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Dys�kret�ną� ozdo�bą� na�grob�ne�go� po�-
mni�ka�Sta�ni�sła�wa�Ma�rii�Ko�by�liń�skie�-

go�jest�mi�nia�tu�ro�wa�fi�gur�ka�Naj�święt�szej
Ma�rii�Pan�ny,�po�wszech�nie�zna�na z „Me�-
da�li�ka�Nie�po�ka�la�ne�go�Po�czę�cia”.�Przed�-
sta�wia�Ma�rię�sto�ją�cą�na ku�li�ziem�skiej
z rę�ko�ma�wznie�sio�ny�mi�do mo�dli�twy.
Wśród�ka�to�li�ków�wo�tum�ucho�dzi�za cu�-
dow�ne.� Je�go� otok� wy�peł�nia� proś�ba:
„OMa�ry�jo�bez�grze�chu�po�czę�ta�módl�się
za na�mi,�któ�rzy�się�do Cie�bie�ucie�ka�my”.
Ta�ki�me�da�lio�nik�z wy�obra�że�niem�Kró�-
lo�wej�Nie�bios�i Po�la�ków�przez�ca�łe�ży�-
cie�no�sił�na pier�si.�Dru�gie�je�go�imię,�za�-
pi�sa�ne�w me�try�kach�brzmia�ło:�Ma�ria.�
Wier�ny�sar�mac�kim�tra�dy�cjom�na�le�żał

do od�da�nych� Ry�ce�rzy� Ja�sno�gór�skiej
Ma�don�ny.�Na pal�cu�pra�wej�rę�ki�no�sił�sta�-
lo�wy�pier�ścień�z in�skryp�cją:�„Ho�no�ru�Po�-
la�ków�nie�od�dam�ni�ko�mu,�chy�ba�Bo�gu
w rę�ce!”.�Ka�zał�go�prze�kuć�z sza�bli�księ�-
cia�Jó�ze�fa�Po�nia�tow�skie�go.�
Bło�go�sła�wio�ny�Emil�Szra�mek,�wte�dy

jesz�cze�pro�boszcz�ko�ścio�ła�Ma�riac�kie�-
go,�po�wie�dział�o Sta�ni�sła�wie:�„je�go�re�-
li�gij�ność� by�ła� kul�tu�ral�na i ry�cer�ska”.
Wła�dy�sław�Temp�ka,�przy�ja�ciel�z pa�le�-
stry,�wspo�mi�na�jąc�je�go�za�brzań�skie�la�-
ta,�wi�dział�w nim�Księ�cia�Nie�złom�ne�go,
któ�ry� po�świę�cił� sie�bie,� aby� ura�to�wać
mia�sto�osa�czo�ne�przez�Mau�rów.�

Od ko�ły�ski�do ad�wo�ka�tu�ry

Sta�ni�sław�uro�dził�się�w miej�sco�wo�ścio na�zwie�Ki�je�wo�Kró�lew�skie.�Le�ży
ona�przy dro�dze�to�ruń�skiej, 8 km�na po�-
łu�dnie�od Chełm�na nadWi�słą.�W dru�giej
po�ło�wie XIX wie�ku�by�ła�osa�dą�rol�ni�czą
z ko�ścio�łem�św.�Waw�rzyń�ca.�Po�cze�sne
miej�sce�na oł�ta�rzu�za�cisz�nej�i ka�me�ral�-
nej�świą�ty�ni�–�tak�jak�w cza�sach�je�go
dzie�ciń�stwa�–�zaj�mu�je�śre�dnio�wiecz�na fi�-
gu�ra�Mat�ki�Bo�żej.�Prze�trwał�też�mu�ro�-
wa�ny� bu�dy�nek,� w któ�rym� ukoń�czył

pru�ską�szko�łę�ele�men�tar�ną.�Je�go�oj�ciec
Fran�ci�szek�Ko�by�liń�ski�był�wła�ści�cie�lem
ma�jąt�ku�ziem�skie�go.�On�i je�go�żo�na Zo�-
fia�z do�mu�Kalk�ste�in�kul�ty�wo�wa�li�pol�-
skie�–�na�ro�do�we�i pa�trio�tycz�ne�tra�dy�cje.�
W 1894�ro�ku�ich�syn�zo�stał�ab�sol�wen�-

tem�gim�na�zjum�w Chełm�nie.�Przez�wie�-
ki�by�ło�ono�zna�ne�ja�ko�Aka�de�mia�Cheł�-
miń�ska.� Tak� jak� dziś� mie�ści�ło� się
w za�byt�ko�wej�ka�mie�ni�cy�na ro�gu�Szkol�-
nej�i Fran�cisz�kań�skiej.�W cza�sach�o�d�ro�-
dze�nia�mia�ło�sta�tus�ko�lo�nii�aka�de�mic�kiej
kra�kow�skiej�Al�ma�Ma�ter.�Chlu�bi�ło�się�pa�-
tro�na�tem�bi�sku�pa�Ja�na Dan�tysz�ka.�Dla
Po�la�ków�by�ło�osto�ją�pol�sko�ści�i wzmac�-
nia�ło�od�por�ność�na in�dok�try�na�cję�pru�-
skich�ha�ka�ty�stów.�W2005�ro�ku�za�byt�ko�-
wy�gród�zo�stał�wpi�sa�ny�na pre�zy�denc�ką
Li�stę�Po�mni�ków�Hi�sto�rii�RP.
Tam�wstą�pił�do za�kon�spi�ro�wa�ne�go�To�-

wa�rzy�stwa� Mło�dzie�ży� Pol�skiej� (TMP)
dzia�ła�ją�ce�go�na wzór�or�ga�ni�za�cji�wi�leń�-
skich� fi�lo�ma�tów.� Miesz�kał� na stan�cji
przy uli�cy�św.�Du�cha�u pa�ni�Pe�la�gii�Cza�-
pli�ny,�mat�ki�Ka�zi�mie�rza�Cza�pli�–�star�sze�-
go�ko�le�gi�z gim�na�zjum;�póź�niej�wy�bit�ne�-
go� ad�wo�ka�ta� i po�li�ty�ka� w By�to�miu
i Ka�to�wi�cach.�
Po ma�tu�rze� ja�ko� po�bo�ro�wy� od�był

służ�bę�za�sad�ni�czą�w kra�jo�wym�kon�tyn�-
gen�cie�Deut�sches�He�er�–�Ar�mii�Ce�sar�-
stwa�Nie�miec�kie�go.�
Od ro�ku 1895�stu�dio�wał�pra�wo�na uni�-

wer�sy�te�tach�wBer�li�nie,�Ki�lo�nii�iWro�cła�-
wiu.�W 1901�roku�zło�żył�eg�za�min�re�fe�-
ren�dar�ski,�a po sze�ściu�ko�lej�nych�la�tach
obo�wiąz�ko�wej�prak�ty�ki�w nie�miec�kich�są�-
dach�i za�li�cze�niu�eg�za�mi�nu�ase�sor�skie�-
go�–�wpi�sał�się�na li�stę�Izby�Ad�wo�kac�kiej
i ja�ko�pierw�szy�pol�ski�me�ce�nas�otwo�rzył
wła�sną�kan�ce�la�rię�w Za�brzu�–�je�dy�ną�ta�-
ką�w tej�miej�sco�wo�ści�i po�wie�cie.�Naj�bliż�-
szy�mi�je�go�pol�ski�mi�ko�le�ga�mi�z pa�le�stry
by�li:�Ka�zi�mierz�Cza�pla�wBy�to�miu,�Kon�-
stan�ty�Wol�ny�w Gli�wi�cach� i Zyg�munt
Sey�da�w Ka�to�wi�cach.�

„Ko�by�liń�ski� przy�łą�czył� się� na�tych�-
miast�do obo�zu�tych,�któ�rzy�Gór�ny�Śląsk
uwa�ża�li� za wła�sność�na�ro�du�pol�skie�go
i bu�dzi�li�du�cha�pol�skie�go,�wie�rząc�w spra�-
wie�dli�wość�dzie�jo�wą�i wol�ność�Pol�ski.
Kto�spa�czał�du�szę�pol�ską�lub�ży�czył,�by
się�lud�ność�zniem�czy�ła,�te�go�za wro�ga
uwa�żał�i zwal�czał”�–�wspo�mi�nał�me�ce�-
nas�Wol�ny,�mar�sza�łek�Sej�mu�Ślą�skie�go.�
Wnie�speł�na stu�ty�sięcz�nym�Za�brzu�za�-

przy�jaź�nił�się�z dok�to�rem�Mak�sy�mi�lia�nem
Ha�ge�rem,�spo�łecz�ni�kiem,�dzia�ła�czem�na�-
ro�do�wym�i za�ło�ży�cie�lem�Pol�skie�go�Ban�-
ku�Lu�do�we�go.�Po je�go�śmier�ci�w 1918�ro�-
ku,� z ro�dzi�ną� i sy�na�mi� Ha�ge�ra� wciąż
łą�czy�ły�go�wię�zy�ser�decz�nej�zna�jo�mo�ści.
Wnucz�ką�Mak�sy�mi�lia�na i cór�ką�chrzest�-
ną�Sta�ni�sła�wa�by�ła�wy�bit�na pol�ska�le�kar�-
ka�prof.�Bo�że�na Ha�ger�Ma�łec�ka,�współ�-
twór�czy�ni�Ślą�skie�go�Cen�trum�Pe�dia�trii.
Jesz�cze� ja�ko� do�stoj�na da�ma� po dzie�-
więć�dzie�siąt�ce�wspo�mi�na�ła:
„Kie�dy�się�uro�dzi�łam�w 1921�ro�ku,

