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Górnośląskie dokumenty przechowywane 
w Archiwum Państwowym we Wrocławiu

W 1810 r. utworzono we Wrocławiu Archiwum Prowincjonalne (Provinzial Ar- 
chiv), obejmujące swym zasięgiem ziemie całej ówczesnej Prowincji Śląskiej, od 
zachodnich granic na Nysie Łużyckiej po obszar obecnego Województwa Śląskie
go. Pierwotny jego zasób tworzyły dokumenty i akta sekularyzowanych wtedy klasz
torów śląskich1. Zostały one uporządkowane i opracowane wg systemu dyrektora 
Archiwum J. G. Buschinga i jego asystenta F. Jarricka. Wg niego, każdy z klasztorów 
tworzył własny zespół archiwalny, w którym dokumenty ułożono wg kryterium chro
nologicznego. Opracowywane inwentarze ułożono w porządku: nr kolejny, sygna
tura, treść dokumentu (w językach niemieckim lub łacińskim, ew. czeskim), data 
i miejsce wystawienia ( w wersji oryginalnej i współczesnej) informacja o pieczęci, 
bibliografia prac poświęconych dokumentowi oraz lista świadków świadczących 
przy jego wystawianiu, (lub przepisywane podpisy osób). W takim systemie opraco
wano inwentarze -  repertoria dla ponad 77 zespołów klasztornych z miast od Żaga
nia na zachodzie po Bytom na wschodzie.

Interesujące nas tu dokumenty klasztoru minorytów w Bytomiu opracował na 
początku lat 20 -tych XIX w. pracownik, potem wieloletni dyrektor Archiwum 
Prowincjonalnego Gustav Adolf Stenzel. Dodajmy, że z terenu obecnego Górnego 
Śląska do archiwum wrocławskiego trafiły archiwalia po tylko jednym klasztorze, 
właśnie minorytach bytomskich.

Zespół ten w całości przetrwał do końcowych lat II wojny światowej w Archi
wum Państwowym we Wrocławiu (Staatsarchiv Breslau, od 1867 r.). Wtedy to, w 
obawie przed naciągającym frontem władze archiwalne postanowiły wywieźć na 
zachód najcenniejsze zasoby archiwalne, rozpoczynając tą akcje od zasobu doku
mentowego. Wraz z ponad 15.000 jednostek wywieziono wtedy także wszystkie 
dokumenty bytomskie.

Po podpisaniu międzynarodowych umów archiwalnych między archiwistami 
polskimi a archiwistami dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej (na tere
nie której wywiezione archiwalia wrocławskie znalazły się), w maju 1981 r. do 
Archiwów Wrocławskiego i Szczecińskiego powróciły rewindykowane materiały. 
Znalazł się wśród nich cały zespół dokumentów dawnego klasztoru minorytów w 
Bytomiu.2

Obecnie zespół wchodzi w skład zasobu Archiwum Państwowego we Wrocławiu
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(wraz z pond 60.000 zasobem dokumentów), stanowiąc w nim jedyny zespół doku
mentowy dawnych klasztorów górnośląskich.3

Badacz tej tematyki dysponuje ledwie 8 dokumentami po dawnych minorytach, 
pochodzących z lat 1725 -  1782.4 Wszystkie dokumenty są dyplomami papierowy
mi, spisane na papierze czerpanym w językach łacińskim5, niemieckim6 i polskim7. 
Są one na ogół w dobrym stanie zachowania, po lekkich zabiegach konserwacyj
nych, polegających na uzupełnieniu papieru i podklejeniu braków.

Najstarszy z nich wystawiony został 12 VI. 1725 r. w Bytomiu przez O. Jowiana 
Batorskiego gwardiana minorytów bytomskich. Treścią dokumentu jest przekaza
nie Karolowi Józefowi Erdmanowi hr. de Henkel i jego potomnym i sukcesorom 
wysepki koło miasta Bytomia (piscinulam extra civitatem Bythomiensem) w zamian 
za pole zw. Scharte położone koło Rozbarku. Dokument zaopatrzony został w dwie 
pieczęcie —lakową Karola Józefa Henkel de Donnersmarck oraz opłatkową gwardia
na J. Batorskiego.

