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Przez osadnictwo rozumiemy sposób i formy wyzyskania przez czło
wieka środowiska geograficznego z jednej strony, z drugiej zaś wpływ 
środowiska na człowieka, które może ułatwiać lub utrudniać mu korzy
stanie z tego, co przyroda przynosi. Badanie wzajemnego stosunku czło
wieka i środowiska geograficznego (gór, lasów,-rzek, gleby, klimatu itp.), 
śledzenie, w jaki sposób człowiek wyzyskiwał ziemię, na której się 
osiedlił, dla zaspokajania swych potrzeb materialnych, jakie obszary 
pozostawały dla jego gospodarki niedostępne, to w pierwszym rzędzie 
cel i 1 zadanie studiów osadniczych1.

Nauka marksistowska podnosi znaczenie środowiska geograficznego 
dla rozwoju ludzkości stwierdzając zarazem, że dnie jest ono czynnikiem 
decydującym, czego dowodem jest fakt, iż rozwój ludzkości postępuje 
znacznie szybciej niż zmiany w środowisku geograficznym1 2. Człowiek 
poprzez swą pracę 3 sam w znacznej mierze wpływa na zmiany w śro
dowisku, w którym żyje 4. W miarę rozwoju swych narzędzi pracy jest 
on zdolny do eksploatowania coraz to nowych właściwości otoczenia. 
Rozwój narzędzi rolniczych pozwolił mu wziąć z biegiem czasu pod 
uprawę obszary, które poprzednio był w stanie wyzyskiwać tylko jako

1 K. P o t k a ń s k i ,  Pisma pośmiertne, t. I, Kraków 1922, s. 94; por. także 
S. A r n o l d ,  Geografia historyczna Polski, Warszawa 1951, s. 25 n. W tym ujęciu 
studia osadnicze mogą być również przedmiotem zainteresowań < geografii histo
rycznej. Por. pogląd W. K. Jacunskiego (G. L a b u d a ,  Utoagi o przedmiocie i me
todzie geografii historycznej, „Przegląd Geograficzny“, 1953, s. 26). Pośrednio wy
nika to też z definicji geografii historycznej zaproponowanej przez samego L a b u -  
d ę, op. cit., s. 39.

~ Materializm historyczny, pod red. F. W. K o n s t a n t i n o w a ,  Warszawa 1956, 
s. 61 n.

s „Praca jest przede wszystkim procesem między człowiekiem a przyrodą“ — 
definiuje K. M a r k s ,  Kapital, t. I, Warszawa 1951, s. 188.

4 M. T r e b l i n ,  Beiträge zur Siedlungskunde im ehemaligen Fürstenthum 
Schweidnitz (Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte, VI. 1908, s. 1).



myśliwy lub pasterz. Stąd też zbadanie, jakie obszary zajmowała dana 
grupa ludzi, pozwala na określenie z dużym prawdopodobieństwem pod
stawowej gałęzi gospodarki tej grupy5, a przez fco pośrednio i etapu jej 
ekonomiczno-społecznego rozwoju.

Na rozwój osadnictwa wywierają jednakże wpływ nie tylko stosunki 
wzajemne między środowiskiem geograficznym a poziomem ekonomicz- 
czno-społecznego rozwoju ludzi, którzy w nich żyją, ale także inne 
czynniki. Do tych zaliczyć trzeba przede wszystkim system dróg 6 uwa
runkowany w pierwszym rzędzie przez rozmieszczenie terytorialne 
ośrodków produkcji, między którymi odbywa się wymiana handlowa7 *.

Tematem niniejszego szkicu jest próba opracowania osadnictwa 
wczesncfeudalnego na stosunkowo wąskim terytorium, posiadającym 
jednakże z jednej strony różne, a więc i w różny sposób przydatne dla 
osadnictwa, warunki fizjograficzne, z drugiej strony zaś będącym częścią 
pomostu komunikacyjnego między rozwiniętymi ośrodkami produkcji 
Południa a zasobną w surowce Północą. Mam tu na myśli wąski pas na 
południe od Wrocławia między Bystrzycą a Oławą, przecięty pośrodku 
tzw. szlakiem bursztynowym łączącym ośrodek obróbki i handlu burszty
nem Aąuileję z wybrzeżem B ałtykus. Prowadził on z -Aquilei przez 
Wiedeń, Carnuntum, Kłodzko, Wrocław i dalej przez Kalisz do Świe- 
cia i Gdańska 9. Po przejściowym upadku jego znaczenia (I—III w. n.e.), 
spowodowanym zajęciem terytorium dzisiejszych Czech przez Marko- 
manów 10 11, następuje restytucja tego szlaku, który w wiekach IX, X i XI 
odprowadzał z północy na południe towary arabskie, ruskie i polskie, 
a w stronę przeciwną był drogą przenikania na terytorium Polski mo
net od X w. bitych w Ratyzbonie dla pokrycia wschodniego importu11.

5 H. Ł o w m i a ń s k i ,  Podstawy gospodarcze formowania ,się państw słowiań
skich, Warszawa 1953, s. 37, zastrzega się jednak, że samo zbadanie, jakie obszarj' 
zajmowała dana grupa ludzi, nie wystarcza do określenia jej podstawowych zajęć 
gospodarczych. Np. pasterze i rolnicy zajmują najchętniej obszary stepowe i do
piero gęstość osadnictwa badanego obszaru decyduje w takim wypadku o tym, czy 
jego mieszkańców należy uznać za rolników, czy też za pasterzy.

6 Rolę ich mocno akcentuje m. in. A. G a ł u s z k a ,  Wpływ czynników geogra
ficznych na osadnictwo prehistoryczne Śląska (Z otchłani wieków, 1949, z. 9—10. 
s. 142), choć z drugiej strony rozwój osadnictwa mógł wpływać z kolei na system 
komunikacyjny, co jednakże nie mogło dotyczyć zasadniczych kierunków wielkich 
szlaków, np. tzw. szlaku bursztynowego.

7 J. N o w a k o w a, Rozmieszczenie komór celnych i przebieg dróg handlo
wych na Śląsku do końca XIV w., Wrocław 1951, s. 5.

H K. M a j e w s k i ,  Importy rzymskie na ziemiach słowiańskich, Wrocław 1949, 
s. 22 n.; Ł o w m i a ń s k i ,  op. cit., s. 22 n.

9 M a j e w s k i ,  op. cit.; Ł o w m i a ń s k i ,  op. cit.
,u M a j e w s k i ,  op. cit.
11 Ł o w m i a ń s k i ,  op. cit., s. 224.



Na badanym obszarze szlak bursztynowy przebiegał, wyzyskując natural
ne przejście przez Sudety u przełomu Nysy Kłodzkiej koło Barda, sze
rokim pasem przez okolice Ząbkowic, Niemczy, Domasławia i dalej przez 
brody na Odrze we Wrocławiu, gdzie krzyżował się ze szlakiem biegną
cym ze wschodu przez Kraków i wzdłuż Odry do Julina 12. Obok połą
czenia Południe-Półncc mamy na naszym terenie i połączenie Wschód- 
Zachód 13, które jednak nie może równać się pod względem znaczenia 
z poprzednim, i stąd kierunek Północ-Południe przeważa na badanym 
obszarze definiując niejako główne kierunki ruchu osadnictwa.

Terytorium to w dotychczasowej literaturze było słabo uwzględniane. 
W całości zajęły się nim tylko prace: Hellmicha 14, studium bardzo po
bieżne, i Uhtenwoldta 15, praca poświęcona grodom i osadnictwu gro
dowemu. Częściowo zajmują się badanym terytorium prace Treblina 16, 
Pfitznera17 i Geschwendta18 *, z których na uwagę zasługuje sumienne 
studium Treblina, obejmujące jednak tylko południowo-zachodnią część 
badanego obszaru. Ze starszej literatury polskiej wymienić należy opra
cowanie fizjografii Śląska przez Semkowicza t!) i opracowanie grodów 
przez Kostrzewskiego20. Posiadamy, ważne dla nas tylko jako wska

12 Por. mapkę Besiedlung während der slawischen Zeit w pracy M. H e 11 m i- 
c h a ,  Besiedlung Schlesiens in vor- und frühgeschichtlicher Zeit, Breslau 1923. 
Falsyfikat z r. 1202 poświadcza „szlak bursztynowy1- w Domasławiu, miejscowości 
targowej; por. K. M a l e c z y ń s k i ,  Najstarsze targi w Polsce i ich stosunek do 
miast przed kolonizacją na prawie niemieckim, Lwów 1926, mapka na końcu książki.

13 Jedna z tych dróg biegła z Barda wzdłuż Piławy przez gród kasztelański 
Gramolin (Grodziszcze, pow. świdnicki — por. M. T r e b 1 i n, Kleine Beiträge zur 
Siedlungskunde im ehemaligen Fürstenthum Schweidnitz, „Zeitschrift des Vereins 
für Geschichte und Alterthum Schlesiens“, 1906, s. 214 n.), do Strzegomia (Tre-  
b 1 i n, Beiträge z. Siedlungskunde, s. 69. Łączyła się z drogą zmierzającą w tym 
samym kierunku z Niemczy. Była to tzw. semita Bohemie. Por. Księga henrykowskd, 
wyd. R. G r ó d e c k i ,  Poznań—Wrocław 1949, s. 293. Z Barda na wschód biegła 
droga, określona przez H. U h t e n w o l d t a ,  Die Burgverfassung Schlesiens, Bre
slau 1938, s. 63, jako wichtige Strasse. Nie jest oznaczona na cytowane,] mapie 
Hellmicha.

14 H e 11 m i c h, Besiedlung Schlesiens.
15 U h t e n w o l d t ,  Burgverfassung Schlesiens.
ir, T r e b l i n ,  Beiträge z. Siedlungskunde.

J. P f i t, z n e r, Besiedlungs-, Verfassungs- und Verwaltungsgcschichte des 
Biesluuer Bisthumslandes, 1. Theil: Bis zum Beginne der böhmischen Herrschaft, 
Reichenberg i. B. 1926.

18 F. G e s c h w e n d t ,  Breslau in der Urzeit. Ein Beitrag zur Siedlungskunde, 
Breslau 1922.

ln W. S e m k o w i c  z, Historyczno-geograficzne podstawy Śląska (Historia 
Śląska, PAU, t. I, Kraków 1933, s. 1 n.), gdzie mowa jest jednak przeważnie tylko 
o granicach.

20 J. K o s t r z e w s k i ,  Pradzieje Śląska (Historia Śląska, PAU, t. I, Kraków
1933).



zówki metodyczne, prace Semkowicza21, Wojciechowskiego22, Potkań- 
skiego23 i Bujaka24. W okresie powojennym studia osadnicze podjął na 
szeroką skalę W. Hensel25. Prace jego jednak zajmujące się osadnictwem 
Wielkopolski dalekie są jeszcze w obecnym stadium od syntezy. Prac 
powojennych zajmujących się całością problematyki osadniczej, choćby 
dla terytorium nieśląskiego, nie mamy.

Dotychczasowym pracom brak było pełnego i równomiernego 
uwzględnienia osadnictwa w stosunku do całości warunków fizjogra
ficznych. Brak było też pełnego wyzyskania znalezisk archeologicznych 
i powiązania osadnictwa ustalonego na podstawie tych znalezisk z póź
niejszym, które jesteśmy w stanie śledzić na podstawie źródeł pisanych. 
Niepełne uwzględnienie materiału archeologicznego nie pozwalało na 
śledzenie rozwoju osadnictwa w okresie od IX do XII w.

Dlatego też zadaniem niniejszego szkicu jest możliwie dokładne zba-- 
danie warunków fizjograficznych badanego obszaru, co starano się osiąg
nąć w oparciu o dokładną analizę map geologicznych26, fizycznych27 28, 
używając jako pomocy map zalesienia oraz map dochodu z ha w XIX w.2P 
W tym ostatnim wypadku trzeba się zastrzec, iż wyników osiągniętych 
na podstawie tych map, a dotyczących urodzajności gleb. badanego obsza

21 W. S e m k o w i c z ,  Geograficzne podstawy Polski Chrobrego (Kwartalnik 
Historyczny, 1925, s. 258 n.).

22 T. W o j c i e c h o w s k i ,  Chrobacja. Rozbiór starożytności słowiańskich, Kra
ków 1873. Problemowi nazw miejscowych, którymi zajmuje się autor Chrobacji, po
święcone są m. in. studia: S. R o s p o n d, Zagadnienie osadnictwa słowiańskiego 
w świetle toponomastyki (Kwart. Hist., 1938, s. 259); W. T a s z y c k i, Słowiańskie 
nazwy miejscowe. Ustalenie podziału, Kraków 1946.

23 Cytowane już Studia osadnicze w „Pismach pośmiertnych“, t. I.
24 F. B u j a k ,  Studia nad osadnictwem Małopolski, Kraków 1905.
25 W. H e n s e l ,  Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna, .Poznań 1952; t e n -  

ż e, Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej (Studia 
Wczesnodziejowe, t. I i II, Poznań 1952, 1953); t e n ż e ,  Wstęp do studióvj nad osad
nictwem Wielkopolski wczesnohistorycznej (Biblioteka Prehistoryczna, t. V, Po
znań 1948).

20 Geologische Karte von Preussen und benachbarten Bundesstaaten, heraus
gegeben v. Königlich. Preussischen Landesanstalt. Kierownictwo F. Beyschlag, ska
la 1 : 25 000. Każdorazowo cytuję odpowiedni arkusz mapy.

27 Karte des Deutschen Reiches 1 : 100 000 (1 cm — Karte), hęrausgegeben v. 
Reichsamt für Landesaufnahme, Berlin 1941, BI. 116, Glatz-Münsterberg; mapa fi
zyczna Śląska w skali 1 : 200 000 (brak danych wydawniczych). Jest ona podstawą 
przy rozpatrywaniu warunków fizjograficznych naszego obszaru i podstawą do 
opracowania mapki osadnictwa załączonej do tej pracy.

28 Mapa Wald-, Seen- und Moorgebiete in Schlesien w pracy Hellmicha Be
siedlung Schlesiens oraz mapa Wald und Siedlung im schlesischen Raum um 1200 
w pracy H. S c h l e n g e r a  Natürliche Grundlagen (Geschichte Schlesiens, t. I, 
Breslau 1938, s. 3). Mapa Grundsteuerreinerträge des Pfluglandes in Schlesien w cy
towanej pracy Hellmicha Besiedlung Schlesiens.



ru, nie można automatycznie przenieść na okres wczesnofeudalny, gdyż 
wtedy znacznie większą rolę niż dziś odgrywała łatwość uprawy gleb, 
choćby mniej urodzajnych, co spowodowane było niskim stopniem roz
woju narzędzi rolniczych. Następnie starano się wyzyskać możliwie naj
pełniej wszystkie publikowane dotychczas wiadomości o znaleziskach 
archeologicznych29 30 ustalając na tej podstawie osadnictwo z okresu od 
IX do ca końca XII w., po czym wciągnięto w orbitę rozważań osad
nictwo znane ze źródeł pisanych 3(>, pochodzących z drugiej połowy XII 
i (znaczna większość tego typu źródeł) z pierwszej połowy XIII w. Osad
nictwo ustalone na podstawie każdej kategorii źródeł skonfrontowano 
z warunkami fizjograficznymi obszaru, po czym porównano rozprze
strzenienie się osadnictwa znanego ze źródeł pisanych z tym, które 
ustalono na podstawie znalezisk archeologicznych.

Granice badanego obszaru stanowią od południa pasma sudeckie — 
Góry Złote, Bardzkie i Sowie, od północnego wschodu rzeka Odra, od 
zachodu Bystrzyca, wpadająca do Odry na ppłnoc od Wrocławia w oko
licy miejscowości Pracze Odrzańskie, i wreszcie od wschodu uchodząca 
do Odry we Wrocławiu Oława. Jest to część obszaru plemiennego Ślę- 
żain, mających na górze Ślęży, w Niemczy, Bardzie, Grodziszczu i Wro
cławiu ośrodki swego życia religijnego oraz politycznego. Obszar nasz 
nie obejmuje całości terytorium plemiennego Ślężan, które rozciągało 
się dalej ha południe, wschód i zachód. Nie nawiązują też jego granice 
do późniejszych podziałów dzielnicowych Śląska, obejmując części 
księstwa wrocławskiego, brzeskiego, ziębickiego i świdnickiego31.

Z wymienionych tylko granica południowa posiada cechy naturalnej 
granicy osadniczej, opierając się o pasma Sudetów, które stanowiły dział 
hydrograficzny między dorzeczem Odry a Łaby, a w czasach dawnych

2n Znaleziska te publikowane były głównie w trzech czasopismach niemieckich: 
„Altschlesien“, Mitteilungen d. Schlesischen Alterthumsvereins u. d. Arbeitsge
meinschaft i. oberschlesische Ur- und Frühgeschichte, herausgegeben v. H. Seger 
(skrót: Altschl.)-; „Altschlesische Blätter“. Mitteilungen d. Landesamtes f. Vorge
schichte d. Schlesischen Alterthumsvereins. Wychodzi od 1925 r. (skrót: Altschl. 
Bl.); „Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift“. Namens d. Vereins f. d. Museum 
schlesischer Alterthümer (skrót: Schl. Vorz.). Publikowane w tych czasopismach 
wiadomości o znaleziskach archeologicznych na Śląsku zostały zebrane w specjalnej 
kartotece, która znajduje się w Muzeum Śląskim we Wrocławiu. Za uprzejme 
udostępnienie mi tej kartoteki wyrażam tą drogą serdeczne podziękowanie pra
cownikom Muzeum: p. dr W. Sarnowskiej i p. asyst. I. Ciskównie.

30 Korzystałem tu z kartoteki Pracowni Atlasu Wczesnodziej owego byłego 
Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego, Oddział wre Wrocławiu, 
za której uprzejme udostępnienie serdecznie dziękuję p. prof. drowi K. Maleczyń- 
skiemu.

31 Por. odpowiednie mapy w atlasie J.W. Wielanda (poprawione przez M. Schu- 
bartha), Norymberga 1736.



porosłe były lasem pierwotnym zstępującym daleko na północ i po
łudnie ze zboczy górskich. Wzmocnione nadto od północy przesieką sta
nowiły trwałą granicę osadniczą i polityczną32. Jednakże i ten odcinek 
graniczny osłabiony był znacznie wspomnianym już przełomem Nysy 
Kłodzkiej koło Barda, stanowiącym zarazem przejście „szlaku burszty
nowego“.

Pozostałe granice z wyjątkiem odcinka między Górami Złotymi 
a źródłami Oławy, które wytyczono konwencjonalnie (tak że Głęboka 
i Paczków pozostają jeszcze na obszarze naszych zainteresowań), są 
granicami rzecznymi. Wszystkie jednak rzeki badanego obszaru płyną 
nisko położonymi dolinami, a w środkowym i dolnym biegu dzielą się 
na liczne ramiona, tworzą zakola i pętle. Do dziś też doliny tych 'zek 
w ich biegu środkowym i dolnym posiadają gleby napływowe pokryte 
łąkami lub zaroślami33. Nadto w górnym biegu brzeg wewnętrzny (na
szego terenu) jest. znacznie niższy od zewnętrznego34, a w biegu środ
kowym, zwłaszcza* w dolnym, zachodnie brzegi Bystrzycy i Oławy są 
na ogół bezleśne, podczas gdy wschodnie są przeważnie zalesione35, 
co do pewnego stopnia wzmacniało ich graniczny charakter. Nie stano
wiły też rzeki omawianego terytorium arterii komunikacyjnych czy 
osadniczych36. Osady trzymały się w okresie wczfesnofeudalnym raczej 
w pewnej odległości od nich, a doliny rzeczne wzmocnione grodami sta
nowiły nieraz pasy obronne37. Opisane granice zamykają teren, który 
ze względu na wyjątkową wprost urodzajność gleb38 i związaną z ty
pem tych gleb bezleśność 39 musiał stać się już w czasach najwcześniej
szych obszarem intensywnego rozwoju osadnictwa.

32 J. N a t a n s o n - L e s k i ,  Zarys granic i podziałów Polski najstarszej, Wro
cław 1952, s. 43. !

33 Tylko w tej sytuacji rzeki mogły spełniać rolę dzielącą osadnictwo. Por. N a 
t a n s o n - L e s k i ,  op. cit., s. 42 n.; K. T y m i e n i e c k i ,  Ziemie polskie w staro
żytności. Ludy i kultury najdawniejsze, Poznań 1951, s. 57 n. Dla charakterystyki 
koryt rzecznych naszego terenu por. Mapę do pracy załączoną w cytowanej pracy 
Natansona-Leskiego oraz mapy geologiczne (w skali 1:25 000): Lindenau, Wansen, 
Ohlau, Gattern i in.

34 Najlepiej jest to widoczne w górnym biegu Oławy na1 odcinku Ziębice — 
Biały Kościół, gdzie po prawej stronie Oławy mamy wysoki pas wzgórz sięgają
cych do 390 m wysokości bezwzględnej, podczas gdy po stronie lewej wzgórza nie 
przekraczają 250 m.

35 Por. cytowane mapki Hellmicha dotyczące zalesienia pierwotnego na Śląsku 
(w Besiedlung Schlesiens) i Schlengera (w Geschichte Schlesiens, s. 3).

36 H e 11 m i c h, Besiedlung Schlesiens.., s. 6.
37 H e l l m i c h ,  op. cit.
3,8 Por. cytowaną mapę Hellmicha Grundsteuerreinerträge w Besiedlung Schle

siens.
39 Por. cytowane mapy Hellmicha i Schlengera.



Hypsometria tego obszaru — w dzisiejszej postaci wytwór prze
szłości geologicznej Ziemi oraz działalność wód i atmosfery — jest do
syć urozmaicona, w związku z czym dzieli się on na szereg krain cha
rakterystycznych. .

