czùowieka w rodzinie, w gminie, we 
wspólnocie.

-    Herb rodu Wyplerów jest zwykle przypisywany do herbu 
„Brodzic”: w polu czerwonym trzy krzyýe zùote w roztrój, 
zaãwieczone koñcami ku sobie na pierúcieniu zùotym. Jego 
twórcà miaù byã Piast Kazimierz Odnowiciel (brak dowodów na 
to).

-    W Archiwum Zamku Pszczyñskiego znajduje siæ lista pieczæci 
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rodu Wyplerów z lat  1624 -1713,  na których  jest umieszczony  
herb „Brodzic”

-    Ród Wyplerów byù na ogóù  zamoýny i miaù teý w owych 
czasach  i w swoich  wùoúciach poddanych - chùopów 
pañszczyênianych, którym gdy nadszedù ten czas, a byùo to okoùo 
roku 1680, wystawiaù im albo ich dzieciom,  „list wyzwalajàcy” 
od pañszczyzny.

-  Przodkowie, o których mowa, byli spokrewnieni z wieloma 
innymi przez zawieranie maùýeñstw  z rodami z Orzesza, 
Woszczyc i Zawiúci.

-    Gdy chodzi o wychowanie i wyksztaùcenie potomstwa, to 
chùopcy pobierali u nauczyciela i wychowawcy nauki  czytania, 
pisania, rachunków, katechizmu i nauki jæzyka ùaciñskiego. Co 
do wyksztaùcenia w szkoùach wyýszych, êródùa wspominajà tylko 
studenta Jana Bernarda Wyplera z Gardawic, który  byù ýakiem 
na Uniwersytecie Krakowskim. Dziewczyny rodowe byùy 
wychowywane wedle zasady hiszpañskiej „W ræku Panny 
powinny byã: modlitewnik i wrzeciono” a jako ýony powinny 
prowadziã kuchniæ i piwnice, doglàdaã gospodarki i wychowania 
dzieci.

-    Jeúli chodzi o funkcje i urzædy, jakie peùnili w ýyciu nasi 
przodkowie, to byli przewaýnie:
namiestnikami – czyli przedstawicielami ksiæcia do 
wyznaczonych spraw,   sædziami, assessorami i ùawnikami 
sàdowymi, doúã czæsto notariuszami i dziedzicami.

-    Czùonkowie rodu Wyplerów byli w zasadzie Katolikami. 
Êródùa koúcielne wspominajà franciszkanina  Wiktoryna 
Wyplera z Woszczyc (27.III.1752), który  strój szlachecki 
zamieniù na habit zakonny i pracowaù dla ubogich na Górnym 
Úlàsku.(s.80 )

-    Choã ród byù stosunkowo zamoýny, to jednak przeýywaù i 
czasy kryzysu, a takimi byùy np. lata wojen tureckich  w Europie  
(1680-1710).Wówczas dochodziùo  do  zuboýenia równieý  
rodzin szlacheckich , w tym i Wyplerów, czego úlady znajduje siæ 
w êródùach. Wojna trzydziestoletnia w Europie (1618-1648) 
takýe przyniosùa i poczyniùa powaýne straty na ziemi 
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pszczyñskiej.

-    Czasopismo „Heimatfreude” z 1924/25 wspomina o istnieniu 
na Úlàsku wsi Wipplarowo (Wipplarsdorf), poùoýonej niedaleko 
Wiegstadt w okrægu Opawy, dziú naleýàcej do Czech. Wczeúniej 
wieú ta nazywaùa siæ Labutovo. Z Wipplarowa wywodzi siæ 
ludowy obyczaj „Przepædzania úmierci”.

 

RYCERZE Z RODU  WYPLERÓW W BITWIE POD 
WIEDNIEM W  R. 1683

Informacje o wydarzeniu zawarte sà w publikacji „Jan Wypler, 
Sobiesciana ze Úlàska, Roczniki Towarzystwa Przyjacióù Nauk 
na Úlàsku, t.4 (1934) s.202-211”.  Dociekliwoúã i wytrwaùoúã 
Jana Wyplera w poszukiwaniu danych dla odtworzenia 
przeszùoúci rodu,  sprawiajà nam miùà niespodziankæ  w postaci 
odkrycia faktu udziaùu dwóch rycerzy ze starogórnoúl¹skiego  
rodu rycerskiego Wyplerów w bitwie pod Wiedniem 
dn.12.IX.1683 roku   z armià Imperium Osmañskiego pod 
wodzà Wezyra Kara Mustafy.

