
OGÓLNY WYKAZ ZAGADNIEŃ, DO KTÓRYCH ZNADUJĄ SIĘ MATERIAŁY 
W STARSZYCH ARCHIWALIACH ARCHIWUM KSIĄŻĄT PSZCZYŃSKICH

W PSZCZYNIE

I n f o r m a c j a  o g ó l n a

Archiwum ks. Pszczyńskich w Pszczynie poniosło w okresie ostatniej wojny 
znaczne straty, których jednak nie można ściśle ustalić wskutek braku inwentarzy 
archiwalnych. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Katowicach zabezpieczyło 
archiwalia pszczyńskie w 1946 r. W I etapie można było wskutek braku osobnego 
etatu dla archiwisty w Pszczynie jedynie rozmieścić na półkach bezładny stos 
około 20 m.3 całkowicie przemieszanych archiwaliów oraz wydzielić z nich i spi
sać 85 dokumentów pergaminowych (był wśród nich również najstarszy, z 1287 i\). 
Dopiero z chwilą utworzenia w Pszczynie Terenowego Archiwum Państwowego 
i zaangażowania w połowie 1953 r. archiwisty o wystarczających kwalifikacjach 
do pokonania poważnych trudności związanych z porządkowaniem i inwentaryza
cją zespołu liczącego ponad 400 mb akt, w dodatku w znacznej części luźnych, 
pozbawionych tytułów i trudnych do odczytania (z okresu od końca XV do po
czątku XX w.), można było rozpocząć systematyczne porządkowanie Archiwum 
ks. Pszczyńskich. Stan prac na koniec 1955 r. pozwolił już na częściowe udostęp
nienie starszej części archiwum, tzn. materiałów aż do poł. XIX w. (około 2500 
jednostek aktowych), z tym zastrzeżeniem, że wobec braku jeszcze inwentarza 
archiwalnego nie mają te jednostki ostatecznie ustalonej sygnatury. Ukończenie 
prac porządkowo-inwentaryzacyjnych przewiduje się na 1958 r. Jako pomoc archi
walna w zakresie wyżej wymienionych starszych materiałów służy tymczasowy, 
roboczy inwentarz kartkowy oraz spis chronologiczny dokumentów pergamino
wych. Pracownia archiwalna w Pszczynie znajduje się w budynku Muzeum (Za
mek) i jest czynna codziennie w godzinach od 8,30 do 14,30 po uprzednim złożeniu 
wniosku w WAP w Katowicach z podaniem tematu pracy i terminu zgłoszenia 
się w archiwum pszczyńskim.

I. D o k u m e n t y  p e r g a m i n o w e  od 1287 d o XVIII w.

1. Dokumenty dotyczące darowizn na rzecz kościołów w państwie pszczyńskim 
oraz fundacji ołtarzy (1287—1592) — 10 dokumentów.

2. Potwierdzenia kontraktów kupna i sprzedaży majątków w państwie pszczyń
skim oraz zmiany gruntów między szlachtą (1374—1747) — 20 dokumentów.

3. Przywileje nadane przez właścicieli pszczyńskich dotyczące majątków 
w poszczególnych wsiach państwa pszczyńskiego (1387—1728) — 22 dokumenty, 
między nimi dotyczące założenia kuźni w Lybenowie (Starej Kuźni) w 1394 r. 
Przywilej dla kuśnierzy pszczyńskich (1594) — 1 dokument.

4. Nadanie majątków jako lenna właścicieli pszczyńskich (1409—1570) -- 4 do
kumenty.

5. Dokumenty dotyczące nadania jako lenna państwa pszczyńskiego, sprzeda
ży tego państwa wraz z listami dłużnymi (1474—1767) — 31 dokumentów.

6. Potwierdzenie przez magistrat miasta Pszczyny odpisów dokumentów do
tyczących majątków w ziemi pszczyńskiej (1535—1611) — 3 dokumenty.