Pierwszą, biorąc od północy, jest nizina. Obejmuje ona teren poło
żony poniżej warstwicy 200, przebiegającej od zachodu przez północne 
stoki góry Ślęży, następnie przez wsie Łagiewniki i Księginice (obydwie 
w pow. dzierżoniowskim) i dalej ku wschodowi przekraczając Oławę 
u północnych stoków Wzgórz Strzelińskich koło miejscowości Biały 
Kościół (już za Oławą, pow. strzeliński). Jest to obszar płaski i równy, 
zwłaszcza w części północnej, gdzie bezwzględna wysokość spada po
niżej 120 m. Na południe od linii Zachowice (nad charakterystycznym 
kolanem Bystrzycy, pow. wrocławski) — Grodziszów (pow. oławski 
w widłach Małej i Wielkiej Ślęzy) — Kurów (nad Oławą, pow. oławski) 
teren się nieznacznie podnosi osiągając wysokość 150—200 m.

Drugą z kolei krainę stanowi wyżyna rozpościerająca się na południe 
od warstwicy 200 (linia: północne zbocze Ślęży — Grodziszów — Biały 
Kościół). Sięga ona na południe aż do stóp gór. Wraz z widocznym wzro
stem wysokości bezwzględnej, wahającej się na tym obszarze w grani
cach od 200 do ponad 400 m, powierzchnia jego staje się corąz bardziej 
urozmaicona, coraz mniej jednolita. Uwagę naszą zwracają w pierwszym 
rzędzie liczne, zwłaszcza w części zachodniej, wypiętrzenia skaliste (gra
nit, serpentyn, gabro), wśród których najokazalszy jest oczywiście feno
men tego terenu — góra Ślęża. Dowodem na to, że nie jest cna tu jed
nakże bynajmniej wyjątkiem, są położone na południc i na południowy 
wschód od niej góry oraz niewiele niższe od nich wzgórza skaliste koło 

.Ligoty Małej (pow. dzierżoniowski) oraz tzw. Menzelkoppe i Harthe 
Berg 40 u podnóża Gór Sowich. Są one razem wziąwszy tylko skromnymi 
resztkami po rozciągającej się niegdyś na północ od Prasudetów płycie 
magmatycznej. Niemniej charakterystyczny jest wał wzgórz (300— 
400 m) ograniczony od zachodu i północy linią biegnącą od Dzierżoniowa 
przez Sieniawkę, Łagiewniki i Księginico Wielkie (wszystko w pow. 
dzierżoniowskim), od wschodu linią Targowica — Czerńczyce (obydwie 
wsie w pow. ząbkowickim), na południe dochodzi ów wał do linii Zwró
cona — Olbrachcice (obydwie wsie w pow. ząbkowickim), po czym 
wzdłuż brzegów rzeczki Jadkcwej zmierza do stóp Gór Sowich, u któ
rych się kończy. Posiada on kształt półkola biegnącego najprzód z po
łudniowego zachodu na północny wschód, a następnie w kierunku po- 
łudniowo-wschodnio-południowym, wewnątrz którego leży niewielka

40 Por. cytowaną mapę w skali 1 : 100 000 (Blatt 116, Glatz-Münsterberg). Brak 
nazw polskich w Słowniku nazw geograficznych S. Rosponda.



kotlina, gdzie płynie wraz ze swymi licznymi dopływami rzeczka Bu- 
dzówka. Niemal w środku kotlinki leżą Ząbkowice.

Ostatnią krainą hypsometryczną są góry. Stanowią one południową 
krawędź badanego obszaru, a składają się z trzech pasm. Są to biorąc 
od zachodu Góry Sowie, Bardzkie i już na wschód od przełomu Nysy 
Kłodzkiej Góry Złote. Na podkreślenie zasługuje fakt, że góry raptownie 
wystrzelają z wyżyn; różnica bezwzględnych wysokości np. u stóp Gór 
Sowich wynosi nieraz na przestrzeni tylko paru kilometrów ponad 
400 m.

System rzeczny stoi wT najściślejszym związku z orografią obszaru. 
Tak więc na nizinie i w północnej części wyżyny rzeki płyną w kierunku 
północno-wschodnio-pólnocnym. Są to znane już Bystrzyca, Oława i Slę- 
za. Fenomen orograficzny, jakim jest góra Ślęża, spowodował wyraźne 
zakłócenie tego kierunku, bowiem wody z góry spływają do opływa
jących ją pierścieniowato Czarnej Wody i Sulistrowickiego Potoku, 
które łączą się na północ od góry Slęży i pod nazwą Czarnej Wody 
wpadają do Bystrzycy. Źródła pozostałych rzek niziny i wyżyny leżą 
na otaczającym kotlinę ząbkowicką wale wzgórz, stanowiącym dział 
wodny między dorzeczami Slęzy i Oławy z jednej a Nysy Kłodzkiej 
i częściowo Piławy z drugiej strony. Te dwie. ostatnie rzeki zbierają 
wody z gór i pogórza. Płyną one raczej w kierunkach równoleżnikowych: 
Piława na zachód, Nysa zaś na wschód. Dopływem Nysy jest wspomnia
na już Budzówka; tworząca we wschodniej części pogórza cały system 
rzeczek i potoków, tak dobrze znanych z wczesnych źródeł pisanych41.

Warunki glebowe — w dzisiejszej swej postaci wytwór działalności 
atmosfery, wód i roślinności, a częściowo i człowieka 42 — zasługują ze

41 W r. 1236 (Reg. nr 488) Budzówka występuje pod nazwą Wecz. Por. G. A. 
S t e n z e 1, Liber fundationis claustri sanctae Mariae Virginis \n Heinrichów, Bres
lau 1854, s. 55, przyp. 116; M. R u d n i c k i ,  Nazwy Odry i jej ważniejszych do
pływów  (Monografia Odry, Poznań 1948, s. 34). W Księdze henrykowskiej, wyd. 
Gródeckiego, s. 285, znajdujemy następujący passus: „sciendum, quod rivulus, qui 
vocatur Budscow, oritur in pede montis Bohemiae et fluit per loca decliva usque 
ad aquam, que vocatur Ueza“. Wynika stąd, że dzisiejszy górny bieg Budzówki — 
Uezy — uważany był w tym przekazie za jej dopływ. W dokumencie z r. 1249 
( S t e n z e l ,  op. cit., s. 156) ów rivulus Budscow już został wymieniony jako Węch — 
tak samo jak dolny bieg rzeczki w poprzednio cytowanych przekazach. Dokument 
z r. 1236 (Reg. 488), w którym górny bieg Budzówki występuje jako jej dopływ, po
zwala przypuścić, iz za jej górny bieg uważano wtedy inną rzeczkę, mianowicie 
dzisiejszy dopływ Budzówki Wężę (niemiecka Mannsbach). „Rivulus qui vocatur 
Iadcow“ (Księga henrykowska, wyd. Gródecki, s. 293) został zidentyfikowany jeszcze 
przez S t e n  z la,  op. cit., s. 56, przyp. 116, z dzisiejszą Jadkową (po niemiecku 
Weigelsdorfer Wasser).

42 Por. definicję gleby Zeunera, określającą glebę jako „produkty rozkładu po
wierzchni ziemi pod wpływem powietrza, i roślinności“. Cytuję za pracą J. W. 
C o r n w a l l a ,  Gleboznawstwo i archeologia (Postępy Archeologii. 1955, nr 1, s. 37).



względu na szczególne dla osadnictwa znaczenie na dokładne omówie
nie, przy czym i tu podobnie jak przy omawianiu hypsometrii jesteśmy 
w stanie wyodrębnić pewne krainy charakterystyczne. Odpowiadają one 
w przybliżeniu podziałowi dokonanemu ze względu na hypsometrię te
renu.

Pierwszym od północy pasem jest czarnoziem, który od Wrocławia 
ciągnie się na południe aż do Zachowie nad Bystrzycą, po czym granica 
jego biegnie w kierunku południowo-wschodnim do Karczyna (pow. 
strzeliński), a następnie w kierunku wschodnim ku rzece Oławie, do któ
rej dochodzi w okolicy Strzelina. Cżamoziem pokrywa więc prawie całą 
nizinę dociągając do warstwicy 200 jedynie na zachodzie nad Bystrzycą, 
a przekraczając ją nieznacznie ,koło Karczyna 43. Jednkkże czarnoziemne 
gleby niziny nie osiągają ani wschodniej, ani zachodniej rubieży bada
nego terenu, bowiem na wschodzie prócz gleb napływowych (gliny, 
piaski ilaste) w szerokim korycie Odry i Oławy mamy pas lessów, który 
graniczy z czarnoziemem wzdłuż linii Kotowice (pow. wrocławski) na 
północy — Wiązów (pow. oławski) na południu. Na zachodzie natomiast 
ciągnie się wzdłuż brzegów Bystrzycy kilkukilometrowej szerokości pas 
g lin44. Skład strukturalny czarnoziemu omawianego terytorium to głę
boki, 30—80 cm, less plus duże domieszki nabagiennych piasków próch
niczych i g lin45. Urodzajność tego typu gleby jest w czasach dzisiej
szych na ogół wysoka, przy czym zwraca uwagę naszą na ogół wyższa 
urodzajność obszaru między Bystrzycą a Ślęzą niż między Ślęzą 
a Oławą 46.

Na południe od wytyczonej linii czarnoziemu leży pas gleb lesso
wych, przy czym należy podkreślić płynność granicy między czamozie- 
mem a lessem; less w miarę posuwania się ku południowi staje się co
raz czystszy i głębszy47. Wyzbywając się spotykanych na nizinie nale
ciałości tworzy on na wyżynie czystą glebę lessową o głębokości od 1,5 
do 2 m 48. Za to południowa granica lessu jest bardzo wyraźna. Styka 
s;ę tu bowiem z charakterystycznym dla pogórza sudeckiego szczerkiem. 
Linia graniczna tych dwu typów gleb przebiega, biorąc od zachodu, na
stępująco: wzdłuż brzegów rzeki Piławy, u której źródeł skręca ku po

43 Por. Wirtschafts- und verkehrgeografischer Atlas von Schlesien, herausge- 
geb. v. Prof. Dr. Walter Geister, Breslau 1932, Blatt 3.

44 Ibid.
45 Por. mapy geologiczne (1:25 000): Rösslingen, Cattern, Ohlau, Wansen, Wäld

chen i in.
40 Mapa Hellmicha Grundsteuer reiner träge podaje dla terenów między Bystrzy

cą a Ślęzą 30 — 40 marek z ha, między Ślęzą a Oławą przeważnie 20—30 marek 
z ha.

47 Por. kolejno mapy geologiczne (1:25 000): Rösslingen, Wäldchen, Tepliwoda.
48 Por. mapy geologiczne (1:25 000): Tepliwoda i Frankenstein.



łudniowi wzdłuż linii Ligota Mała, Koziniec, Lutomierz (wszystkie w. pow. 
dzierżoniowskim), następnie biegnie na wschód kolo wsi Stoszowice 
i Braszowice (obydwie w pöw. ząbkowickim), po czym znowu zwraca 
ku północy koło wsi Grochowiska (pow. ząbkowicki) i równoleżnikowo 
już zmierza ku wschodowi, tak że wsie Stolec, Niedźwiednik i Służejów 
(pow. ząbkowicki) leżą właśnie na południowej krawędzi lessu49. Wy
tyczona tu granica nie da się ściślej związać z- hypsometrią terenu, 
gdyż less nie sięga na południe do stanowiącej w przybliżeniu granicę 
wyżyny warstwicy 400. Podobnie jak dla niziny charakterystycznym ty
pem gleby jest czarnoziem, tak dla wyżyny jest nim bez wątpienia less. 
I tu jednakże spotykamy wyjątki, do których należą w pierwszym rzę
dzie leżące w zachodniej części wyżyny wspomniane już przy omawianiu 
hypsometrii terenu wzgórza skaliste: góra Ślęża50, okolice Sieniawki 
i Piławy Górnej 51 i inne. Obszar tych wzgórz jest na ogół niewielki. 
Poza tym głębokość lessu w zachodniej części wyżyny jest znacznie 
mniejsza niż we wschodniej 52 i dlatego, chociaż i ta okolica należy dziś 
do obszarów urodzajnych53, nie może się pod tym względem równać 
z częścią wschodnią wyżyny o wyjątkowej dziś nawet w skali całego 
Śląska urodzajności54.

Na południe od granicy lessu leżą szczerki, typ gleby charakterystycz
ny dla pogórza sudeckiego, które stanowiąc jedność z wyżyną pod wzglę
dem hypsometrycznym różni się od niej pod względem kierunków biegu 
rzek (wschód — zachód lub odwrotnie) i pod względem glebowym. 
Szczerk pogórza nie jest glebą jednolitą: w części zachodniej (do prze
łomu Nysy Kłodzkiej) jest to pas glin przechodzący u stóp Gór Sowich

49 Por. mapy geologiczne (1: 25 000): Peilau, Frankenstein, Camenz. Należy tu 
sprostować błąd, jaki zakradł się do Mapy do pracy Natansona-Leskiego, według 
której Ząbkowice leżałyby już na glebach szczerkowych, co nie odpowiada praw
dzie. Ząbkowice i Sadlno leżą jeszcze na lessach.

st; Mapa geologiczna (1 : 25 000) Zobten. Jest rzeczą znamienną, że wszystkie 
miejscowości u podnóża góry Ś.lęzy leżą już na lessach.

i4 Mapa geologiczna (1 : 25 000) Gnadenfrei.
a£ Por. przykładowo mapę geologiczną Gnadenfrei z mapą geologiczną Tepli- 

woda.
Mapa Hellmicha Grundsteuerreinerträge podaje tu 30 — 40 marek z ha. 

Por. też w pracy Treblina Beiträge zur Siedlungskunde... mapę Bodengute des Für
stenthums Schweidnitz nach dem Cataster sec. Rei 'is. (1743—1749), według której 
urodzajność tego obszaru poza skalistymi wzniesieniami koło Sieniawki i górą Ślężą 
jest w stosunku do wysianego ziarna 44/4—41/2-krotna, podczas gdy najwyższy uro
dzaj jest 5-krotny.

54 Według cytowanej mapy Hellmicha Grundsteuerreinerträge 40—50 marek 
z ha. Urodzajność czystych lessów podkreśla też- S. M i k l a s z e w s k i ,  Gleby 
polskie ze szczególny m uwzględnieniem Królestwa Polskiego, Warszawa 1912, s. 85 n.



w bardzo nieurodzajny tłuczeń górski55, zaś w części wschodniej roz
pada się na dwa odrębne pasy: piaski gliniaste, sięgające do Nysy Kłodz
kiej, i na żwiry ciągnące się na południe od tej rzeki56. Urodzajność 
gleb szczerkowych jest na ogół średnia, w stosunku do lessu znacznie 
niższa57. . j i

Na południe od szczerkowych gleb pogórza mamy już tylko gleby 
górskie, które nawet przy dzisiejszej technice uprawy roli są przeważnie 
nieuprawne 58 *.

Z powyższego przeglądu rodzajów gleb badanego terytorium wynika, 
że przeważającą jego część zajmują gleby bardzo urodzajne: czarno- 
ziem i less. Czy jednak rolnictwo wczesnośredniowieczne zajmowało 
najchętniej właśnie te gleby ze względu na ich żyzność, tego a priori 
stwierdzić nie można, gdyż dochodzą tu jeszcze trudności uprawy gleb 
ciężkich, bardzo znaczne przy zastosowaniu do uprawy radia i tylko 
prawdopodobnie sochy. Ostatecznie dopiero prześledzenie terytorialnego 
rozmieszczenia osadnictwa przesądzi sprawę przydatności rolniczej po
szczególnych typów gleb. Zresztą dochodzi tu jeszcze jeden niezmiernie 
ważny z punktu widzenia ówczesnej gospodarki rolnej problem, a mia
nowicie zalesienie, którego istnienie na jakimś obszarze ogromnie po
większało trud potrzebny do wzięcia pod uprawę tego obszaru.

Zalesienie naszego terenu według map dzisiejszych 53 przedstawia sic 
nader skąpo. Mapy sprzed kilkudziesięciu la t60 *, a nawet z XVIII w .6t, 
nie wykazują w stosunku do stanu obecnego żadnych istotnych pod tym 
względem różnic. Stąd też poza znanymi z wczesnych źródeł pisanych 
lasami gór, pogórza i wschodniej części wyżyny wszelkie ustalenia za
sięgu lasów pierwotnych muszą się obracać w kręgu bardziej lub mniej 
prawdopodobnych hipotez, do których niewątpliwie zaliczyć trzeba 
opracowane dla Śląska mapy Hellmicha62 * * * i SchlengeraM.

Dla obszaru nizinnego naszego terytorium mapy te wykazują tylko 
bardzo niewielkie wyspy leśne, tak że można tu przyjąć bez większych 
zastrzeżeń brak zalesienia terenu (i dziś nie zalesionego), gdyż danych

55 T r e b l i n ,  Beiträge zur Siedlung skuv de..., s. 11.
r,fi Mapy geologiczne (1:25 000): Camenz i Frankenstein.
57 Mapa Hellmicha Grundsteuerreinerträge — - 20—30 marek z ha. Por. też M i

k l a s z e w s k i ,  op. cit., s. 36 n., 136 n.
58 Por. znikomy dochód z hą na glebach górskich na mapie Hellmicha Grund

steuerreinerträge.
5P Cytowane w przyp. 27 mapy niemieckie.
00 Mapa niemiecka w skali 1:100 000, herausgegeb. v. d. Freuss. Landesauf

nahme 1885—1889 — einzelne Nachträge 1937.
01 Cytowany już atlas Wielanda.
02 Wald- Seen- und Moorgebiete w Besiedlung Schlesiens.
6:i Geschichte Schlesiens, t. I, s. 3.



tych w odniesieniu do tego terytorium nie można kwestionowaćC4. 
Wspomniane wyspy lasów (według mapy Hellmicha wykarczowane do 
1200 r.) to jedna na północ od Sobótki nad Czarną Wodą, druga — pa- 
rokilometrowej szerokości pas leśny ciągnący się od połączenia się obu 
Ślęz do dzisiejszego miasta Oławy i wreszcie owal leśny na prawym 
brzegu Slęzy (kilka km na południe od Wrocławia), gdzie do dziś spo
tykamy mniej urodzajną niż na pozostałym obszarze glebę65, a gdzie 
według znalezisk archeologicznych nie mamy żadnych danych o osad
nictwie wczesnośredniowiecznym.

Rozciągająca się na południe od warstwicy 200 wyżyna, aczkolwiek 
na ogół bezleśna, posiada już według map dzisiejszych niewielkie' skraw
ki lasów, a to dobrze znaną ze źródeł Bukowinę 66, w części wschodniej 
wyżyny lasy koło Niemczy oraz w części zachodniej lasy sobótczańskie 67. 
Mapy Hellmicha i Schlengera podają zachodnią połać wyżyny jako cał
kowicie zalesioną przed r: 1200, tak że lasy Gór Sowich łączyły się 
z sobótczańskimi w jeden kompleks. .Powodem, który jedynie może 
usprawiedliwić te dane, jest brak dla tych stron danych o osadnictwie 
wczesnośredniowiecznym, o czym się przekonamy poniżej. We wschod
niej części wyżyny występuje według źródeł Bukowina68 i las koło 
Krzelkowa09 (pow. ząbkowicki). W Księdze henrykowskiej natomiast 
spotykamy cały szereg charakterystycznych wypowiedzi, które w ma
lowniczy sposób opisują zalesienie tej okolicy, co jednakże mogło w pew
nym stopniu wypływać z tendencji autora Księgi do uwypuklenia roli 
kulturalnej klasztoru henrykowskiego70. W sumie więc dla wyżyny 
przyjąć wypadnie zalesienie części zachodniej i brak lasów w części 
wschodniej z wyjątkiem dość szeroko pojętej okolicy Henrykowa.

Inaczej ma się rzecz ze szczerkowym pogórzem, które bez najmniej

84 Zarzuca się raczej Hellmichowi tendencyjność w wyolbrzymianiu obszarów 
leśnych na Śląsku. Por. S e m k o w i c z ,  Historyczno-geograficzne podstawy Śląska, 
s. 69.

Por. mapę Hellmicha Grundsteuerreinerträge.
8(1 Księga henrykowska, wyd. Gródecki, s. 276, 277; wyd. Stenzel, s. 40, 41, przyp. 

88, gdzie autor przypuszcza, że dawna Bukowina sięgała na wschód aż do Starego 
Henrykowa.

87 Mapa 1:100 000, Blatt 116 ,,Glatz-Münsterberg“.
(is Por. przyp. 66.
GH Księga henrykowska, wyd. Gródecki, s. 320 n.
70 Np. Kołacz władał „per multa nemora et silvas“ (ibid., s. 299); Czech Bo

guchwał otrzymał od księcia Bolesława Wysokiego ziemie „ad quattuor boves“, 
lecz ponieważ „erat terra hic in circuitu [koło Brukalic] nemorosa... usurpavit sibi... 
de nemore ad tria aratra magna“ (ibid., s. ‘320). Są to konkretne wypadki zawła
szczania obszarów leśnych, toteż może nie być tak bardzo przesadny zwrot Księgi, 
gdy mówi ona, że mnisi zastali „locum satis horridum et multis nemoris obsitum“ 
(ibid., s. 255).



szych wątpliwości było całkowicie zalesione 71. Wysuwa się tu na czoło 
problem tzw. przesieki72. Nie wchodząc w polemikę co do je'j położenia 
w innych częściach Śląska stwierdzamy, że na naszym obszarze rozcią
gała się ona poczynając od przełomu Bystrzycy u stóp Gór Sowich; 
Bardzkich i Złotych, po czym skręcała w kierunku północno-wschod
nim 73. W początkach swego istnienia przesieka otaczała przypuszczalnie 
całe terytorium Ślężan74, później niektóre jej odcinki uległy zaniedba
niu, co jednak nie mogło odnosić się do odcinka położonego u podnóża 
Sudetów, a więc nad granicą państwową75 * 77 * 79. Na północ od tej jedynej 
w swoim rodzaju fortyfikacji leśnej spotykamy jeszcze poświadczone 
źródłowo lasy: Budzów 76, Chwaliszów77, silva Rudno78 i Schampa™ 
(wszystko w pow. ząbkowickim) oraz las w pobliżu Dzbanowa80 (pow. 
ząbkowicki). Przyjąć więc wypadnie, że obszar południowo-wschodni 
pogórza, nie mówiąc już o zachodnim, był całkowicie zalesiony81. Góry 
oczywiście były całkiem zalesione.

