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Arcyksi !" Karol Stefan
Habsburg z #ywca w Okocimiu

stycze 2017

stwo Austro-W"gry-Polska, w ramach
którego znajdowa& si" mia o Królestwo
Kongresowe i Galicja. Jak wiadomo
!adne z tych planów nie zosta o sfinalizowane.
Równie! inne podobie(stwa
mo!emy dostrzec w historii familii
Za o!ycielami dwóch najwi"kszych
pobytu toczy y si" po francusku, m.in.
Götzów-Okocimskich i Habsburgów
i najbardziej rozpoznawalnych browaze wzgl"du na ks. Dominika Radziwi %ywieckich. Zarówno córki bar. Jana
rów na ziemiach polskich s# Niemcy.
a, który lepiej porozumiewa si" po
Götza-Okocimskiego, jak i arcyksi"Inicjatorem powstania starszego z nich
francusku ni! po niemiecku, a sam Kacia Karola Stefana by y wydane za
Okocimia w 1845 r. by Johan Götz
rol Stefan nie zna jeszcze w tym czasie
polskich arystokratów. Wspomniana
pochodz#cy Wirtembergii, drugiego
w sposób komunikatywny polskiego
ju! Renata Maria Habsburg wysz a za
za$, %ywca, by Albrecht Fryderyk
(pó'niej mówi dobrze po polsku).
Hieronima Radziwi a. M odsza MechHabsburg, syn Karola Ludwika HabsDziewi"tnastoletnia Zofia Albina
tylda zosta a w 1913 r. !on# Olgierda
burga, który dobra !ywieckie naby
nie wspomina a, o czym mog y toczy&
Czartoryskiego. Córki Jana Albina
od Wielopolskich w 1838 r. Po jego
si" wówczas rozmowy. Zapewne o brorównie! wysz y za m#! za przedsta$mierci %ywiecczyzn" odziedziczy jego
warnictwie, przecie! browary w Okowicieli zas u!onych polskich rodów
bratanek Karol Stefan, który osiad
cimiu i w %ywcu nale!a y do najwi"kszlacheckich. Najstarsza Zofia Albina
w %ywcu. Karol Stefan, podobnie jak
szych w Galicji. Wed ug Adama Spyry
by a !on# Jana Zdzis awa W odka herJan Götz sta si" Polakiem.
(autora pozycji „Browarnictwo Galicji
bu Sulima, prof. Uniwersytetu JagielW 1907 r. Karol Stefan og osi
doby autonomicznej”) Zak ad w Okolo(skiego. El!bieta Ró!a po$lubi a hr.
polsko$& swojej rodziny i od tego mocimiu zatrudnia 613 pracowników,
Marcina Badeni. Za$ najm odsza Mamentu nast#pi a szybka
ria Pia po$lubi a w 1914
polonizacja jego i cz"$ci
r. Stefana Komornickiego
jego rodziny.
herbu Na "cz.
Ju! dwa lata pó'niej
Dwóch synów Karola
w 1909 r. mia a miejsce
Stefana Habsburga, najwizyta Arcyksi"cia w dostarszy arcyksi#!" Kabrach Okocimskich barona
rol Olbracht i m odszy
Jana Albina Götza-Okoarcyksi#!" Leon Karol
cimskiego.
ju! w 1918 r. wst#pili do
W a$ciciel dóbr !ywiecodradzaj#cego si" Wojkich przyby do Okocimia
ska Polskiego, brali m.in.
jesieni# tego! roku. Towaudzia w wojnie polsko-bolrzyszy mu ks. Dominik
szewickiej. Karol Olbracht
Hieronim Radziwi z BaHabsburg w stopniu pu lic, te$& jednej z córek arkownika pe ni funkcj"
cyksi"cia Karola Stefana
dowódcy twierdzy GruRenaty Marii.
dzi#dz oraz XVI brygady
Wed ug wspomnie(
artylerii 16 Pomorskiej
Zofii Albiny W odkowej,
Dywizji Piechoty. Leon
Zabudowania arcyksi !"cego browaru w #ywcu w 1928 r.
córki Jana Albina, pobyt
Karol natomiast dowodzi
(fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego)
tych go$ci w Okocimiu
szwadronem w 11 pu ku
by stosunkowo krótki. Przyjechali
co wynosi o 21,2% ogó u pracuj#cych
u anów. S u!y w polskiej armii do
do okocimskiego pa acu w godzinach
w 85 browarach zaboru austriackiego.
1924 r. Zmar w kwietniu 1939 r.