w Za�brzu� by�ło� tyl�ko� dwóch�Po�la�ków
z wyż�szym�wy�kształ�ce�niem.�Jed�nym�był
Bro�ni�sław�Ha�ger,�współ�pra�cow�nik�Kor�-
fan�te�go,�le�karz�i mój�oj�ciec,�a dru�gim
Sta�ni�sław�Ko�by�liń�ski,�ad�wo�kat�i mój�oj�-
ciec�chrzest�ny”.
W lip�cu 1907� ro�ku�wpro�wa�dził� się

do czyn�szo�wej�ka�mie�ni�cy�przy Do�ro�-
then�stras�se 2�(obec�nie: 3�Ma�ja),�dziś,�tak
jak�daw�niej�wy�róż�nia�ją�cej�się�czte�re�ma
kon�dy�gna�cja�mi�ko�lo�ro�wej�fa�sa�dy�–�na�-
prze�mien�nie�uło�żo�nej�w pio�no�we�pa�sy
z żół�tej�i czer�wo�nej�ce�gły.�Zaj�mu�je�na�-
roż�nik�uli�cy 3�Ma�ja�i Zyg�mun�ta�Pa�dlew�-
skie�go.�Na pię�trze�wy�na�jął�wie�lo�po�ko�-
jo�wy� apar�ta�ment� z bal�ko�nem.� Tam
miesz�kał�wraz�z żo�ną�Mał�go�rza�tą�zMay�-
erów.�Tam�w 1910�ro�ku�przy�szła�na świat
je�dy�na ich�cór�ka�Mag�da�le�na.�Tam�też�aż
do wy�bu�chu�wiel�kiej�woj�ny�świa�to�wej
znaj�do�wa�ła�się�je�go�kan�ce�la�ria�ad�wo�kac�-
ka� i no�ta�rial�na, o czym� za�świad�cza
księ�ga�ad�re�so�wa�Za�brza�z ro�ku 1908.�Je�-
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repr.�za:�Han�dzel�Jan,�„Pię�cio�le�cie�są�dow�nic�twa
pol�skie�go�na ślą�sku 1922–1927”.�Na�kła�dem�są�-
du�ape�la�cyj�ne�go�w Ka�to�wi�cach,�Ka�to�wi�ce 1927

Gro�bo�wiec� Sta�ni�sła�wa� Ko�by�liń�skie�go,� se�na�to�ra� Rze�czy�po�spo�li�tej� Pol�skiej
i pierw�sze�go�pre�ze�sa�Związ�ku�Ad�wo�ka�tów�Pol�skich�na od�ro�dzo�nym�Ślą�sku�znaj�-
du�je�się�na daw�nym�cmen�ta�rzu�pro�to�ka�te�dral�nym�przy uli�cy�Gli�wic�kiej 32�w Ka�-
to�wi�cach.�De�wa�sto�wa�ny�przez�wan�da�li�po�zo�sta�wał�w opusz�cze�niu.�Od lip�ca 2017
ro�ku�wy�glą�da�jak�no�wy.�W 145�rocz�ni�cę�uro�dzin�i 80.�śmier�ci�zna�ko�mi�te�go�ju�-
ry�sty�i po�li�ty�ka�ko�le�dzy�ze�ślą�skiej�pa�le�stry�ufun�do�wa�li�re�no�wa�cję�mo�nu�men�tu
upa�mięt�nia�ją�ce�go�za�po�mnia�ne�go�bo�ha�te�ra�epo�ki�wiel�kich�prze�ło�mów.�
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den�z eg�zem�pla�rzy�oca�lał�w Mu�zeum
mia�sta.�Cie�szy�się�szcze�gól�ną�sym�pa�tią
pa�na Pio�tra�Hna�ty�szy�na,�sze�fa�dzia�łu�hi�-
sto�rii�tu�tej�szej�skarb�ni�cy,�bo�po�cho�dzi
z pry�wat�nej�bi�blio�te�ki�me�ce�na�sa�Ko�by�-
liń�skie�go.� Za�świad�cza� o tym� pie�częć
na okład�ce� z imie�niem� na�zwi�skiem
i pro�fe�sją�na�sze�go�bo�ha�te�ra.�
Ten�dom�i ten�pru�ski,�frak�tu�rą�pi�sa�ny

„ad�ress�buch”�to�dwie�z nie�licz�nych�pa�-
mią�tek�po za�po�mnia�nym�obroń�cy�So�ko�-
łów�i po�wstań�ców�ślą�skich.

Wśród�stu�den�tów�i kor�po�ran�tów

Gdy�stu�dio�wał�w Ber�li�nie�był�pre�ze�-
sem�To�wa�rzy�stwa�Na�uko�we�go�Aka�-

de�mi�ków�Po�la�ków.�Na�le�że�li�do nie�go�ro�-
da�cy�kształ�cą�cy�się�na pięciu�tu�tej�szych
uczel�niach.�Sta�ło�się�or�ga�ni�za�cją�ma�cie�-
rzy�stą�dla�„Ka�sy�Brat�niej�Po�mo�cy”�oraz
„Bi�blio�te�ki�Pol�skiej”.�Wspól�nie�z ko�le�-
ga�mi�pie�lę�gno�wał�tra�dy�cje�kor�po�ra�cji�Po�-
lo�nia�za�wią�za�nej�w ro�ku 1859.
We� Wro�cła�wiu� pol�skich� stu�den�tów

z Po�znań�skie�go� zrze�sza�ła� kor�po�ra�cja
Con�cor�dia.�Sta�ni�sław�ja�ko�taj�ny�czło�nek
na�le�żał� do niej� rów�nież,� gdy� zo�sta�ła
zde�le�ga�li�zo�wa�na w 1899�ro�ku.�Współ�pra�-
co�wał�i sym�pa�ty�zo�wał�z każ�dym�ko�mu
by�ły�bli�skie�spra�wy�pol�skie.�Utrzy�my�wał
przy�ja�ciel�skie�kon�tak�ty�z ko�le�ga�mi�sku�-
pio�ny�mi� w To�wa�rzy�stwie� Na�uko�wym
Aka�de�mi�ków�Gór�no�ślą�za�ków�–�in�ku�ba�-
to�rze�przy�szłych�ka�to�lic�kich�ka�pła�nów
uświa�do�mio�nych�na�ro�do�wo.�Od schył�ku
stu�le�cia�w nad�odrzań�skim�gro�dzie�dzia�-
łał�za�kon�spi�ro�wa�ny�Zwią�zek�Mło�dzie�ży

Pol�skiej�„Zet”�–�for�ma�cja�mło�dych�Po�-
la�ków�za�fa�scy�no�wa�nych�ide�ami�na�ro�do�-
wej�de�mo�kra�cji.�
Człon�ko�wie�tych�or�ga�ni�za�cji�do�cie�ra�li

do ro�da�ków�stu�diu�ją�cych�bądź�pra�cu�ją�-
cych�w Niem�czech,�pre�nu�me�ro�wa�li�cza�-
so�pi�sma�i gro�ma�dzi�li�książ�ki�pol�skie.�Od�-
wie�dza�li�Kra�ków,�Lwów,�Wil�no,�Po�znań
i War�sza�wę�–�kul�tu�ral�ne�sto�li�ce�Pol�ski
pod za�bo�ra�mi.�Sta�ni�sław�za�przy�jaź�nił�się
wte�dy�m.in.�z Woj�cie�chem�Kor�fan�tym,
Mak�sy�mi�lia�nem� Wi�li�mow�skim,� Kon�-
stan�tym�Wol�nym.�

Orę�dow�nik�so�ko�le�go�gniaz�da

W1907�ro�ku,�gdy�Po�la�cy�ob�cho�dzi�li
dzie�więć�dzie�sią�tą�rocz�ni�cę�śmier�-

ci�Ta�de�usza�Ko�ściusz�ki,�Ko�by�liń�ski�za�-
de�biu�to�wał� ja�ko� ad�wo�kat� w Za�brzu.
Wy�stą�pił�w obro�nie�bli�sko�stu�człon�ków
To�wa�rzy�stwa� Ka�to�lic�kie�go� Mę�żów
iMło�dzień�ców�z Za�bo�rza,�Ru�dy�Ślą�skiej
i Bi�sku�pic.�Sąd�za�rzu�cał�im�pro�wa�dze�-
nie� agi�ta�cji� pol�skiej,� cze�go� do�wo�-
dem� –� jak� in�for�mo�wał� po�li�cyj�ny� do�-
nos�–�„by�ło�śpie�wa�nie�za�ka�za�nych�pie�śni
i no�sze�nie�pol�skich�orzeł�ków”.
Ar�gu�men�ta�cja�praw�na i ta�lent�mło�de�-

go�obroń�cy�przy�czy�ni�ły�się�do znacz�ne�-
go�zre�du�ko�wa�nia�ka�ry�ja�kiej�żą�dał�pru�-
ski� in�sty�ga�tor.� Ko�by�liń�ski� zjed�na�ł
sym�pa�tię�miej�sco�wych�Po�lo�nu�sów.�Za�-
chę�ca�li,�aby�zo�stał�dru�hem�To�wa�rzy�stwa
Gim�na�stycz�ne�go.�Rok�póź�niej�wy�bra�li
go�na pre�ze�sa.�Za�brskie�gniaz�do zna�la�-
zło�się�w czo�łów�ce�naj�pręż�niej�szych�„so�-
kol�ni”.�W 1909�roku�li�czy�ło�po�nad 100

dru�hów.�W tym� skła�dzie�wpi�sy�wał� je
na urzę�do�wą�li�stę�Związ�ku�So�ko�ła�Pol�-
skie�go�w Niem�czech.�
Ćwi�cze�nia�i więk�sze�uro�czy�sto�ści�zwo�-

