
M A T E R I A Ł Y

WACŁAW KORTA

NIEZNANA KSIĘGA PODATKOWA 
KSIĘSTWA WROCŁAWSKIEGO Z 1425 R.

W Archiwum Miejskim we Wrocławiu pod syg. C 20 znajduje 
się nie publikowany dotąd kodeks pergaminowo-papierowy zatytu
łowany „Registrum omnium bonorum sive villarum et allodiorum 
in districtibus Wratislaviensi, Nouoforensi et Awrassensi super pecu- 
niam bumegelt anno etc. X X V *). Jest to jednoskładkowy poszyt 
o wymiarach 30X28 cm, liczący 17 papierowych foliów, objętych 
w pergaminowe antefolia * i 2). Papier szaro-biały posiada znak wodny 
w postaci głowy m urzyna3). Na przyklejonym z innego papieru 
fol. 13a widnieje głowa wołu 4). Antefolia sporządzone są z gładkiego,

0 Chodzi tu o rok 1425. Świadczy o tym data rozliczenia z dochodów
i rozchodów na fol. 13v ...anno domini milessimo CCCCXXVI...

2) Folia pierwotnie nie paginowano. Obecnie posiadają numerację dopi
saną ołówkiem. Antefolia bez numeracji.

3) Znak ten rozpowszechniony był w Europie od końca XIV do połowy 
XV w. Por. F i s c h e r  G., Beschreibung typographischer Seltenheiten und sel- 
tener Handschriften nebst Beytragen zur Erfindugsgeschichte der Buch- 
druckerkunst, Niirnberg 1804, str. 161, 165, 167, 169; R a u t  er, Uber die Wasser- 
zeichen den altesten Leinenpapiere in Schlesien, (Sechster Bericht des Vereins 
fur das Museum schlesischer Alterthiimer, Wrocław 1866, str. 51); P i e k o s i ń -  
s k i Fr., Średniowieczne znaki wodne zebrane z rękopisów przechowanych 
w Archiwach i Bibliotekach polskich, głównie krakowskich wiek XIV, Kraków 
1893, tabl. 30, nr 288—295; B r i ą u e t ,  Les filigranes. Diet. hist. des marąues 
du papier 1282—1600, Leipzig 1936, IV, str. 789. Głowa murzyna w omawianym 
kodeksie wykazuje najwięcej podobieństwa do fig. 15605 u B r i ą u e t ’a. Pa
pier kodeksu pochodzi prawdopodobnie z Włoch. Por. K a p p  Fr., Geschichte 
des deutschen Buchhandels bis in das siebenzehnte Jahrhundert, Leipzig 1886, 
str. 228—229.

4) Głowa wołu jako znak wodny podobnie jak głowa murzyna rozpowszech
niony był szeroko od XIV w. Por. P i e k o s i ń s k i  Fr., Wybór znaków wod
nych z XV stulecia, Kraków 1896, tabl. 83, 84 i inne; P t a ś n i k  J., Papiernie



obustronnie wyprawionego, pożółkłego na zewnątrz, białawo-szarego 
na wewnątrz pergaminu. Zawierają na l r podany wyżej tytuł, na l v 
bilans rozchodów, na 2r przekreśloną notatkę, 2V nie zapisaną. Fol. 
1—13a zawierają wykaz miejscowości ułożony w poszczególnych 
partiach dość chaotycznie pod względem alfabetycznym* 5). Wykaz 
ten bez numeracji6) ma charakter zasadniczo jedno-kolumnowy. 
Obok głównej kolumny na prawo znajdują się niekiedy wstawki, 
które tworzą jakby drugą, mniejszą kolumnę. Kodeks oprawny jest 
obecnie w okładkę z twardego kartonu. Tekst z wyjątkiem fol. 13a, 
drobnych poprawek i dopisków, spisany jest cały ręką notariusza 
Wincentego7), atramentem ciemno-brunatnym, pismem starannym, 
minuskułą gotycką.

Materiał historyczny jaki księga ta zawiera, kwalifikuje ją do 
rzędu nader cennych źródeł ujawniających stosunki gospodarczo- 
społeczne na części terytorium Śląska w początkach XV w.

Badania naukowe stosunków ekonomiczno-społecznych wsi ślą
skiej w okresie od drugiej połowy w. XIV do początków w. XV 
opierały się dotąd w głównej mierze na hipotetycznych rozważaniach, 
których punkt wyjścia stanowiła księga gruntowa księstwa wrocław
skiego z 1353 r. 8) sporządzona dla celów fiskalnych z polecenia ce
sarza Karola IV 9).