Zaczepne wojny  Turcji  kierowane na kraje Europy od r.1680 
uúwiadomiùy wùadcom ówczesnej Europy realne zagroýenie ze 
strony Mocarstwa Osmañskiego, dla caùego kontynentu 
europejskiego. Papieý Innocenty XI wezwaù rzàdzàcych do 
obrony przed tym zagroýeniem kulturowo-cywilizacyjnym. 
Wobec kolejnego zbliýania siæ nawaùnicy tureckiej Cesarz 
Leopold I, tworzàc koalicjæ krajów sprzymierzonych, poprosiù 
wszystkich, w tym Króla Polski, Jana III Sobieskiego o szybkà 
pomoc dla oblæýonego Wiednia. Król, podejmujàc to wezwanie ze 
strony Cesarza i Papieýa  przygotowaù  mobilizcjæ.  Poniewaý 
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sama armia królewska byùa za sùaba, ogùosiù zaciàgi wojska i 
pobór podatków we wszystkich poszczególnych województwach, 
ksiæstwach. Taki rozkaz skierowaù równieý do Pañstwa 
Pszczyñskiego.
Graf Pszczyñski wydaù stosowne polecenia, które zawarte sà w 
dokumencie mobilizacyjnym wydanym w Pszczynie w dniu 
24.V.1683  (s.5). Zawarty w nim jest spis szlachty pañstwa 
pszczyñskiego, która ma byã zmobilizowana i staã w pogotowiu 
do odporu groýàcego Austr i i ,  a takýe Ú làskowi 
niebezpieczeñstwa. Dokument ten wylicza prawie wszystkich 
rycerzy osiadùych w owym czasie w pañstwie pszczyñskim i 
zawiera krótki opis sztandaru, pod którym zebrana szlachta ma 
wyruszyã do boju.
Dokument ustanawia 4 okrægi, w których 4 nominowanych 
oficerów ma zebraã, przeãwiczyã i przygotowaã rycerzy z  29 
miejscowoúci pañstwa pszczyñskiego do zarzàdzonej gotowoúci 
bojowej.
W pierwszym okrægu pod wodzà Rotmistrza Barona von Weltzek, 
z miejscowoúci Gardawice zostaùo zaciàgniætych czterech 
rycerzy , w tym  dwóch z  rodu Wyplerów.
Byli to:
       Niclass (Mikoùaj)Wipplar, z jednym giermkem (parobkiem)
       Stenzel (Stanisùaw)Ludwig Wiplar z jednym giermkem
Razem w ogùoszonym zaciàgu z czterech okrægów znalazùo siæ 
pod choràgwià pszczyñskà 50 rycerzy i 50 giermków. Kaýdy 
rycerz miaù swych poddanych wyposaýyã w cep, kosæ, ùopatæ, 
haki, karabin itp. oraz odpowiadaã za nich i nadzorowaã ich. 

Ktokolwiek  z wyznaczonych listà – rycerzy lub giermków nie 

zjawiùby siæ na ãwiczeniach, bez  rzeczowych wyjaúnieñ lub 
zastæpstwa, podlegaù kaýdorazowo karze pieniæýnej 10 Marek. 
Za zgodà Króla te korpusy posiùkowe z róýnych ksiæstw polskich 
byùy organizowane przez marszaùka nadwornego Króla - 
H.A.Lubomirskiego juý w poczàtku roku 1683. W lipcu 1683 r. 
caùy korpus (zùoýony z 3000 rycerzy) zostaù przeãwiczony 
pomiædzy Pszczynà, Cieszynem a Bielskiem.

Jan III Sobieski  ruszyù 18.VII.1683 z caùym dworem i 
Hetmanem Koronnym Stanisùawem Jabùonowskim do Krakowa, 
gdzie zostaù wyznaczony rejon koncentracji armii.
Nastæpnie wyruszyù z Krakowa 15 VIII.1683 przez Bytom, 
Tarnowskie Góry, Piekary Úlàskie (gdzie zatrzymaù siæ i 
uczestniczyù we Mszy úw. oraz modliù siæ przed obrazem Matki 
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Boýej Piekarskiej o powodzenie wyprawy),  i dalej szedù przez 
Racibórz w kierunku Oùomuñca aý do Wiednia. 3.IX.1863 Król 
Jan Sobieski objàù dowództwo nad caùoúcià wojsk 
sprzymierzonych, a 12 wrzeúnia  1863 r. stoczyù  zwyciæskà 
bitwæ z Kara Mustafà, która ochroniùa Europæ przed Turkami i 
uznawana jest do dziú, za jednà z najwiækszych bitew w historii 
Europy.