Reasumując ostateczne wyniki analizy warunków fizjograficznych 
stwierdzić należy, że poszczególne krainy wyodrębnione pod względem 
hypsometrycznym znajdują swoje odpowiedniki w warunkach glebo
wych i zalesieniu. „

Przechodząc do omawiania osadnictwa wczesnofeudalnego przypom
nieć, należy, iż posługujemy się przy jego badaniu dwiema całkowicie 
różnymi kategoriami źródeł, jakimi są z jednej strony znaleziska arche
ologiczne, z drugiej źródła pisane — w większości dokumenty. Obydwie 
kategorie chronologicznie się zazębiają, bowiem znaleziska archeologiczne

71 Por. mapy Hellmicha i Schlengera.
72 Ma ona bogatą literaturę. Por. choćby: S t e n z e l ,  Liber fundationis, s. 57, 

przyp. 120; T r e b l i n ;  Beiträge zur Siedlungskunde, 48 n.; P f i t z n e r, op. cit., 
s. 40; S e m k o w i c z ,  op. cit., s. 70 n.; W. ' C z a j k a ,  Schlesiens Grenzwälder (Zeit
schrift d. Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, 1934, s. 13), gdzie 
usiłuje zakwestionować przyjęty już przez Stenzla pogląd, że przesieka była lasem 
pierwotnym, gdzie obowiązywał zakaz wyrębu drzew.

73 T r e b l i n ,  op. cit., s. 48 n.; S e m k o w i c z ,  op. cit., s. 70.
74 S e m k o w i c z ,  op. cit.
75 Księga henrykowska, wyd. Gródecki, s. 296, ,,ista prescripta preseca circuibat 

totam terram Zlesie“. Por. S e m k o w i c z ,  op. cit., s. 70 i mapkę; U h t e n w o l d t ,  
oj), cit., s. 60 n.

70 Księga henrykowska, wyd. Gródecki, s. 249 — 50 łanów lasu.
77 Ibid. — 50 łanóW.
73 Ibid., s. 288.
79 Ibid., s. 286.
KU R. 1230, Reg. 351 — 150 łanów, podobnie koło Topoli (pow. ząbkowicki) i 

1228, Reg. 336 — 100 łanów.
31 Księga henrykowska, wyd. Gródecki, s. 294, „diebus antiquis... erat terra ibi 

circa montana valde nemorosa et usque ad villam, qua vocatur Szadelna [Sadlno 
koło Ząbkowic] quasi omnino deserta“.



z okresu wczesnośredniowiecznego pochodzą z IX (nieraz są wcześniejsze) 
i XII w. włącznie, natomiast źródła pisane pojawiają się w większej 
ilości około połowy XII w. sięgając wyjątkowo nawet połowy X w., 
a więc obejmują częściowo okres objęty chronologicznie przez znaleziska. 
Z drugiej strony pojawienie się jakiejś wsi,-dajmy na to w 11.55 r., nie 
świadczy, iż data ta stanowi początek jej istnienia. Przeciwnie, niejedno
krotnie możemy być pewni, iż metryka tej wsi jest znacznie starsza. 
Niemniej jednak przyjmujemy podział podyktowany przez te kategorie 
źródeł wychodząc z założenia, że dadzą one obraz osadnictwa oglądany 
z dwóch punktów widzenia, przy czym obraz ustalony na podstawie 
znalezisk będzie na ogół odpowiadał stanowi wcześniejszemu niż ten, 
który ustalony zostanie na podstawie źródeł pisanych. Stąd też na po
czątku zajmiemy się omówieniem osadnictwa w oparciu o źródła arche
ologiczne.

Omawiany okres to czas, kiedy wspólnota terytorialna ulega rozkła
dowi ustępując miejsca nowemu, postępowemu ustrojowi, jaki w X w. 
zapanował na ziemiach polskich — feudalizmowi s-\ Przyczyny tego pro
cesu tkwią w stopniowym doskonaleniu techniki uprawy roli: w stoso
waniu na szeroką skalę uprawy sprzężajnej, w upowszechnieniu się pro
dukcji zbożowej82 83, a przede wszystkim zastosowanie radła (może nie
kiedy pługa) i siekiery ó stalowym ostrzu84 * mńsiało zaważyć dodatnio 
na rozwoju rolnictwa, w tym okresie raczej w kierunku ekstensywnym. 
Tym samym wzrastała produkcja rolnicza, a w szczególności świadczony 
na rzecz pana gruntu produkt dodatkowy. Ostatecznym ukoronowaniem 
ustroju feudalnego było powstanie ponadplemiennego państwa polskie
go, które wzięło w obronę interesy klasy feudalów.

Badanie osadnictwa na podstawie tych źródeł będzie miało choćby 
tę słabą stronę, że nie jesteśmy w stanie podać bliżej chronologii rozpa-' 
trywanych znalezisk, nie potrafimy powiedzieć, czy pochodzi ono z IX, 
czy też z XII w., co jest skutkiem przybliżonego datowania tych zna
lezisk, wskutek czego na jednej mapie osadniczej znajdują się tak miej
scowości istniejące w IX w. (lub wcześniej), jak i powstałe dopiero 
w XII w. Mimo braku systematycznych badań dla tak dużego obszaru, 
mimo żę znaleziska, którymi dysponujemy, są w olbrzymiej większości

82 A. G i e y s z t o r ,  Geneza państwu polskiego w świetle nowszych badań 
(Kwart. Hist., 1954, s. 119 n.).

iS Ł o w m i a ń s k i ,  op. cit., s. 139 n.; H e n s e l ,  Słowiańszczyzna..., s. 205; 
G i e y s z t o r ,  op. cii., s. 139 n.

84 W. H o ł u b  o w i ć  z, Wczesnośredniowieczne Opole w świetle badań archeo
logicznych w latach 1952—1953 (Szkice z dziejów Śląska, t. I, Warszawa 1955. s. 35 
n.), podkreśla wysoki poziom wyrobów stalowych pochodzących z warsztatów 
wczesnośredniowiecznego Opola.



znaleziskami przypadkowymi85 (a więc z braku znaleziska nie możemy 
jeszcze wnosić o braku osady w danym miejscu), możemy ustalić, w ja
kim stosunku pozostawała do siebie w badanym okresie czasu gęstość 
osadnictwa poszczególnych krain fizjograficznych obszaru. Jeśli bowiem 
w jakiejś jego części znalezisk archeologicznych nie spotykamy lub 
spotykamy je tylko sporadycznie, to z dużym prawdopodobieństwem 
możemy wnosić, że nie była ona jeszcze zasiedlona lub też posiadała 
tylko osadnictwo nader rzadkie.

Odrębne trudności powstają przy ustalaniu na podstawie znaleziska 
archeologicznego istnienia osady otwartej 8(i. Wśród znalezisk bowiem 
dosyć rzadko spotykamy szczątki domostw, ziemianki i cmentarzyska, 
a więc znaleziska świadczące bezpośrednio o istnieniu osady ludzkiej. 
Znacznie częściej znajdujemy narzędzia pracy i ceramikę, na których 
podstawie możemy wnosić z całą pewnością tylko o działalności człowie
ka, a nie o jego stałym zamieszkaniu 8V. W wypadku jednak, gdy z tej 
samej miejscowości pochodzi cały szereg znalezisk, możemy z dużym 
prawdopodobieństwem wnosić o istnieniu w tym miejscu lub w pobliżu 
osady. Nie można wreszcie całkowicie pomijać pojedynczych znalezisk, 
które stanowią, być może, tylko skromną część materiału archeologicz
nego ukrytego w ziemi.

Grody natomiast pozostawiły po sobie trwałe ślady w postaci wałów. 
Grody były, jak się często podkreśla, budownictwem charakterystycz
nym dla ziem słowiańskich * 87 88. Jednakże pochodzą one z dwu epok rozwo
ju osadnictwa słowiańskiego: z okresu kultury łużyckiej i okresu wcze
snośredniowiecznego („grodowego“). Przed badaczem staje więc problem 
wydzielenia z ogólnej liczby tych grodów, które pochodzą z wczesnego 
średniowiecza 89. Badania w tym kierunku doprowadziły do różnych re
zultatów. I tak Hellmich90 * przyjmuje dla Śląska 126 ( f  9) grodów
wczesnośredniowiecznych, podczas gdy Kostrzewski 18301. Ostatnio zaś

H5 Por. H e l l m i c h ,  Besiedlung Schlesiens, s. 2.
8,1 Instruktywne może tu być porównanie dokładnego opisu znalezisk wczesno

średniowiecznych na Opolszczyźnie. Por. J. K a ź m i e r c z y k ,  Badania archeolo- 
giczne na Opolszczyźnie (Kwartalnik Opolski, 1955, nr 2, s. 75 n.).

87 T r e b 1 i n, Beiträge zur Siedlungskunde, s. 18. Innego zdania jest np. 
Hensei, który w cytowanych już Studiach i xnateriatach (por. np. t. II, s. 184 pod 
Jagniewice) na podstawie skromnych znalezisk ceramiki wnioskuje o prawdopo
dobieństwie istnienia osady.

88 Np. K. H. M a r s d h a l l e c k ,  Burgenprobleme zxoischen Elbe und Oder 
(Beiträge zur Burgen- und Stadtkernforschung: Frühe Burgen und Städte, 1954, 
s. 35).

88 Ibid., s. 30 i 34.
80 U h t e n w o l d t ,  op. cii., s. 38.
81 Pradzieje Śląska (Historia Śląska, PAU, t. I, s. 116 i mapka); U h t e n w o l d t ,  

op. cit.



Hołubowicz podaje tylko dla samego województwa opolskiego 174 grody 
wczesnośredniowieczne 92.

Pierwszym zagadnieniem wiążącym się z rolą osadniczą grodów93 
jest ich stałe lub tylko okresowe zamieszkanie. Hellmich uznawał grody 
za refugia na wypadek napaści nieprzyjaciela 94, co jednak spotkało się 
w nauce niemieckiej ze zdecydowanym, sprzeciwem Uhtenwoldta 95 sto
jącego na stanowisku, że grody były stałymi osadami. Ostatnio w nauce 
polskiej Hensel przyjmuje, że niektóre kategorie grodów mogły być 
•rzeczywiście tylko refugiami96 97 *, zasadniczo jednak i on, i inni badacze 
uznają grody za osady stałe 9'\ co wydaje się być pewne przynajmniej 
w odniesieniu do grodów leżących poza obrębem osadnictwa otwartego, 
a prawdopodobne w stosunku do wszystkich ich kategorii. .

Nasunąć się musi z kolei problem, czy grody były tylko pojedynczy
mi osadami, czy też stanowiły ośrodki osadnictwa otwartego. Problem 
ten nie istnieje oczywiście dla znacznej większości (liczebnej) grodów 
leżących poza terenem zajętym przez osadnictwo otwarte (w lasach, 
nad rzekami i nad drogami), natomiast dla tych grodów, które leżą 
wśród osad otwartych, istnieje obiektywna możliwość odgrywania roli 
centrów osadniczych. Nadto z czasem osadnictwo grupowało się też 
wokół znaczniejszych grodów na pustkach 9fl. Powstaje tedy problem te
rytoriów grodowych znanych w Galii z okresu Cezara 99 * 101 i na Słowiań- 
szczyźnie zachodniej 10°. Dla Śląska podobnie jak i dla wielu innych 
ziem słowiańskich zdaje się sugerować istnienie takich terytoriów tzw. 
Geograf bawarski, źródło wymieniające plemiona śląskie wraz z należącą 
do nich liczbą civitates 10J. Ponieważ zapiska ta ma prawdopodobnie cha

92 Mapa Rozmieszczenie wczesnośredniowiecznych grodów na tle schematycznej 
mapy gleb dla województwa opolskiego, opracowała W. Kozłowska.

93 Por. definicję grodu opracowaną przez Hensla, Słowiańszczyzna..., s. 211; 
Wstąp do studiów..., s. 16. Definicja Hensla określająca gród jako „wszelkie sztuczne 
umocnienie przeznaczone do biernej obrony“ jest zbliżona do definicji Voronina.

94 Motywował on swój pogląd faktem spotykania obok grodów osad otwartych, 
dla których gród miał być refugium. Ibid., s. 15.

95 Ibid., s. 38, „ist... gerichtet, dass die Burgen mit rein vorstaatlichen Fundgut 
als Burgsiedlungen, nicht Fliehburgen erwiesen haben“.

99 Ibid., s. 211; por. też G i e y s z t o r ,  cp. cit., s. 123. Autor uważa grody za 
osady stale zamieszkane.

97 J. K o s  t r z e  w s k i ,  Kultura prapolska, Poznań 1949, s. 108; T y m i e n i e 
k i, Ziemie polskie w starożytności, s. 61.

9<t K o s t r z e w s k i ,  op. cit., s. 108.
99 Tzw. pagi, por. Ł o w m i a ń s k i ,  op. cit., s. 186.

>on Burgwardy, por. H e n s e l ,  Wstąp do osadnictwa..., s. 14, przyp. 20.
101 S. Z a k r z e w s k i, Opis grodów i terytoriów z północnej strony Dunaju, 

czyli tzw. Geograf bawarski, Lwów 1917, Archiwum Naukowe, Dział I, t. IX, z. !, 
tekst na s. 4 oraz reprodukcja na końcu pracy. Por. też U h t e n w o l d t ,  op. cit.,



rakter informacji wojskowej 102, przyjąć można, że jej autor chciał przez 
podanie ilości civitates scharakteryzować siłę plemion i rozpiętość tery
torialną ich ziem. Uznane też zostały civitates Geografa bawarskiego za 
czoła opoli103, a więc za ośrodki ówczesnego życia zbiorowego i zapewne 
osadnictwa. Być może, czołom opoli odpowiadają niektóre grody pierś- 
cieniowate 104.

W X—XI w. lub nawet wcześniej nastąpiła charakterystyczna zmia
na w budownictwie grodowym105 106 *. Dawne duże grody pierścieniowate, 
siedziby starszyzny opolnej lub wspólnot terytorialnych100, poczęły ustę
pować miejsca małym gródkom powstającym bądź to na terenie gro
dów pierścieniowatych, bądź też niezależnie od nich. Gródki te już li
teratura niemiecka określała mianem Herrensitze 10T. Tak więc zmiana 
w budownictwie grodowym była wynikiem zmian zaszłych w układzie 
klasowym ówczesnego społeczęństwa.

Na zakończenie tych rozważań uwaga dotycząca stosunku osadnictwa 
grodowego do otwartego pod kątem ich znaczenia w procesie osadni
czym. Wydaje mi się słuszne przyjąć, że gros miejscowości stanowiły 
osady otwarte, podczas gdy grody jako osady wojskowe lub administra
cyjno-wojskowe (co nie dotyczy oczywiście późnych gródków feudal
nych) służyły jedynie do zabezpieczenia od zewnątrz i wewnątrz osad
nictwa otwartego. Argumentem przemawiającym za decydującą rolą 
osadnictwa otwartego w procesie zasiedlania terytorium jest fakt, że 
właśnie ta forma osad związana była z podstawowym zajęciem osadni
ków — rolnictwem 108.

* * *

Już pierwszy rzut oka na mapę osadniczą pozwala spostrzec znaczne 
pod względem gęstości zasiedlenia różnice istniejące między poszcze
gólnymi częściami badanego terytorium. Widzimy więc, iż na czamozie-

s. 41 n.; H. Ł o w m i a ń s k i, O pochodzeniu Geografa bawarskiego (Roczniki Hi
storyczne, R. XX, s. 9—58).

102 U h t e n w o l d t ,  op. cit., s. 41.
’03 Ibid., s. 51 n.
104 G i e y s z t o r ,  op. cit., s. 120; M a r s c h a l l e c k ,  op. cit., s. 36, uważa 

grody pierścieniowate za Herrensitze — chyba starszyzny rodowej?
105 M. He 11 m i c h, Schlesische Wehranlagen (Altschlesien, t. III, s. 38); K o- 

s t r z e w s k i ,  op. cit., s. 109; G i e y s z t o r ,  op. cit., s. 12.
10(i G i e y s z t o r ,  op. cit., s. 12.
107 He  l i m  i ch,  op. cit., s. 38; por. też pogląd Marschalecka w przyp. 104.
106 Niektórzy badacze sugerując się w sposób widoczny lepszym stanem zacho

wania grodów uważają je za osadnictwo podstawowe Por. M a r s c h a l l e c k ,
op. cit., s. 35. Osadnictwo grodowe było według niego kręgosłupem (Riickcrai) ca
łego osadnictwa.

2Robótk a  R. XII 1957, s. 1



mie nizinnym osadnictwo otwarte rozmieszczone jest mniej więcej rów
nomiernie, choć i tu obok obszarów prawie zupełnie pustych mamy 
wyraźne skupiska osadnicze. Wydaje się, że ta równomierność w za
siedleniu niziny, która w badanym okresie nie pozwala już wykryć 
szlaków osadniczych, świadczy o dawnym zasiedleniu tej części teryto
rium. Im dalej na południe, tym gęstość zasiedlenia bardziej się różni
cuje: obok wyraźnych centrów, grupujących się przede wszystkim w czę
ści środkowej wyżyny wzdłuż tzw. szlaku bursztynowego — co wskazuje 
od razu na jego związek z osadnictwem — mamy obszary prawie zupeł
nie puste. Należy tu wymienić w pierwszym rzędzie zachodnią część 
wyżyny, w ciągu całego badanego okresu pod względem osadnictwa wy
raźnie upośledzoną. Tylko okolica góry Ślęży tkwi tu jako samotny 
ośrodek osadniczy, co nasuwa przypuszczenie, iż swe znaczenie musiała 
zawdzięczać innym niż reszta terytorium przyczynom. W południowej 
części wyżyny lessowej znaleziska świadczące o istnieniu osadnictwa 
otwartego wyraźnie rzedną, wreszcie zanikają zupełnie, ustępując miejsca 
licznym w tej okolicy grodziskom, które tworzyły tu całe pasy obronne bę
dąc równocześnie jedynymi osadami tego terenu podobnie (tylko w więk
szym jeszcze stopniu) jak całego obszaru pogórza sudeckiego zupełnie, 
jeśli chodzi o osady otwarte w tym czasie (do końca XII w.), nie zasie
dlonego.

Szczegółowe omawianie osadnictwa ustalonego na podstawie zna
lezisk archeologicznych rozpoczniemy od obszaru czarnoziemu nizinnego 
po warstwicę 200. Ośrodkiem osadniczym był przede wszystkim sam 
Wrocław, a ściślej gród na Ostrowie Tumskim 109 * 111y Istniejące tu potężne 
grodzisko posiadało duże znaczenie już w drugiej połowie X w., skoro 
w r. 1000 w jego sąsiedztwie fundowano biskupstwo310. Gród na Ostro
wie Tumskim musiał mieć duże znaczenie gospodarcze1 choćby z powodu 
bliskości przeprawy przez Odrę, przez którą przechodził „szlak burszty
nowy“311. Na terytorium ściślejszym dzisiejszego miasta spotykamy nadto 
osadę rybaków o położeniu bliżej nie określonym oraz jamy mieszkalne 
w okolicy ulicy Nowowiejskiej 112. Poza tym obszar miasta Wrocławia 
(dzisiaj ściśle zabudowany) robi wrażenie ośrodka słabiej zasiedlonego 
niż tereny leżące w kierunku północno-zachodnim od miasta, co jednakże 
może być rezultatem trudności wykopaliskowych na od dawna gęsto 
zasiedlonym terenie.

109 Osad wymienionych nie opatruję przypisami. Czytelnik znajdzie ich dane 
źródłowe w załączonym do artykułu aneksie sporządzonym w porządku alfabe
tycznym.

11,1 K. M a l e c z y ń s k i ,  Dzieje Wrocławia, t. I, Katowice — Wrocław 1948, s. 21.
111 Ibid., s. 5.
112 W aneksie pod Wrocław.



Wyraźne skupisko bogatych znalezisk wczesnośredniowiecznych spo
tykamy natomiast we wspomnianej północno-zachodniej okolicy Wro
cławia. Leżą tu one tak na obszarach czarnoziemnych, jak i na przy
ległych gliniastych w kącie między Odrą a Bystrzycą. Najbliżej Wro
cławia leży gród pierścieniowaty na terenie dzisiejszych Popowic, który 
musiał być osadą wczesnośredniowieczną, skoro znaleziono tu szczątki 
obuwia skórzanego. Reszta to już osady otwarte, nieraz — jeśli wolno 
wnosić z bogactwa znalezisk — znacznych rozmiarów. I tak na terenie 
Grabiszyna odkryto 150 ziemianek, zaś w najdalej na północny zachód 
położonych Praczach Odrzańskich — bogate zabytki wczesnośrednio
wieczne. Bezpośrednie ślady osady z tego okresu odkryto w Kuźnikach, 
zaś na Pilczycach obok innych zabytków — cmentarzysko. Zasobne są 
też znaleziska w Maślicach i Muchoborze Małym. Nieco na południe, 
już prawie nad Bystrzycą, mamy znaleziska w Złotnikach 113.

