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Dokumenty i akta Księstwa Cieszyńskiego 
w zasobie dawnego Archiwum Prowincjalnego 

we Wrocławiu
Archiwum Prowincjalne we Wrocławiu (Provinzial Archiv) powołane zostało do 

życia w 1811 r.1 W wyniku równocześnie wydanego 30. tegoż roku edyktu 
sekularyzacyjnego klasztorów śląskich trafiły do niego dokumenty i akta klasz
torów górnośląskich z Jemielnicy, Opola, Raciborza i Rud.2

Lata 20-te XIX w. zaznaczyły się w historii archiwum przejmowaniem ar
chiwaliów dawnych księstw śląskich. W ten sposób trafiły do Wrocławia materiały 
z księstw wrocławskiego, brzeskiego, legnickiego, kamiowskiego, ziębickiego, 
nyskiego, oleśnickiego, opolsko-raciborskiego, żagańskiego, świdnicko-jawors- 
kiego, wołowskiego, margrabstwa górnołużyckiego, hrabstwa kłodzkiego oraz 
z terenu Górnego Śląska z dawnych księstw opawskiego i cieszyńskiego.3. Zakoń
czenie przejmowania tych akt nastąpiło pod koniec lat 20-tych. Materiały powyższe 
zostały opracowane i zinwentaryzowane, a pracami powyższymi kierował Fried- 
berg. W wydanym w 1831 r. przewodniku po archiwum jego dyrektor Gustaw 
Adolf Stenzel przedstawił je jako materiał opracowany i dostępny do ba
dań.4 Wszystkie akta włączono do zasobu grupy i dokumentów akt „znanej 
proweniencji” (vermischer Provenienz), nadając im kolejne numery — dla dokume
ntów od Rep. 1 do Rep. 7, dla akt od Rep. 16 do Rep. 44. Spośród wymienionych 
materiałów nie zachowały się do dziś akta i dokumenty księstw cieszyńskiego (Rep. 
6b i Rep. 41) oraz opawskiego (Rep. 6c i Rep. 42).

Cały materiał — zarówno aktowy jak i dokumentowy opracowano wg. 
jednolitego schematu Friedberga. Materiał archiwalny — dotyczy to w jed
nakowym stopniu wszystkich księstw, w tym i cieszyńskiego — podzielono na dwie 
części, 10 grup rzeczowych i mniejsze podgrupy akt, a poszczególne archiwalia 
ułożono wewnątrz nich chronologicznie. Podział ten wyglądał następująco:
A. Materiały do całego księstwa i poszczególnych jego części.

I. Zarządzanie księstwem przez królów i książąt.
1. Osoba i rodzina panującego, jego dwór.
2. Zarządzanie, fiscalia, przywileje.
3. Stosunek do władz zwierzchnich, granice.
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4. Regalia, górnictwo, moneta, poczta, warzelnictwo, cła, piwowarstwo.
5. Dominia.
6. Sprawy sukcesyjne i lenne.
7. Zwolnienia od obowiązków.

II. Stany
a. Reprezentacja stanowa, przywileje, spory.
b. Mieszczanie, chłopi, szlachta, Żydzi.

III. Zarządzanie i kierowanie — urzędy centralne i lokalne.
IV. Prawo i sądownictwo 
V. Policja

VI. Finanse.
VII. Wojny i wojskowość.

VIIL Przemysł, rzemiosło, handel.
IX. Kultura i oświata.
X. Kościół.

B. Akta majątkowe (Ortschaften) — akta ułożono alfabetycznie, wg. nazw 
miejscowości.5

Jak wyżej wspomniano, wraz z tymi materiałami przejęte zostały również akta 
i dokumenty księstwa cieszyńskiego, jako Rep. 41 (akta). W wyniku działań II 
wojny światowej cały materiał aktowy i dokumentowy zaginął. Po aktach nie 
zachował się dawny inwentarz, choć do pozostałych księstw takimi inwentarzami 
dysponujemy.

Zachował się natomiast wykaz dokumentów księstwa cieszyńskiego, w inwen- 
tarzu-repetytorium nr 6, obejmujący dokumenty z grup dotyczących zarządzaniem 
księstwem, stosunkiem do władz zwierzchnich, oraz dokumenty do dziejów 
Lesznej, Olbrachcie, Puńcowa, Skoczowa oraz Cieszyna. Łącznie przechowywano 
11 dokumentów pergaminowych i 1 papierowy.

Poniżej przytaczam regesty tych dokumentów w porządku chronologicznym:6
1. 1412, 24 VI, Oświęcim. Bolko ks. cieszyński i oświęcimski potwierdza nadanie 

przez rycerza Jana de Koselegs 12 grzywien czynszu ze wsi Miłocice koło 
Strzelina ołtarzowi Św. Piotra i Pawła w kościele parafialnym w Cieszynie. 
Dokument pergaminowy, łaciński, z pieczęcią herbową księcia na kolorowych 
sznurach.