Rok póêniej, 29.X.1684 Królewski Urzàd Wyýszy (Koenigl. 
Oberamt) uchwaliù zwrot kosztów dla rycerzy z zaùogami, ze 
wszystkich stanów ziemskich, za poniesione koszty przemarszu 
i utrzymania Korpusu Lubomirskiego i zarzàdziù wypùatæ 
poszczególnym uczestnikom, za pokwitowaniem.
Wedùug tego dokumentu przemarsz Korpusu kosztowaù  2517 
ryñskich,  18 krajcarów i 4,5 halerza. Na liúcie tej znajduje siæ 30 
rycerzy z Pañstwa Pszczyñskiego. Wúród nich sà :
    Pan Niclas Wiplar von Gardawitz  -  7 ryñskich
    Pan Niclas und Stenzel Wiplar wraz z Leonard Holly,
    Johann Mittrowski und Albrecht Ohm  - razem 15
    ryñskich
Nie znamy wyjaúnienia, dlaczego na tej liúcie brak pozostaùych 
20 rycerzy, gdyý ruszyùo ich na Wiedeñ razem  50.  Czy zginæli ? 
Brak odpowiedzi na to pytanie. Prawdopodobnie tak. Z 
bioràcych w wojnie udziaù 4 rycerzy z Gardawic  brak na tej liúcie 
po powrocie jednego,  Albrechta Januschowskiego,  który 
wyszedù z pozostaùymi trzema - ci jednak wrócili.
Nie moýemy teý dziú wytùumaczyã sobie, dlaczego pùacono 
róýnie: Niclas Wiplar otrzymaù oddzielnie 7 ryñskich i jeszcze raz 
z pozostaùymi wspólnie do podziaùu Stenzlem Wiplar i trzema 
innymi  15 ryñskich.
Waýne jest to, ýe  nasi przodkowie nie zginæli i wrócili z powrotem 
na Úlàsk okryci chwaùà i zasùugà wobec Polski, a zapewne i 
Europy. Ich chwaùa i duma,  byã moýe i na nas, ich potomków, 
równieý  spùywa.?
 
Ile byù wart  wówczas taki 1 ryñski? – moýna zapytaã. 
Numizmatycy mówià, ýe 1 zùoty ryñski (nazywany teý guldenem 
ryñskim) w tamtych czasach musiaù zawieraã 3,5 gr. zùota. 
Podajà, ýe tygodniowe wynagrodzenie np. Proboszcza wynosiùo 
wówczas 1 ryñski. A wiæc nieduýo zarobili nasi przodkowie na tej 
wojnie! Zapewne ówczeúni Polacy inaczej niý my patrzyli na 
sprawæ pieniàdza, zarobku i obrony ojczyzny.  
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I jeszcze jedna ciekawostka. Zgodnie ze wspomnianym 
rozporzàdzeniem Wyýszego Urzædu Królewskiego z dnia 
29.X.1684, kaýdy rycerz przy odbiorze zwrotu kosztów, musiaù 
osobiúcie wystawiã Kwit, ýe pobraù przyznane mu pieniàdze. 
Kwity sà pisane w jæzykach polskim, czeskim i niemieckim.  Tak 
dziæki Janowi Wyplerowi  moýemy poznaã treúã i formæ  Kwitu  
pisanego w polszczyênie z  r. 1685.
Wymieniony w Kwicie Jan Pusz to poborca podatków w 
Pszczynie, który zostaù upowaýniony do wypùaty pieniædzy , 
odpowiednio do wydatków poszczególnych rycerzy:

K W I T
Ja nizey podpisany zeznawam tym qvitem moim, I zem odebral 
od  (titul) Pana Jana Pusza Wybirczego Ziemskiego Panstwa 
Plestinskiego Rejusia z liqvidirowanych  Vtrat na Arcabusery i 
Ignisse polske woyska, Jasnie Oswieconego Xonzencia JoM. 
Lubomirskiego, Wyslich, To yest Siedm Rynskich, z których 
oddania tegoss J.M.Pana Wybirczego quituye , na czo sie Rinkom 
wlasnom  przy peczenti moiey podpisuye ,

                  Dattum W Psczynie , dnia 15 February A.o 1685.
                                                                                  
                                                                  Mikulass Wiplar
                                                                        m.pria

Uwaga:  Dotychczasowy Niclas podpisuje siæ Mikulass z  
wægierskiego. Dodaje: m.pria (manu propria), czyli  
wùasnoræcznie. 
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Informacje  o rodzie Wyplerów w piúmiennictwie 
póêniejszym

  

 1.  Ludwik Musioù , Z dziejów KOCHÙOWIC oraz przylegùych 
miejscowoúci: Halemba Bykowina , Kùodnica oraz Stara Kuênia 
(Dziú dzielnice miasta Ruda Sl.), Katowice – Ligota ,  1966, s.17:
 „Hr. Henkel-Donnersmarck sprowadziù z Saksonii w latach 
1718 -1750 na Úlàsk  fachowców, którzy  osiedlili  siæ przy 
hutach na Górnym Úlàsku. Wúród przybyszów  np  do Huty  