7. Potwierdzenie przez Leopolda Promnica odpisów dokumentów (1659) — 
3 dokumenty.



II. A k t a  i k s i ę g i  od k o ń c a  XV do  p o ł o w y  XIX w.

1. Zjazdy książęce we Wrocławiu (Fürstentag, od połowy XVI do końca
XVIII w.).

2. Spory graniczne między Polską a Śląskiem (od XVI do połowy XVIII w.).
3. Przywileje dotyczące państwa pszczyńskiego, zatwierdzenie prawa własności, 

układy majątkowe, testamenty książąt pszczyńskich (od końca XV do połowy
XIX w.).

4. Kupno majątków przez księcia (od końca XVI do połowy XIX w.).
5. Dzierżawienie majątków przez księcia (od połowy XVII do połowy XIX w.).
6. Kontrakty kupna i sprzedaży zawarte między właścicielami Pszczyny 

a szlachtą, zatwierdzenie tych kontraktów przez księcia pszczyńskiego oraz przy
wileje nadane przez księcia (od końca XV do połowy XIX w.).

7. Księgi rachunkowe (od początku XVII do połowy XIX w.).
8. Akta gruntowe — zarządzenia i instrukcje, przepisy dla podwładnych (od 

połowy XVII do połowy XIX w.).
9. Urbarze z lat: 1536, 1575, 1593, 1629, 1640, 1680, 1702, 1736, 1742, 1746, 1824, 

1830, 1845.
10. Korespondencja gospodarcza między regentem a księciem (od połowy XVII 

do końca XVIII w.).
11. Akta dotyczące spraw leśnych — szkody wyrządzone przez zwierzynę, 

kradzieże drzewa, kłusownictwo (od połowy XVII do połowy XIX w.).
12. Akta dotyczące gospodarki rybnej (od początku XVII do połowy XIX w.).
13. Rolnictwo — zamiana gruntów między chłopem a panem, pomiary grun

tów, tabela wynagrodzeń i deputatów (od początku XVII do połowy XIX w.).
14. Przedsiębiorstwa rolne — młyny, gorzelnie (od początku XVII do połoWy 

XIX w.).
15. Sądownictwo — sąd patrymonialny — Fürstentumsgericht ( Landbuch 

1582 r., od XVI w. do 1849); w 1849 r. powstaje w Pszczynie sąd państwowy.
16. Akta procesowe — procesy o majątki księcia (od końca XVI do połowy 

XIX w.).
17. Akta procesowe między szlachtą o ziemię i stawy rybne (od początku XVII 

do końca XVIII w.).
18. Akta procesowe — procesy chłopów i całych gmin przeciw zarządowi księ

cia v. Pless w sprawie uwłaszczenia (od końca XVIII do połowy XIX w.).
19. Spory graniczne w poszczególnych wsiach (od końca XVI do połowy 

XIX w.).
20. Górnictwo — kopalnie: Murcki, Wesoła, Heinrichsglück, Louis-Ehre (od 

połowy XVIII do połowy XIX w.).
21. Hutnictwo — Stara Kuźnia, Paprocany (od połowy XVII do połowy XIX w.).
22. Huty szkła (od połowy XVIII do początków XIX w.).
23. Akta budowlane — budowa dróg, mostów, domów (od końca XVII do po

łowy XIX w.).
24. Prawa miejskie, przywileje dla miast: Pszczyna, Bieruń, Mikołów (od koń

ca XV do końca XVIII w.).
25. Akta cechowe: tkaczy wełny, tkaczy płótna, szewców, kuśnierzy, krawców, 

łyżkarzy, farbiarzy, piekarzy, kowali, puszkarzy, rzeźników, fryzjerów, garncarzy 
(od połowy XVI do połowy XVIII w.).

26. Akta policyjne dotyczące dochodzeń w sprawie kradzieży oraz nadzoru 
nad przestępcami (pierwsza połowa XIX w.).



27. Akta kościelne dotyczące gospodarki kościelnej w miejscowościach nale
żących do państwa pszczyńskiego i akta dotyczące wolności wyznań (od początku 
XVII do połowy XIX w.).