2. 1440,23 VI, Cieszyn. Władysław i Przemysł ks. cieszyńscy sprzedają 5 grzywien 
rocznego czynszu z Puńcowa koło Cieszyna Jakubowi z Brzezówki, wykonaw
cy testamentu Alesza z Orle (de Olza) na ufundowanie nowego ołtarza 
w kościele parafialnym w Cieszynie. Dokument pergaminowy, łaciński, 
z 2 pieczęciami na paskach pergaminowych.
sygn. 7.

3. 1443, 1 I, Grodków Śl.
Wymienieni poddani składają hołd lenny książętom Wacławowi cieszyńskiemu 
i ks. Elżbiecie strzelińskiej z ziemi strzelińskiej. Dokument z 4 pieczęciami (?), 
sygn. I a.

4. 1489, 21 XI, Koźle.
Hanos i Hinek Haugwitz z Biskupic stwierdzają, że ich brat Piotr z Biskupic
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posiada dziedzicznie zamek Ostróg (Ostroh) z przyległośdami oraz podane 
inne dobra (w tym twierdzę Waletin). przekazuje on je w spadku siostrze Marii 
z 300 guldenami.
Oryginał pergaminowy, czeski, z 9 przywieszonymi pieczęciami, sygn. 6 e.

5. 1490, 31 VIII, Cieszyn.
Kazimierz ks, cieszyński stwierdza, że Jerzy ze Skoczowa i Zygmunt z Olesznej 
klerycy diecezji wrocławskiej przekazali na ołtarz św. Piotra i Pawła w kościele 
parafialnym w Cieszynie 10 węgierskich florenów rocznego czynszu z Olbrach
cie.
Oryginał pergaminowy, łaciński, na pasku perg. mniejsza pieczęć książęca, 
sygn. 6.

6. 1498, 23 II, Buda.
Władysław II Jagielończyk król Czech i Węgier potwierdza Kazimierzowi ks. 
cieszyńskiemu i staroście śląskiemu przywileje i wolności jego poddanych w ks. 
cieszyńskim.
Oryginał pergaminowy, czeski. Dokument potwierdzony 31 VII 1573 r. przez 
radę miasta Wrocławia i 28II 1626 r. przez Komorę Cesarską w Wiedniu, sygn. 
1 b -

7. 1502,17 XII, Świdnica. Burmistrz i rada miasta Świdnicy widymują dokument 
króla węgierskiego i czeskiego Władysława z 23 X I 1491 r., który stwierdził, że 
Kazimierz ks. cieszyński i starosta śląski uzyskał prawa nadawania wakujących 
stanowisk swym przedstawicielom.
Oryginał pergaminowy, niemiecki, na pasku pergaminowym pieczęć miasta 
Świdnicy.

8. 1537, 12 III, Cieszyn. Anna margrabina brandenburska i ks. cieszyńska 
stwierdza, że Stefek Zlatnik kupił od Andrzeja Troskiego młyn (w Cieszynie). 
Oryginał pergaminowy, czeski, sygn. 10.

9. 1537, 14 X, Cieszyn.
Wacław ks. cieszyński kwituje Gotarda v. Logau i Altendorf na Skoczowie 
z opłaty 36 gr. ze swego dziedzictwa.
Oryginał papierowy, niemiecki, pieczęć i podpis księcia, sygn. 8.

10. 1582, 26 IX, Jabłonków.
Sąd miejski w Cieszynie wydaje orzeczenie dla gminy w Jabłonkowie, która 
wniosła zażalenie, że z upoważnienia władz miejskich została pozbawiona ona 
praw do należnych im pieniędzy.
Oryginał papierowy, czeski, pieczęć opłatkowa, sygn. 3 (2 ekspedycje).

11. 1672, 23 XI, Cieszyn.
Burmistrz i rada miasta Cieszyna wystawiają świadectwo prawego pochodze
nia (testimonialis natalium) dla Jana Paula.
Oryginał papierowy, niemiecki, pieczęć miejska, opłatkowa.
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Przypisy

1 B. Krush: Geschichte des Staatsarchives zu Breslau, Leipzig 1908, ss 4nn.
2 Zachowane do dziś tworzą zespoły określane jako Rep. 85 (Jemielnica), rep. 107— 109 
(klasztory opolskie), Rep. 110— 113 (raciborskie), Rep. 114 (Ruda).
3 B. Krush: op. cit., ss 238 nn.
4 G. A. Stenzel: Nachricht uber das Kóniglich-Schlesische Provinzialarchiv zu Breslau, 
Braslau 1831, ss 5—6, por. też: O. Meinardus, R. Martiny: Das neue Dienstgebate des 
Staatsarchivs zu Braslau und die Gliederung seiner Bestande, Leipzig 1909, s. 32.
5 G. A. Stenzel: op. cit., ss 11— 13.
6 Na podstawie inwentarza Rep. 6b, ss 1601— 1608.
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