Halemba  sà takie nazwiska , jak  „ Hanereich Tomasz – Rosner 

Michael - Kiernich von Friedenstadt – Bartsch – Olbrich -… 

WAPLER - -Lange .
W roku  1733  Eckert , Taimer i  Wapler  przenieúli siæ  do 
Paprocañskiej Kuênicy i tam budowali wielki piec ”
Ciekawostkà jest to , ýe ci przybyli tu Niemcy przywieêli ze sobà 
takýe pùód rolny dotàd na Górnym Úlàsku w ogóle nie 
uprawiany, nawet z nazwy nie znany , mianowicie  kartofle.
A byùo to w roku 1734. „Zachowaùa siæ  w Kochùowicach po dziú 
jeszcze o tym fakcie pamiæã, co zresztà w dokumentach i aktach 
urzædowych zaúwiadczono. W roku 1765 powiat pszczyñski jako 
pierwszy zaczàù uprawiaã kartofle na nieco wiækszà skalæ i w 
maùych iloúciach zaczàù nawet eksportowaã. Kochùowice sà  wiæc 
kolebkà uprawy kartofli na  Úlàsku” .

2.   Ks. Alojzy Kozieùek,  Kochùowice i Kùodnica,  Nowa Wieú, 
Bykowina, Halemba oraz Stara Kuênia,  Kochùowice 1944/45 , 
Maszynopis, s.50-51 :
 
Opisujàc ludnoúã starej parafii kochùowickiej  z wieku XVIII ,  
wúród nazwisk szlacheckich z Bytomia wymienia: „Szlachetna 
Pani Helena Wyplarka - 9.07.1730  chrzestna. Urodzona Pani 
Helena Wiplarin - 29.08.1731 dto. Juý w r. 1672 zapisana jest 
jako chrzestna Anna Wiplerka de Kochlowicze; nie jest 
jednakowoý oznaczona jako szlachcianka” .  

 3.   Ks. Norbert Bonczyk, Stary Koúcióù Miechowicki , Wyd. 
Úlàsk ,Katowice 1987 , 192 s. 

Ks. Norbert Bonczyk  (1837 -1893), zwany „Górnoúlàskim 
Homerem” byù duszpasterzem w parafii Bytom-Miechowice w 
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latach 1874-93.W swym poemacie pisanym wierszem, opisuje 
miejscowe, codzienne ýycie Úlàzaków. Opisuje równieý ýycie 
parafian;  w tych opisach pojawia siæ rodzina Wyplerów - np. 
str.77 a gùównie w rozdz.IV: m.in. odwiedziny u Wyplerów ( s.85 -
104). Wilhelm Szewczyk który wydanie to opracowaù i opatrzyù 
wstæpem,  w dodatku „Osoby wymienione w poemacie” pisze: 
  „Wyplerowie  - mieszkali w Worpiu, przysióùku miædzy 
Miechowicami a Karbiem; Antoni Wypler jest „nietutejszy”, 
wszedù w rodzinæ Bonczyków oýeniwszy siæ z siostrà Walentego 
Bonczyka, Marysià; poeta wkùada w usta Wyplera piækny hymn 
pochwalny na czeúã lasów, które wówczas jeszcze otaczaùy 
Worpie; Pietrek, syn Antoniego i  Marii z Bonczyków, byù zatem 
kuzynem (bratañcem)  poety” .            