28. Akta szkolne — budowa i utrzymanie szkół oraz przyjęcie i zaopatrzenie 
nauczycieli (od połowy XVIII do połowy XIX w.).

29. Szpitale i sierocińce — utrzymanie, zaopatrzenie (od końca XVI do poło
wy XIX w.).

Michał Anionów

NOTATKI POŚWIĘCONE WPŁYWOM REWOLUCJI 1905 R. NA ŚLĄSKU

Sesja poświęcona wpływom rewolucji 1905 r. na Śląsk odbyła się we Wrocła
wiu jeszcze 19 XII 1955 r. Była ona zorganizowana wspólnie przez Uniwersytet 
Wrocławski, Zakład Historii Śląska, Instytut Historii PAN, Wrocławskie Towa
rzystwo Miłośników Historii oraz Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskie
go. W obradach jej wzięło udział 220 osób, zarówno pracowników naukowych ze 
Śląska i innych ziem polskich, jak i działaczy oświatowych, zwłaszcza nauczy
cielstwa, i społecznych z województw: wrocławskiego, opolskiego, katowic
kiego i zielonogórskiego.

Celem sesji było zarówno przeniesienie w teren dorobku sesji warszawskiej 
poświęconej rewolucji 1905 r., jak i poszerzenie tego dorobku problematyką re
gionalną. Aczkolwiek od czasu sesji upłynęło' już dość dużo czasu1, szereg aspek
tów metodologicznych, jakie wniosła, nabiera coraz większego znaczenia, a część 
dorobku faktograficznego pozostaje dotąd nie opublikowana. Sesję otworzył refe
rat doc. H. Zielińskiego Znaczenie i wyniki sesji warszawskiej poświęconej rewo
lucji 1905 r. na Śląsku. Referent podkreślił, że dzięki zbiorowym wysiłkom zarów
no autorów referatów, jak i dyskutantów na sesji warszawskiej udało się w znacz
nej mierze zrealizować dwa zasadnicze postulaty stawiane badaczom historykom 
najnowszych dziejów Polski: po pierwsze — niezamykania się w ciasnym kręgu 
problematyki robotniczej i wewnątrzpartyjnej, ukazywania historii polskiego ru
chu robotniczego na tle dziejów całego narodu, wszystkich jego klas i warstw, 
po drugie — ukazywania w szerszym niż dotąd zakresie dziejów narodu polskiego, 
polskiej klasy robotniczej na innych ziemiach polskich, a nie jak dotąd głównie 
w zaborze rosyjskim.

W toku prac badawczych prowadzonych nad problematyką rewolucji 1905— 
1907 r., a także podczas obrad sesji wystąpiła silnie dążność do zerwania z wulga- 
ryzacją i upraszczaniem skomplikowanych zagadnień historycznych, co w efekcie 
przyniosło bardzo pozytywne wyniki. Dzięki tym staraniom udało się uściślić na
sze dotychczasowe oceny odnośnie do wielu ugrupowań politycznych (np. PPS za
boru rosyjskiego, PPSD Galicji) i niektórych postaci działających w tym okresie. 
Znaczenie sesji warszawskiej — powiedział doc. Zieliński — polega więc nie tylko 
na jej erudycyjnym dorobku, lecz także na przezwyciężeniu schematyzmu, wulga
ryzmu, asekuranckiego lęku i innych złych nawyków, które hamowały dotąd 
rozwój naszej nauki historycznej.

Referat główny pt. Wpływ rewolucji lat 1905—1907 na ziemie Śląska wygłosi
ła mgr B. Szererowa. Autorka na wstępie nakreśliła obraz sytuacji ekonomicznej 
i społecznej Śląska z początkiem XX w., wskazując na ciężkie położenie material
ne proletariatu i małorolnego chłopstwa spowodowane wzmagającym się wyzys
kiem ze strony kapitalistów i militarystyczną polityką państwa. Pogarszaniu się

1 Sprawozdanie drukujemy z opóźnieniem z przyczyn niezależnych od Redakcji.