popo udniowych. O godzinie 17.00
Natomiast w %ywcu pracowa o 213
Natomiast trzeci z synów arcyksi"cia
podano obiad, po nim ciasto i czarn#
osób, co stanowi o analogicznie 7,3%.
Karola Stefana Wilhelm w 1918 r.
kaw". Nast"pnie Arcyksi#!" zwróPodczas tej wizyty wydaje si" takwst#pi do wojska ukrai(skiego, za
ci si" z pro$b# do gospodyni Zofii
!e, !e poruszano kwestie polityczne.
co ojciec wydziedziczy go i nie utrzyJadwigi Götz-Okocimskiej, by Zofia
J. A. Götz-Okocimski, jako aktywny
mywa z nim !adnych kontaktów.
Albina, jedyna z obecnych w owym
dzia acz Stronnictwa Prawicy NaroWilhelm uwa!a si" za kandydata do
czasie z dzieci Götzów w domu „reszt
dowej widzia rozwi#zanie kwestii odewentualnego tronu ukrai(skiego.
dzieci by!o na naukach” zagra a na
rodzenia pa(stwa polskiego w oparciu
Ukrai(ska historiografia okre$la go
fortepianie, najch"tniej utwory Bacha.
o dom habsburski. Ju! podczas I wojny
„Wasylem Wyszywanym”. Nazwa ta
„Speszy!am si - wspomina a Zofia
$wiatowej, a zw aszcza po og oszeniu
pochodzi od narodowej koszuli ukrai(W odkowa- i zagra!am Bacha inaczej,
5 listopada 1916 r. przez cesarzy
skiej, w której Wilhelm cz"sto si" fotoni" on napisa!. Skutkiem tego musiaWilhelma II i Franciszka Józefa I prografowa . W czasie II wojny $wiatowej
!am dorobi# kawa!ek. Arcyksi$" zna!
klamacji „Królestwa Polskiego” osoba
s u!y w Wehrmachcie, wspiera tak!e
si jednak na muzyce i od razu si
Arcyksi"cia Karola Stefana rozpatryOrganizacj" Ukrai(skich Nacjonalizorientowa!, bo powiedzia!, "e dziwi
wana by a jako kandydatura do tronu
stów (OUN).
si , "e Jan Sebastian Bach da! takie
polskiego. Natomiast konserwaty$ci
Bardzo podobne by y losy wojenne
zako%czenie utworu, bo zwykle inaczej
z SPN optowali, by królem zosta
Karola Olbrachta Habsburga i m odko%czy swoje dzie!a”.
cesarz austriacki i tym sposobem
szego syna J.A. Götz-Okocimskiego
Wszystkie rozmowy podczas tego
zosta o utworzone trójcz onowe pa(Antoniego Jana. Obydwaj w 1918 r.
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zg osili si" do Wojska Polskiego oraz
brali udzia w wojnie polsko-bolszewickiej. Nie chcieli tak!e uzna& si" za
Niemców. Antoni Jan Götz-Okocimski
przed wybuchem II wojny $wiatowej
otrzymywa listy z III Rzeszy, by przyzna si" do swojego niemieckiego pochodzenia, ale nie chcia tego uczyni&.
By wprawdzie wnukiem spolonizowanego Niemca Jana Götza pochodz#cego
ze Szwabii, ale po k#dzieli tak!e wnukiem powsta(ca styczniowego Artura
Józefa hr. Sumi(skiego. Antoni Jan
zasiada tak!e w awach poselskich
Sejmu IV kadencji 1935-1938. Z obawy
przed niemieckimi prze$ladowaniami
opu$ci z rodzin# w pierwszych dniach
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wrze$nia 1939 r. Okocim. Przez Rumuni" dosta si" do Francji i Wielkiej Brytanii, gdzie ponownie s u!y w Wojsku
Polskim. Po zako(czeniu wojny Antoni
Jan, s usznie obawiaj#c si" prze$ladowa( komunistycznej w adzy w Polsce,
nie powróci do kraju. Zmar w stolicy
Kenii Nairobi w 1962 r.
Karol Olbracht w 1939 r. chcia
walczy& z niemieckim agresorem, lecz
nie otrzyma przydzia u mobilizacyjnego. W listopadzie 1939 r. zosta aresztowany przez hitlerowców i zmuszany
do podpisania niemieckiej listy narodowo$ciowej, czego nie uczyni . Wed ug
s ów Stanis awa Cata Mackiewicza
mia mówi&: „Moje pochodzenie jest