Wspóùczesna mapa geograficznego 
rozprzestrzenienia  nazwiska   rodowego

WYPLER

Jednà z waýnych informacji  przy badaniu i opisie pokoleñ 
konkretnego rodu, jest oprócz nazwiska jego liczebnoúã, jak i 
rodzaj rozprzestrzenienia siæ  w róýnych regionach pañstwa czy 
kontynentu na przestrzeni czasów. Jest to pomocne przy 
ustaleniu rozwoju brzmienia nazwiska, pomaga w  ustaleniu 
„gniazda” przodków.  Szczególnie waýne jest to w czasach 
wielkich migracji ludnoúci,  powodowanych takimi wzglædami 
jak wojny, przemiany ekonomiczne, polityczne i kulturowe. 
Zjawiska te majà znaczàcy wpùyw na brzmienie, pisowniæ i 
transformacjæ danego nazwiska.
Imiæ to nazwa osobista danej osoby, która wraz z nazwiskiem 
stanowi podstawowe  jej okreúlenie. Imiæ wziæùo siæ z potrzeby 
odróýnienia jednej osoby od drugiej. Sùowo „imiæ” uýywane jest 
od czasów, kiedy „zawoùanie” (np. ”Gruby” czy „Jednooki”) nie 
byùo juý wystarczajàcym sposobem identyfikacji ludzi. Aby 
odróýniã osoby nazywane takim samym imieniem, zaczæto 
nadawaã im nazwiska.
W pierwszym tysiàcleciu po Chr. obserwujemy jeszcze wielkie 
znaczenie imienia. Póêniej jednak akcent zostaje poùoýony na 
nazwisko.
Trzeba podkreúliã, ýe w wiekach úrednich i póêniej, nie byùo 
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ýadnych sztywnych reguù, tym bardziej obowiàzujàcych 
przepisów np. w podtrzymywaniu, posùugiwaniu siæ  
dziedziczonà formà zapisu i brzmienia nazwiska rodowego. Stàd 
spotyka siæ w licznych rodach  zachodzàce zmiany brzmienia i 
pisowni nazwisk na przestrzeni wieków.  Zjawisko to spotykamy 
równieý w rodzie Wyplerów.

Najstarszà, odnalezionà w dokumentach formà  rodowego 
nazwiska jest brzmienie WIPPELER  z roku 1338.  Formæ 
WYPLER znaleziono pod datà roku 1400. Przodkowie nasi na 
przestrzeni od r.1338 do koñca wieku XVIII uýywali jeszcze 
nastæpujàcych nazwisk (w nawiasie rok dokumentu) : Wipler 
(1443), Wipplar/Wiplar (1450), Weplar (1558), Wyplar(1558), 
jak równieý innych np. Wyplier, Wepler, i czasowo i zamiennie 
przez dùugi czas  Gardawski, po nabyciu majàtku Gardawice 
pod Pszczynà.
Przykùadem jak w dawnych czasach  „obchodzono siæ” z 
nazwiskiem, nie naruszajàc jednak przyjætego zwyczaju, niech 
bædzie przykùad  Stanisùawa Wypler-Gardawskiego (1530), 
którego syn nazywaù siæ Wacùaw Wiplar-Gardawski a córka 
MaùgorzataWeplar.  Tenýe Wacùaw w innym miejscu wystæpuje 
jako Wacùaw Wypler z Ussicz a na Gardawiczych.
Zjawisku  temu sprzyjaùy wspomniane juý  przemieszczanie siæ 
w przestrzeni , wpùyw uýywanego jæzyka w miejscu osiedlenia 
siæ, miejscowe zwyczaje, a nawet róýnorodne mody jæzykowe.
Dlatego róýni czùonkowie pokoleñ danego rodu, wywodzàcy siæ z 
tego samego pnia majà nieraz  róýno brzmiàce nazwiska czy 
imiona.  Te zachodzàce zmiany przysparzajà potomnym wiele 
kùopotów przy identyfikacji osób i przy przyporzàdkowaniu 
konkretnych osób do wùaúciwego rodu czy jego odgaùæzienia , nie 
wspominajàc juý  o sprawach spadkowych.
Przy próbie tworzenia mapy rozprzestrzenienia nazwiska rodu 
Wyplerów  naleýy te uwarunkowania wziàã pod uwagæ. Obecnie 
przy opracowaniu takiej mapy mamy duýe uùatwienia, które 
niesie z sobà system, oparty o komputerowà sieã informacji. 
Korzystajàc z niej przy  opracowaniu geograficznej mapy  
wspóùczeúnie ýyjàcych osób,  noszàcych nazwisko Wypler w 
Europie i poza nià , musimy wziàã pod uwagæ to, ýe kraje 
sporzàdzajà takie mapy gùównie na podstawie Ksiàýek 
Telefonicznych, nie siægajàc do innych êródeù. Jedynie Stany 
Zjednoczone korzystajà czæúciowo z dobrze prowadzonych ksiàg
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podatkowych.
Zatem dane o iloúci osób i ich  konkretnym nazwisku w danym 
kraju nie sà peùne, nie uwzglædniajà danych  np. telefonii 
komórkowej, która zaczyna przewaýaã dziú nad posùugiwaniem 
siæ telefonià stacjonarnà.
W poniýszej „mapie” oprócz brzmienia nazwiska „Wypler”, 
uwzglædniamy równieý  podobnie  brzmiàce,  które na podstawie 
wy ý e j  op i sanych  z j aw i sk  p r z eks z t a ù c en i owych ,   
najprawdopodobniej wywodzà siæ z pierwotnego pnia rodowego.
Takie twierdzenie jednak nie jest  poparte ýadnymi starannymi 
badaniami ,aby moýna mu nadaã rangæ peùnej wiarygodnoúci. 
Daje to jednak pewien  poglàd na  trwanie rodu w czasie i 
przestrzeni.