ły�wa�li�w Kur�ho�te�lu�w Za�bo�rzu�przy uli�-
cy� Za�brzań�skiej,� a ze�bra�nia� za�rzą�du
w czyn�szo�wej� ka�mie�ni�cy� Ha�ge�rów
pod ad�re�sem�Bar�ba�ry 22.�Jej�wła�ści�cie�-
lem�był�wspo�mnia�ny�dok�tor�Mak�sy�mi�lian
Ha�ger,�od pierw�szych�dni�zna�jo�mo�ści�so�-
jusz�nik�i star�szy�ko�le�ga�Ko�by�liń�skie�go.
Miesz�kał�w Za�brzu�od 1903�ro�ku.�Cie�szył
się�sza�cun�kiem�tu�tej�szych�Po�la�ków.�Już
w rok�po za�miesz�ka�niu�zo�stał�pre�ze�sem
ko�mi�te�tu�wy�bor�cze�go,�któ�re�go�elek�to�rzy
za�de�cy�do�wa�li� o wy�bo�rze� Kor�fan�te�go
do Re�ich�sta�gu.� W ro�dzin�nym� gro�nie,
nie�bez�sa�tys�fak�cji�Ha�ge�ro�wie�wspo�mi�-
na�li:�„Wy�gra�li�śmy�z rzą�dem�pru�skim!”.
Bro�nek�Ha�ger,�syn�Mak�sy�mi�lia�na miał
wte�dy 13�lat.�Roz�pro�wa�dzał�pa�trio�tycz�-
ne�ulot�ki�i asy�sto�wał�Kor�fan�te�mu�na wy�-
bor�czych�zgro�ma�dze�niach.�Pod�czas�wie�-
cu,�sta�jąc�w je�go�obro�nie,�zo�stał�po�waż�nie
zra�nio�ny� w udo. 16� lat� póź�niej� gdy,
ukoń�czył�już�stu�dia�me�dycz�ne�i po�wró�-
cił�z woj�ny,�na�le�żał�do ści�słe�go�krę�gu�za�-
ufa�nych�po�wstań�cze�go�dyk�ta�to�ra.�Przy�-
jął� no�mi�na�cję� na sta�no�wi�sko
Po�wia�to�we�go�Ko�mi�sa�rza�Ple�bi�scy�to�we�-
go�na Za�brskie.�
DoHa�ge�rów�na�le�ża�ła�wil�la�przy Kron�-

prin�zen�stras�se 85,�a tak�że�dom�czyn�szo�-
wy�przy Bar�ba�ra�stras�se 22.�Par�ce�le�łą�czy�-
ły�się�ze�so�bą�przez�ogród�i po�dwó�rze.�
Dziś�zu�peł�nie�za�po�mnia�ną�ka�mie�ni�-

cę�przy uli�cy�Bar�ba�ry,�w któ�rej�na prze�-
ło�mie�lat 1918–1919�urzę�do�wa�ła�Pol�-
ska� Ra�da� Lu�do�wa� i gdzie� skła�da�li

To�wa�rzy�stwo�Gim�na�stycz�ne�So�kół,�gniaz�do Za�bo�rze,�rok 1910
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przy�się�gę� ochot�ni�cy� taj�nej� Pol�skiej
Or�ga�ni�za�cji�Woj�sko�wej�Gór�ne�go�Ślą�-
ska,�wspo�mi�na Pa�weł�Du�biel,�za�brzań�-
ski�dzia�łacz�na�ro�do�wy,�po�seł�do sej�mu
i dzien�ni�karz,�pierw�szy�pre�zy�dent�Za�-
brza�od 1945�ro�ku.
„Se�kre�ta�riat�ZZP�mie�ścił�się�w Za�brzu

przy uli�cy�Bar�ba�ry,�w bu�dyn�ku,�któ�re�-
go�par�te�ro�we�po�miesz�cze�nia�by�ły�wy�na�-
ję�te�dla�to�wa�rzystw�pol�skich.�W dro�dze
ze�szko�ły�do do�mu�wstę�po�wa�łem�tam
czę�sto�po oj�ca.�W pierw�szym�po�ko�ju�od�-
by�wa�ły� się� spo�tka�nia� człon�ków� pol�-
skie�go� To�wa�rzy�stwa� Abs�ty�nen�tów,
w dru�gim�po�ko�ju�ze�bra�nia�So�ko�ła�i to�-
wa�rzy�stwa� śpie�wu,� w trze�cim� na�to�-
miast�mie�ścił� się� se�kre�ta�riat� Związ�ku
Gór�ni�ków�ZZP”.
Cia�sne�po�miesz�cze�nia�przy Bar�ba�ry

peł�ni�ły�funk�cje�biu�ro�we.�Ze�bra�nia,�wie�-
ce,�aka�de�mie�i za�ba�wy�me�ce�nas�Ko�by�-
liń�ski�ja�ko�pre�zes�oraz�za�rząd�w skła�dzie:
Fran�ci�szek�Olej�nik,�Jan�Mey�za i Lu�dwik
Fi�lia�or�ga�ni�zo�wa�li�w sa�lach�lub�ogro�dach
re�stau�ra�cji�Ka�ro�la�Błasz�czy�ka�w Za�bo�-
rzu�przy Za�brzer�stras�se�(obec�nie:�uli�cy
Paw�licz�ki).�
Nad jej�wej�ściem�wła�ści�ciel�umie�ścił

szyld�z na�zwą�Kur�ho�tel.�By�ła�ty�po�wą�go�-
spo�dą�z du�żym�ogro�dem�oraz�bo�iskiem
do wy�stę�pów�spor�to�wych�lub�fe�sty�nów.
Tu�taj�druh�Olej�nik�peł�nią�cy�funk�cję�na�-
czel�ni�ka,�czy�li�tre�ne�ra�pro�wa�dził�ćwi�cze�-
nia�lek�ko�atle�tycz�ne.�Na par�te�rze�mia�ła�sa�-
lę� re�stau�ra�cyj�ną� dla� kon�su�men�tów,
a za nią�ob�szer�ne�po�miesz�cze�nie,�gdzie

zwo�ły�wa�li�ze�bra�nia�i wie�ce.�Na pię�trze
mie�ści�ła�się�sa�la�te�atral�no�-ta�necz�na,�ze
sce�ną�i an�tre�so�lą�dla�wi�dzów.�Gdy�przy�-
cho�dzi�ły�chło�dy�go�spo�darz�uru�cha�miał
cen�tral�ne�ogrze�wa�nie�–�je�den�z atry�bu�-
tów� no�wo�cze�sne�go� miej�skie�go� do�mu.�
W grud�niu 1910�ro�ku�pod jej�da�chem

zwo�ła�no� zjazd� zjed�no�cze�nio�wy� pol�-
skich�or�ga�ni�za�cji�abs�ty�nenc�kich�z ca�łe�-
go� Gór�ne�go� Ślą�ska.� Tu�taj� ze�bra�nia,
spek�ta�kle� te�atral�ne,� za�ba�wy� ta�necz�ne
i ba�le�kar�na�wa�ło�we�or�ga�ni�zo�wa�li�so�cja�-
li�ści�z ka�to�wic�ko-za�brzań�skie�go�okrę�gu
Pol�skiej�Par�tii�So�cja�li�stycz�nej�i ka�to�lic�-
cy�gór�ni�cy�Zjed�no�cze�nia�Za�wo�do�we�go
Pol�skie�go.�Był�to�ulu�bio�ny�za�ką�tek�za�-
brzań�skich�Po�lo�nu�sów.�
Tam�też�spo�ty�ka�li�się�dru�ho�wie�i druh�-

ny�pol�skiej�So�kol�ni.�Jed�nym�z nich�był�Lu�-
dwik�Fi�lia�z Bi�sku�pic,�re�dak�tor�„Po�la�ka”
i „Ku�rie�ra�Ślą�skie�go”,�czę�sto�po�wo�ły�wa�-
ny�przed sąd�za nie�po�kor�ne�pu�bli�ka�cje
i sku�tecz�nie�bro�nio�ny�przez�swe�go�dru�ha
me�ce�na�sa�Ko�by�liń�skie�go.�Wspo�mnia�ny
Pa�weł�Du�biel,�syn�dzia�ła�cza�tu�tej�sze�go�od�-
dzia�łu�ZZP�za�pa�mię�tał:�„wła�dze�pru�skie
wkrót�ce�za�czę�ły�sto�so�wać�wo�bec�oj�ca�szy�-
ka�ny�(prze�słu�chi�wa�nia�i pro�to�ko�ły�po�li�cyj�-
ne,�man�da�ty�kar�ne�i roz�pra�wy�są�do�we);
w obro�nie�wy�stę�po�wał�bez�in�te�re�sow�nie�je�-
dy�ny�miej�sco�wy�ad�wo�kat�pol�ski�–�dr�Sta�-
ni�sław�Ko�by�liń�ski”.
Po�la�cy�uzna�li�go�za swe�go.
Od 1893�roku�przy pa�ra�fial�nym�ko�-