Uroczyste obchody
13 grudnia 2016 roku przypad a w Polsce 35 rocznica wprowadzenia stanu
wojennego. Spo eczno$& uczniowska
ZSP nr2 w Brzesku postanowi a uczci&
t" rocznic" uroczyst# sesj# naukow#, na
któr# z o!y y si" referaty przygotowane
pod kierunkiem dr Anny Skoczek przez
uczniów klasy 4 technikum gastronomicznego i klasy 4 technikum informatycznego. M odzie! zaprezentowa a
genez" „Solidarno$ci” (Kamil Mielec)
i film Grudzie(`81, odnios a si" do gro'by interwencji sowieckiej, powo uj#c
si" na dokumenty, w tym na notatk"
genera a Wiktora Anoszkina z rozmowy
Wiktora Kulikowa z gen. Wojciechem
Jaruzelskim z dnia 9 grudnia 1981 roku
(Kinga Rams), przedstawi a reakcj"
Europy i spo ecze(stwa polskiego na
og oszenie stanu wojennego (Ewelina
Szlachta) oraz omówi a dwa nurty w po-

ezji stanu wojennego (Patrycja Legutko). Dla przypomnienia tamtego czasu
pos u!y y utwory Jacka Kaczmarskiego.
Cz"$& historyczno-literack# sprawnie
prowadzi ucze( kl. 4TGs Piotr Kocha(ski. Na drug# cz"$& spotkania
z o!y y si" „Relacje moich bliskich” na
temat 13 grudnia 1981 roku, odczyta
je Mateusz Rachwa oraz wspomnienia
uczestników strajków i osób internowanych, w tym zaproszonych go$ci: by ego
wojewody tarnowskiego Jerzego Or a
oraz W adys awa %abi(skiego, pos a
na sejm RP X, I i II kadencji. Moderatorem dyskusji by dyrektor ZSP nr2
Jerzy Soska. Podsumowania dokona
starosta powiatu brzeskiego Andrzej
Pot"pa. W spotkaniu uczestniczyli: wicestarosta powiatu brzeskiego Ryszard
O!óg, dyrektor Wydzia u Edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku Janina

fot. ZSP 2

ROZWI ZANIE KRZY!ÓWKI "WI TECZNEJ: „HEJ W DZIE# NARODZENIA”
Karnet o warto ci 100 z! na imprezy organizowane przez MOK wylosowa!a Magdalena Gurgul. Monografi" „Brzesko.
Dzieje miasta i regionu” otrzymuj#: Emilia Gawenda, Renata Kumorek i Jacek Szuba. Gratulujemy! Nagrody mo$na
odebra% w Miejskim O rodku Kultury - redakcja BIM (pokój 228).
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niemieckie, moim macierzystym j zykiem jest j zyk niemiecki, ale jestem
obywatelem polskim i uwa"am si za
Polaka”. Powiedzia tak!e, !e „Habsburg nie jest Niemcem”. W zwi#zku
z tym torturowano go i wi"ziono ponad
dwa lata. Konsekwencj# nieludzkiego
traktowania by cz"$ciowy parali!
i utrata wzroku w jednym oku. Z wi"zienia zwolniony zosta dzi"ki interwencji dworu szwedzkiego. %on# jego
by a arystokratka szwedzka, wdowa
po Ludwiku Badenim, Alicja El!bieta
Ankacrona. Po wojnie !ona przewioz a
swojego m"!a Karola Olbrachta do
Szwecji, gdzie zmar w marcu 1951 r.
Piotr P. Duda

Motak, dyrektor Powiatowego Centrum
Edukacji Krystian Sroka, dyrektor
Biblioteki Pedagogicznej w Brzesku
Alicja Ko'mi(ska i m odzie! ZSP nr2,
która w skupieniu wys ucha a referatów
i relacji $wiadków, maj#c $wiadomo$& i!
uczestniczy w czym$ wa!nym. Data 13
grudnia 1981 z pewno$ci# pozostanie
w jej pami"ci. Honorowy patronat nad
sesj# obj" a Fundacja Centrum solidarno$ci w Gda(sku.
Anna Skoczek

ODESZLI W GRUDNIU
Anna Duch (60) – Brzesko
W!odzimierz Nowak (77) – Brzesko
Janusz Janik (51) – Brzesko
Zbigniew Wi niewski (69) – Brzesko
Jerzy Stacho& (76) – Brzesko
Ewelina Bursztyn (26) – Brzesko
Józefa Rajca (86) – Brzesko
Bogdan Kawa (58) – Brzesko
Julian Serwatka (79) – Brzesko
Zygmunt Biernat (67) – Brzesko
Andrzej Janik (74) – Brzesko
Stanis!aw Dadej (53) – Brzesko
Józef K#dzio!ka (67) – Brzesko
Eugenia Piech (84) – Szczepanów
Ma!gorzata Czarnik (59) – Wokowice
Lidia Su!ek (64) – Okocim
Cecylia Matura (88) – Okocim
Józef Pajor (87) – Okocim
Stanis!aw Krzy$ak (71) – Mokrzyska
Marian Pajor (68) – Mokrzyska
Stanis!aw Wielgosz (70) – Mokrzyska
Micha! Ka'mierczyk (84) – Jasie&
Agata Biel (91) – Jasie&
Irena Noworyta (84) – Jasie&
Kazimierz Babicz (66) – Jadowniki
Julia Stelmach (99) – Jadowniki
Anna Boraca (99) – Bucze
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