Geograficzny podziaù  osób obecnie ¿yj¹cych o 
nazwisku  WYPLER i podobnych

                                                        
                                  w  POLSCE

WYPLER  ok. 100 osób w tym:  
Ruda Úl. (30os.),  Úwiætochùowice (10 os.)  Siemianowice Úl.(10 
os.) oraz Warszawa (10 os.), Tarnowskie Góry, Racibórz, 
Dzierýoniów, Chorzów,  Zabrze, Tychy,
WIPLER ok.25 osób w tym: Piekary Úl.(9 os.) Siemianowice Úl 
(7os.)  oraz Lubliniec, Gdynia, Bytom
WIPPLER ok.3 os                                                        
WEPPLER  1 os..        
                                                       
                                  w   NIEMCZECH

WYPLER ok.37 osób w tym  Ilm-Kreis 3 os., Oderland 2 os.  i 
po 1.os. w: Mannheim,Saalfeld, Muelheim, Berlin, Krefeld, 
Offenbach, Alb-Donau –Kreis, Essen
WIPLER ok.20 osób w Karlrsuhe, Weissenfels, Berlin, Neckar -
Odenwald-Kreis, Halle/Saale, Altenburger Land, Leipzig
WEPPLER   ok. 896 osób                                            
WIPPLER    ok.429 osób
WAPLER     ok.98 osób                                               
WAPPLER   ok.1842 osoby
WIPFLER    ok. 1301 osób
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                             w  pozostaùych krajach

AUSTRIA :                                                        
WIPFLER ok.128 osób          WAPLER ok.100 osób     
WIPPLER ok..12 os.              WIPLER 4os.

SZWAJCARIA:                     
WYLER ok. 1821 osób

FRANCJA :
WYPELIER ok.53 os.             WYLER ok.50 os.         
WIPPLER ok.53 os.               WAPLER ok.65 os.         
WAPPLER ok.56 os.

HOLANDIA:    
WIPPLER ok. 11 os.              WAPPLER ok.5 os.       
WIPFLER ok.5os.                  WYLER    ok. 5 os.

STANY ZJEDNOCZONE:
WYPLER ok.30 os.               WYPER ok.50 os.         
WIPPLER ok.190 os.             WIPPER ok.374 os.         
WIPPLE ok.12 os.                 WIPLER ok.3 os.

WIELKA BRYTANIA :
WYPLER ok.10 os.               WEPPLER ok.4 os.       
WAPPLER ok. 22 os.

KANADA :
WEPPLER ok.500 os.            WIPPLER ok.8 os.       
WIPFLER ok.14 os.               WAPPLER ok.5 os.
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      Tablica genealogiczna

Skróty: P- Pokolenie:  pr. - prawdopodobnie; wsp. - wspomniana(y) w roku;
 zam. - zamê¿na, ¿onaty; ¿ - ma³¿onka, ¿ona; W - nr. wykazu Ÿród³a w rozdz.

VI ksi¹¿ki J.Wyplera;     P -Pszczyna;     G-Gardawice      

A
Przodkowie linii pszczyñskiej wed³ug przyjêtego nazwiska posiad³oœci ziemskiej Gardawski

1. Joannes Bernardi de Gardawicza
    Student w Krakowie 1400 (1)

P I 2. Tschepan Gardawsky
    pr. brat Joannesa, wsp. 1420 (2)

3. Maczey Gardawsky
    pr. syn Joannesa, wsp. 1448/49

P II

4. Petr z Gardawicz
    (Petrus Gardawski), pr. syn
    Maczey’a 1471 i 1474

P III

B
Pokrewieñstwo udokumentowane

5. Stanislaw Gardawsky
    pr. syn Petrus’a, sêdzia ziemski
    wsp. 1530-40; 1685† ¿.wspomniana
    pod nieznanym nazwiskiem 20.VI.1558 

P IV 6. Jan Gardawski
    pr. brat Stenzel’a, wsp. 1539 jako 
    œwiadek przy sprzeda¿y Brzeszcze
    (Slawientzitz) 

Pokolenie V

7. Waczlaw (Wenzel)
    Wiplar - Gardawsky 
    ¿. a) 1561 Katha-
    -rina Orzeszki (córka 
    Piotra O.)   
    b) 1571 Sophie Wosz-
    - czycki z Woszczyc 