ście�le�św.�Fran�cisz�ka�dzia�ła�ła�or�ga�ni�za�-
cja�św.�Aloj�ze�go.�Jej�człon�ko�wie�śpie�wa�li

pio�sen�ki,�w któ�rych�po�brzmie�wa�ły�echa
po�ema�tu�„Sta�ry�ko�ściół�mie�chow�ski”,
pió�ra�ks.�Nor�ber�ta�Boń�czy�ka:
„Już� kil�ka� wie�ków� in�no�ple�mień�cy

Swo�ją�kul�tu�rą�nas�da�rzą;�Choć�jesz�cze
ty�le,�a choć�i wię�cej,�WNiem�ców�nas�nie
prze�obra�żą”.
Na po�cząt�ku�stu�le�cia�Za�bo�rze�sta�ło�się

miej�scem� na�ro�dzin� taj�nej� or�ga�ni�za�cji
o na�zwie�„Eleu�sis”.�Za�przy�się�że�ni�w niej
El�so�wie�mie�li�obo�wią�zek�sa�mo�do�sko�na�-
le�nia�oraz�utrwa�la�nia�wię�zi�z Po�la�ka�mi.
Na noc�ne�wy�kła�dy�w do�mu�Wie�chu�łów
w Za�bo�rzu,� z Kra�ko�wa� przy�jeż�dżał
prof.� Win�cen�ty� Lu�to�sław�ski,� Kor�nel
Ma�ku�szyń�ski�i in�ni.�Tam�miesz�kał�i pra�-
co�wał�Flo�rian�Klo�se�–�za�kon�spi�ro�wa�ny
puł�kow�nik�te�go�związ�ku.�
W lip�cu 1910� roku� gdy� Po�la�cy� we

wszyst�kich�za�kąt�kach�kra�ju�świę�to�wa�-
li 500.�rocz�ni�cę�grun�waldz�kiej�Vic�to�rii,
mi�mo�szy�kan�i za�ka�zów�pru�skiej�po�li�cji
do Kra�ko�wa�po�je�cha�ła�kil�ku�dzie�się�cio�-
oso�bo�wa�gru�pa�za�brzan,�a trzech�tu�tej�-
szych�lek�ko�atle�tów�w re�gu�la�mi�no�wych
ma�cie�jów�kach�i sza�rych�so�ko�lich�blu�zach
po�wio�zło� tacz�ka�mi� zie�mię� na ko�piec
grun�waldz�ki�aż�do kró�lew�skich�Nie�po�-
ło�mic.� Za�wią�za�ny� w tym� cza�sie� chór
„Echo”�wy�lan�so�wał�po�pu�lar�ną�pio�sen�kę
za�czy�na�ją�cą� się� od słów:� „Przy�le�cie�li
so�ko�ło�wie�pod wi�śnio�wy�sad”.
Uka�zu�je�ich�fo�to�gra�fia�wy�ko�na�na la�-

tem 1910�ro�ku.�Spo�glą�da�z niej�gro�ma�-
da� uśmiech�nię�tych� dru�hen� i dru�hów
z gniaz�da� Za�bo�rze.� Kil�ku�na�stu� prę�ży
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pierś�w re�gu�la�mi�no�wych�so�ko�lich�mun�-
du�rach.�Nie�od�naj�du�je�my�tam�me�ce�na�-
sa�Ko�by�liń�skie�go.�Bez�cen�na pa�miąt�ka
za�wę�dro�wa�ła�aż�do Is�lan�dii�i dziś�jest�ra�-
ry�ta�sem� w ko�lek�cjo�ner�skim� al�bu�mie
pa�na Sta�ni�sła�wa�Za�wa�dy.�Ku�pił�je�na in�-
ter�ne�to�wej� au�kcji� od bli�żej� niezna�nej
miesz�kan�ki� Py�rzo�wic.�Do nas� do�tar�ła
dzię�ki� uprzej�mo�ści� pa�na Sta�ni�sła�wa
oraz�dzię�ki�po�śred�nic�twu�pa�naAn�drze�-
ja�Dut�kie�wi�cza�z Le�on�ber�gu�wWir�tem�-
ber�gii,�re�da�gu�ją�ce�go�do�sko�na�le�za�pro�jek�-
to�wa�ną�wi�try�nę�„Za�brze�mo�je�mia�sto”
i mi�mo 27�lat�od�da�le�nia�nie�zmien�nie�za�-
ko�cha�ne�go�w nie�zwy�kłej�oko�li�cy�Kłod�-
ni�cy�i By�tom�ki.
W grud�niu�tam�te�go�pa�mięt�ne�go�ro�ku

me�ce�nas�Ko�by�liń�ski,�od cza�sów�gim�na�-
zjal�nych�za�pa�lo�ny�mi�ło�śnik�Mel�po�me�-
ny,�wspól�nie�z kup�cem�Mey�zą�z Za�brza,
przy�go�to�wa�li�uro�czy�stą�aka�de�mię�z oka�-
zji�uro�dzin�Ada�ma�Mic�kie�wi�cza,�czczo�-
ne�go�przez�Po�la�ków�w trzech�za�bo�rach
i na emi�gra�cji.�Sa�lę�te�atral�ną�Kur�ho�te�-
lu�so�ko�la�pu�blicz�ność�wy�peł�ni�ła�po brze�-
gi.�W re�per�tu�arze�uro�czy�sto�ści�zna�la�zła
się:�kan�ta�ta�na cześć�Wiesz�cza,�od�czyt,
re�cy�ta�cje� oraz� wy�stęp� chó�ru.� Gwoź�-
dziem�pro�gra�mu�by�ła�sce�na z IV czę�ści
Dzia�dów.�„Tę�rzecz�trud�ną�tak�zna�ko�mi�-
cie�ode�gra�no,�że�sa�la�za�brzmia�ła�po ode�-
gra�niu� nie�milk�ną�ce�mi� okla�ska�mi...
Wśród� wszyst�kich� [ak�to�rów]� ce�lo�wał
Gu�staw�Kon�rad�i ks.�Piotr”�–�pi�sał�re�cen�-
zent�„Ka�to�li�ka”.
Ogni�sko�na�ro�do�wych�tra�dy�cji�sta�ło

się� so�lą� w oku� pro�ku�ra�tu�ry,� lan�dra�ta
i żan�dar�mów.�Pru�ska�ad�mi�ni�stra�cja�za�-
czę�ła�szy�ka�no�wać�ener�gicz�ne�go�li�de�ra.
Po�sy�pa�ły�się�man�da�ty.�Po�li�cjan�ci�re�wi�-
do�wa�li�je�go�miesz�ka�nie�i pi�sa�li�mel�dun�-
ki�do pro�ku�ra�tu�ry.�„So�kol�nię”�wy�kre�śli�-
li� z re�je�stru� le�gal�nych� or�ga�ni�za�cji,
a dal�szą�jej�dzia�łal�ność�uzna�li�za prze�-
stęp�czą.�Ko�by�liń�ski�od�wo�łał�się�do są�-
du,� któ�ry� w 1913� ro�ku� unie�waż�nił
praw�nie�wąt�pli�wą�de�cy�zję�po�zba�wio�ną
mo�ral�ne�go�i spo�łecz�ne�go�uza�sad�nie�nia.�
Był�to�jesz�cze�je�den�je�go�suk�ces�bu�-

dzą�cy� po�wszech�ny� aplauz� i po�par�cie
pol�skie�go�śro�do�wi�ska.�So�kol�nia�znów
tęt�ni�ła� ży�ciem.� Spor�tow�cy� tre�no�wa�li
i star�to�wa�li� w za�wo�dach.� Mi�ło�śni�cy
ży�we�go�sło�wa�uczest�ni�czy�li�w pró�bach
te�atral�nych�i re�cy�ta�tor�skich.�Jed�ni�tań�-
czy�li� na za�ba�wach,� a in�ni� śpie�wa�li
w chó�rze.� Wszy�scy� za�pi�sy�wa�li� się
na wy�ciecz�ki�kra�jo�znaw�cze�–�naj�chęt�-
niej�do Kra�ko�wa�i na Ja�sną�Gó�rę.�Sym�-
pa�tycz�ny�praw�nik�o życz�li�wym�spoj�rze�-
niu�stał�się�nie�kwe�stio�no�wa�nym�li�de�rem
pol�skiej�spo�łecz�no�ści�w Za�brzu.�
Po woj�nie�je�go�bli�ski�mi�współ�pra�cow�-

ni�ka�mi� by�li:� dr�Bro�ni�sław�Ha�ger,� po�-
wszech�nie�zna�ny�le�karz�i fi�lan�trop,�Ko�-
mi�sarz�ple�bi�scy�to�wy�na po�wiat�za�brski,
je�go�brat�Ja�nusz�Ha�ger,�póź�niej�szta�bo�-
wiec�za�brskiej�or�ga�ni�za�cji�po�wstań�czej
oraz�Pa�weł�Du�biel,�dzia�łacz�na�ro�do�wy
i po�wsta�niec,�któ�ry�w swo�ich�pa�mięt�ni�-
kach�wspo�mi�na me�ce�na�sa�Ko�by�liń�skie�-
go� ja�ko� „au�to�ry�tet�wśród� praw�ni�ków,
ogól�nie�sza�no�wa�ne�go�i bar�dzo�kul�tu�ral�-
ne�go�czło�wie�ka”.�

Gdy�Śląsk�po�wró�cił�do Ma�cie�rzy�ko�-
le�dzy�z TG�po�wie�rzy�li�Ko�by�liń�skie�mu
god�ność� pierw�sze�go� pre�ze�sa� ślą�skiej
dziel�ni�cy�„So�ko�ła”.�Li�czy�ła�ona 20�ty�-
się�cy�dru�hów�i dru�hen�za�miesz�ka�łych
po wschod�niej�stro�nie�no�wej�pol�sko�-nie�-
miec�kiej�mie�dzy.�W Za�brzu�przy�po�mi�-
na�ły�o niej�szla�ba�ny�gra�nicz�ne�na Do�ro�-
then�stras�se� usta�wio�ne� przed mo�stem
na Czar�niaw�ce.�Do ślą�skiej�dziel�ni�cy�na�-
le�ża�ły�tak�że�gniaz�da�Za�głę�bia�Dą�brow�-
skie�go.�Pod�czas�pierw�sze�go�po�wo�jen�ne�-
go� zlo�tu� w So�snow�cu� do�wie�dli,� że
„So�kol�stwo�w Dziel�ni�cy�Ślą�skiej,�to�si�-
ła,�to�moc�du�cha�i cia�ła”.�W je�go�za�rzą�-
dzie�pra�co�wał�do 1929�ro�ku.�

Ksią�żę�nie�złom�ny
Sem�per�fi�de�lis

W1911� ro�ku� me�ce�nas� Ko�by�liń�ski
wszedł�w skład�za�rzą�du�Stron�nic�-

twa�Pol�skie�go�na Ślą�sku�–�„or�ga�ni�za�cji
ży�wio�łów�ugo�do�wych”�dą�żą�cej�do in�te�-
gra�cji� pol�skich� ugru�po�wań� po�li�tycz�-
nych,� po�wo�ła�nej� z ini�cja�ty�wy�Ada�ma
Na�pie�ral�skie�go�iWoj�cie�cha�Kor�fan�te�go.
Już�wów�czas�sym�pa�ty�zo�wał�z pra�wi�cą,
a po la�tach� je�go� aten�cje� dla� ide�ałów
chrze�ści�jań�skiej�de�mo�kra�cji�prze�ro�dzi�-
ły� się� w nie�złom�ny� wy�bór,� któ�re�mu
był�wier�ny�do ostat�nich�dni�ży�cia.�To�był
je�go�nie�śmia�ły�de�biut�na are�nie�ide�olo�-
gicz�nej�Ślą�ska�wkra�cza�ją�ce�go�w epo�kę
wiel�kie�go�dzie�jo�we�go�prze�ło�mu.�
Na kil�ka�lat�przed wy�bu�chem�woj�ny

ro�da�cy�wy�bra�li�go�na prze�wod�ni�czą�ce�-
go�za�brskie�go�Pol�skie�go�Ko�mi�te�tu�Wy�-
bor�cze�go.�Or�ga�ni�zo�wał�wie�ce�i ze�bra�nia
w okrę�gu� Za�brze� –� Ka�to�wi�ce;� czę�sto
w do�mu� Ka�ro�la� Pie�chy� w Za�bo�rzu.
W 1912�ro�ku�dzię�ki�gło�som�tu�tej�szych
Po�la�ków,�Woj�ciech�So�siń�ski,�chrze�ści�-
jań�ski�de�mo�kra�ta�Zjed�no�cze�nia�Za�wo�-
do�we�go�Pol�skie�go,�cie�szą�cy�się�mi�rem
wśród�ty�się�cy�pol�skich�gór�ni�ków�Ślą�ska,
zo�stał�po�słem�do Re�ich�sta�gu.�
W okre�sie�mię�dzy�wo�jen�nym�me�ce�nas

Ko�by�liń�ski�na�le�żał�do ak�tyw�nych�dzia�-
ła�czy�cha�de�cji�i do bli�skich�współ�pra�-
cow�ni�ków�Kor�fan�te�go.�Ja�ko�man�da�ta�-
riusz� tej� or�ga�ni�za�cji� przez� kil�ka� lat
wcho�dził�w skład�Ślą�skiej�Ra�dy�Wo�je�-
wódz�kiej.� W la�tach 1926–1927� stał
na cze�le� Ko�ła� ChD� w Ka�to�wi�cach
a w Za�głę�biu�Dą�brow�skim�peł�nił�funk�-
cję�człon�ka�za�rzą�du.�Od 1930�–�ja�ko�se�-
na�tor�RP�stał�się�waż�ną�po�sta�cią�pol�skiej
are�ny�po�li�tycz�nej.

La�ta,�któ�re�wstrzą�snę�ły�Ślą�skiem

Ome�ce�na�sie�Ko�by�liń�skim,�spo�łecz�ni�-
ku�i orę�dow�ni�ku�nie�pra�wo�myśl�nych

Po�la�ków,�ni�gdy�nie�za�po�mi�na�ły�wła�dze
pru�skie.�Za�dba�ły�o to,�aby�w 1915�ro�ku
po�rucz�nik�Ko�by�liń�ski�po�słusz�nie�ma�sze�-
ro�wał�pod roz�ka�za�mi�ce�sar�skich� szta�-
bow�ców.�W przy�fron�to�wych� kan�ce�la�-
riach�wo�jen�nych�ja�ko�praw�nik�do�cze�kał
klę�ski� i upad�ku�Ho�hen�zol�ler�now�skich
Nie�miec.

Gdy�wró�cił�je�sie�nią 1918�ro�ku�przy�-
ja�cie�le,�daw�ni�współ�pra�cow�ni�cy�i spor�-
tow�cy� z So�ko�ła� po�wie�rzy�li� mu� no�we
obo�wiąz�ki;� w za�brzań�skim� sa�mo�rzą�-
dzie�lud�no�ści�pol�skiej�na�zy�wa�nym�wte�-
dy�Ra�dą�Lu�do�wą�zo�stał�prze�wod�ni�czą�-
cym,�a w tam�tej�szej�po�wia�to�wej�Ra�dzie
Ro�bot�ni�czej�spra�wo�wał�funk�cję�de�le�ga�-
ta.�Rok�póź�niej�zo�stał�wy�bra�ny�rad�nym
mia�sta�Za�brza.�Był�prze�wod�ni�czą�cym
frak�cji�pol�skiej.�Ja�ko�do�bry�i rze�tel�ny�ad�-
wo�kat�cie�szył�się�uzna�niem�i sza�cun�kiem
wśród�nie�miec�kiej� lud�no�ści� życz�li�wie
uspo�so�bio�nej�do Po�la�ków.�Bu�dził�nie�na�-
wiść�wśród�pru�skich�szo�wi�ni�stów.�Dwu�-
krot�nie�padł�ofia�rą�bo�jów�ka�rzy�spod�zna�-
ku�czar�ne�go�or�ła�z krwa�wym�dzio�bem.
Zo�stał�po�tur�bo�wa�ny�i oka�le�czo�ny.
Dnia19�lip�ca 1919�ro�ku,�na kil�ka�ty�go�-

dni�przedwy�bu�chem�pierw�sze�go�po�wsta�-
nia�ślą�skie�go,�był�głów�nym�mów�cą�pod�-
czas� wie�cu� zor�ga�ni�zo�wa�ne�go� przez
spon�ta�nicz�nie� za�wią�za�ną� Po�wia�to�wą
Ra�dę�Lu�do�wą.�Po�la�cy�zgro�ma�dzi�li� się
na sta�rym�tak�zwa�nym�po�nie�dział�ko�wym
tar�go�wi�sku� u zbie�gu� dzi�siej�szych� ulic
Wol�no�ści� i Jo�dło�wej.� Ko�by�liń�ski� stał
na sto�le� peł�nią�cym� funk�cję� pro�wi�zo�-
rycz�nej� try�bu�ny� i prze�ma�wiał� do po�-
nad 70-ty�sięcz�nej� gro�ma�dy� ro�da�ków.
Na ko�niec� od�śpie�wa�li� Ro�tę.� Uli�ca�mi
Za�brza�ru�szył�ra�do�sny�i pew�ny�sie�bie�po�-
chód.�Na�wet�ger�ma�no�lub�ny�„Obe�rschle�-
si�scher�Wan�de�rer”�nie�po�tra�fił�prze�mil�-
czeć�te�go�elek�try�zu�ją�ce�go�wy�da�rze�nia.
Wwy�da�niu�z 21�lip�ca�je�go�re�por�te�rzy�do�-
no�si�li:
„Obóz�pol�ski�urzą�dził�w Za�brzu�ma�-