Z 2 0 IX 1726 r. pochodzi dokument kolejnego gwardiana minorytów Sebastiana 
Wolfa, wystawiony w Bytomiu. Jest to kolejne nadanie poprzednio wymienionemu 
odbiorcy ogrodu i pola przyległych do nowych murów w Szarleju. Pieczęć Karola 
Józefa Henkel 1 Donnermarck nie zachowała się. Przy dokumencie widnieją poza 
tym dwie pieczęcie opłatkowe -  komisarza apostolskiego Antoniego Kalcksteina i 
gwardiana S. Wolfa.

Trzeci dokument z naszego archiwum wystawiła wdowa Juliana Wabretius w 
obecności kuratora dr. Kamollsa dla o. Klarus Ronk gwardiana i Zachariasza Cebulki 
wikariusza konwentu minorytów Św. Mikołaja w Bytomiu.. Wdowa sprzedała kon
wentowi ziemie położone między kościołem parafialnym w Reptach a swymi posia
dłościami, w postaci łąk i ogrodów. Dokument został potwierdzony 10 X 1747 r. 
przez burmistrzów bytomskich Antoniego Kozłowskiego (określony jako Polizey 
Burgermeister) i Jana Augusta Kusnitiusa. Całą darowiznę aprobował sekretarz 
i prowincjał franciszkanów Cezary Sumoradzki, który opatrzył dokument swą pie
częcią opłatkową.

Z 13 XI 1747 r. pochodzi pierwszy z zachowanych tu dokumentów polskich. 
Józef Siostrzonek sprzedaje gwardianowi Klarusowi Ronk i Gilbertowi Iskra kazno
dziei ogród za 10 talarów śląskich. Dokument został podpisany przez obie strony a 
całość aprobowali C. Suimoradzki i burmistrz Kozłowski.

Następny polski dokument z 15 I 1748 r. wystawiono również w Bytomiu. Wy
stawcami byli burmistrz, rada i starsi cechów miasta Gliwic. Sprzedali oni gwardia
nowi i konwentowi minorytów bytomskich czynsze i dochody nabyte od Wacława 
ze Świętochłowic Kamieńskiego na Kamieniu i Maciejkowicach, sędziego ziem
skiego bytomskiego. Był on ponadto fundatorem i opiekunem Bractwa Szkalperz- 
nego Najświętszej Panny Marii w kościele parafialnym św. Mikołaja w Gliwicach. 
Dokument określa terminy płatności. Gwardian Konstantyn Plichta ma za swych 
dobrodziejów odprawiać godzinki i mszę z czytaniem o Niepokalanym Poczęciu 
Panny Najświętszej. Dokument był zaopatrzony w pieczęć burmistrza Kostrzew- 
skiego. Przy oryginalnym nadaniu widniały podpisy i pieczęcie: Jerzego Szczeckie- 
go mistrza piekarskiergo, Melchera Tyriucha mistrza kowalskiego, Jakuba Follek 
mistrza masarskiego, Jerzego Spanczil mistrza sukienniczego, Jerzego Dorffa mi
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strza cechu krojczych i Walentyna Kratochwila mistrza kuśnierskiego oraz innych 
przedstawicieli miasta.

Kolejny dokument to układ zawarty między konwentem minorytów a przedsta
wicielami cechu szewców o termin opłat czynszów. Niemiecki akt zaopatrzono pie
częciami Daniela Hintze, Dorothey Kepper sekretarza, Henryka Hilschera gwardiana 
i podpisy ( a właściwie krzyżyki) przedstawicieli cechu.