Na południe od tego centrum osadnictwo wyraźnie rzednie. Bogatsze 
znaleziska mamy jeszcze w Oporowie i Strachówkach, dalej zaś tylko 
skromne pojedyncze znaleziska w Zybiszowie i Krzeptowie. Postępując 
dalej w tym samym kierunku spotykamy ponownie bogatsze znaleziska 
wczesnośredniowieczne. Występują one tu dwoma szlakami: jeden leży 
w pobliżu brzegów Bystrzycy. Leży tu gród z bogatymi zabytkami w Mał- 
kowicach oraz znaleziska w Sadowicach i Sośnicy (m. in. żarna). Nieco 
dalej na wschód, w Strzeganowicach i w leżących na południe od nich 
Gniechowicach. W Gniechowicach, gdzie istniał również gródek wczesno
średniowieczny, znaleziono narzędzia i monety z X w. Drugi kierunek 
osadniczy grawituje raczej ku brzegom Ślęzy, choć osad leżących nad rze
ką nie spotykamy. Ośrodkiem jego był zapewne Domasław, gdzie znale
ziono jamy mieszkalne, groby i wiele innych zabytków. Domasław, leżący 
nad „szlakiem bursztynowym“, był w czasach znanych ze źródeł pisa
nych osadą targową 114. Na zachód od Domasławia bogate zabytki od
kryto we wsi Tyńczyk, na wschód zaś w Księginicach, m. in. cmenta
rzysko. Na południe od linii Gniechowice — Księginice mamy obszar 
zupełnie pusty, sięgający na południowy wschód do linii Budziszów — 
Jaksonów, na zachodzie do linii Stary Zamek — Gniechowice, na wscho
dzie zaś do rzeki Ślęzy. W Jaksonowie mamy gród pierścieniowaty. inny, 
stwierdźmy od razu, na nizinie rzadko spotykany typ grodu mamy 
w Szczepankowicach, mianowicie mały gródek rycerski (Turmhügel). 
Osadą otwartą w tej okolicy był zapewne Budziszów, gdzie odkryto grób 
i skorupy wczesnośredniowieczne. Skromniejsze już znaleziska ma Ty
niec nad Ślęzą i leżący już za tą rzeką Rzeplin, wreszcie. — już na krań

113 W aneksie pod Wrocław—Popowice, Wrocław—Złotniki itp.
114 K. M a l e c  z y ń s k i ,  Najstarsze targi w Polsce i ich stosunek do miu.st lo

kowanych na prawie niemieckim, Lwów 1926, mapka na końcu pracy.



cu gleb czarnoziemnych — Siemianów. Istniały tu aż dwa grodziska: 
pierścieniowate i stożkowate. W kierunku zachodnim (nad Bystrzycą), 
posuwając się na południe od ujścia Czarnej Wody do Bystrzycy, spo
tykamy pojedyncze znalezisko w Krobielowicach, dalej dwa małe gród
ki: w Rękowie i na zachód od koryta Czarnej Wody w Rogowie Sobdc- 
kim. Ze śladów po osadnictwie otwartym wymienić trzeba dla tego te
renu znaleziska w Wilczkowicach, Domanowicach i najskromniejsze we 
wspomnianym już Starym Zamku.

Doszliśmy w ten sposób do krańca zachodniej części niziny czarno- 
ziemnej, gdyż właśnie w tych okolicach teren się nieco podnosi i prze
kracza warstwicę 200.

Osadnictwo znane ze znalezisk w części wschodniej niziny czamo- 
ziemnej (między Ślęzą a Odrą i Oławą) przypomina swoim rozmieszcze
niem w terenie osadnictwo omówionej właśnie części zachodniej. I tu 
spotykamy się ze względną równomiernością zasiedlenia, z tym jednak 
że jeśli chodzi o część północną wschodniej części niziny, jest ona znacz
nie rzadziej zasiedlona od tej samej części pasa między Ślęzą a Bystrzy
cą. Odwrotnie jak na południu, gdzie część wschodnia wyżyny zwraca 
naszą uwagę gęstością i bogactwem znalezisk wczesnośredniowiecznych. 
WT bezpośrednim sąsiedztwie z Wrocławiem leżą bogate znaleziska w Woj- 
szycach. Na południe od Wojszyc osadnictwo rozwija się, podobnie jak 
to obserwowaliśmy na zachodnim pasie niziny, w dwóch kierunkach: 
jeden w pobliżu Ślęzy, drugi w pobliżu Oławy i Odry. Na pierwszym 
szlaku wśród zabytków w Karwianach mamy m. in. skarb monet, w Żu
rawinie jamy mieszkalne. Zabytki mamy tu też w Żernikach. Nadto dwa 
małe znaleziska: Sadków i Wojkowice oraz gród pierścieniowaty w Bo- 
gunowie. Na szlaku nadoławskim osady znane ze znalezisk bezpośred
nich znajdują się w Siechnicach i Solnikach. W tych, ostatnich znale
ziska są szczególnie liczne. Natomiast obszar między obydwoma szlaka
mi to pusta plama, która sięga na południe od Wrocławia i Wojszyc do 
Żurawiny i Okrzeszyc. Ze wschodu zaś na zachód od Ślęzy do Oławy. 
Do obszaru tego jeszcze wrócimy poniżej. Stwierdźmy tylko na razie, 
iż odpowiada on w przybliżeniu obszarowi leśnemu na mapach Hellmi- 
cha i Schlengera oraz że mapa urodzajności gleb (Hellmicha) wykazuje 
tu mniejszą niż panującą na ogół na nizinie urodzajność 115. W kierunku 
południowo-wschodnim od tej pustej plamy spotykamy niezwykle bo
gate znaleziska w Jankowicach, Okrzeszycach (szkielety) i Sobocisku 
(osada). Sobocisko znane jest ponadto z bogatych skarbów. Godny uwagi 
jest fakt, że pas napływów rzecznych między Oławą a Odrą, mimo iż 
w tym czasie na pewno podmokły, posiada znaleziska archeologiczne. 113

113 Mapa Hellmicha Grundsteuerreinerträge.



Do osad na tym terenie trzeba prawdopodobnie zaliczyć Opatowice oraz 
grody w Kotowicach i Siedlcach. W tych ostatnich istnienie grodu nie 
jest pewne, natomiast znane są bogate znaleziska wczesnośredniowiecz
ne, wśród których należący do rzadkości grzebień. Dalej ku południowi 
osadnictwo rozwijało się równomiernie. Poza drobnymi zabytkami od
krytymi w Piskorzowie nad Oławą leżą tu znane z bogatych znalezisk 
Marszowice, Pełczyce, Radłowice. I w tym wypadku podobnie jak w kącie 
między Odrą a Bystrzycą nie obserwujemy, aby osady grupowały się 
tylko na jednym typie gleby z pominięciem drugiego. I tak spośród 
wymienionych Piskorzów i Radłowice leżały na czarnoziemie, a Pełczyce 
i Marszowice już na lessach 116. Na południowy zachód od wymienionych 
mamy znowu pustkę osadniczą sięgającą aż do miejsca, gdzie Mała Ślęza 
łączy się z Wielką. Mapy Hellmicha i Schlengera i dla tej okolicy supo- 
nują zalesienie pierwotne. Stwierdźmy jednak, że według tych map 
i wymienione przed chwilą osady (Piskorzów, Radłowice, Pełczyce) też 
leżały na obszarze pierwotnie zalesionym, który miał według nich się
gać od punktu połączenia się Ślęz w kierunku północno-wschodnim aż 
do miasta Oławy.

Dalej ku południowi, między rzekami Oławą a Małą Ślęzą, leży 
wyraźny ośrodek osadniczy. Obok luźnych znalezisk w Skrzypniku, Ko- 
jęcinie i Częszycach mamy tu cały szereg obfitych znalezisk archeolo
gicznych, jak Grodzieszowice — cmentarzysko; Brożec — narzędzia rol
nicze: bijak, lemiesz; Kurzątkowice — szkielety ludzkie. Podobnie bo
gate znaleziska spotykamy w Kurowie, Górcu, położonym już na zachód 
od Małej Ślęzy, i Opatowicach. Znaczne zabytki posiada Wiązów, który 
mógł pełnić rolę tego ośrodka osadniczego. Nieco na południe zabytki 
wczesnośredniowieczne spotykamy w Strzelinie. Na koniec trzeba wy
mienić grodziska tego ośrodka, a to wał pierścieniowaty w Witowicach, 
gdzie odkryto też zabytki, i gród w Stogach.

Dotarłszy w ten sposób do południowego krańca niżu czarnoziemnego 
rzućmy z kolei okiem na całokształt osadnictwa tej krainy fizjograficznej. 
Jak widać z dokonanego przeglądu, mamy tu z jednej strony większe sku
piska osad: na północnym zachodzie od Wrocławia, koło Oławy czy 
"Wiązowa, jak i puste plamy, choćby najgłówniejsze, na południe od 
Wrocławia i Wojszyc do Żurawiny i Okrzeszyc lub na wschód od miejsca 
połączenia się obu Ślęz. Ogólnie biorąc osadnictwo wczesnośrednio
wieczne na nizinie czarnoziemnej wyzyskało wszelkie możliwe do zaję
cia obszary fizjograficzne nie wyłączając podmokłego pasa między Odrą 
a Oławą. Tylko przypuszczalne obszary leśne nie zostały (przynajmniej

116 Trzeba tu zauważyć, że w istocie nie ma między lessem a czamoziemem 
tak ostrych granic, jak to> widzimy na Blatt 3 w Wirtschaftsatlas Schlesiens. Por. 
mapy geologiczne (1 : 25 000): Ohlau i Zpttwitz.



w części) przez nie wyzyskane. Charakterystyczne jest tu rozmieszcze
nie grodów. Otóż prawie wyłącznie trzymają się one blisko rzek: By
strzycy, Oławy i Ślęzy. Są to, jak już wspominałem, w większości grody 
pierścieniowate. Liczba grodów w stosunku do liczby osad otwartych jest 
tu bardzo mała. Na około 60 znalezisk osadnictwa otwartego mamy za
ledwie 12 grodów, czyli stosunek jak 1:5.

W porównaniu ze stosunkowo równomiernie zasiedlonymi obszarem 
nizinnym zasiedlenie wyżyny przedstawia się całkiem odmiennie. Mamy 
tu bowiem duże połacie zupełnie pozbawione osadnictwa. Tak samo 
odmiennie przedstawia się rozmieszczenie grodzisk: na nizinie są rozrzu
cone wśród osad otwartych, tu tworzą nieraz gęste ośrodki osadnictwa 
wyłącznie grodowego. Omawianie osadnictwa wyżyny lessowej rozpocz
niemy od jej części wschodniej.

Osadnictwo rozwinęło się tu w ścisłym związku ze „szlakiem burszty
nowym“, przy czym najdalej na północ wysunięty Jordanów wiąże je 
z położonymi na nizinie ośrodkami osadniczymi. Na południe od Jorda
nowa leżą osady w Glinicy (groby szkieletowe), Janówku, Sokolnikach, 
Tomicach i w jeszcze dalej na południe położonych Łagiewnikach (rów
nież groby szkieletowe). Jeśli dodamy do tego cały szereg spotykanych 
tu grodzisk, a to hipotetyczny gród w Młynicy oraz gród w Piotrówku, 
gdzie odkryto części uzbrojenia, w Dankowicach i mały gródek wczesno- 
feudalny w Radzikowie, to otrzymamy ośrodek osadniczy o znacz
nym zagęszczeniu, mianowicie na niewielkim terytorium na południe od 
Jordanowa, a na północ od Niemczy znajdowało się 12 osad. Należy 
jednak zaznaczyć, że zabytki z okolic Jordanowa i Łagiewnik pod wzglę
dem ilości i różnorodności nie mogą się równać ze znaleziskami z okolic 
Wrocławia czy Oławy, co świadczy chyba o tym, iż ośrodek ten jest 
młodszy niż ośrodki leżące na nizinie czarnoziemnej., Drugim czynni
kiem przemawiającym za tym przypuszczeniem jest samo rozmieszczenie 
osad w tej okolicy: od środka między Jordanowem a Łagiewnikami, 
który najwyraźniej wiązał się ze „szlakiem bursztynowym“, osadnictwo 
rozchodzi się w różnych kierunkach. Ponieważ wraz z oddaleniem się 
od tego ośrodka znaleziska stają się coraz uboższe, a więc prawdopo
dobnie młodsze, nasuwa się przypuszczenie, że osadnictwo zajęło naprzód 
tę środkową okolicę, a następnie jak gdyby rozlało się po całej wyżynie. 
Na południowy wschód od Jordanowa mamy jedyną dla całego badanego 
obszaru osadę palową w Jezierzycach Wielkich. W kierunku wschodnio- 
południowo-wschodnim znów widzimy wyraźny kierunek osadniczy. Po
stępując w tym kierunku od wspomnianych już Łagiewnik znaleziska 
wczesnośredniowieczne spotykamy w Księginicach Wielkich, Kołaczo- 
wie, Górce Sobóckiej i Kazanowie. Ślady osadnicze mają również poło
żone na południe od wymienionych powyżej Henryków i Cienkowice



(ni. in. monety). Jednakże na podstawie Księgi henrykowskicj możemy 
stwierdzić, że znaleziska tej okolicy pochodzą dopiero najwcześniej z po
łowy XII w. Tak więc teza o tym, że osadnictwo jest tym młodsze, im 
dalej leży od „szlaku bursztynowego“ i ośrodka między Jordanowem 
a Łagiewnikami, została tu potwierdzona. Natomiast od płynącej tu pra
wie równoleżnikowo Małej Ślęzy na północy do linii Dankowice — Ka
zanów na południu i od ośrodka między Jordanowem i Łagiewnikami 
na zachodzie a rzeką Oławą na wschodzie mamy prawie zupełnie pustą 
połać . wyżyny, na której tkwi samotnie znalezisko szkieletów wczesno
średniowiecznych w Karczynie.

W kierunku południowym od opisanych ośrodków osadnictwa otv tar
tego wschodniej części wyżyny lessowej mamy charakterystyczny pas 
osadnictwa wyłącznie grodowego. Na zachodniej rubieży tego pasa obron
nego leży mały gródek w Jaźwinie. Dalej ku wschodowi takież gródki 
spotykamy w Janczowicach, Sieniawce oraz w Przystroniu, gdzie znale
ziono m. in. części uzbrojenia. Jeszcze dalej na wschód mamy grody 
w Strachowie, Błotnicy i Zarzycy (z podwyższonym wnętrzem). Takiż 
gródek jest w Ciepłowodach, a w Czesławicach i Brukalicach gródki 
stożkowate, których początki, jak można wnosić ze źródeł pisanych 
(Księga henrykcwska), przypadają na XII—XIII w.117 Takiż gród jest 
w Sulisławicach. Koło Niemczy zaś gród pierścieniowaty w Strachowie, 
dalej na zachód dwa grody: w Gilowie i Dobrocinie. Jak widzimy, 
większość tych grodów to małe gródki wczesnofeudałne (z podwyższo
nym wnętrzem lub stożkowate).

Ośrodkiem tego pasa grodów była Niemcza Śląska 118. Prowadzone tu 
przed wojną pod kierownictwem Petersena prace wykopaliskowe, nie 
wykryły, wbrew opinii badaczy niemieckich o przetrwaniu w Niemczy 
germańskich Silingów, zabytków archeologicznych pochodzenia germań
skiego, natomiast odkryto bardzo bogatą warstwę słowiańską 119, z czego 
sam Petersen wysnuł wniosek, że źródła archeologiczne stoją w tym 
wypadku w sprzeczności z historiograficznymi 12°. Nie wdając się w tym. 
miejscu ze zrozumiałych powodów w polemikę z taką interpretacją bra
ku znalezisk germańskich w Niemczy121, jak i z interpretacją odnośnego

1,7 Księga henrykowska (wyd. Gródecki), s. 320.
ns Niemcza posiada znaczną literaturę, wiążącą się głównie ze słynnym zdaniem 

w kronice Thietmara (MGH, t. III, s. 855): „Nemzi eo, quod a nostris olim sit con
dita“, skąd badacze niemieccy wnosili o przetrwaniu tu germańskich Silingów.

119 E. P e t e r s e n ,  Die Grabung auf dem Hoje der Burg Nimptsch (Altschle
sien, 1931, s. 251).

120 Ibid.
121 Por. dokładne omówienie znalezisk Niemczy. W. H o ł u b o w i c z, Wyniki 

badań przeprowadzonych io 1950 r. w Niemczy Śląskiej (Wiadomości Archeologicz
ne, 1955, s. 146).



miejsca u Thietmara, stwierdzić trzeba, a ma to dla tej pracy duże 
znaczenie, że Niemcza nie była jeszcze w tym czasie ośrodkiem osad
nictwa otwartego122. Natomiast była ona niewątpliwie centrum osad
nictwa grodowego, wyraźnego systemu obronnego, a prawdopodobnie 
również centrum handlowym; w Niemczy — od ..szlaku bursztynowego“ 
odchodzi droga do Świdnicy i Strzegomia 123 124.

Wiadomość zamieszczona pod r. 990 przez kontynuatora Kosmasa 
Mnicha Sazawskiego: Nemci perdita e s t124 nasuwa pytanie, w którą stro
nę pierwotnie był zwrócony swym czołem system obronny Niemczy. 
Jednakże w związku z faktem ścisłej łączności tego systemu z położo
nymi na północ ośrodkami osadnictwa otwartego przyjąć wypadnie — 
wobec braku szczegółowych studiów poświęconych temu zagadnieniu — 
że Niemcza i cały pas grodów z nią związanych zwrócone były na po
łudnie przeciw Czechom. Fakt utraty tego grodu przez Czechy w r. 990 
świadczy tylko, że w czasie prowadzonych w tym okresie walk między 
Czechami a Polską gród Niemczy mógł przechodzić z rąk do rąk 125 126.

Osadnictwo zachodniej części wyżyny lessowej tyło znacznie uboższe. 
Wyjątkiem jest tu jednakże silny ośrodek osadniczy wokół góry Ślęży. 
Na jej szczycie mamy grodzisko kamienne, u stóp zaś bogate znaleziska 
w Chwałkowie, Strzegomianach i Kunowie. Nie opodal leżą też grody 
w Chwałówie, Rogowie Sobóckim i Bojanicach (nawet dwa: pierście- 
niowaty i stożkowaty — dowód uchwyconej tu ewolucji budownictwa 
grodowego?). Cały ten ośrodek leży na typowym odludziu i stąd nasunąć 
się musi przypuszczenie, że swe znaczenie zawdzięcza on pewnym specy
ficznym przyczynom, jakimi były z jednej strony znaczenie ośrodka 
góry Ślęży jako centrum produkcji słynnych kamieni Żarnowych120, 
z drugiej strony zaś wpływająca niewątpliwie na rozwój osadnictwa 
wielka rola tej góry w życiu religijnym Slężan, a może i innych plemion 
śląskich 127.

Charakteryzując ogólnie osadnictwo obszaru wyżynnego w oparciu
0 źródła archeologiczne musimy raz jeszcze stwierdzić, iż jest ono wy
raźnie młodsze w porównaniu z osadnictwem niziny. Dowodem tego 
jest już znacznie mniejsze niż na nizinie bogactwo znalezisk, objawiające

122 Por. trafne przypuszczenie N a t a n s o n a - L e s k i e g o ,  Zarys granic i po
działów Polski najstarszej, Wrocław 1953, s. 245.

123 Por. mapkę osadniczą załączoną do niniejszej pracy.
124 Monachi Sazavensis continuatio Cosmae (MGH, t. XI, SS IX, s. 149).
125 Por. np. J. D ą b r o w s k i ,  R. G r ó d e c k i  i S. Z a c  b o r o w s k i ,  Dzieje 

Polski średniowiecznej, t. I [Kraków 1926], s. 52 n.; Historia Śląska, PAU, t. I, s. 156.
126 R. J a m k a, Prehistoryczne i wczesnodziejowe ośrodki produkcji górniczej

1 rzemieślniczej na Śląsku (Przegląd Historyczny, t. LXI, s. 62 n., mapka na s. 65).
127 „Cum execranda gentilitas ibi veneraretur, ab incolis omnibus nimis honora

batur“ (Thiętmar, MGH, t. V, SSt. III, s. 855).



się w mniejszej i!ości i mniejszej różnorodności odkrywanych przedmio
tów. O tym świadczy także i samo rozprzestrzenienie się osadnictwa na 
wyżynie, które wlało się tu z niziny „szlakiem bursztynowym“, po czym 
znad tego szlaku rozlało się wszerz obejmując całą część środkową 
i wschodnią; zachodnia część wyżyny z wyjątkiem ośrodka wokół góry 
Ślęży nie została objęta tym procesem. Do podobnego wniosku docho
dzimy też przy analizie osadnictwa grodowego. Po pierwsze, grody two
rzą tu w południowej części wyżyny wyraźny pas obronny służący do 
zabezpieczenia położonych na północy ośrodków osadnictwa otwartego 
przed napadami z południa. Po wtóre, spotykamy tu inne niż na nizinie 
typy grodów: wielkie grodziska o znaczeniu specjalnym dla życia Ślę- 
żan, jak gród na górze Ślęży czy w Niemczy oraz małe późne gródki 
feudalne (XI—XII w.). Sam też stosunek liczebny grodów do osad otwar
tych nie jest bez znaczenia. Na 20 znalezisk osadnictwa otwartego mamy 
tu około 20 grodów, czyli stosunek jak 1 :1  wobec stosunku 1 :5 na ko
rzyść osad otwartych na nizinie. Ponieważ osadnictwo grodowe spełniało 
w procesie osadniczym rolę pionierską, ta zmiana w stosunku ilości gro
dów do osad otwartych może tu być bardzo wymowna.