so�wą� de�mon�stra�cję,� któ�ra� za�mie�ni�ła
miej�sco�wość�wwiel�ką�pol�ską�ma�ni�fe�sta�-
cję�na�ro�do�wą.�Już�od po�łu�dnia�zbie�ra�ły
się�to�wa�rzy�stwa�pol�skie�z wła�sny�mi�or�-
kie�stra�mi�na tar�go�wi�sku�po�nie�dział�ko�-
wym.�O 4.�po po�łu�dniu�ru�szył�nie�koń�-
czą�cy�się�po�chód�(...).�Na cze�le�jeźdź�cy
w pol�skich�stro�jach�na�ro�do�wych.�Uli�ca�-
mi�nie�sio�no�mnó�stwo�sztan�da�rów�bia�ło�-
-czer�wo�nych�z or�łem�bia�łym,�a uczest�-
ni�cy� po�cho�du� wzno�si�li� nie�ustan�nie
okrzyk� «Śląsk� do Pol�ski».� Nie�omal
wszy�scy� de�mon�stran�ci� mie�li� od�zna�ki
pol�skie.� Ma�ni�fe�sta�cja� przed�sta�wia�ła
barw�ny,�nie�wi�dzia�ny�tu�do�tąd�ob�raz”.
Me�ce�nas�Ko�by�liń�ski,�wy�traw�ny�ju�ry�-

sta,�do�brze�zna�ją�cy�se�kre�ty�nie�miec�kie�-
go�są�dow�nic�twa�i re�alia�kaj�ze�row�skich
kry�mi�na�łów,�sta�nął�w obro�nie�pol�skiej
lud�no�ści�Gór�ne�go�Ślą�ska,�ter�ro�ry�zo�wa�-
nej�przez�nie�miec�ką�sol�da�te�skę.�W 1919
ro�ku�pod pro�tek�to�ra�tem�Mię�dzy�so�jusz�-
ni�czej�Ko�mi�sji�Roz�jem�czej�w Ka�to�wi�-
cach�przy uli�cy�św.�Ja�na 10,�wspól�nie
z Edwar�dem�Ry�ba�rzem,�wy�bit�nym�el�sem
i par�tyj�nym�to�wa�rzy�szem�z Chrze�ści�jań�-
skie�go�Zjed�no�cze�nia�Lu�do�we�go,�po�wo�-
łał�do ży�cia�i pro�wa�dził�Pol�skie�Cen�tral�-
ne�Biu�ro�In�for�ma�cyj�ne,�któ�re�jak�pi�sze
Jó�zef�Grze�go�rzek�(pierw�szy�or�ga�ni�za�tor
ślą�skiej�in�su�rek�cji),�by�ło�„wiel�ką�ak�cją
ra�tun�ko�wą�dla�uczest�ni�ków�po�wsta�nia,
in�nych�prze�stęp�ców�po�li�tycz�nych�oraz
aresz�to�wa�nych� nie�szczę�śli�wych� ofiar
roz�sza�la�łe�go�„Grenz�schut�zu”.�Przyj�mo�-
wa�li�skar�gi,�pro�to�kó�ło�wa�li�ze�zna�nia,�od�-
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wie�dza�li�i opi�sy�wa�li�miej�sca�kaź�ni,�a ze�-
bra�ny�ma�te�riał�prze�ka�zy�wa�li�przed�sta�wi�-
cie�lom�ko�ali�cji�w Ber�li�nie�i War�sza�wie.
Po�szko�do�wa�nym�przez�wła�dze�i bo�jów�-
ki�nie�miec�kie�udzie�la�li�po�mo�cy�praw�nej.
Wy�ni�ki�trwa�ją�ce�go�kil�ka�ty�go�dni�śledz�-
twa�woj�sko�wej�ko�mi�sji�En�ten�ty�skło�ni�-
ły�wła�dze�Re�pu�bli�ki�We�imar�skiej�do pod�-
pi�sa�nia� pol�sko-nie�miec�kie�go� ukła�du
o amne�stji.�Rząd�nie�miec�ki�zo�bo�wią�zał
się�wy�pu�ścić�na wol�ność�wzię�tych�do nie�-
wo�li�pol�skich�po�wstań�ców�oraz�za�kład�-
ni�ków� prze�trzy�my�wa�nych� w aresz�cie
ochron�nym.
W la�tach�ple�bi�scy�tu�me�ce�nas�Ko�by�liń�-

ski� peł�nił� funk�cję� pol�skie�go� do�rad�cy
tech�nicz�ne�go�przy lan�dra�cie�w Za�brzu.
Na ze�bra�niach�i wie�cach�pol�skich�wy�gła�-
szał�prze�mó�wie�nia�za�chę�ca�ją�ce�do udzia�-
łu� w re�fe�ren�dum� na�ro�do�wo�ścio�wym.
W 1921�ro�ku,�ja�ko�man�da�ta�riusz�lud�no�-
ści�pol�skiej�po�wia�tu�za�brskie�go,�po�sło�-
wał�do Pa�ry�ża,�aby�przed�sta�wić�żą�da�nie
in�kor�po�ra�cji�tej�zie�mi�do Pol�ski.�Wspól�-
nie�z Paw�łem�Du�bie�lem�(se�nio�rem)�zło�-
żył�wie�niec�pod po�mni�kiem�nie�zna�ne�go
żoł�nie�rza.�Na ofi�cjal�nej�au�dien�cji�zo�sta�li
przy�ję�ci� przez� fran�cu�skie�go� mi�ni�stra
spraw�za�gra�nicz�nych�Ari�sti�de�Brian�da.
W czerw�cu� na�stęp�ne�go� ro�ku� ja�ko

prze�wod�ni�czą�cy� Ko�mi�sji� Gra�nicz�nej
brał�udział�w wy�ty�cza�niu�gór�no�ślą�skie�-
go�od�cin�ka�li�nii�de�li�mi�ta�cyj�nej�po�mię�-
dzy�Pol�ską�a Niem�ca�mi.�Z bó�lem�ser�ca
mu�siał�ozna�czyć�ją�tak,�że�znacz�na część
je�go�Za�brza�wraz�z ca�łą�uli�cą�Do�ro�ty
zna�la�zły�się�po nie�miec�kiej�stro�nie.�

W Pol�sce�Od�ro�dzo�nej

Pod ko�niec 1921�roku�Sta�ni�sław�Ko�-
by�liń�ski�wraz�z żo�ną�i cór�ką�opu�ścił

Za�brze.� Za�miesz�ka�li� w Ka�to�wi�cach,
w do�mu� Gut�ma�na przy uli�cy� Wi�ta
Stwo�sza 5.�Mie�li�sym�pa�tycz�nych�są�sia�-
dów.�Obok,�na pię�trze�–�wi�ce�bur�mi�strza
Ka�to�wic�dr.�Ed�mun�da�Leua,�sę�dzie�go
Mar�ce�le�go�Gwoź�dzia�oraz�Jó�ze�fa�Ki�do�-
nia,�ma�la�rza�ar�ty�stę,�au�to�ra�por�tre�tów
wie�lu�oso�bi�sto�ści�ze�świecz�ni�ka�wła�dzy

mię�dzy�wo�jen�nej�War�sza�wy�i Ka�to�wic.
Dwie�bra�my�da�lej,�przyWi�ta�Stwo�sza 1,
miesz�kał�pre�zes�są�du�ape�la�cyj�ne�go�Fe�-
liks�Bo�cheń�ski�oraz�bur�mistrz�Ka�to�wic
Al�fons�Gór�nik�z żo�ną�i ma�łym�syn�kiem.
Z Gór�ni�kiem�zna�li�się�jesz�cze�z cza�sów
po�wstań,�Biu�ra�in�for�ma�cyj�ne�go�i Ko�mi�-
sa�ria�tów�Ple�bi�scy�to�wych.�W po�god�ne
let�nie�po�po�łu�dnia�sia�dy�wa�li�na ła�wecz�-
kach� wśród� ukwie�co�nych� zie�leń�ców
pla�cu�Ka�ro�la�Miar�ki�al�bo�spa�ce�ro�wa�li
alej�ka�mi� Par�ku� Po�łu�dnio�we�go� co�raz
czę�ściej�na�zy�wa�ne�go�Ko�ściusz�ki.�Bur�-
mistrz�za�pra�szał�do Ogro�du�Bo�ta�nicz�-
ne�go� przy Ban�ko�wej.�Ko�chał� kwia�ty
i zie�leń.� Pach�ną�ca� i barw�na en�kla�wa
nad Ra�wą�by�ła�je�go�oczkiem�w gło�wie.�
W Ka�to�wi�cach� przy uli�cy� Gli�wic�-

kiej 13�ja�ko�są�siad�ge�ne�ra�ła�Ka�zi�mie�rza
Ho�rosz�kie�wi�cza�za�miesz�kał�Ja�nek�Mey�-
za,�druh�z za�brzań�skie�go�So�ko�ła.�Do�brze
mu�się�wio�dło.�Przy Sło�wac�kie�go 17�aż
do cza�sów�hi�tle�row�skiej�oku�pa�cji�miał
Dom�Han�dlo�wy�i hur�tow�nię�z ar�ty�ku�ła�-
mi�spo�żyw�czy�mi.�Nie�opo�dal,�w gim�na�-
zjum�przy Mic�kie�wi�cza,�pra�cę�i miesz�-
ka�nie�do�stał�Flo�rek�Klo�se,�a Edek�Ry�barz
za�miesz�kał�przy Dą�brow�skie�go 14�i tam
re�da�go�wał�„Goń�ca�Ślą�skie�go”.�
Ko�by�liń�ski� wspól�nie� z me�ce�na�sem