8. Jan Weplar z 
    Bendina
    wspomniany
    20.VI.1558
      oraz
    26.XI.1559 

9. Szczepan 
   20.VI.1558 

10. Marketa
     (Margarethe)
     Weplar z 
     Bendina 
     wsp. 
     26.XI.1559 

11. Katharina
      Gardawski
      z Orzesse 
      ¿. Jakuba Diet-
      marowski’ego
      wsp. 
      27.XI.1559 

W nr. 260 wspomniani s¹ jeszcze inni bracia Waczlaw’a, ale nie wymienieni

1) Por. L.Musio³, Dzieje szkó³ parafialnych w dawnym dekanacie Pszczyñskim, s.99
2) Por. W.Krause, Zur Volkstumsfrage d.mittelalt. Bürger von Beuthen O-S, in Zeitschr.
    des Vereins für Geschichte Schlesiens, 69. Bd. s 129

Dzieci na stronie
nastêpnej



28

Nr.12-15 dzieci z pierwszego, Nr.16-18 dzieci z drugiego ma³¿eñstwa Waczlaw’a

Pokolenie VI

13. 
      Peter (Petr)

Notariusz ziemski,
    namiestnik

i sêdzia ,
¿. Susanna Trach

1559; † po 21.VI.1625

14. 
      Margarethe

¿. Krzysztofa
Fragstein na Ge-

golowa
(W 136 i doku-
ment s.86-87)

15. 
      Maximiliane

(Polyxena)
(W 25) 

16. 
      Dorotha

¿. (Erazma?)

Rudzki

17. 
      Wenzel

18. 
      Hanus

Zostaj¹ pe³noletni
9.III.1598 (W249)

Poza tym wiêcej siê
nie pojawiaj¹

12. 
      Stefan
¿ona

Anna Trach
1597

19. 
      Susanna

zam. 
z Trach

20. 
      Eva

zam. 
z Schwab

20. 
      Brat

(nieznane 
imiê)

Pokolenie VII

22. 
      Stenzel (Stanislaus)

¿. z domu Fragstein
† ok..1652  

23.      
Balzer (Balthazar)
Sêdzia ziemski; 
a) ¿. Margarethe  
Fragstein (œlub 10.
VII. 1633 w Cisówka
b) ¿. Anna Trach1)

w Fragstein, œlub 13.IX.

1645
c) ¿. Helena Vogler œlub

9.III.1649 w G.
† po 5.I.1682

24. 
      Peter

¿. z Kath.

† ok.1678-79 
Golkowska

25.      
Nikolaus (Mikolas)

Sêdzia ziemski; 
notariusz  

¿. z Marianne
Fragstein

† ok..1650

26.      
Katharina

zam. z Friedrich 
Suchodolski  

27. 
      Syn, imiê nieznane

pr.Jan: ¿.Hedwig

Dzieci na nastêpnej
stronie P. VIII

nr.31-36

Pokolenie VIII

28. Stanislaus (Stenzel)
Ludwig 
* ok.1635,  ¿.domu Fragstein, 
(córka Kristof’a F.) †ok.1693 

z pierwszego ma³¿eñstwa z drugiego ma³¿eñstwa

29. Nikolaus
syn m³odszy (b³êdnie nazy-
wany starszym) 1. ¿. Helena
Voglar (w 2 ma³¿eñstwie zam.
 z Skoczowskim), ³awnik
* po 1640, †ok.1694 

z trzeciego ma³¿eñstwa

30. Wilhelm Heinrich v.W.
* ok.1650,  ¿.Barbara 
Katharina, Schick z £¹ka. 
†1690 w wojsku 

 Dzieci na nastêpnej 
stronie P. IX nr.37-41

1) Z 2, bardzo krótkiego ma³¿eñstwa dzieci s¹ nieznane,
    z 3 ma³¿eñstwa wywodzi siê najprawdopodobniej
    Wilhelm Heinrich, a tak¿e inne dzieci. 



29

Pokolenie VIII

32. 
      Peter Jan

wsp.1680
i 1715

33. 
      Susanna

Elizabeth
wsp. 1680

31. 
      Erazmus(Erazim)

Ferdinand 
¿. a) Helena Sobek
b) Ana Grabowska

(Dzieci Peter’a Wypler; porównaj strona poprzednia nr.24)

34. 
      Wilhelm

Georg
w.8.III.1686 

ma³oletni

35. 
      Adam

Heinrich

ma³oletni
w.8.III.1686 ma³oletni

w.8.III.1680 

36. 
 Karl Franz

¿. Maria Helene
† po 1747

(Dzieci Nikolaus’a J.W; wszystkie z 1 ma³¿eñstwa; porównaj strona poprzednia nr.29)
Pokolenie IX

37.
Jan

Ostatni mêski w³aœciciel G.
¿. a) Magdal. Polyxena Vo-
gler, b) Marianne Suchodolska
(która w 1 ma³¿. wysz³a za m¹¿
za Georga Ferd. Skal, zaœ w 3.
ma³¿. za Chor¹czewicz wzgl.
Gronczewicz; † ok..1696 

38.
Helena

Dorothea
wsp. 1687-1703
zam. z Leopold
Wilh. Holly z
      Zawada

39.
Anna

Katharina
         wsp.
   1697-1699
         zam. 
     z Waclaw
    Kisielowski

40.
Anna

Marianna
wsp.