Osadnictwo pogórza szczerkowego przedstawia jeszcze inny obraz. 
Siadów po osadach otwartych spotykamy tu niewiele, a istniejące są bar
dzo skromne i niepewne. Ograniczają się one wyłącznie do wschodniej 
części pogórza, gdzie mamy znaleziska w Lubnowie, Stoszowicach, Ro- 
sosznicy, Sulisławicach i Radoszynie (razem zaledwie 5 znalezisk). Na
tomiast znacznie lepiej rozwinęło się tu osadnictwo grodowe, które po
dobnie jak w południowej części wyżyny tworzy tu wyraźny pas obron
ny. I tak w części wschodniej (południowa część pow. ząbkowickiego) 
grody ciągną się pasem na północ od płynącej tu równoleżnikowo Nysy 
Kłodzkiej. Poczynając od zachodu mamy tu gród z podwyższonym 
wnętrzem w Grodziszczu (pow. ząbkowicki). Podobny typ osady obronnej 
spotykamy też w Janowcu, Byczeniu i Chałupkach. Grody te leżaiy 
w pobliżu drogi z Otmuchowa do Krakowa i, być może, stały z nią 
w jakimś związku. Grodzisko półkoliste istnieje w Mikołajowie. Cen
trum tego systemu stanowiło zapewne Bardo Śląskie, typowy gród gra
niczny. Gród w Bardzie posiadał duże podgrodzie, co imgło się wiązać 
z jego położeniem na skrzyżowaniu „szlaku bursztynowego“ z równoleż
nikowymi drogami z Krakowa do Barda i tzw. semita Bohemiae (z Bar
da do Strzegomia). Bardo podobnie jak Niemcza pełniło z czasem funkcję 
stolicy kasztelami12S.

W części zachodniej pogórza znowu mamy równoleżnikowo ciągnące 
się łańcuchy grodzisk wczesnośredniowiecznych. Jeden z nich biegnie

J2S Bulla Hadriana (Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae, wyd. K. Ma- 
leczyński, t. I, z. 1, nr 35).



wzdłuż północnych brzegów Piławy i obejmuje grody w Piławie Górnej, 
Jędrzejowicach, Dzierżoniowie i Mościsku oraz centrum tego systemu, 
jakim był zapewne gród w Grodziszczu (pow. świdnicki). Gród w Gro
dziszczu, gdzie znaleziono m. in. szczątki pogańskiej świątyni (?), pełnił 
z czasem podobnie jak Niemcza i Bardo rolę siedziby kasztelana 12a. Na 
południe od tego pasa, tuż u stóp gór, leży jeszcze jeden łańcuch gro
dów, o których wiadomości jednakże są już znacznie mniej pewne. Są 
to grody w Pieszycach, Piskorzowie i Bojanicach.

Podobnie jak przy omawianiu pasa grodów z centrum w Niemczy, 
tak i tu musimy postawić pytanie, w jakim celu powstały pasy obronne 
pogórza? Czy zwrócone były czołem na południe, czy na północ? Mamy 
pewną wiadomość, że pod koniec XI w. (zdobycie Barda przez Brzetysła- 
wa czeskiego), a może już pod koniec X w., stanowiły one dalsze prze
dłużenie śląskiego systemu obronnego zwróconego przeciw Czechom. 
Jednakże dla czasów wcześniejszych — w związku z brakiem łączności 
z położonymi na północy ośrodkami osadnictwa otwartego — można 
przyjąć, że były to forpoczty osadnictwa czeskiego z Kotliny Kłodzkiej, 
a Bardo stanowiło tu leżący nad tym samym „szlakiem bursztynowym“ 
odpowiednik Niemczy.

Oceniając najogólniej rozwój osadnictwa na podstawie znalezisk 
archeologicznych na naszym obszarze, stwierdzić należy, iż osady otwar
te zajęły tu cały pas gleb czarnoziemnych oraz środkową, a częściowo 
również wschodnią część pasa lessów ze specjalnie gęstym ośrodkiem 
w jego części środkowej koło Jordanowa. Ośrodek góry Ślęży jest tu 
wyraźnie odosobniony i powstanie swe zawdzięczał specyficznym przy
czynom. Grody natomiast, tylko rzadko spotykane na nizinie czarno- 
ziemnej, tworzą w południowej części wyżyny i na pogórzu wyraźne pa
sy obronne, mające na celu bądź to (jak pas z ośrodkiem w Niemczy) 
strzeżenie położonych na północy centrów osadnictwa otwartego Slężanr- 
bądź też (jak pas z centrum w Bardzie) zabezpieczenie osadnictwa cze
skiego na południu. Na pogórzu widzimy ścisłe powiązanie pasów gro
dowych z drogami, co w połączeniu z podkreślaną już rolą „szlaku bur
sztynowego“ w rozprowadzaniu osadnictwa otwartego na wyżynie daje 
właściwy obraz dużej roli dróg handlowych w rozwoju osadnictwa. Tak 
jak drogi pociągały w tym czasie rozwój osadnictwa, tak wyraźnie ha
mowały je lasy; okolice zalesione bez względu na urodzajność gleb nie
raz (jak w zachodniej części wyżyny lessowej) pozostawały nie zasiedlone.

* * *

120 Tamże pod nazwą Gramolin.



Przechodząc do omawiania osadnictwa na podstawie źródeł pisanych, 
głównie dokumentowych, podnieść należy zastrzeżenie dotyczące samych 
źródeł. Są nimi w pierwszym rzędzie dokumenty donacyjne, wystawiane 
przez feudałćw świeckich na rzecz instytucji kościelnych (nadania dóbr) 
lub przez zwierzchnie władze kościelne (biskup) na rzecz tychże insty
tucji kościelnych (nadania dziesięcin), papieskie i biskupie dokumenty 
konfirmacyjne dla biskupstwa i klasztorów oraz nielicznie w porównaniu 
z dwiema poprzednimi reprezentowana kategoria dokumentów zamiany. 
Widać stąd jasno, że własność duchowna będzie tu kompletnie podana 
(nieraz jedna miejscowość* do 1250 r. kilkakrotnie), podczas gdy włas
ność feudałów świeckich, o ile nie była alienowana, nie występuje w do
kumentach z tych czasów prawie zupełnie. Stąd skupiska osadnictwa 
według źródeł dokumentowych to przede wszystkim skupiska dóbr du
chownych. Nie możemy więc powiedzieć o tym typie źródeł, że oddają 
one zasiedlenie terenu mniej więcej równomiernie, jak to było ze zna
leziskami, odwrotnie, z góry wiemy, że będziemy mieli do czynienia 
z ośrodkami dóbr własności duchownej, doskonale wykazanymi w do
kumentach, oraz z ośrodkami prawie w nich nie występującymi (skupi
ska dóbr świeckich).

Przypomnieć nadto należy, że początkowa data osady w dokumencie 
nie musi oznaczać początku jej istnienia. W celu rozpatrzenia tego za
gadnienia przedstawimy ilościowe wyniki badania osadnictwa, naszego 
obszaru w obydwu kategoriach źródeł. Mamy tu ogółem prawie 290 
nazw, z czego w źródłach archeologicznych występuje około 150 (z tego 
około 90 tylko w źródłach archeologicznych, a około 60 w źródłach arche
ologicznych i dokumentach). Osad wymienionych w źródłach pisanych 
mamy około 200, z czego wspomniane 60 w miejscowościach mających 
znaleziska i 140 w miejscowościach, dla których nie dysponujemy zna
leziskami. Tak więc o 60 osadach znanych ze źródeł pisanych, a posia
dających znaleziska nieraz sprzed paruset lat, wiemy dokładnie, że ich 
ukazanie się w dokumencie nie jest początkową datą ich istnienia. Co do 
pozostałych 140, z których wyodrębnić możną jeszcze małą grupkę (oko
ło 20 nazw osad pojawiających się w źródłach ewidentnie in statu nascen
di), przyjąć raczej należy, iż stanowią one przyrost osadnictwa w sto
sunku do starszego osadnictwa znanego ze źródeł archeologicznych, a ich 
duża w stosunku do całości osad liczba (prawie połowa wszystkich osad) 
uzasadnia wyodrębnienie osadnictwa znanego ze źródeł pisanych jako 
oddzielnej fazy rozwoju osadnictwa wczesnośredniowiecznego na bada
nym obszarze. Oczywiście chronologię branych pod uwagę źródeł pisa
nych można by przesuwać dowolnie w przód, ^le z przyczyn technicznych 
nie było to możliwe i ograniczyć się wypadło do połowy XIII w.130 Przy

130 Por. przyp. 30.



tym rozpatrywaniu pozostało nam jeszcze na uboczu owych 90 nazw, 
dla których dysponujemy znaleziskami archeologicznymi, a które jed
nakże nie znalazły kontynuacji w późniejszych dokumentach. Mimo to 
trzeba na ogół przyjąć ich dalsze istnienie. Oczywiście niektóre z tych 
znalezisk nie reprezentują osad, niektóre osady mogły zaginąć lub zo
stać przeniesione na inne miejsce, ale obydwa ograniczenia nie mogą 
nawet w przybliżeniu wyczerpać tak dużej ilości osad znanych wyłącz
nie ze źródeł archeologicznych.

Szczegółowe rozpatrywanie osadnictwa według dokumentów pisanych 
rozpoczniemy podobnie jak i osadnictwa znanego ze źródeł archeologicz
nych od obszaru niziny czarnoziemnej. W pierwszej kolejności należy tu 
omówić osadnictwo ściślejszego terytorium dzisiejszego Wrocławia. Ma
my tu szereg osad, które występują w dokumentach stosunkowo wcześnie 
(na ogół przed r. 1200). Są to poza rozwijającym się na Ostrowie Tum
skim i naprzeciw niego, na lewym brzegu Odry, miastem curia Mikory 
(1175) i Piotra Własta na Elblągu131, zaginione koło dzisiejszego placu
I Maja osady Nabitin i Stapin (1175) i między nimi a Mostem Uniwersy
teckim wieś klasztoru św. "Wincentego Sokolniki (1149). Spotykamy tu 
nadto wieś świątników klasztoru Panny Marii na Piasku (1221) Posadę 
tegoż klasztoru na terenie dzisiejszego Muchoboru Małego (1193) 132. 
Z wymienionych 8 osad tylko miasto na Ostrowie Tumskim i osada na 
terenie Muchoboru Małego leżą na miejscu dawnych znalezisk arche
ologicznych.

Gęsto zasiedlony według źródeł archeologicznych obszar na północ
nym zachodzie od ścisłego terytorium miasta i teraz nie stracił na zna
czeniu, z tym jednak że osady grupują się teraz bardziej niż poprzednio 
nad brzegami Ślęzy. Mamy tu więc villae w Grabiszynie (1149), Oporo- 
wie (1155), Muchoborze Wielkim (1155), Kowalach (1201), Kazanowie 
(1208), Pilczycach (1208), Maślicach (1193), Złotnikach (1155) 133, Kończy
cach (1155), Jerzmanowie (1245) i Karnczej Górze (1155). Spośród tych
II osad tylko 3 (Grabiszyn, Oporów i Złotniki) leżą na miejscu dawnych 
znalezisk archeologicznych. Rzecz znamienna, są to osady wymienione 
w źródłach najwcześniejszych; osady wymienione tylko w dokumentach 
na ogół występują w źródłach późniejszych.

Ku południowi osadnictwo idzie dwoma głównymi nurtami. Jeden 
ciąży raczej ku brzegom Bystrzycy, drugi zbliża się do Ślęzy. Ten ogólny 
obraz osadnictwa według dokumentów zachodniej części niziny jest za

131 Pominięto w aneksie. Por. Cronica Petri comitis Poloniae cum certis gestis 
Sarmatiae regum (MPH, t. III, s. 774).

132 W aneksie pod Wrocław—Muchobór.
133 Wszystko w aneksie pod Wrocław z dodatkiem odpowiedniej nazwy dziel

nicy (Grabiszyn, Oporów itp.).



sadniczo zgodny z obrazem osadnictwa według znalezisk archeologicz
nych na tym obszarze, z tym jednak że bardzo mało znajdziemy tu osad 
występujących w obydwu kategoriach źródeł; znaczna większość osad 
występujących w dokumentach, mimo że leży w ośrodkach z dawna za
siedlonych, znajduje się na miejscu nie mającym znalezisk. I tak na 
szlaku osadniczym nad Bystrzycą spotykamy wsie: Leśnica 134 (12 0 2 — 
osada targowa), dalej Skałka (1250), Małkowice (1227), Sadowice (1250) 
i ńajdaiej na południe wysunięta osada w Sośnicy (1244). Na miejscu 
znalezisk na 5 wsi leżą tu dwie: Sośnica i Małkowice — na miejscu 
dawnego grodu. Na wschód od tego pasa, już w drugim nurcie, leżą: 
Jaszkotle (1155), Bliż (1245), Biskupice Podgórne (1155) i Strzeganowice 
(1155). Jeszcze dalej na wschód mamy Tyńczyk (1193) oraz wńeś Mi- 
lin (1193), Chrzanów (1250) i miejscowość targową Domasław (1202), 
od którego na północny wschód mamy biskupi Bledzów (1155). Z tego 
licznego klucza osad tylko Domasław leży na terenie dawnych bogatych 
znalezisk archeologicznych, reszta powstała jakby na surowym korzeniu.

Od Domasławia i Strzeganowic na południe mamy zupełnie pusty 
obszar sięgający na zachodzie do ośrodka osadniczego nad Czarną Wodą, 
na wschodzie zaś do ośrodka wokół punktu połączenia się Małej Śkjzy 
z Wielką. Nad Czarną Wodą mamy: Żurowice (1245), Zachowice (1217). 
Siedlakowice (1245) i Górzyce (1155). Z tych tylko Zachowice leżą na 
miejscu dawnego znaleziska. Drugie skupisko grupuje się już raczej 
wokół punktu połączenia się Ślęz. Leżą tu: Tyniec nad Ślęzą (1189), 
Jaksonów (1228—1241), Budziszów (1234), Boguszyce (1248), Borów (1200), 
Rochowice (1245) i Bartoszowa (1200), jedna z nielicznych wsi, którą 
w dokumencie chwytamy in statu nascendi. Spośród tych 7 osad Tyniec 
nad Ślęzą i Rochowice mają znaleziska archeologiczne. Ośrodek ten jak 
i omówiony poprzednio ośrodek nad Czarną Wodą są ostatnimi skupi
skami osadnictwa, które leżą jeszcze na czarnoziemie, dalej ku południo
wi będziemy już mieli do czynienia z osadnictwem wyżyny lessowej.

Przechodząc do omawiania części niżu czarnoziemnego położonej 
między Ślęzą a Odrą i Oławą stwierdzić należy, że osadnictwo przedsta
wia się tu nieco odmiennie niż na obszarze zachodnim tego niżu. W prze
ciwieństwie do obszaru zachodniego, gdzie ośrodki osadnictwa znane 
z dokumentów pokrywały się z ośrodkami znanymi ze źródeł archeolo
gicznych, nie ma tak ścisłej łączności między dawnymi a młodszymi 
ośrodkami osadniczymi. Odwrotnie, spotykamy tu wybitnie gęsto za
siedlony ośrodek między Ślęzą na zachodzie a linią Solniki — Bogusła- 
wice na wschodzie oraz od Brochowa i Woj szyć na północy do Żurawiny 
i Turowa na południu, według źródeł archeologicznych zupełnie pusty,

134 Podobnie pod Wrocław—Leśnica.



gdzie nota bene mamy obszar mniej urodzajnych jeszcze i dziś gleb, gdzie 
nadto mapy Hellmicha i Schlengera suponują istnienie zalesienia pier
wotnego. Teraz mamy tu liczne skupisko wsi feudałów duchownych (ra
zem 22 osady, z czego tylko jedna — Solniki — na miejscu dawnego 
znaleziska). Są to: Brochów (1193). Jagodno (1245), Komorowice (1245), 
Ślęza (1248), Rzeplin (1245), Mędłów (1245), Smardzów (1155), Solniki 
(1155), Zacharzyce (1245), Bogusławice (1245), Ołtaszyn (1204), Świątni
ki (1149) 135, Księże Małe (1149) 13f>, Wojszyce (1234). Biestrzyków (1234), 
Turów (1234). Uwagę naszą musi zwrócić także fakt występowania tu 
licznych osad dziś zaginionych, jak Jasbrome (1245), zaginione koło Ozo- 
rzyc (1155), Vnorouici (1245), zaginiona koło Brochowa villa Abrinicoy 
(1245), Buchta (1204) i wieś, w której mieszkali coci episcopi (1249). Osa
dy te zaginęły lub weszły w skład sąsiednich wsi tracąc swe nazwy. 
Spośród wymienionych tu 22 osad tylko jedne Solniki mają wcześniejsze 
znaleziska archeologiczne. Wskazuje to niewątpliwie na niedawność powsta
nia tego centrum osadniczego, czego dowód mamy także w tym, że wie
le wsi biskupstwa wrocławskiego z tego terenu występuje dopiero w bul
li z 1245 r. Z drugiej strony można na podstawie przekazów źródłowych 
zakwestionować tezę Hellmicha i wSchlengera o istnieniu zalesienia pier
wotnego do około 1200 r., gdyż około tego roku istniało tu dowodnie 
aż 8 wsi z tego ośrodka, a 5 nawet już w połowie XII w., czyli karczunek 
lasu musiał się w tej okolicy rozpocząć znacznie wcześniej, niż przypusz
czali wymienieni badacze niemieccy.

Pas napływów rzecznych między Odrą a Oławą, gdzie spotykaliśmy 
już wyraźne ślady osadnictwa (według znalezisk archeologicznych), po
siada również według źródeł pisanych pewne osadnictwo. Biorąc od 
północy leżą tu Opatowice 137 (1149), na południe od nich Trestno (1234) 
i uchwycone w momencie powstawania Crechsino (1226). Jeszcze dalej ku 
południowi spotykamy Blizanowice (1193), Kotowice (1245) oraz Siedlce 
(1250). Razem 6 osad. Mamy tu do czynienia z wprost wyjątkową cią
głością procesu osadniczego. Wszystkie bowiem osady znane ze znalezisk 
archeologicznych (Opatowice, Kotowice i Siedlce) mają kontynuację 
w dokumentach, przy czym według tych źródeł dochodzą jeszcze do sta
rych dalsze 3 osady.

Na południe od opisanego powyżej ośrodka osadniczego między Ślę- 
zą a Oławą, którego kraniec południowy stanowi linia Żurawina — 
Turów, osadnictwo w świetle dokumentów znacznie rzednie, dzieląc się 
przy tym tak samo, jak po zachodniej stronie Ślęzy na dwa nurty. Je
den z nich grawituje ku brzegom rzeki Oławy, drugi raczej ku Ślęzy. * 137

1SS Pod Wrocław—Świątniki.
1M Pod Wrocław --Księże Małe.
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W pierwszym nurcie mamy 4 osady: Sulęcin (1250), Rynakowice (1245), 
zaginione koło Sobociska Knenichi (1149) i Sobocisko (1149). Z tych tylko 
Sobocisko leży na miejscu dawnych bardzo bogatych znalezisk. Występu
je ono też bardzo wcześnie i musiało być już wtedy znaczną osadą, skoro 
zostało zamienione na połowę Trzebnicy. Podobnie wcześnie występuje 
tu najdalej na południe wysunięte Wierzbno (1149). W drugim nurcie 
mamy osady w Krajkowie (1149) oraz Bogunowie (1175) — na miejscu 
dawnego grodu.

Na południe od tych ośrodków aż do linii Radoszkowice — Doma
niów — Kręczków mamy w świetle źródeł pisanych pustą plamę. Jednak 
od tej linii w kierunku południowym leży silny ośrodek osadniczy, przy 
czym osady tu gęstnieją w kierunku południowym osiągając największą 
gęstość koło Wiązowa. Mamy tu wspomniane Radoszkowice (1155), Do
maniów (1193) i Kręczków (1232), dalej zaś Borek Strzeliński (1155), Je- 
lenin (1155), na wschód zaś od nich Goszczyna (1245) i Grodzieszowice 
(1155) oraz Jędrzychowice (1208). Jeszcze dalej na południe leżą: Wią
zów (1155), Biskupice Oławskie (1245), osada koło Brożca (villa iuxta 
Brezie — 1175), Brożec (1175) i Górzec (1149). Nad Oławą spotykamy 
Zborowice (1175), Krzepice (1245) i Częszyce (1245). Wśród tych 16 wsi 
tylko Grodzieszowice, Brożec, Górzec i Częszyce mają znaleziska arche
ologiczne. Jest to fakt tym bardziej godny podkreślenia, że mamy do 
czynienia z okolicą według znalezisk archeologicznych gęsto zasiedloną, 
jednakże wiele spośród starych osad archeologicznych pomijają doku
menty, wymieniając w dużej ilości osady nowe, nie mające tradycji 
osadniczych w znaleziskach.

Rozpatrywane tu osadnictwo niżu czarnoziemnego zajęło — w świetle 
źródeł pisanych — do 1250 r. wszelkie rodzaje gleb spotykanych na ni
zinie (czarncziem, gliny nad Bystrzycą i less nad Oławą) nie wyłączając 
pasa napływów rzecznych między Odrą a Oławą. Mimo ogólnej zgodno
ści dokumentów i znalezisk archeologicznych co do rozprzestrzenienia się 
w terenie osadnictwa okazuje się przy bliższym rozpatrzeniu, że na 87 
osad na nizinie znanych z dokumentów tylko 23 leżą na miejscu zna
lezisk archeologicznych. Spotykamy się tu albo ze zjawiskiem, że ośrod
ki osadnicze według obydwu kategorii źródeł pokrywają się terytorial
nie, ale osady znane z dokumentów w większości leżą w miejscach nie 
mających znalezisk, i odwrotnie, większość znalezisk nie ma kontynu
acji w źródłach pisanych, albo też nawet z takim zjawiskiem, jak w ty- 
lekroć wspomnianym ośrodku między Ślęzą a linią Solniki — Bogusławi- 
ce na wschodzie i linią Brochów — Wojszyce na północy do Turowa i Żu
rawiny na południu, gdzie mamy do czynienia, według tego co podają 
dokumenty do 1250 r., z ośrodkiem osadniczym na terenie nie posiada
jącym prawie żadnych znalezisk, terenie przedstawiającym w badanym



okresie znacznie mniejszą wartość rolniczą niż słabiej według źródeł 
zasiedlone tereny sąsiednie (mniejsza urodzajność gleb i zalesienie). Wi
dzimy więc, że tak większość osad leżących w starych ośrodkach, jak 
i największy nowy ośrodek osadniczy leżą na miejscach nie mających 
znalezisk archeologicznych (na ogólną liczbę 87 osad 64 nie ma tradycji 
w archeologii). Do tego ciekawego zjawiska wrócimy jeszcze na końcu 
niniejszych rozważań. Należy nadmienić, że do 1250 r. mamy tu do czy
nienia nie z kompletnym wykazem osad, lecz tylko z wykazem osad 
własności kościelnej .