Ostatni z interesujących nas tu dokumentów wystawili 25 XI 1782 r. Łazarz hr. 
Henkel von Donnersmarck, Aleksander Morcht gwardian minorytów, oraz wdowa 
Marianna Błaszczycka z domu Foltekin mieszczka bytomska. Jest to umowa o grani
ce folwarków Klukowice i Goreczek. Pieczęcie lakowe przystawili wystawca, Ignacy 
Konstanty Primer jako kurator i Aleksander Morch gwardian oraz zamiast podpisu -  
trzy krzyżyki wdowy Marianny Błaszczyckiej.

Począwszy od lat 70-tych XIX w. w Archiwum Państwowym we Wrocławiu rozpo
częto akcję kontroli archiwów miejskich na Śląsku. Kontrola ta, na wniosek Dyrek
tora, przeprowadzona była również przez niego i przez innych pracowników archi
wum, wśród których był C. Griinhagen. Troskę archiwistów wzbudziły dochodzące 
głosy o nienajlepszych warunkach przechowywania bardzo cennych materiałów. 
Kontrola miała więc wykazać, czy pomieszczenia archiwów miejskich są odpowied
nio przygotowane, tzn, czy są regały na przechowywanie archiwaliów, czy pomiesz
czenia są zabezpieczone, czy mają odpowiednią temperaturę. Chodziło też o stwier
dzenie czy kadra archiwalna jest odpowiednio przygotowana do postawionych jej 
obowiązków.

Wyniki kontroli okazały się w większości wypadków mocno nie zadawalające. 
Okazało się, że magazyny archiwalne są w większości w bardzo złym stanie, a co do 
kadry zastrzeżenia były w wielu wypadkach bardzo poważne.

Dla zabezpieczenia archiwaliów postanowiono je przejąć w formie depozytu do 
Archiwum Państwowego, do czasu poprawy warunków, wybudowania nowych archi
wów, i znalezienia odpowiedniej kadry. W formie depozytów do 1908 r. przejęto doku
menty i akta z miast Mikołowa, Żor, Gliwic, Pszczyny, Tarnowskich Gór, po tym okre
sie również z Rybnika (wykazujemy tu tylko akta miast z terenu Górnego Śląska). 
Wszystkie te archiwalia w 1945 r. wywieziono do Niemiec8. Wróciły one do Archiwum 
wrocławskiego w 1981 r. (poza aktami i dokumentami Żor, Gliwic i Mikołowa).

Pierwszym z interesujących nas zespołów przejętym do dawnego Staatsarchiv 
był depozyt miasta Tarnowskie Góry (Tamowitz).W sporządzonym inwentarzu przez 
nauczyciela Winklera w 1873 r. znalazły się nie tylko regesty zachowanych doku
mentów w oryginale, ale i wzmianki o dokumentach sporządzane na podstawie 
literatury i prasy (np. Myslowitzer Stadtblatt) Repertorium Winklera obejmuje więc 
informacje o dokumentach tarnogórskich od 1415 do 1719 r. Zaopatrzone ono zo
stało w indeks osobowy i geograficzny. Obejmowało regesty 54 dokumentów, 
z których 46 pochodziło z dawnego Archiwum Miejskiego w Tarnowskich Górach, 
a 8 z zasobu Archiwum wrocławskiego, które zostały włączone do zespołu. Po rewin
dykacji archiwaliów w 1981 r. dysponujemy obecnie 51 dokumentami z lat 1528 -  
1719. Są to wszystkie dokumenty tego miasta, które w repertorium były zaopatrzone 
w sygnatury oznaczone numerami arabskimi ( 1-51). Dokumenty natomiast zaopa
trzone w sygnatury cyframi rzymskimi, od I do XV nie zachowały się. Są to następu
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jące dokumenty:
1. Wojciech bp krakowski 1415,15IV, Sławków
II. Jan ks. opolski 1526, 3 0 IV, Bytom
III tenże 1529,4 X., Opole
IV Jerzy margrabia brandenburski 1532,4IV, Tarnowskie Góry
V j.w.
VI tenże 1537, 21 IX., Opole
VII tenże 1541, 15 IX., Onolsbach
VIII Albrecht margr. brandenburski 1543, 2 VI, Opole

