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Poczet książąt cieszyńskich (3): Przemysław 
Noszak 

 
Fragm tumby nagrobnej Przemysława I Noszaka z kościoła parafialnego p.w. św. Marii 
Magdaleny. Fot.: Archiwum UM Cieszyn. 

Był politykiem wszech czasów w dziejach Śląska Cieszyńskiego i jednym z ważniejszych 
dyplomatów w XIV-wiecznej Europie. O Przemysławie Noszaku powinno się uczyć w 
każdej szkole od Białki po Ostrawicę. 

 

Odniósł sukces niewyobrażalny. To tak, jakby, powiedzmy starosta cieszyński czy europoseł 
z tego regionu, został mianowany ministrem spraw zagranicznych Czech i Niemiec. Kiedy 
dochodzi do zatargów między niemieckimi landami z dawnej części zachodniej i wschodniej, 
ratuje jedność kraju. Prowadzi w imieniu Angeli Merkel rozmowy z Nicolasem Sarkozym, a 
kiedy te kończą się fiaskiem – jedzie do Londynu i podpisuje umowę z Davidem Cameronem, 
która zmienia zupełnie układ sił w krajach tzw. starej Unii. 
 
Zdaję sobie sprawę, że trudno przenosić na współczesność realia sprzed sześciu stuleci, a 
władza księcia cieszyńskiego miała zupełnie inne podstawy i zasięg niż osób wybranych w 
demokratycznych (czy sprawiających takie wrażenie) wyborach. Chodzi tylko o podkreślenie 
faktu, że tym wyjątkowym dyplomatą był ktoś "śląskocieszyński do szpiku kości".  
 
POLECAMY: Poczet książąt cieszyńskich (1): Mieszko 
 
Przemysław Noszak urodził się tutaj, od 1358 roku był władcą Księstwa Cieszyńskiego przez 
okres 52 lat, tutaj zmarł i został pochowany w klasztorze dominikanów w Cieszynie (obecnie 
kościół p.w. św. Marii Magdaleny). Starał się w miarę możliwości powiększyć swój stan 
posiadania. Udało mu się objąć rządy nad częścią dzielnicy bytomskiej z połową Bytomia (w 
tym celu ożenił się z córką ostatniego księcia bytomskiego), a także przejąć Księstwo 
Oświęcimskie. Córkę wydał za księcia lubińskiego. Stał też na czele Związku Śląskiego, 
walczącego z plagą zbójnictwa. 



 
I ten sam Przemysław Noszak był doradcą cesarza Karola IV Luksemburskiego, a później 
jego syna i następcy Wacława IV. Władca, rezydujący na Górze Zamkowej w Cieszynie, co 
jakiś czas opuszczał swoją siedzibę, by udać się w daleką podróż. Dwukrotnie był w Paryżu, 
gdzie za pierwszym razem próbował ratować sojusz czesko-francuski, a za drugim 
doprowadzić do zakończenia wojny stuletniej, którą prowadziły Francja i Anglia. W 
Londynie zaaranżował małżeństwo króla Ryszarda II z czeską królewną Anną; przy okazji 
otrzymał stałą pensję od zadowolonego monarchy. W 1384 roku doprowadził do, swoją drogą 
krótkotrwałego, rozejmu między walczącymi państwami niemieckimi. Dwa lata później był 
gubernatorem Czech pod nieobecność króla. Jak na władcę Księstwa Cieszyńskiego, kariera 
wręcz niesamowita. 
 
POLECAMY: Poczet książąt cieszyńskich (2): Kazimierz I 
 
Pod koniec XIV wieku w Czechach zaczęto patrzeć niechętnie na obcokrajowców w 
królewskim otoczeniu i Przemysław Noszak stracił miejsce w radzie królewskiej. Starał się 
dalej prowadzić aktywną działalność polityczną, mimo wieku i pogarszającego się stanu 
zdrowia. Ze względu na podagrę musiał być noszony w lektyce, stąd przydomek Noszak. 
Zmarł w 1410 roku, mając około 75 lat. 
 
W ostatnich latach można było przeczytać sporo w lokalnych mediach o dyskusjach wokół 
nazw ulic i rond. Może zamiast sięgać do panteonu bohaterów ogólnonarodowych warto 
zwrócić uwagę na wspomnianego księcia cieszyńskiego? Z pewnością nie będzie budził 
kontrowersji, a za to "ulica (czy rondo) Przemysława Noszaka" w pewien sposób będzie 
przypominała o najwybitniejszym z Piastów Cieszyńskich. 

 