Osadnictwo na wyżynie lessowej poświadczone przez dokumenty jest 
podobnie jak osadnictwo znane ze znalezisk na tym obszarze rozłożone 
mniej równomiernie niż na nizinie. Jednakże między tą charakterystycz
ną dla wyżyny nierównomiernością osadniczą według obydwu kate
gorii źródeł istnieje istotna różnica. O ile według znalezisk ośrodki naj
gęstszego osadnictwa (na południe od Jordanowa) leżały na najlepszych 
bezleśnych glebach nad szlakiem handlowym, a więc ich powstanie 
można było łatwo wytłumaczyć kompleksem dogodnych warunków na
turalnych, to "według dokumentów sytuacja wygląda wprost przeciwnie. 
Skupiska osadnicze spotkamy na tym terenie na glebach stosunkowo 
gorszych i w dodatku częściowo lub nawet całkowicie zalesionych. Ze 
zjawiskiem tym, jak podkreślono, spotkaliśmy się już, aczkolwiek 
w mniejszych rozmiarach, na nizinie.

Na wyżynie, na miejscu dawnego centrum osadniczego na południe 
od Jordanowa, spotykamy według dokumentów tylko jedną osadę Gli- 
nicę (1189), a jest to obszar nie tylko mający dawniej liczne znaleziska, 
lecz i odznaczający się niezwykle dogodnymi warunkami fizjograficz
nymi. Dalej na południe wzdłuż „szlaku bursztynowego“ według doku
mentów nie spotykamy osad. Dopiero na północny zachód od Niemczy 
Śląskiej (990) mamy 3 wsie: Ratajno (1216), wymieniona przy okazji na
dania dziesięcin Gola (1210) oraz przypadkowo w dokumencie z 1210 r. 
występujący Kietlin. Na wschód od „szlaku bursztynowego“, w widłach 
obu Ślęz, między Karczynem na północy a Niemczą ,na południu doku
menty nie notują osad. Wyjątkiem jest tu wspomniany Karczyn (1232) 
na miejscu dawnego znaleziska oraz Pożarzyce (1204). Obydwie te wsie 
leżą na styku czarnoziemu z lessem. Natomiast obszar między Ślęzą Małą 
a Oławą, dla którego znamy 7 grodów (przeważnie małych, feudalnych) 
i 5 znalezisk osadnictwa otwartego, teraz poczynił w osadnictwie ogromne 
postępy tworząc, zwłaszcza koło Henrykowa, gęste skupisko osadnicze. 
Poczynając od północy (od Strzelina) mamy niewielką pustą plamę, po 
czym następują osady: Gołostowice -(1210), Kowalskie Żelowice (1204), 
zaginione dziś Vedrnich (1210) oraz Vogen (1210) 138, Pęcz (1245), Górka

138 Pominięto w aneksie r. 1210, Reg. 138.



Sobocka (1208), desertum (1202), a w 1239 już villa, Gola oraz Stachów. 
Na południe od tego ośrodka mamy pusty plac (o średnicy 4—5 km), 
po czym rozpoczynają się włości klasztoru henrykowskiego. Osady two
rzą tu bardzo gęste skupisko, o którym dokładne wiadomości zawdzię
czamy dużej skrupulatności Księgi henrykowskiej wykazującej nawet 
najmniejsze efemeryczne źrebią. I tak mamy tu później zaginione: 
Quetikowitz (po 1202), nieco wcześniejszą Vela Lanca, hereditas Micha
elis, Glambowitz (1163—1201), Cuncendorf (1243) i Coianowitz (1243). 
Inne osady przetrwały pod znanymi z Księgi nazwami do dziś dnia. Są 
to: Cienkowice (1227), Brukalice (przed 1201), Kobyla Głowa (1229), Ja- 
worowice (1243), Czesławice (1227), Henryków (około 1200) i Stary Hen
ryków (1227), Ciepłowody (1229), Muszkowice (1237). Nieco dalej na pół
noc, nad Oławą, leży zaginione dziś Jagilno (początek XIII w.). Razem 
jest 16 osad, z których 5 leży na miejscu dawnych znalezisk. Są to Cien
kowice, Ciepłowody (na miejscu małego gródka), Brukalice (na miejscu 
gródka), Czesławice (na miejscu gródka) oraz sam Henryków podobnie 
jak Cienkowice na miejscu znaleziska otwartego. Niektóre z tych gród
ków pochodzić mogą z czasów opisanych w Księdze henrykowskiej, czego 
dowodem jest leżący dalej na północ, już za Oławą, gródek Kołacza (ko
niec XII w. — Colascowe), bowiem ruch osadniczy na tym terenie został 
odzwierciedlony w Księdze henrykowskiej tak dokładnie, że znamy tu 
początki prawie każdej osady. Wiemy więc, że nie jest to osadnictwo 
stare — pochodzi ono z drugiej połowy XII i początków XIII w. Z dru
giej strony możemy stwierdzić, że mimo niewątpliwie późniejszej roli 
klasztoru henrykowskiego pochodzenie osad, późniejszych wsi klasztor
nych, jest znacznie wcześniejsze i że klasztor otrzymał teren już zasie
dlony. Wczesny ruch osadniczy na tym terenie był, jak można wnosić 
z Księgi henrykowskiej139, popierany przez władzę książęcą.

Jeszcze dalej w kierunku południowym osady nieco rzedną, choć nie 
nikną zupełnie. W okolicy, gdzie dawniej można było spotkać co naj
wyżej grody, w świetle źródeł pisanych mamy szereg pewnych osad. 
Niedaleko od źródeł Ślęzy leżą Kubice (1237), Bobolice (1239) oraz za
giniona dziś Neceplaistba (1237), a na południe od nich — Zwrócona 
(1175), Jaworek (1207), Stolec (1240). Na wschód zaś, już na krawędzi po
łudniowej lessu, Rososznica (1207), Służejów (1210) — obydwie na miejscu 
drobnych znalezisk archeologicznych. Jeszcze dalej na wschód, w po

,39 Tak np. przy omawianiu początków wsi Brukalice . Księga henrykowska 
(wyd. Gródecki, s. 299) mówi: „cum domini huius Sleziensis provincie duces di
versis in locis nobilibus et mediocribus hereditates et predia distribuerent...“ — 
odnosi się ten zwrot do Bolesława Wysokiego. Podobnie dla Głębowic: „cum do
minus dux antiquus Bolezlaus ...diversis in locis suis rusticis terram distribueret...“ 
(ibid., s. 276).
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bliżu brzegów Oławy, spotykamy Krzelków (1250), 6V2 łanu Iesconis et 
Moykonis (1250) oraz zaginione osady Bresonov i Javor, wymienione przy 
okazji wytyczania granic w 1234 r. Tak więc w sumie mamy 12 osad.

Przeprowadzone tu dokładne omówienie terytorialnego rozwoju osad
nictwa wschodniej części wyżyny potwierdza wyrażone już powyżej 
ogólne zastrzeżenie, że ośrodki osadnicze znane ze źródeł pisanych leżą 
tu na miejscu dawniej pustym (według znalezisk archeologicznych) i po
siadającym stosunkowo najgorsze warunki fizjograficzne, i odwrotnie, 
w okolicach dawniej z powodu dobrych warunków fizjograficznych gęsto 
zasiedlonych, teraz dokumenty osad prawie nie wymieniają.

Zgoła odmiennie przedstawia się rozwój osadnictwa w zachodniej 
części wyżyny lessowej. Tu poza jedynym, zresztą bardzo starym (dosko
nale znanym ze znalezisk), ośrodkiem góry ślęży osadnictwa w świetle 
źródeł pisanych nie spotykamy. Czyżby las pierwotny między górą Ślężą 
a Sudetami nie został jeszcze w tym czasie przetrzebiony? Wspomniany 
ośrodek osadniczy stanowią położone wieńcem u stóp góry wsie należące 
przeważnie do klasztoru Panny Marii założonego na Ślęży, a następnie 
przeniesionego do Wrocławia na Wyspę Piaskową. Są to: forum w Sobót
ce (1148), Górka (1201), Będkowice (1209) Strzegomiany (1149), zaginio
ne dziś Uino (1193) i Tczansccwa (1149), Strzeblów (1149), Biała. (1193), 
Chwałków (1193), Strzelce (1193), Mysłaków (1250), Zebrzydów (1250), 
Tąpadła (1209) i Wiry (1193). Na południe od góry Ślęży osady ciągną 
się jeszcze ku rzece Piławie. Mamy tu: Wirki (1250), Gogołów (1193) 
i leżący już blisko brzegów Piławy Boleścin (-1193). Spośród tych 17 osad 
niektóre, jak Sobótka, Będkowice, Strzegomiany, Strzeblów czy Chwał
ków, posiadały obfite znaleziska archeologiczne. Na zachód od góry 
Ślęży leżą jeszcze 3 wsie: Okulice (1250), Maniów Wielki (1193) i na 
miejscu dawnego grodu nad Bystrzycą Domanice (1193).

Przechodzimy do omówienia osadnictwa pogórza szczerkowego. Ten 
wyżynny obszar o glebach gliniastych, piaszczystych lub żwirowatych 
nie posiadał w świetle znalezisk archeologicznych osadnictwa otwartego. 
Jedynym licznie tu reprezentowanym typem osad były grody tworzące 
wyraźne pasy obronne. Na podstawie źródeł pisanych osadnictwo przed
stawia się różnie w części zachodniej pogórza (od Bystrzycy do źródeł 
rzeki Piławy) i w części wschodniej (od tego miejsca aż do rubieży 
wschodniej naszego obszaru). W części zachodniej osad sprzed 1250 r. 
mamy bardzo niewiele. Trzymają się one nie opodal brzegów Piławy 
leżąc często na miejscach dawnych grodzisk, jak Grodziszcze (1259), 
Dzierżoniów (1250) czy Piława Dolna (1230). Inne znowu, do których za
liczają się Piława Górna (1219), zaginione k§ło Piławy Dolnej Mocressouo 
(1208) czy zaginione koło Piławy Górnej Ostrossouiczi (1219), leżą 
w miejscach nie mających znalezisk archeologicznych. Na południe od



rzeki Piławy mamy jeszcze Wieruszów (1250) i leżące na miejscu nie
pewnego grodu Pieszyce (1250). W sumie więc dla całego zachodniego 
pogórza mamy 8 osad, z czego 4 na miejscu dawnych grodów. Możemy 
tu więc tylko bardzo ostrożnie mówić o postępie osadniczym w stosunku 
do osadnictwa badanego na podstawie znalezisk.

Zgoła inaczej przedstawia się ten postęp we wschodniej części po
górza. Tu także spotykaliśmy brak znalezisk świadczących o. istnieniu 
osad otwartych. Według źródeł pisanych jednakże całe dorzecze Budzów- 
ki oraz płynącej równoleżnikowo Nysy Kłodzkiej jest gęsto pokryte 
osadami, tak że Bardo — dawniej gród graniczny — teraz jeśt wyraźnie 
centrum osadnictwa. Mamy tu, poczynając od zachodu, osady: Wigancice 
(1244), Różanka (1210), Grodziszcze (1244 pow. ząbkowicki), lokowany 
w 1221 Budzów, Stoszowice (1241), Koziniec (1241), Mikołajów (1228), 
na miejscu wczesnośredniowiecznego grodu, i obok niego zaginioną dziś 
Ranchoa (1228). Dalej ku wschodowi leżą wsie: Grochowa (1210), Tarnów 
(1228), Sadlno (1200), w którym już około r. 1200 fundowano kościół. 
Należy ono do nielicznych wsi pogórza mających znaleziska archeologicz
ne. Następnie mamy wsie: Strąkowa (1207), Grochowiska (1155), Radko- 
wice (1245), Przyłęk (1203) — dawniej pojedyncze znalezisko — Dzba
nów (1189), Topola (1228). Jeszcze na wschód od tego ośrodka mimo 
polepszania się gleb osadnictwo rzednie. Mamy tu tylko jedną osadę 
w Niedźwiedziu (1.253) leżącą już na lessach. Wszystkie wsie wschodniej 
części pogórza leżą na szczerku ewidentnie porośniętym pierwotnie la
sem. Świadczy też ich istnienie o dużym postępie osadnictwa od drugiej 
połowy XII do połowy XIII w., gdyż poza Sadlnem żadna z nich nie ma 
wyraźnych tradycji w znaleziskach archeologicznych. Grody — wspom
niane już Bardo i założony przez księcia czeskiego w 1096 r. Kamieniec — 
miały charakter strategiczny, o czym świadczy i epizod z 1096 r.

Przeprowadzona analiza warunków fizjograficznych badanego obszaru 
oraz rozwoju na nim osadnictwa tak na podstawie znalezisk, jak i na 
podstawie źródeł pisanych przy uwzględnieniu stosunku osadnictwa zna
nego ze źródeł pisanych do osadnictwa wcześniejszego, znanego ze zna
lezisk, pozwala na wyciągnięcie paru ogólniejszych wniosków.

Stosunek osad ustalonych na podstawie znalezisk do warunków fizjo
graficznych obszaru wskazuje, że osadnictwo znane z tych źródeł zajęło 
całkowicie tylko bezleśny obszar niziny czarnoziemnej. Na wyżynę les
sową wkroczyło ono tylko częściowo zajmując najłatwiej dostępne i naj
bardziej urodzajne okolice Jordanowa (nad „szlakiem bursztynowym”), 
skąd rozlało się po części wschodniej wyżyny nie tworząc jednakże wte
dy większych ośrodków. W części zachodniej wyżyny — poza specyficz
nie uwarunkowanym ośrodkiem wokół góry Slęży — osad otwartych 
(według znalezisk) nie spotykamy. Tym bardziej brak ich na całym



pogórzu. Natomiast grodziska, bardzo nieliczne na nizinie, gdzie się 
trzymają raczej w pobliżu rzek na krańcach właściwego osadnictwa 
otwartego, gęstnieją raptownie w południowej części wyżyny oraz na 
pogórzu, w których to okolicach tworzą wyraźne pasy obronne bądź 
to skierowane na południe, jak system grodów południowej części wy
żyny z centrum w Niemczy, bądź też ku północy, jak prawdopodobnie 
system grodów pogórza z centrum w Bardzie (co się odnosi jednakże 
tylko do okresu do końca X w., później kierunek i tego pasa zwrócony 
jest przeciw południowi)140.

W okresie od drugiej połowy XII do połowy XIII w., dla którego 
dysponujemy już dającymi systematyczne wyniki źródłami pisanymi, 
osadnictwo czyni wyraźnie wielkie postępy. Zajmuje ono pierwotnie 
zalesione i przez to nie zasiedlone według źródeł archeologicznych obsza
ry na nizinie (skupisko między Ślęzą a linią Bogusławice—Solniki na 
wschodzie oraz między Brochowem i Woj szycami na północy a Żurawiną 
i Turowem na południu). To samo dotyczy obszarów leśnych na wyżynie 
i pogórzu, z tym jednak że proces ten objął tu tylko wschodnią część za
równo wyżyny, jak i pogórza; część zachodnia wyżyny poza starym 
ośrodkiem góry Ślęży i pogórza oraz poza paroma osadami nie została 
prawdopodobnie do 1250 r. zasiedlona. Wiele wsi, zwłaszcza w południo
wej części wyżyny i na pogórzu, istnieje w świetle źródeł pisanych na 
miejscu dawnych grodzisk.

Dla porównania osadnictwa znanego ze źródeł pisanych z wcześniej
szym, znanym ze znalezisk archeologicznych, przytoczymy raz jeszcze 
zestawienie przeprowadzone już powyżej: Osad występujących tylko 
w znaleziskach mamy około 90, osad występujących tylko w źródłach 
pisanych około 140, podczas gdy osad potwierdzonych przez obydwie 
kategorie źródeł — zaledwie około 60. '

Podobnie jak w stosunku do pojedynczych osad, tak i w stosunku 
do całych skupisk osadniczych można z punktu widzenia przekazów 
źródłowych przeprowadzić podział na trzy kategorie. Pierwszą stanowią 
skupiska osadnicze poświadczone zarówno danymi pochodzącymi ze 
znalezisk archeologicznych, jak i ze źródeł pisanych stwierdzających 
ciągłość osadnictwa na danym terenie od czasów najdawniejszych aż do

140 Ten silny rozwój grodzisk na krańcach ośrodków osadnictwa otwartego, 
który obserwujemy na naszym terenie, nie jest wyłączną specyfiką tego terenu 
ani nawet obszaru Śląska w ogóle, lecz jest charakterystyczny dla rozwoju osad
nictwa wczesnośredniowiecznego różnych plemion słowiańskich. Por. np. W. C o- 
b .1 e n z, Zu den slawischen Wallanlagen des Gaues Nisan (Beiträge zur Burgen- und 
Stadtkernforschung: Frühe Burgen u. Städte). Mapka osadnictwa plemienia Nisan 
(na s. 93) pokazuje, jak gniazdo osad otwartych otoczone jest zwartym pierścieniem 
grodów.



końca badanego okresu. Należy tu przede wszystkim ośrodek położony 
na północ od Wrocławia, w kącie między Ślęzą a Bystrzycą. Na znanych 
z tego terenu 7 miejscowości (w tym 1 grodzisko) poświadczonych zna
leziskami wczesnośredniowiecznymi 5 posiada kontynuację osadniczą 
w późniejszych wiadomościach, źródłach pisanych, a z 12 osad znanych 
z tych źródeł 7 nie posiada starszej metryki w znaleziskach. Podobnie 
wygląda sytuacja w ośrodku osadniczym grupującym się między Oławą 
(miastem) a Strzelinem. Na 21 leżących na tym obszarze miejscowości 
poświadczonych źródłami archeologicznymi (w czym 1 gród) 8 jest 
poświadczonych jeszcze później w źródłach pisanych, zaś z 17 znanych 
tu ze źródeł pisanych wsi 9 nie posiada starszej metryki w znaleziskach 
archeologicznych. Wreszcie w trzecim tego typu ośrodku wokół góry 
Ślęży na ogólną liczbę 8 miejscowości znanych ze znalezisk (w tym 2 
grody) 5 posiada kontynuację w źródłach pisanych. Na 17 osad znanych 
ze źródeł pisanych 12 nie posiada wcześniejszych znalezisk. W odniesie
niu więc do tych terenów możemy powiedzieć, że istnieje ścisła konty
nuacja osadnictwa według obydwu kategorii źródeł, z tym że znaczna 
część osad znanych ze znalezisk (nieraz więcej niż połowa) nie występuje 
w późniejszych źródłach pisanych, i odwrotnie, z reguły większa część 
osad znanych ze źródeł pisanych nie ma wcześniejszych znalezisk arche
ologicznych, co w tym wypadku łatwo tłumaczy się rozwojem osad
nictwa.

Do drugiej kategorii należeć będą ośrodki osadnicze poświadczone 
wyłącznie albo prawie wyłącznie w źródłach pisanych, a zupełnie lub 
prawie zupełnie nie znane ze znalezisk archeologicznych. Zaliczyć tu 
wypadnie ośrodek osadniczy między Ślęzą na zachodzie a linią Bogu- 
sławice — Solniki na wschodzie oraz między Brochowem i Woj szycami 
na północy a Turowem i Żurawiną na południu. W dokumentach do 
1250 r. występują dla tego terenu 22 osady, mimo że dla całej tej okolicy 
znamy tylko 1 znalezisko archeologiczne. Przypomnimy i tu, że jest to 
teren mniej urodzajny w porównaniu z całą niziną, a mapy Hellmicha 
i Schlengera suponują tu zalesienie pierwotne. Z podobnym zjawiskiem 
spotykamy się, tylko na większą jeszcze skalę, we wschodniej części wy
żyny i pogórza, a więc w skupiskach osadniczych między Małą Ślęzą 
a Oławą (okolica Henrykowa) i w dorzeczu Budzówki na pogórzu. Ogó
łem w tych stronach mamy 60 osad znanych ze źródeł pisanych, z któ
rych tylko 14 ma wcześniejsze znaleziska, zazwyczaj bardzo skromne 
(tylko 4 większe). Odpowiednikiem dla tego rodzaju ośrodków osadni
czych będzie przyjęcie, że z powodu zalesienia (na nizinie i wyżynie) czy 
też równocześnie występującej tu gorszej glebie (na pogórzu i częściowo 
na nizinie) osadnictwo nie rozwijało się tu lub też rozwijało się tylko 
bardzo słabo we wcześniejszym, objętym znaleziskami okresie, że więc



tereny te zostały zasiedlone dopiero później (druga połowa XII i pierw
sza XIII w.).