IX tenże 1560,6X11, Kamiów
X Wacław Blacha 1589, 10IX, Lasko wice
XI Mikołaj i Jerzy Blacha 1603, 31 V, Laskowice
XII Jan Jerzy margr. brandenburski 1617,29IX, Kamiów
XIII Cesarz Ferdynand II 1626,26 XI, Praga
XIV Rada m. Tarnowskie Góry 1635,19II, Tarnowskie Góry
XV Ciż 1654,2X1, Tarnowskie Góry

Na uwagę zasługuje dokument ks. opolskiego Jana II Dobrego Jest to znany 
Ordunek Górny, zawierający 72 artykuły praw. i statutów górniczych.9

Po śmierci Jana II, ostatniego Piasta opolskiego, księstwo to objęła linia margra
biów brandenburskich. Poszczególni władcy z tej dynastii pozostawili w archiwum 
tamogórskim wiele dokumentów dla naszego miasta. Potwierdzali oni miejscowym 
górnikom ich prawa i przywileje (Jerzy Fryderyk w 1559 r., w 1564 r. i 1568 r.), 
zakładali w mieście nowe jarmarki (tenże margrabia w 1561 r. w ósmym dniu po św. 
Agnieszce) oraz odnawiali statuty gwarków (tenże w 1558 r. i w 1579 r.).

Archiwum miejskie przechowuje kilka dokumentów cesarskich, jako władców Ślą
ska. Tak więc Rudolf Ó 12 HI 1602 r. w Pradze wydał dokument o ustanowieniu w 
Tarnowskich Górach cła pobieranego przy przejeździe na drodze do Polski (sygn. 23). 
Z kolei Ferdynand II w dniu 25IX 1625 r. w Wiedniu wziął pod swą opiekę posiadłości 
Łazarza Henkela (sygn. 34), a 5 I I 1664 r. cesarz Leopold I odnowił miastu przywileje 
po szkodach wojennych odniesionych w wojnie 30-letniej (sygn. 41)

Na uwagę zasługuje szereg dokumentów rady miejskiej, pochodzących z XVII w. 
Dotyczyły one następujących spraw:

1.1609,7 VIII. potwierdzenie statutu szewców
2. 1622,13 XII kupno młyna w Kozłowie
3. 1623, 2 4 IV sprzedaż ziemi M. Kreńskiemu, czynszów gwarkowi Po

lińskiemu oraz pola mieszczaninowi Jurkowi Sybalce.
4. 1623,20 V. sprzedaż Kreńskiemu terenu górniczego
5.1640.1 VIII potwierdzenie statutu szewców
6. 1654,18 VIII sprzedaż młyna w Pniowie
7.1670,22 XII. potwierdzenie statutów cechowych
8.1671.2 X n potwierdzenie statutów cechów bednarzy, stolarzy i wo-

zowników
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9. 1674,27 VIII potwierdzenie gwarkowi Spaiczikowi posiadanie młyna
10. 1719, 28 IV potwierdzenie statutów piekarzy

Ciekawym w tej grupie dokumentem jest wymiana artykułów cechowych z ku
śnierzami z Karniowa (sygn. 35). Przy dokumentach od nr 30 do nr 33 i 38 zachowały 
się w dobrym stanie pieczęcie miejskie odbite w czerwonym wosku i przywieszone 
do dokumentów na paskach pergaminowych łub kolorowych sznurach. Natomiast 
dokumenty nr 42 i 51 mają zachowane pieczęcie opłatkowe.

W 1900 r. Archiwum wrocławskie przejęło dokumenty miasta Pszczyny, od XV 
do XVII w. Podobnie jak poprzednio omawiane, w 1945 r. zostały wywiezione do 
Niemiec, skąd powróciły do Wrocławia w 1981 r. Posiadamy obecnie 36 zachowa
nych dokumentów miasta Pszczyny (Pless). Cześć z nich jest w bardzo złym stanie, 
wyblakłe, dziś są nie do odczytania.