1697-1701
    zam. 
z Fragstein

41.
Susanna

Eleonora
wsp.

1697-1707
zam. z Joh.

Friedr. Legat
z Volckstat.

(koniuszy w P..)

C
       Dotychczas nie jednoznacznie udokumentowane pokrewieñstwo rodu przy
uwzglêdnieniu Wyplerów na obszarach Rybnika, Wodzis³awia, Bytomia i Raciborza

           42.
    Jan Wac³aw
(Hanus Wenzel)
 wsp.1675-1690

                43.
       Margarethe
¯ona Georga Reiswitz
       na Królówce
wsp. 1688 oraz 1694

             44.
Kaspar der Jüngere
        wsp.1692

                    45. 
            Magdalena
ma³¿onka Nik. Szczawnicki
             wsp.1689

          46.
Peter Heinrich
wsp.1693-1714

              47.
Wilhelm Ferdinand
         wsp.1698

                     48.
        Maria Josefa von
      Wyplarin (Wipller)
Zam. z Christof Heinrich Pelka
                 wsp.1763

     49.
Heinrich
wsp.1717

     50.
  Georg
wsp.1729

         51. 
Maria Josefa
Córka od nr.50

                       52. 
              Helene Anna
wsp. 1729; zam. z nauczycielem
  Josef Georg Phillipus Kremsar
                  w Orzesze

            53.
Helene Wyplarka
     (Wyplarin)
wsp. 1730 oraz 1731
   in Kochlowice

           54.
       Joseph
wsp.17.III.1747 1)

             55.
         Joseph
syn od 54; por.nr.54

          1) Ksiêgi parafialne Bogucice: 17.III.1747 Joseph, syn Joseph’a Wyplar i
Marianna Josepha, ochrzczony 5.XI.1747 - Joseph Wyplar chrzestny do dziecka Carl’a
v.Holly i Sophia H. w D¹brówce

55a.
Anna Wiplerka

wsp.1672 w Kochlowicach
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                63.
Maximiliane Polyxena
  ¯ona Peter’a Rudzki

             56.
           Peter
£awnik w Raciborzu
 wsp. 1675 oraz 1695

             57.
       Albrecht
wsp.1675 oraz 1677

               58.
           Johann
¯ona Anna Barbara von
Fragstein (córka Wilh. v.
F.)  wsp. 1749

                 59.
Maria Helena v. Wipplar
       Z. z von Ritter
             wsp.1757

               60.
Carl Josef v. Wippler
  wsp.1722 oraz 1748

             61.
  Johann Christof
 z Trawaik, opiekun
Franz’a Josef’a Pelka
         wsp.1737

              62. 
   Rev.P.Victorinus
(Victorianus) Wyplar
  Ojciec franciszkanin
 w konwencie w Bytomiu
         wsp. 1774

 O historii i wspomnieniach ... 

“Wspomnienia s¹ jedynym rajem, z którego nie mo¿emy byæ
  wypêdzeni” J. Paul Sartre

“Ci tylko godni s¹ lepszej przysz³oœci, którzy umiej¹ czciæ i 
 szanowaæ swych przodków”

Teodor ¯ychliñski, 1886

“Kto zamyka oczy na przesz³oœæ, ten staje siê œlepy na
  teraŸniejszoœæ” 

Richard von Weizsäcker

“Œmieræ nie jest kresem naszego istnienia. ¯yjemy w 
 naszych dzieciach i nastêpnych pokoleniach. Albowiem 
 oni, to dalej my a nasze cia³a to tylko zwiêd³e liœcie na 
 drzewie ¿ycia”

Albert Einstein

(zebra³ Karol Wypler)

1)

1) Ksiêga chrztów Bogucice, 2.III.1751

Tablicê genealogiczn¹ z ksi¹¿ki Jana Wyplera  “Beitraege zur Geschichte
des altoberschlesischen Rittergeschlechts der Wypler in der ehemaligen 
Herrschaft Pless” (wyd. Katowice 1936) na jêzyk polski przet³umaczy³ 
                                                                   O.Wilibald Wypler SJ 
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Dom Jana Wyplera w Koch³owicach
- najstarszy w nich budynek (stan do kwietnia 2010r)

Jan Wypler - skromny, ale wielki Œl¹zak
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