Kon�stan�tym�Wol�nym�i ko�le�ga�mi�z okrę�-
gu�tu�tej�sze�go�Są�du�Ape�la�cyj�ne�go�przy�-
stą�pił�do or�ga�ni�zo�wa�nia�pol�skiej�pa�le�stry
na od�ro�dzo�nym� Ślą�sku.� Dzie�ka�nem
pierw�szej� Wo�je�wódz�kiej� Izby� Ad�wo�-
kac�kiej�zo�stał�je�go�przy�ja�ciel�Ka�zi�mierz
Cza�pla,�a on�je�go�za�stęp�cą.�By�ła�re�pre�-
zen�ta�cją� za�wo�do�wą.� Wy�stę�po�wa�ła
w obro�nie�in�te�re�sów�śro�do�wi�ska.�Sie�dzi�-
ba�jej�za�rzą�du�znaj�do�wa�ła�się�w Ka�to�wi�-
cach�pod ad�re�sem�Ry�nek 5.�Li�stę�ad�wo�-
ka�tów� pro�wa�dził� Sąd� Ape�la�cyj�ny.
Ko�by�liń�skie�mu�ko�le�dzy�po�wie�rzy�li�god�-
ność�prze�wod�ni�czą�ce�go�Ko�mi�sji�Dys�cy�-
pli�nar�nej.�W1927�ro�ku�wKa�to�wi�cach�po�-
wo�ła�no�do ży�cia�od�dział�ogól�no�kra�jo�we�go
Związ�ku�Ad�wo�ka�tów�Pol�skich.�Na je�go
cze�le�sta�nął�me�ce�nas�Ko�by�liń�ski.
W tam�tych�la�tach�ad�wo�kat�przyj�mo�wa�-

ny�do pa�le�stry�na po�sie�dze�niu�są�du�po�-
wia�to�we�go�skła�dał�ślu�bo�wa�nie�o tre�ści:

„Przy�się�gam�Pa�nu�Bo�gu�Wszech�mo�gą�-
ce�mu,�że�obo�wiąz�ki�za�wo�du�ad�wo�kac�-
kie�go�su�mien�nie�i zgod�nie�z prze�pi�sa�mi
pra�wa�speł�niać�bę�dę;�prze�ciw�do�brym
oby�cza�jom,� po�rząd�ko�wi� pu�blicz�ne�mu
i bez�pie�czeń�stwu�Rze�czy�po�spo�li�tej�Pol�-
skiej�nie�dzia�łać,�a ho�no�ru�i god�no�ści�sta�-
nu�ad�wo�kac�kie�go�za�wsze� strzec�bę�dę.
Tak�mi�Pa�nie�Bo�że�do�po�móż!”
W po�bli�żu�Izby�Ad�wo�kac�kiej,�w ka�-

mie�ni�cy� Ka�to�wic�kie�go� To�wa�rzy�stwa
Ban�ko�we�go,� pod ad�re�sem� Ry�nek 7,
wspól�nie�z dr.�Ja�nem�Resz�ką�i Ka�ro�lem
Gut�kow�skim�otwo�rzył�Kan�ce�la�rię�ad�wo�-
kac�ką�i no�ta�rial�ną.�Z jej�okien�miał�wi�-
dok�na te�atr,�a po pra�wej�na gmach�ra�tu�-
sza�przy Pocz�to�wej 2,�gdzie�po�wie�rzo�no
mu� obo�wiąz�ki� wi�ce�prze�wod�ni�czą�ce�go
Ra�dy�Mia�sta.� Sąd�Okrę�go�wy� cy�wil�ny
miał�wte�dy�sie�dzi�bę�vis�à vis�dwor�ca�ko�-
le�jo�we�go�przy uli�cy�Dy�rek�cyj�nej 1.
W 1934�ro�ku,�po wej�ściu�w ży�cie�no�-

wej�usta�wy�o no�ta�ria�cie�za�ka�zu�ją�cej�rów�-
no�cze�sne�go�wy�ko�ny�wa�nia�za�wo�du�ad�wo�-
ka�ta� i no�ta�riu�sza,� me�ce�nas� Ko�by�liń�ski
wy�brał�pro�wa�dze�nie�kan�ce�la�rii�no�ta�rial�-
nej.�Pierw�szym�Dzie�ka�nem�Okrę�go�wej
Izby�No�ta�rial�nej�zo�stał�dr�Wło�dzi�mierz
Dą�brow�ski,�wi�ce�mar�sza�łek�Sej�mu�Ślą�skie�-
go.�Biu�ro�jej�za�rzą�du�mie�ści�ło�się�w Ka�-
to�wi�cach�przy uli�cy�Mie�lęc�kie�go 10.�
Był�już�star�szym�pa�nem�po sześć�dzie�-

siąt�ce.� Owdo�wiał.� Miał� nienaj�lep�sze
zdro�wie.�Zwol�nił�tem�po ży�cia.�Ku�pił�ka�-
mie�ni�cę�przy So�bie�skie�go 24.�Ni�gdy�tam
nie� za�miesz�kał.�W 1945� ro�ku�wła�dze
mia�sta�prze�ka�za�ły�ją�pod za�rząd�Dy�rek�-
cji�Ko�lei�Pań�stwo�wych.�Przez�kil�ka�lat
lo�ka�to�rem�jed�ne�go�z apar�ta�men�tów�był
kom�po�zy�tor� Lu�do�mir� Ró�życ�ki� au�tor
ope�ry�Ca�sa�no�va.�
Prócz�obo�wiąz�ków�zwią�za�nych�z wy�-

ko�ny�wa�nym�za�wo�dem�i wspo�mnia�nych
z po�sło�wa�niem� do ka�to�wic�kiej
ra�dy�miej�skiej�oraz�se�na�tu�Rzecz�po�spo�-
li�tej III ka�den�cji,� re�jent� Ko�by�liń�ski
wcho�dził�też�w skład�ra�dy�na�czel�nej�Na�-
ro�do�we�go�Związ�ku�Po�wstań�ców�i by�-
łych�Żoł�nie�rzy,�a tak�że�Ra�dy�Na�czel�nej
Związ�ku�Obroń�ców�Ślą�ska.�W sej�mie
ślą�skim�był�jed�nym�z fi�la�rów�an�ty�sa�na�-
cyj�nej� opo�zy�cji.� Bro�nił� kom�pe�ten�cji
bu�dże�to�wych�Ra�dy�Wo�je�wódz�kiej.�Prze�-
ciw�sta�wiał�się�za�ku�som�wo�je�wo�dy�Gra�-
żyń�skie�go�na su�we�ren�ność�Sej�mu�Ślą�-
skie�go�i je�go�mar�szał�ka.�W 1934�ro�ku
na znak�dez�apro�ba�ty�dla�po�czy�nań�sa�na�-
cyj�nych�mi�ni�strów�zło�żył�man�dat�se�na�-
to�ra� RP.� Ja�ko� daw�ne�mu� stu�den�to�wi
Con�cor�dii�przez�20�lat�mię�dzy�woj�nia�bli�-
ska�je�go�ser�cu�po�zo�sta�wa�ła�kor�po�ra�cja
Si�le�sia,�sku�pia�ją�ca�aka�de�mi�ków�Gór�no�-
ślą�za�ków� –� daw�nych� słu�cha�czy� uni�-
wer�sy�te�tów�we�Wro�cła�wiu,�w�Ber�li�nie
i Po�zna�niu.�Młod�si�ko�le�dzy�po�wie�rzy�li
mu�urząd�pre�ze�sa�Kon�wen�tu�Se�nio�rów,
a Zwią�zek�Pol�skich�Kor�po�ra�cji�Aka�de�-
mic�kich�na�gro�dził�Zło�tą�Od�zna�ką�za wy�-
bit�ne�za�słu�gi�dla�śro�do�wi�ska.�By�ła�dla
nie�go�nie�mniej�waż�na jak�dwa�pań�stwo�-
we�or�de�ry:�krzyż�ofi�cer�ski�Po�lo�nia�Re�-
sti�tu�ta�i Zło�ty�Krzyż�Za�słu�gi.
Na ła�mach� „Rocz�ni�ka�To�wa�rzy�stwa