Pod koniec XV w. Pszczyna była we władaniu Kazimierza, ks. cieszyńskiego i 
starosty śląskiego. Wydał on dla miasta kilka dokumentów. W 1484 r. zezwolił na 
wybudowanie w mieście łaźni koło stawu miejskiego, a w 1498 r. nadał on miastu 
prawa miejskie wzorowane na prawach Raciborza. Oryginalny dokument jest nie
czytelny z powodu całkowitego zatarcia pisma. Natomiast treść dokumentu znamy 
z potwierdzenia go przez burmistrza i radę miasta Bielska w 1658 r. (sygn. 28). 
Czeski oryginał przetłumaczono na język niemiecki, a przy zniszczonym transump- 
cie zachowana jest opłatkowa pieczęć miasta Bielska.

Królowie czescy jako dziedzice Pszczyny nadawali miastu przywileje. Zachowa
ły się 2 dokumenty króla Władysława II Jagiellończyka, króla Czech i Węgier, który 
w 1492 r. ustanowił w mieście jarmark na św. Wita (tj. 15 VI), a w 1514 r. nową komorę 
celną i podatki. Są to dokumenty pergaminowe, spisane w języku czeskim. Przy 
dokumencie z 1514 r. zachowała się pieczęć króla.

Na początku XVI w. Pszczyna przechodzi w posiadanie rodziny Promnitzów. Odtąd 
byli oni opiekunami miasta i jego dobroczyńcami. Pierwszy z nich Baltazar, jedno
cześnie bp wrocławski nadał w 1552 r. Stanisławowi Ostaszowskiemu dwór z obej
ściem, uwalniając go i jego następców od powinności, a Filipowi Jankowi w 1559 r. 
plac koło stawu rybnego na wybudowanie domu i gospodarstwa. Wreszcie z 1556 r. 
pochodzi nadanie biskupa dla szpitala miejskiego w postaci rybnika przyległego 
do rzeki Pszczynki ze wszystkimi dochodami. Jedynie przy dokumencie z 1552 r. 
zachowała się pieczęć biskupa.

Stanisław Promnitz, pan Pszczyny, Zorów i Trzebiela zatwierdził 6 XII 1564 r. 
statuty szewców pszczyńskich. Przy dokumencie pergaminowym sporządzonym w 
języku czeskim zachowała się pieczęć wystawcy.

Trzy dokumenty Karola von Promnitz dotyczą: nadania sekretarzowi Andrzejo
wi Roussen młyna w pobliżu zamku oraz domu wybudowanego na dziedzińcu para
fialnym (1570 r.), darowania braciom Ostaszowskim przywileju warzenia piwa (1580 
r.) i zezwolenia dla sekretarza Macieja na wybudowanie nowego domu (15 83 r.).Przy 
dwóch pierwszych dokumentach widnieją pieczęcie wystawcy. Oba te dokumenty 
są niemieckie i spisane na pergaminie.

Dwa dokumenty Abrahama Promnitza dotyczą nadania Szymonowi Kochowi przy
wileju warzenia piwa (1599 r.) i i zezwolenia na budowę domu dla Szymona Jakisza
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(1607 r.).Oba dokumenty pergaminowe spisane w języku niemieckim mają zacho
wane pieczęcie Abrahama Promnitza.

Z 6 zachowanych dokumentów Zygfryda von Promnitz wymienimy jedynie po
twierdzenie statutu garncarzy w 1630 r., a z tyluż dokumentów Baltazara Erdmanna 
wspomnijmy o ustanowieniu w 1680 r. w mieście targu mięsnego.

Z innych dokumentów miasta Pszczyny wymienić jeszcze można statuty cechu 
tkaczy z 1694 r.10, ustanowienie w mieście nowego jarmarku przez cesarza Ferdynanda 
III w 1654 r., dokument prawego urodzenia wydany dla mieszczanina Wacława Riedla 
w 1597 r.u , założenie szpitala w mieście w 1543 r .12 czy nadanie świadectwa ukończe
nia nauki rzemiosła w cechu kucharzy dla Baltazara Kripolden w 1729 r.