I wreszcie trzecia kategoria ośrodków osadniczych to skupiska po
świadczone tylko przez znaleziska archeologiczne, a nie mające kontynu
acji w późniejszych źródłach pisanych. Oprócz luźnych spotykanych na 
całym naszym obszarze takich wypadków mamy dwa tego rodzaju większe 
skupiska osadnicze. Należy do nich przede wszystkim silnie reprezento
wany przez znaleziska ośrodek osadniczy na południe od Jordanowa 
wzdłuż „szlaku bursztynowego”. Na podstawie znalezisk archeologicz
nych stwierdzić tu możemy istnienie 11 osad (w czym 4 grody), jednak 
w dokumentach znajduje potwierdzenie tylko 1 osada na miejscu daw
nego grodziska. Nadto nie ma tu wcale osad występujących tylko w do
kumentach, a przecież warunki fizjograficzne i glebowe są tu dla osad
nictwa bardzo korzystne — jak to wyżej podkreślono — znacznie ko
rzystniejsze niż w okolicach Henrykowa lub tym bardziej porzecza Bu- 
dzówki, które to okolice legitymują się do 1250 r. bardzo dobrze rozwi
niętym osadnictwem. Podobne zjawisko obserwujemy na nizinie, gdzie 
według znalezisk zupełnie pusty teren między Ślęzą na zachodzie a linią 
Solniki — Bogusławice na wschodzie oraz między Brochowem i Wojszy- 
cami na północy a Turowem i Żurawiną na południu jest według źródeł 
pisanych znacznie gęściej zasiedlony od starych (choć w tym wypadku 
istniejących nadal) ośrodków osadniczych, np. na północny zachód od 
Wrocławia czy koło Oławy. Nadto na całym obszarze spotykamy się 
z brakiem w źródłach pisanych dawnych osad znanych ze znalezisk. 
Przecież na około 150 znanych znalezisk aż 90 nie mą potwierdzenia 
w dokumentach.

Zjawisko to wymaga niewątpliwie specjalnego, wnikliwego dla każ
dego poszczególnego przypadku wyjaśnienia. Niemniej jednak ogólne 
spostrzeżenia nasuwają się już obecnie. Trudno przecież "przypuścić, aby 
brak wiadomości dokumentowych dla tych właśnie osad i całych ośrod
ków osadniczych można było wytłumaczyć ich gremialnym zaginięciem 
(choć w poszczególnych wypadkach i tego nie trzeba wykluczać), zwłasz
cza że występują one ponownie w drugiej połowie XIII w. i później. 
Jeszcze mniej prawdopodobne będzie przypuszczenie, że osady te po
świadczone w źródłach archeologicznych nagle na cały wiek lub dłużej 
zaginęły i ożyły ponownie po 1250 r. Przy dzisiejszym stanie naszych, 
wiadomości archeologicznych i dokumentowych wypadnie przyjąć naj
snadniej, że w wypadkach tych mamy po prostu do czynienia ze zja
wiskiem, iż miejscowości te nie zmieniły do połowy XIII w. swych wła
ścicieli i stąd nie istniała potrzeba wymieniania ich w dokumentach, któ
re z reguły podają wiadomości o alienacjach dóbr w formie darowizn 
lub (rzadziej) sprzedaży. Jeśli mamy do czynienia z wypadkami odosob



nionymi, to wyjaśnienie ich jest bardzo trudne. Inna sprawa z całymi 
kompleksami (jak np. koło Jordanowa), dla których to zjawisko jest ty
powe i dotychczas nie wyjaśnione. Trzeba tu przyjąć, że nie występujące 
w źródłach pisanych dawne osady' (znane ze źródeł archeologicznych), 
istniejąc w ogromnej swej większości nadal, nie zostały podane w do
kumentach z powodu pozostawania w dalszym ciągu w rękach feudałów 
świeckich; dokumenty przecież podają w lwiej części sprzedaż i daro
wizny na rzecz Kościoła. W związku z tym nieobojętna staje się 
kwestia, że według źródeł pisanych dawniej z powodu znacznie mniej
szej przydatności do uprawy nie zaśiedlone tereny są najgęściej za
siedlone (ośrodek nad Ślęzą. koło Henrykowa czy w dorzeczu Budzów- 
ki), a tereny dawniej, w świetle znalezisk, gęsto zasiedlone z powodu 
swej urodzajności i bezleśności teraz (według pisanych) nie są prawie 
reprezentowane (okolica Jordanowa). Skupiska bowiem późniejszego 
gęstego osadnictwa to skupiska dóbr feudałów duchownych, którzy, jak 
można stąd wnosić, byli obdarowywani przede wszystkim obszarami 
mniej urodzajnymi i trudniejszymi do uprawy (zalesionymi) 141. Dawne 
dobrze zagospodarowane wsie i całe ich kompleksy na urodzajnych gle
bach własność świecka wolała pozostawić we własnych rękach. Stąd też 
i przy ocenie gęstości osadnictwa badanego obszaru do r. 1250 trzeba 
brać pod uwagę nie tylko osady występujące w obydwu kategoriach

141 Niedocenianie tego faktu może prowadzić do zgoła błędnych wniosków od
nośnie do charakteru osadnictwa wczesnośredniowiecznego. Ostatnio np. K. T y- 
m i e n i e c k i  w pracy Przemiany w ustroju polskiej wsi wczesnofeudalnej i ich 
wpływ na wzrost sił wytwórczych (Kwart. Hist., 1955, nr 3, s. 8  n.) mocno akcen
tuje niestałość i ruchliwość osadnictwa wczesnośredniowiecznego, powołując się 
m. in. na przykład dóbr klasztoru henrykowskiego i tylko mimochodem zaznacza
jąc, że gdzie indziej sytuacja musiała przedstawiać się podobnie. Wydaje się, że 
w świetle wydobytego tu zjawiska występowania w źródłach od XII do połowy 
XIII w. starych znanych ze źródeł archeologicznych, i nowych znanych tylko z do
kumentów, ośrodków osadniczych, dobra henry ko wskie są typowym przykładem 
ośrodka wybitnie ściśle podpadającego pod tę drugą kategorię, że zatem zaobser
wowana tu istotnie ruchliwość osadnictwa w tych dobrach może być charaktery
styczna tylko dla tych właśnie chwytanych, jak w  tym wypadku, in statu nascendi 
skupisk osadniczych. Stąd też mamy tu tyle osad efemerycznych, które w dużej 
ilości spotykamy także np. w ośrodku między Ślęzą a linią Bogusławice—Łagiewni
ki oraz między Brochowem i Wojszycami a Turowem i Żurawiną (na południe 
od Wrocławia). Fakt, że feudałowie świeccy nadawali Kościołowi przede wszystkim 
takie, częściowo zasiedlone dobra, że wdaśnie te młode ośrodki są najlepiej wyka
zane w dokumentach, stwarza niebezpieczeństwo podciągnięcia (jak to uczynił 
w tym wypadku prof. Tymieniecki) pod ten typ skupisk całego osadnictwa wczesno
średniowiecznego, gdyż źródła pisane z XII i początków XIII wr. dla starych (co mo
żemy stwierdzić tylko na podstawcie znalezisk archeologicznych) ośrodków osadnic
twa (np. okolice Jordanowa), w których stosunki musiały przedstawiać się inaczej, 
są bardzo skąpe. Osadnictwo tych ośrodków było niewątpliwie trwalsze.



źródeł oraz występujące tylko w źródłach pisanych, ale i te osady, które 
występują jedynie w starych znaleziskach archeologicznych.

Autor zdaje sobie sprawę z niepewności i co najmniej przybliżonego 
charakteru tych wniosków. Zjawisko to winno być zbadane na znaczniej - 
szych obszarach Śląska, a może i innych dzielnic Polski. Dopiero takie 
systematyczne badania porównawcze, biorące w swych rozważaniach 
pod uwagę równomierne warunki fizjograficzne i dane historyczne, mo
głyby ostatecznie wyjaśnić to ciekawe zjawisko.





ANEKS

Niniejszy aneks zawiera spis wszystkich osad wczesnośredniowiecznych z te
renu między Bystrzycą a Oławą, znanych bądź to ze znalezisk archeologicznych 
(podanych zwykle na pierwszym miejscu), bądź też ze źródeł pisanych (na drugim 
miejscu) do 1250 r. włącznie. Nazwy osad ułożono w porządku alfabetycznym, 
w nawiasach podano nazwę powiatu, a liczba porządkowa osady w aneksie jest 
równocześnie jej numerem na mapie osadniczej. Przy znaleziskach podano zawsze 
publikację, z której znamy dane znalezisko (według kartoteki w Muzeum Śląskim 
we Wrocławiu — por. przyp. 29), lub kartotekę grodów śląskich Hellmicha znajdu
jącą się także w Muzeum Śląskim. Przy osadach znanych ze źródeł pisanych po
dano dokumenty według Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae, wyd. K. 
Maleczyński (skrót. CS i odpowiedni numer), a dla czasów nie objętych kodeksem 
według Regesten zur schlesischen Geschichte, wyd. C. Grünhagen (Codex diplo
maticus Silesiae, t. VII. Skrót: Reg. i numer). Przy źródłach historiograficznych 
podano tytuł źródła i wydawnictwa, w którym je opublikowano.

1. Bardo (ząbkowicki): gród — „Altschlesien“, III, s. 39; Kartoteka Hellmicha; 
H e l im  i ch,  Besiedlung Schlesiens, s. 19; r. 1096 — Cosmae Chr., MGH, t. XI, 
SS IX, s. 103.

2. Bartoszowa (strzeliński): r. 1201 — CS 8 6 .
3. Będkowice (wrocławski): osada wczesnośredniowieczna — „Przegląd Histo

ryczny“, 1950, s. 41 i 65; zabytki wczesnośredniowieczne — „Altschlesische Blätter“, 
1,936, s. 28 i 127; 1937, s. 55 i 161; 1938, S. 26 i 224; 1943, s. 7; gród — kartoteka 
Hellmicha; 1209 — Reg. 133.

4. Biała (świdnicki): r. 1193 — - CS 6 8 .
5. Bielawa (dzierżoniowski): wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1935, s. 78.
6 . Biestrzyków (wrocławski): r. 1234 — Reg. 440a.
7. „Biscupici“ (część Wiązowa, pow. strzeliński): r. 1245 — Reg. 637.
8 . Biskupice Oławskie (oławski): wczesnośredniowieczne — H e l l m i c h ,  Be

siedlung, s. 20, r. 1245 — Reg. 637.
9. Biskupice Podgórne (wrocławski): r. 1155 — CS 35.

10. Bledzów (wrocławski): r. 1155 CS 35.
11. Blizanowice (wrocławski): r. 1193 — CS 71.
12. Bliż (wrocławski): r. 1245 — Reg. 637.
13. Błotnica (ząbkowicki): gród — „Altschl.“, III, s. 39.
14. Bobolice (ząbkowicki): r. 1239 — Reg. 530.
15. Bogunów (wrocławski): gród — „Schl. Vorzeit“, I, 1860, s. 26 i 38; „Altschl.“, 

III, s. 38; r. 1175 — CS 55.
16. Bogusławice (wroclav.ski): r. 1245 — Reg. 637.
17. Boguszyce (wrocławski): r. 1248 — Reg. 684.
18. Bojanice (świdnicki): gród — „Altschl.“, III, s. 41.



li). Boleścin (świdnicki)- r. 1193 — CS 71.
20. Borek Strzeliński (strzeliński): r. 1155 — CS 35.
21. Borów (strzeliński): r. 1200 — CS 81.
22. „Bresonov“ (zaginione koło Ziębic, po w. ząbkowicki): r. 1234 — Reg. 434.
23. Brochów (wrocławski): r. 1193 — CS 71.
24. „villa iuxta Brozte“ (zaginione koło Brożca, pow. strzeliński): r. 1175 - -  

CS 55.
25. Brożec (strzeliński): wczesnośredniowieczne — „Altschi. BI.“, 1937, s. 163, 

1943, s. 47; r. 1175 — CS 55.
26. Brukalice (ząbkowicki): gród — „Altschl. BI.“, 1934, s. 84; przed r. 1201, 

Księga henrykowska, wyd. Gródecki, s. 299.
27. BrynkowO' (wrocławski): r. 1193 — CS 6 8 .
28. „Buchta“ (wrocławski): r. 1204 — CS 105.
29. Budziszów (wrocławski): wczesnośredniowieczny grób szkieletowy — 

„Altschl.“, III, s. 41; r. 1234 — Reg. 440a.
30. Budzów (ząbkowicki): r. 1221 — Reg. 232.
31. Byczeń (ząbkowicki): gród — ,,Al t s c h l . I I I ,  s. 40; kart. Heilm.; połowa

XII W. — Księga henrykowska, s. 320.
32. Chałupki (ząbkowicki): gród — „Altschl.“, III, s. 40; „Aus Oberschi. Urzeit“, 

z. 18, s. 34 i 92; kart. Hellm.
33. Chwałków (świdnicki): wczesnośredniowieczna ceramika i kamienie Żarno

we — „Altschl. BI.“, 1926; „Altschl.“, I, s. 274; II, s. 289; r. 1193 — CS 71.
34. Chwałów (świdnicki): gród — „Altschl.“, III, s. 41.
35. Chrzanów (wrocławski): r. 1250 — Reg. 712.
36. Cienkowice (ząbkowicki): skarb srebrny z X w. — „Altschl.“, II s. 137 n.,

wczesnośredniowieczne — H e 11 m i c h, Besiedlung, s. 20; „Altschl.“, V, s. 355;
IX, s. 129; r. ca 1227 — Księga henrykowska, s. 278 n.

37. Ciepłowody (ząbkowicki): gród — „Altschl.“, III, s. 40; zabytki wczesno
średniowieczne — „Altschl.“, VII, s. 281; IX, s. 188; „Altschl. BI.“, 1932, s. 79; 1933, 
s. 53; 1934, s. 11, skarb wczesnośredniowieczny — „Altschl. BI.“, 1934, s. 11; r. 1229— 
Księga henrykowska, s. 256.

38. „coci episcopi“ (zaginione koło Wojszyc, pow. wrocławski): r. 1249 — Reg. 
692, 693.

39. „Coianowitz“ (zaginione koło Czesławie, pow. ząbkowicki): r. 1241 — Księ
ga henrykowska, s. 273 n.

40. „Colascowe“ (zaginione na północ od Henrykowa nad Oławą, pow. ząbko
wicki): koniec XII w. — Księga henrykowska, s. 254.

41. „Cuncendorf“ (zaginione w pow. ząbkowickim): r. 1243 — Księga henry
kowska, s. 270 n.

42. Czesławice (ząbkowicki): gród, zabytki wczesnośredniowieczne — „Altschl. 
BI.“, 1932, s. 63; 1934, s. 71: r. 1245 — Reg. 637.

43. Częszyce (strzeliński): wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1932, s. 63; 
r. 1245 — Reg. 630.

44. Dankowice (dzierżoniowski): gród — „Altschl.“, III, s. 43; wczesnośrednio
wieczne —  „Altschl.“, VI, s, 279.

45. Dankowice (strzeliński): wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1932, s. 49 
i 79; 1933, s. 73; 1936, s. 158 i 203.

46. Dobrocin (dzierżoniowski): 2 grody — „Altschl.“, III, s. 41; kart. Hellm.
47. Dobrzenice (strzeliński): wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1931, s. 10.
48. Domanice (świdnicki): gród — „Altschl.“, III, s. 41; r. 1193 — CS 71.



49. Domaniów (oławski): r. 1193 — CS 6 8 .
50. Domanowice (wrocławski): kamień Żarnowy — „Altschl.“, III, s. 306.
51. Domasław (wrocławski): osada słowiańska — „Aus Oberschi. Urzeit“, z. 6 

(1930), s. 14; jamy mieszkalne i inne zabytki wczesnośredniowieczne — „Schl. Vorz.“, 
VII, 1899, s. 538; kamień Żarnowy i grób — „Schl. Vorz.“, II, 1879, s. 4 l0; „Altschl. 
B l “, 1.931, s. 74; r. 1202 — Reg. 79.

52. Dzbanów (ząbkowicki): r. 1189 — CS 67.
53. Dzierżoniów: gród — „Schl. Vorz.“, 1894, s. 91; wczesnośredniowieczne - — 

„Altschl. Bl.“, 1937, s. 163, r. 1250 — Reg. 709.
54. Garncarsko (wrocławski): r. 1250 — CS 117.
55. Giłów (dzierżoniowski): gród — „Altschl.“, III, s. 41; kart. Hellm.; „Schl. 

Vorz.“, N. F.,' I, 1900, s. 35.
56. „Glambowitz“ (zaginione w pobliżu Henrykowa, pow. ząbkowicki): przed

r. 1201 — Księga henrykowska, s. 276 n.
57. Glinica (dzierżoniowski): wczesnośredniowieczne — H e 11 m i c h, Besiedlung, 

■s. 20; groby — „Altschl. Bl.“, 1926, s. 41; r. antę 1193 — CS 6 8 .
58. Gniechowice (wrocławski): gród — „Altschl.“, III, s. 39; wały, polepa — 

„Schl. Vorz.“, V, 1894, s. 95; skarby — „Ąltschl.“, II. s 132; inne zabytki wczesno
średniowieczne — H e l l  mi c h ,  Besiedlung, s. 19; „Altschl.“, IX, s. 129;'„Altschl. 
Bl.“, 1935, s. 145.

59. Gogolów (świdnicki): r. 1193 — CS 71.
60. Gola (dzierżoniowski): r. 1210 — Reg. 138.
61. Gola (strzeliński): r. 1202 — CS 117.
62. Gołostowice (strzeliński): wczesnośredniowieczne — „Altschl. Bl.“, 1936,

s. 158; r. 1210 — Reg. 138.
63. Goszczyna (oławski): r. 1245 — Reg. 637
64. Górka (wrocławski): r. 1204 — CS 105.
65. Górka Sobocka (strzeliński): wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, I, s. 38; 

III, s. 310; „Altschl. Bl.“, 1944, s. 16; r. 1208 — Reg. 127.
6 6 . Górzec (strzeliński): wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, III, s. 311; VIII, 

s. 131; „Altschl. Bl.“, 1931, s. 58; 1935, s. 127; r. 1149 — CS 25.
67. Górzyce (wrocławski): r. 1155 — CS 35.
6 8 . Grochowa (ząbkowicki): r. 1210 — Reg. 138.
69. Grochowiska (ząbkowicki): r. 1155 — CS 35.
70. Grodzieszowice (oławski): cmentarzysko i zabytki wczesnośredniowieczne — 

„Altschl. Bl.“, 1935, s. 147; wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, II, s. 37; IV, s. 208; 
VI, s. 401; „Altschl. Bl.“, 1927, s. 60; 1934, s. 72; 1935, s. 147; r. 1155 — CS 35.

71. Grodziszcze (świdńicki): gród — „Altschl.“, III, s. 41; kart. Hellm.; szczątki 
świątyni pogańskiej — „Schl. Vorz.“, I, 1866, s. 26; wczesnośredniowieczne — 
„Altschl. Bl.“, 1934, s. 12; 1935, s. 44; r. 1259 — Reg. 1032.

72. Grodziszcze (ząbkowicki): gród — „Altschl.“, III, s. 39; wczesnośrednio
wieczne — „Altschl.“, III, s. 311; „Altschl. Bl.“, 1938, s. 225; r. 1244 — Reg. 613.

73. Henryków (ząbkowicki): wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, III, s. 281; IV, 
s. 208; „Altschl. Bl.“, 1931, s. 44; 1932, s. 61; Księga henrykowska, s. 240, 251 n.

74. Istebka (ząbkowicki): gród — „Altschl.“, III, s. 40; r. 1198 — 1201 — CS 78.
75. „Jagilno“ (zaginione w pow. strzelińskim): pocz. XIII w. — Księga henry

kowska, s. 287 n.
76. Jagodno (wrocławski): r. 1245 — Reg. 637.
77. Jaksonów (wrocławski): gród — „Altschl.“, III, s. 39; szkielety wczesno

średniowieczne — „Altschl.“, I, s. 274; r. 1228—1241 — Księga henrykowska, s. 286.



78. Janików (oławski): r. 1193 — CS 71.
79. Jankowice (oławski): wczesnośredniowieczne — „Altschi.“, I, s. 274; II, s. 

306; III, s. 311; „Altschl. BI.“, 1926, s. 37; 1937, s. 58.
80. Janowiec (ząbkowicki): gród — „Altschl.“, III, s. 39.
81. Janówek (dzierżoniowski): wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, IX, s. 188; 

„Altschl. BI.“, 1936, s. 158; 1938, s. 157.
82. Janczowicze (dzierżoniowski): gród — „Altschl.“, III, s. 41; kart. Hellm.
83. „Jasbrome“ (zaginione koło Bogusławie i Ozorzyc, pow. wrocławski):

r. 1245 — Reg. 637.
84. Jaszkotle (wrocławski): r. 1155 — CS 35.
85. „Javor“ (ząbkowicki, zaginione): r. 1234 — Reg. 434,
8 6 . Jaworek (ząbkowicki): r. 1207 — Reg. 125.
87. Jaworowice (ząbkowicki): r. 1243 — Księga henrykoioska, s. 270 n.
8 8 . Jaźwina (dzierżoniowski): gród — „Altschl.“, III, s. 41; wczesnośrednio

wieczne — „Altschl. BI.“, 1934, s. 72.
89. Jelenin (strzeliński): r. 1155 — CS 35.
90. Jerzmanowo (wrocławski): r. 1245 — Reg. 637.
91. „Jesconis et Moykonis“ (zaginione koło Krzelkowa, pow. ząbkowicki): r. ca 

1250 — 'Księga henrykowska, s. 320.
92. Jiezierzyce W. (dzierżoniowski): osada palowa — „Schl. Vorz.“, N. F., II, 

1902, s. 241; wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1934, s. 84.
93. Jędrzychowice (oławski): r. 1208 — Reg. 127.
94. Jordanów (dzierżoniowski): wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1931,

s. 44; 1936, s. 158; H e 11 mi c h ,  Besiedlung, s. 20.
95. Kamieniec Ząbkowicki (ząbkowicki): r. 1096 — MGH, XI SS, t. IX, s. 103.
96. Kamcza Góra (wrocławski): r. 1155 — CS 35.
97. Karwiany (wrocławski): wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, IX, s. 129; 

monety — „Altschl.“, II, s. 132.
98. Karczyn (strzeliński): wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1938, s. 82; 

H e 11 mi c h ,  Besiedlung, s. 20; r. 1232 — Reg. 387.
99. Kazanów (strzeliński): wczesnośredniowieczny — „Altschl.“, VII, s. 282; 

IX s. 188.
100. Kępino (strzeliński): r. 1149 — CS 25.
101. Kietlin (dzierżoniowski): r. 1210 —■ Reg. 138. '
102. „Knenichi“ (zaginione koło Sobociska, pow. oławski): r. 1203 — Reg. 92.
103. Kobyla Głowa (ząbkowicki): r. 1229 — Reg. 342.
104. Kojęcin (strzeliński): wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1939, s. 118.
105. Komorowice (wrocławski): r. 1245 — Reg. 637.
106. Kotowice (wrocławski): gród — „Altschl.“, III, s. 39; „Schl. Vorz.“, I, 1866, 

s. 25 i 29; wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, VII, s. 89; H e l l m  i ch,  Besiedlung, 
s. 19; r. 1245 — Reg. 637.