Przy�ja�ciół�Na�uk�na Ślą�sku”�opu�bli�ko�wał
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wspo�mnie�nia�po�świę�co�ne�swo�im�naj�bliż�-
szym�przy�ja�cio�łom�Ka�zi�mie�rzo�wi�Cza�-
pli�i Bo�gu�sła�wo�wi�Par�czew�skie�mu.�
Osa�mot�nio�ny�i scho�ro�wa�ny�prze�pro�-

wa�dził�się�do ka�mie�ni�cy�Emi�la�Mi�ze�ry
przy uli�cy�Pił�sud�skie�go 3.�Tu�taj,�pó�ki
zdro�wie� po�zwa�la�ło,� pro�wa�dził� biu�ro
no�ta�rial�ne.�Tam�je�go�są�sia�dem�i po�wier�-
ni�kiem�ostat�nich�lat�ży�cia�był�me�ce�nas
Pa�weł�Ko�pocz,�ser�decz�ny�ko�le�ga�z pa�-
le�stry�i kor�po�ra�cji�Si�le�sia.�Dnia�14�ma�-
ja 1937�roku�o go�dzi�nie 3:45�po po�łu�-
dniu�zmarł�w po�bli�skiej�Lecz�ni�cy�Sióstr
św.�Elż�bie�ty.�

Po�grzeb

Kon�dukt� z ko�ścio�ła� Ma�riac�kie�go
na cmen�tarz�z ka�pli�cą�pod we�zwa�-

niem�Do�bre�go�Ło�tra�przy uli�cy�Gli�wic�-
kiej 32�pro�wa�dził�ks.�Emil�Szra�mek,�wte�-
dy� ka�no�nik� ka�te�dral�ny� i pro�boszcz
pa�ra�fii�Niepokalanego�Poczęcia�NMP.
Trum�na spo�czę�ła� w ro�dzin�nym� gro�-
bow�cu,�któ�rym 5�lat�wcze�śniej�Sta�ni�sław
po�cho�wał�swo�ją�żo�nę�Mał�go�rza�tę.�Kil�-
ka�kwa�ter�da�lej�znaj�do�wa�ła�się�kryp�ta
Ka�zi�mie�rza�Cza�pli,�po�że�gna�ne�go 7�lat
wcze�śniej�a vis�à vis�po dru�giej�stro�nie
alej�ki�mo�gi�ła�ich�wspól�ne�go�dru�ha�dok�-
to�ra�Bo�gu�sła�wa�Par�czew�skie�go�zmar�łe�-
go�w 1935�ro�ku.
W imie�niu�wła�snym�i Woj�cie�cha�Kor�-

fan�te�go�prze�ma�wiał�ad�wo�kat�dr�Wła�dy�sław
Temp�ka�z Cho�rzo�wa.�Dzię�ko�wał�zmar�łe�-
mu�za „peł�ną�po�świę�ce�nia�pra�cę�na rzecz
Chrze�ści�jań�skiej� De�mo�kra�cji”.� Mó�wił
o „je�go�bez�in�te�re�sow�no�ści�i har�cie�du�cha,
po�łą�czo�nych�z uczci�wo�ścią�wo�bec�prze�-
ciw�ni�ków,�o po�gar�dzie,�ja�ką�ży�wił�zmar�-
ły�dla�nik�czem�nych�me�tod�wal�ki,�o nie�-
zwy�kłej� kul�tu�rze,� któ�ra� prze�ja�wia�ła� się
na każ�dym�kro�ku�w je�go�ży�ciu�po�li�tycz�-
nym,�za�wo�do�wym�i to�wa�rzy�skim”.
„Nie� tyl�ko� ja�ko� obroń�ca� sły�ną�łeś

z nad�zwy�czaj�nej�obo�wiąz�ko�wo�ści�i su�-
mien�no�ści,�ale�gdy�krzy�żo�wa�łeś�obroń�-
czą�Swą�szpa�dę�z prze�ciw�ni�kiem,�to�ni�-
gdy� nie� wy�da�ła� zgrzy�tu”� –� do�da�wał
me�ce�nas�Woj�ciech�Ży�to�mier�ski,�ko�le�ga
Ko�by�liń�skie�go�z pio�nier�skie�go�Wy�dzia�-
łu�Izby�Ad�wo�kac�kiej.
Me�ce�nas�Kon�stan�ty�Wol�ny,�by�ły�dzie�-

kan�ślą�skiej�pa�le�stry�i pierw�szy�mar�sza�-
łek�Sej�mu�Ślą�skie�go,�życz�li�wy�ko�le�ga
i przy�ja�ciel�z cza�sów�przed�wo�jen�nych,
po�wstań�czych�i ple�bi�scy�to�wych�wy�stą�-
pił�z dłu�gą�i oso�bi�stą�prze�mo�wą:
„Ja�ko�oby�wa�tel�nie�zna�łeś�kom�pro�mi�-

su,�gdy�cho�dzi�ło�o do�bro�Na�ro�du�Pol�skie�-
go.�Ja�ko�se�na�to�ra�i ja�ko�człon�ka�Ślą�skiej
Ra�dy� Wo�je�wódz�kiej� sza�no�wa�li� Cię
w rów�nej�mie�rze�przy�ja�cie�le�i prze�ciw�-
ni�cy�po�li�tycz�ni.�Po�zo�sta�niesz�nam�wzo�-
rem�Po�la�ka,�któ�ry�ko�chał�ca�ły�Na�ród�i dla
ca�łe�go�Na�ro�du�pra�co�wał�bez�in�te�re�sow�-
nie�i z na�ra�że�niem�ży�cia.�Po�zo�sta�niesz
nam�wzo�rem�chrze�ści�ja�ni�na,�któ�ry�żył
mi�ło�ścią�bliź�nie�go�i kor�nie�słu�chał�gło�-
su�su�mie�nia.�Po�zo�sta�niesz�nam�wzo�rem
praw�ni�ka� pol�skie�go,� bo� za�wsze� by�łeś
god�nym� ka�pła�nem� w świą�ty�ni� pra�wa
i spra�wie�dli�wo�ści.� By�łem�za�stęp�cą�Pol�-

skie�go�Ko�mi�sa�rza�Ple�bi�scy�to�we�go�dla
Gór�ne�go�Ślą�ska.�Ja�ko�ta�ki�skła�dam�Ci
ser�decz�ne�po�dzię�ko�wa�nie�za Twą�pra�cę
w naj�trud�niej�szym�i naj�nie�bez�piecz�niej�-
szym�cza�sie.�Że�gnam�Cię�imie�niem�Ślą�-
skiej�Izby�No�ta�rial�nej,�któ�rej�człon�ko�wie
z du�mą�bę�dą�wspo�mi�na�li,�że�by�łeś�ich�ko�-
le�gą.� Za�słu�ży�łeś�na grób�w wol�nej�pol�-
skiej�zie�mi!”
W ele�gij�nych�uro�czy�sto�ściach�uczest�-

ni�czy�ły�licz�ne�za�stę�py�mło�dzie�ży�aka�-
de�mic�kiej.�Kor�po�ra�cja�Si�le�sia�z Po�zna�-
nia� wy�stą�pi�ła� w peł�nym� skła�dzie
oso�bo�wym.� Pocz�ty� sztan�da�ro�we� re�-
pre�zen�to�wa�ły:� Slen�za�nię,� Chro�brię
i Bal�tię�z Po�zna�nia,�Vra�ti�sla�vię�i Si�lin�-
gię�z Kra�ko�wa,�Śląsk�ze�Lwo�wa�i Var�-
so�vię� z War�sza�wy.� Pod�nio�słym� ko�-
mer�sem�ża�łob�nym,�swe�go�dłu�go�let�nie�go
pa�tro�na uczci�ła�Si�le�sia.�
W imie�niu�kor�po�ran�tów,�jej�wi�ce�pre�-

zes�me�ce�nas�Pa�weł�Ko�pocz,�ser�decz�ny

ko�le�ga� i sprzy�mie�rze�niec� Sta�ni�sła�wa
Ko�by�liń�skie�go�w de�ba�tach�i ba�ta�liach�to�-
czo�nych�na fo�rum�sej�mo�wym�Ka�to�wic
oraz�War�sza�wy�wy�gło�sił�prze�mó�wie�nie
po�że�gnal�ne.� Po�tem� ża�łob�ni�cy� zga�si�li
świe�cę,� sym�bo�li�zu�ją�cą� pło�myk� ży�cia
zmar�łe�go.� Za�pa�no�wa�ła� głę�bo�ka� ci�sza.
Dla�przy�ja�ciół�i po�tom�no�ści�po�zo�sta�ła
mo�gi�ła�z in�sy�gnia�mi,����� a w ich�ser�cach
wspo�mnie�nia.�
W na�stęp�nym�ro�ku�na mo�cy�po�sta�no�-

wie�nia�ra�dy�miej�skiej�Ka�to�wic�Sta�ni�-
sław�Ko�by�liń�ski�był�już�pa�tro�nem�uli�-
cy� Krót�kiej,� łą�czą�cej� Wo�je�wódz�ką
z ge�ne�ra�ła� Hen�ry�ka� Dą�brow�skie�go
i Po�wstań�ców.�Na pół�noc�nym�jej�krań�-
cu� stał�naj�wyż�szy�w Pol�sce�bu�dy�nek
miesz�kal�ny�–�Dom�Pro�fe�so�rów�Ślą�skich
Tech�nicz�nych� Za�kła�dów�Na�uko�wych
a na po�łu�dnio�wym�ma�je�sta�tycz�ne�mu�-
ry�Mu�zeum�Ślą�skie�go.
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