Trzeci z interesujących nas tu zespołów miejskich to Depozyt miasta Rybnika, 
przejęty przez Archiwum wrocławskie w 1918 r. Podobnie jak poprzednio omawiany 
nie ma pierwotnego spisu niemieckiego lub inwentarza -  repertorium. Zawiera 9 
dokumentów z lat 1577 -  1665.

Dokumenty te wystawili tutejsi dziedzice, panowie Oppersdorf na Łowkowicach, 
Chlumiu, Prudniku i Rybniku. Wszystkie są dokumentami pergaminowymi, spisa
nymi w języku czeskim, w nie najlepszym stanie zachowania. Dotyczą one: ustano
wienia statutu dla szewców przez Władysława starszego w 1577 r. i w 1625 r. W 
tymże roku potwierdzono też statuty ślusarzy, rusznikarzy, kowali, bednarzy, stola
rzy, kotlarzy i stelmachów, (sygn. 5). Mamy w zespole polonik -  jest to dokument 
pergaminowy królowej polskiej Marii Ludwiki z jej pieczęcią herbową. Królowa 
potwierdza Salomei Brauensein posiadane przez nią dobra, nadane za 6.000 gulde
nów przez Franciszka von Oppersdorf. Zaprezentowany powyżej materiał może słu
żyć badaczowi dziejów miast górnośląskich i być uzupełnieniem wiadomości o 
zespołach z tego terenu, przechowywanych poza zasięgiem Archiwum Państwowe
go w Katowicach.13

Przypisy:
1. Por. Krusch B., Geschichte des Staatsarchivs zu Breslau, Leipzig 1908, Dereń A., Zasób 

Wojewódzkiego Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Sobótka 10, 1955, ss 315 -327, 
tenże, Zarys dziejów Arichiwum Państwowego we Wrocławiu (z okazji 150 rocznicy założenia), 
Archeion 35, 1961, ss 75 -88.

2. Na ten temat por. Kobzdaj E., Archiwalia sląskie przekazane Archiwum Państwowemu 
we Wrocławiu z Niemieckiej republiki Demokratycznej, Archeion 84,1988, ss 157 -  165.

3. Dodajmy jeszcze, że po uporządkowaniu zespołów na początku lat 20-tych XIX w. 
otrzymał on oznaczenie porządkowe jako „Rep. 54”.

4. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Przewodnik po zasobie archiwalnym do 1945 
roku, pod redakcją A. Derenia i R. Zerelika. Wrocław 1996, s. 275, nr 717.

5. Rep. 54 nr 1 i 2.
6. Rep. 54 nr 3, 4, 7 i 8.
7. Rep. 54 nr 5 i 6.
8. Por. o tym Krusch B., Geschichte des Staatsarchivs zu Breslau, Leipzig 1908, a także 

Meinardus G., Martiny R., Das neue Dienstgebaude das Staatsarchivs zu Breslau und die 
Gliederung seiner Bestande, Leipzig 1909, Kobzdaj E., op. cit.
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9. Ordunek gomy -  ustawa górnicza dla Górnego Śląska z 1528 r., wstęp i opracowanie E. 
Kobzdaj, Wrocław 1990, J. Piemikarczyk, Pierwsza polska ustawa górnicza czyli „Ordunek 
gomy” historyczny dokument Górnego Śląska z roku 1528, Tarnowskie Góry 1928.

10. Ten dokument zatwierdził w 1694 r. burmistrz i rada miasta, opatrując go pieczęcią 
miejską na pasku pergaminowym, sygn. 31.

11. Dokument wystawili burmistrz i rada miasta Bielska i opatrzyli go pieczęcią miasta, 
sygn. 17.

12. Przez Jana Tincze, sygn. 8.
13. Już po oddaniu artykułu do druku wymienione w nim depozyty miast Pszczyny, Ryb

nika i Tarnowskich Gór przekazane zostały do Archiwum Państwowego w Katowicach.