107. Koziniec (ząbkowicki): po r. 1241 — Księga henrykowska, s. 295.
108. Krajków (wrocławski): r. 1149 — CS 25.
109. Kręczków (strzeliński): r. 1232 — Reg. 375.
110. Krobielowice (wrocławski): lemiesz kamienny — „Altschl BI.“, 1931, s. 74.
111. Krzepice (strzeliński): wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, III, s. 102; 

„Altschl. BI.“, 1932, s. 63; 1927, s. 77; r. 1245 — Reg.. 637.
112. Krzeptów (wrocławski): wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, II, s. 107.
113. Księgnice (wrocławski): wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1934, s. 83; 

1935, s. 35.



114. Księginice Wielkie (dzierżoniowski); wczesnośredniowieczne — „Altschl. 
BI.“, 1927, s. 27; 1935, s. 28 i 34; 1936, s. 225.

115. Kubice (ząbkowicki): r. ca 1241 — Księga henrykowska, s. 257.
116. Kunów (wrocławski): wczesnośredniowieczne — H e 11 mi c h ,  Besiedlung, 

s. 2 0 .
117. Kurów (oławski): wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, IV, s. 208; VI, s. 401.
118. Kurzątkowice (oławski): wczesnośredniowieczne groby i szkielety — „Alt

schl. BI.“, 1932, s. 34; 1935, s. 146; inne zabytki — „Altschl. BI.“, 1927, s. 60; 1931, 
s. 57; 1934, s. 72.

119. „Quetikowitz“ (zaginione koło Henrykowa, pow. ząbkowicki): pocz. XIII w. 
— Księga henrykowska, s. 227.

120. „Vela Lanca“ (zaginione na zachód od Henrykowa, pow. ząbkowicki): 
przed 1201 — Księga henrykowska, s. 276 n.

121. Lubanice (ząbkowicki): r. ca 1198 — CS 78.
122. Lubnów (ząbkowicki): wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, IX, s. 188; 

„Altschl. BL“, 1933, s. 73.
123. Łagiewniki (dzierżoniowski): grób wczesnośredniowieczny — „Altschl.“, 

I, s. 38; inne zabytki — „Altschl. BI.“, 1936, s. 158.
124. Małkowice (wrocławski): gród — „Altschl.“, III, s. 39, „Schl. Vorz.“, N. F., 

I, 1900, s. 26 i 42; wczesnośredniowieczne — H e 11 m i c h, Besiedlung, s. 19; 
„Altschl.“, III, s. 102; VI, s. 280, 283, 315 (cmentarzysko słowiańskie); „Altschl. BI.“, 
1937, s. 76 n.

125. Maniów Wielki (wrocławski): r. 1193 — CS 71.
126. Maniów (świdnicki): gród — „Altschl.“, III, s. 41.
127. Marszowice (oławski): wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, IV, s. 208; 

VI, s. 401.
128. Mędłów (wrocławski): r. 1245 — Reg. 637.
129. „hereditas Michaelis“ (zaginione koło klasztoru henrykowskiego, pow. 

ząbkowicki): pierwsza połowa XIII w. — Księga henrykowska, s. 273 n.
130. Mikołajów (ząbkowicki): gród — „Schl. Vorz.“, V, 1894, s. 91; r. 1228 — 

Reg. 336.
131. v Milin (wrocławski): r. 1208 — Reg. 127.
132. Mleczna (dzierżoniowski): wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, VII, s. 281.
133. Młynica (dzierżoniowski): gród — „Altschl.“, III, s. 41.
134. Mościsko (dzierżoniowski): gród — „Altschl.“, III, s. 41.
135. Muchobór W. (wrocławski): r. 1155 — CS 35
136. Muszkowice (ząbkowicki): r. 1237 — Reg. 498.
137. Mysłaków (świdnicki): r. 1250 — Reg. 722.
138. „Nabitin“ (część Wrocławia koło placu 1 Maja): r. 1175 — CS 55.
139. „Neceplistba“ (zaginione w pow. ząbkowickim): r. 1237 — Reg. 498.
140. Niemcza (dzierżoniowski): wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, I, s. 48; 

„Schl. Vorz.“, N. F., VI, 1912, s. 175 (pomijam nader liczne zabytki w „Altschl. BI.“); 
Thietm. Chr. (wyd. Jedlicki), s. 555.

141. Niedźwiedź (ząbkowicki): r. 1253 — Reg. 838.
142. Niwnik (oławski): r. 1155 — CS 35.
143. Nowy Otok (oławski): r. 1245 —r Reg. 637.
144. Okrzeszyce (wrocławski): wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, VI, s. 294; 

„Altschl. BI.“, 1931, s. 74; 1933, s. 53; szkielet — „Altschl. BI.“, 1930, s. 41.



145. Okulice (wrocławski): r. 1250 — Reg. 722.
146. Oleszna (dzierżoniowski): wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, II, s. 297.
147. Oława: r. 1149 — CS 25.
148. Ołtaszyn (wrocławski): r. 1204 — CS 105.
149. Opatowice (strzeliński): wczesnośredniowieczne — H e 11 m i c h, Besiedlung, 

s. 2 1 .
150. Osiek (oławski): r. 1245 — Reg. 637.
151. Ośno (oławski): wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1930, s. 13; 1934, 

s. 35.
152. „Ostrossouiczi“ (zaginione kqło Piławy Dolnej, , pow. dzierżoniowski):

r. 1219 — Reg. 215.
153. Ożary (ząbkowicki): r. 1235 — Reg. I, s. 211.
154. Ozorzyce (wrocławski): r. 1155 — CS 35.
155. Pełczyce (oławski): wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, III, s. 102; „Alt

schl. BI.“, 1935, s. 147; 1936, s. 203; 1938, s. 227. '
156. Pęcz (strzeliński): r. 1245 — Reg. 637.
157. Pieszyce (dzierżoniowski): gród — „Altschl.“, III, s. 41; r. 1250 — Reg. I,

s. 317.
158. Piława Dolna (dzierżoniowski): gród — „Altschl.“, III, s. 41; 1230 —

Reg. 351.
159. Piława Górna (dzierżoniowski): r. 1219 — Reg. 215.
160. Piotrówek (dzierżoniowski): gród — „Altschl.“, III, s. 40; kart. Hellm.; 

wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1937, s. 58.
161. Piskorzów (dzierżoniowski): gród — kart. Hellm.
162. Piskorzów (oławski): • wczesnośredniowieczne -— H e l l m i c h ,  Besiedlung, 

s. 2 1 .
163. Pożarzyce (dzierżoniowski): r. 1204 — CS 104.
1G4. Przyłęk (ząbkowicki): wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, IV. s. 316;

r. 1203 — Reg. 87.
165. Przystonie (dzierżoniowski): wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1938,

s. 28.
166. Radkowice (ząbkowicki): r. 1245 — Reg. 637.
167. Radłowice. (oławski): wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, II, s. 6 8 ; VII, 

s. 282. „Altschl. BI.“, 1931, s. 29.
168. Radomierzyce (wrocławski): wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1937, 

s. 161.
169. Radoszkowice (oławski): wczesnośredniowieczne — nr inw. w Muzeum 

Śląskim 946; r. 1155 — CS 35.
170. Radzików (dzierżoniowski): gród — „Altschl.“, III, s. 41: kart. Hellm.
171. Radziszyn (ząbkowicki): przedmioty kamienne — „Altschl. BI.“. 1930, s. 57.
172. „Ranchoa“ (ząbkowicki): r. 1228 — Reg. 336.
173. Ratajno (dzierżoniowski): r. 1216 — Reg. 171.
174. Ręków (wrocławski): gród — „Altschl.“, III, s. 40.
175. Rochowice (strzeliński): wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1933, 

s. 54; r. 1245 — Reg. 637.
176. Rogów (ząbkowicki): r. 1210 — Reg. 138.
177. Rogów Sobocki (wrocławski): gród, skorupy — „Altschl.“, III, s. 41; I, s. 49.
178. Rososznica (ząbkowicki): wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1936, 

s. 26; r. 1207 — Reg. 125.
179. Różanka (ząbkowicki): r. 1210 — Reg. 138.



180. Rynakowice (wrocławski): r. 1245 — Reg. 637.
181. Rzeplin (wrocławski): r. 1245 — Reg. 637.
182. Sadków (wrocławski): wczesnośredniowieczny — „Altschl. Bk', 1934, s. 83; 

1935, s. 26.
183. Sadlno (ząbkowicki): wczesnośredniowieczny — „Altschl.“, IV, s. 318;

r. 1200 — Reg., I, s. 62.
184. Sadowice (wrocławski): wczesnośredniowieczny — „Altschl.“, III, s. 3Í2; 

Vi; s. 402; „Altschl. BI.“, 1930, s. 157; 1926, s. 45; r. 1250 — Reg. 722.
185. Siedlce (oławski): gród — „Altschl.“, III, s. 41, wczesnośredniowieczne — 

„Altschl.“, II, s. 6 8 ; r. 1203 — CS 97.
186. Siedlakowice (wrocławski): r. 1245 — Reg. 89.
187. Siemianów (strzeliński): gród — „Schl. Vorz.“, I, 1866, s. 23 i 36; „Altschl.“, 

III, s. 41.
188. Sieniawka (dzierżoniowski): gród — „Altschl.“, III, s. 41; kart. Hellm.
189. Sienice (dzierżoniowski): wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1938,

s. 28.
190. Skalice (strzeliński): gród — „Altschl.“, III, s. 41.
191. Skałka (wrocławski): r. 1250 — Reg. 722.
192. Skrzypnik (oławski): wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1934, s. 72.
193. Sławęcin (ząbkowicki): r. 1193 — CS 6 8 .
194. Służejów (ząbkowicki): wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, VI, s. 403;

r. 1210 — Reg. 138.
195. Smardzów (wrocławski): r. 1155 — CS 35.
196. Sobocisko (oławski): osada — „Altschl.“, II, s. 45, 6 8 , 110; skarb — „Alt

schl,“, II, s. 145 (nie podaję licznych znalezisk w „Altschl. BI.“); r. 1149 — CS 25.
197. Sobótka (góra Slęża)- 2 grody wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, III,

s. 41. Liczne zabytki w „Schl. Vorz.“, I, 1866, s. 94; i w „Altschl. BI.“, passim. 
Informacja Hellmicha co do dwóch grodów na Sobótce jest nieścisła. Według 
udzielonej mi uprzejmie ustnej informacji p. doc. dr H. Cehak-Hołubowiczowej ma
my na Sobótce w tym czasie tylko 1 gród (w r. 1247 — Reg. 660) kasztelański. Nato
miast kamienne zagrodzenie na szczycie Sobótki, pochodzące według tejże informa
cji jeszcze z okresu kultury łużyckiej, miało chyba i we wczesnym średniowieczu 
znaczenie kultowe, bo gdzieżby się mieścił wspomniany przez Thietmara (Chroni - 
eon, wyd. Jedlicki, SS, t. III, s. 555) ośrodek kultu pogańskiego; miasto, r. 1148 — 
CS 22.

198. „Socolnici“ (część Wrocławia między placem 1 Maja a mostem Uniwer
syteckim): r. 1149 — CS 25.

199 Sokolniki (dzierżoniowski): wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, II, s. 131; 
IX, s. 130.

200. Solniki (wrocławski): osada — „Altschl. BI.“, 1934, s. 69 (nie podaję licz
nych zabytków w „Altschl. B1.“ i „Altschl.“;, r. 1155 — CS 35.

201. Sośnica (wrocławski): wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, II, s. 131 (skarb); 
IX, s. 129; „Altschl. BI.“, 1934, s. 70, 83; r. 1244 — Reg. 6?3a.

202. Stachów (strzeliński): r. 1149 — CS 25.
203. Stanowice (oławski): wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1944, s. 32.
204. „Stapin“ (część Wrocławia koło placu 1 IMaja): r. 1175 — CS 55.
205. Stary Henryków (ząbkowicki): r. 1227 — Księga henrykowska, s. 264.
206. Stary Otok (oławski): osada wczesnośredniowieczna — „Altschl.“ VI, s. 316.
207. Stary Zamek (wrocławski): wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1936, 

s. 28; 1943, s. 46.



208. Stogi (strzeliński): wczesnośredniowieczne — „Altsohl.“, VI, s. 402; „Alt- 
schl. BI.“, 1944, s. 16.

209. Stolec (ząbkowicki): wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, VI, s. 403;
r. 1210 — Reg. 138.

210. Stoszowice (ząbkowicki): wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1934,
s. 83; r. 1241 — Księga henrykowska, s. 290.

211. Stoszów (dzierżoniowski): gród — „Altschl.“, III, s. 41; kart. Hellm.
212. Strachowice (wrocławski): wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, IX, s. 188; 

„Altschl. BI.“, 1933, s. 72; 1938, s. 80.
213. Strachów (strzeliński): wczesnośredniowieczne — H. K u r t  z, Slawische 

Bodenkunde in Schlesien, b. m., 1936, s. 6 6 ; gród — „Altschl.“, III, s. 41.
214. Strąkowa (ząbkowicki): r. 1207 — Reg. 125.
215. Strzeblów (wrocławski): wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, II, s. 289;

r. 1149 — CS 25.
216. Strzeganowice (wrocławski): wczesnośredniowieczne — nr inw. w Muzeum 

Śląskim 2830; r. 1155 — CS 35.
217. Strzegomiany (wrocławski): osada wczesnośredniowieczna — „Altschl. BI.“, 

1933, s. 8 8 ; r. 1149, 1150 — CS 26.
218. Strzelce (świdnicki): r. 1193 — CS 71.
219. Strzelin: wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1942, s. 234; r. 1228 — 

Reg. 338.
220. Suchowice (strzeliński): wczesnośredniowieczne — nr inw. w Muzeum 

Śląskim 1778.
221. Sulisławice (ząbkowicki): gród — „Altschl.“, . III, s. 41.
222. „Sveccino“ (zaginione koło Brochowa, pow. wrocławski): r. 1149 — CS 25.
223. Szczepankowice (wrocławski): gród — „Altschl.“, III, s. 39.
224. Ślęza (wrocławski): r. 1248 — Reg. 675.
225. Świątniki (dzierżoniowski): wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1935,

s. 29; 1936, s. 61; H e 11 m i c h, Besiedlung, s. 20.
226. Świnobród (strzeliński): wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1939, s. 118.
227. Tarnów (ząbkowicki): r. 1228 — Reg. 336.
228. Tąpadła (świdnicki): r. 1209 — Reg. 133.
229. „Tczanscowa“ (zaginione koło Mysłakowa, pow. świdnicki): r. 1149/1150 —

CS 26. 4
230. Tomice (dzierżoniowski): wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1936, 

s. 158; 1939, s. 118.
231. Topola (ząbkowicki): r. 1228 — Reg. 336.
232. Trestno (wrocławski): r. 1234 — Reg. 440a.
233. Turów (wrocławski): r. 1155 — CS 35.
234. „villa iuxta Thurou“ (wrocławski, zaginione koło Turowa): r. 1155 — CS 35.
235. Tyniec Mały (wrocławski): r. 1193 — CS 71.
236. Tyniec nad Ślęzą (wrocławski): wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, IX, 

s. 187; r. 1189 — CS 6 6 .
237. Tyńczyk (wrocławski): wczesnośredniowieczne -  „Altschl.“, VII, s. 281; 

IX, s. 188; „Altschl. BI.“, 1937, s. 194.
238. „Uino“ (zaginione koło Sobótki, pow. wrocławski): r. 1193 — CS 71.
239. „Vedrnich“ (zaginione w pow. strzelińskim): r. 1210 — Reg. 138.
240. „Vnorouici“ (zaginione w pow. wrocławskim): r. 1245 — Reg. 637.
241. „Vztimouo“ (zaginione koło* Oporowa, pow. wrocławski): r. 1208 — Reg. 127.
242. Wadochowice (ząbkowicki): r. 1155 — CS 35.



243. Wiązów (strzeliński): wczesnośredniowieczne żarna — „Altschl. BI.“, 1935, 
s. 35 i 48; 1938, s. 123; „Altschl.“, VI, s. 304; gród — kart. Hellm.: r. 1155 — CS 35.

244. Wigancice (ząbkowicki): r. 1244 — Reg. 622.
245. Wierzbno (oławski): r. 1149 — CS 25.
246. Wilczkowice (wrocławski): wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1932, 

s. 49; H e 11 mi c h ,  Besiedlung, s. 20.
247. Wirki (świdnicki): r. 1250 — Reg. 722.
248. Wiry (świdnicki): r. 1193 — CS 71.
249. Wieruszów (świdnicki): r. 1250 — Reg. 722.
250. Witowice (oławski): gród — „Altschl.“, III, s. 41; wczesnośredniowieczne — 

H e l lm  i ch,  Besiedlung, s. 21.
251. Wojkowice (wrocławski): wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1938, 

s. 1 2 2 .
252. Wojszyce (wrocławski): r. 1249 — Reg. 693.
253. Wrocław: osada rybacka — „Aus Oberschi. Urzeit“, 1930, z. 3, s. 38;''„Alt

schl.“, 1, s. 44, 48; „Altschl. Bl.“, 1935, s. 120. Por. też E. M a e t s c h k e ,  Aus Breslaus 
Frühzeii (1000—1250) (Beiträge zur Geschichte d. Stadt Breslau, 1935, z. 1, s. 17 n.) 
i K. M a l e c z y ń s k i :  Dzieje Wrocławia, część 1, Katowice—Wrocław 1948, s. 5 n.; 
Thieim. Chr. pod r. 1017 (wyd. Jedlicki), s. 559.

254. Wrocław—Elbląg- r. 1175 — CS 55.
255. Wrocław—Gaj owa: r. 1193 — CS 71.
256. Wrocław—Gądówr Mały: wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, IX, s. 187.
257. Wrocław—Grabiszyn: 150 wczesnośredniowiecznych ziemianek (Wohngru- 

ben) — F. G e s c h  w e n d t ,  Breslau i. d. Urzeit, s. 24; H e 11 m i c h, Besiedlung. 
s. 19; r. 1149 — CS 25.

258. Wrocław—Kozanów: r. 1208 — Reg. 126.
259. Wrocław—Kończyce: r. 1155 — CS 35.
260. Wrocław—Kowale: r. 1201 — CS 87.
261. Wrocław—Księże Małe: r. 1149 — CS 25.
262. Wrocław—Kuźniki: wczesnośredniowieczna osada — „Altschl.“, I, s. 274; 

'jamy mieszkalne — „Altschl.“, I, s. 268.
263. Wrocław--Leśnica: r. 1202 — CS 117.
264. Wrocław—Maślice: r. 1193 — CS 71.
265. Wrocław—Maślice Małe: wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1932, s. 15.
266. Wrocław—Muchobćr Mały: wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, III, s. 101; 

„Altschl. BI.“, 1932, s. 60; 1934, s. 103; r. 1193 — CS 6 8 .
267. Wrocław—Opatowice: wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1931, s. 55: 

r. 1149 — CS 25.
268. Wrocław—Oporów: wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1927, s. 58, 75;

r. 1155 — CS 35.
269. Wrocław—Pilczyce: wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1943, s. 46; 

1944, s. 15; r. 1208 — Reg. 126.
270. Wrocław—Popowice: wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1933, s. 54; 

gród i bogate zabytki — kart. Hellm.
271. Wrocław—Pracze Odrzańskie: wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, IV,

s. 208; kilkanaście zabytków w Muzeum Śląskim.
272. Wrocław—Świątniki: r. 1221 — Reg. 246.
273. Wrocław—Tarnogaj: r. 1193 — CS 71.
274. Wrocław—Złotniki: wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, VII, s. 280; II, 

s. 302; gród — „Altschl.“, III, s. 39; r. 1155 — CS 35.
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275. Wysoka (wrocławski): r. 1221 — Reg. 246.
276. Zacharzyce (wrocławski): r. 1245 — Reg. 637.
277. Zachowice (wrocławski): wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, VI, s. 305,

r. 1217 — Reg. 188.
278. Zarzyca (strzeliński): gród — „Altschl.“, III, s. 40.
279. Ząbkowice: wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1934, s. 10.
280. Zborowice (strzeliński): r. 1155 — CS 35.
281. Zebrzydów (świdnicki): r. 1250 — Reg. 722.
282. Zwrócona (ząbkowicki): r. 1175 — CS 55.
283. Zybiszów (wrocławski): wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, VI, s. 401; 

„Altschl. BI.“, 1930, s. 8 6 .
284. Żerniki Wielkie (wrocławski): wczesnośredniowieczne — „Altschl.“, VI,

s. 401; „Altschl. BI.“, 1931, s. 43 i 55; 1932, s. 78; 1933, s. 15.
285. Żurawina (wrocławski): wczesnośredniowieczne — „Altschl. BI.“, 1930, s. 76, 

8 6 ; „Altschl.“, VI, s. 402. Wiadomości o jamach mieszkalnych — „Altschl. BI.“, 
1932, s. 60.

286. Żurawice (wrocławski): r 1245 — Reg. 637.