ów  dokładny spis wsi, łanów, folwarków, młynów, karczem 
i świadczeń feudalnych rzuca światło na przemiany, jakie na omawia
nym terenie zaszły od początków kolonizacji i odsłania przed history
kiem obraz osadnictwa, oraz życia gospodarczego w księstwie wro

w Polsce XVI wieku, (Rozpr. PAU, hist.-fil., ser. 2, XXXVII, Kraków 1921, 
str. 4); B r i ą u e t ,  o. c., fig. 14754, 14759; S e m k o w i c z  Wł., Paleografia 
łacińska, Kraków 1951, str. 59—60. Znak wodny na fol. 13a najbardziej zbli
żony jest do ryc. 8 na str. 60 u S e m k o w i c z a .

5) Fol. 6v, 14, 15, 16 nie są zapisane. Fol. 13a zawiera notatki pozostające 
— jak z ich treści można wnosić — w związku z poborem bumegeltu, dopisane 
już po ukończeniu całego spisu. Pismo bardzo niestaranne i nieczytelne.

6) W załączonym tekście numeracja moja.
7) Vincentius f. Mai'tini Bela de Haynouia, notariusz m. Wrocławia 

w 1. 1424—1433. Por. L u s c h e k Fr., Notariatsurkunde und Notariat in Schle- 
sien von den Anfangen (1282) bis zum Ende des 16 Jahrhunderts (Historisch- 
diplomatische Forschungen, Weimar 1940, V, str. 236).

8) S t e n z e 1 A. G., Das Landbuch des Fiirstenthums Breslau, (Uebersicht 
der Kultur 1841), Wrocław 1842, str. 48—141.

9) S t e n z e 1, o. c., str. 52. B o e n i s c h  P., Die geschichtliche Entwicklung 
der landlichen Verhaltnisse im Mittelschlesien, Merseburg 1894, str. 13; D e s s- 
m a n n G., Geschichte der schlesischen Agrarverfassung, Strassburg 1904, 
str. 38.



cławskim w połowie XIV w. W tym leży nieprzeciętna wartość po
wyższego źródła.

Historycy, usiłujący przedstawić dalszy rozwój tych stosunków 
na Sląąku aż do początków wieku XV, skarżyli się na brak źródeł 
w tej dziedzinie, poza bowiem wspomnianą księgą gruntową z 1353 r. 
i spiserp łanów z 1443 r . 10 *) nieznana była im księga podatkowa 
z 1425 r., która rzuca wiele ciekawego światła na ewolucję w sto
sunkach gospodarczych Śląska od połowy XIV w. do początków 
w. XV. Księga podatkowa z 1425 r. może uchodzić za drugą księgę 
gruntową księstwa wrocławskiego, zawiera bowiem podobnie szcze
gółowy wykaz wsi, folwarków, łanów, młynów i karczem.

Księga podatkowa sporządzona została w związku z poborem po
wszechnego, nadzwyczajnego podatku ściąganego w Czechach już 
od czasów Jana Luksemburczyka, zwanego tu bema n ).

Bemę nakładano na wsie i miasta z okazji ważnych uroczy
stości na dworze królewskim lub w czasie specjalnych potrzeb finan
sowych państwa. Podstawą wymiaru podatku w odniesieniu do wsi 
stanowiły łany, w odniesieniu do miasta wartość budynków. Bemę 
płaciły wszystkie klasy społeczne 12).

Burnegelt z księstwa wrocławskiego z 1425 r. nosi wszelkie 
cechy bemy 13) Pobierano go zarówno w dobrach duchownych jak 
i świeckich, płacili go właściciele folwarków, księża, sołtysi, ludność 
chłopska. Tylko w nielicznych wypadkach stosowane były zwolnienia 
niektórych osób od obowiązku uiszczania burnegeltu. Wyjątki te obej
mowały niektórych sołtysów, zagrodników i księży. Jakie okolicz
ności brane były tu pod uwagę, nie wiadomo.

Podstawą wymiaru burnegeltu stanowiła ilość łanów. Wysokość 
prawdopodobnie równała się 1 grosz z łanu, mamy bowiem kilka 
przykładów, kiedy ilość łanów odpowiada ilości nałożonych na nie

,0) S t e n z e l ,  o. c., str. 51; M e i t z e n  A., Urkunden schlesischer Dorfer 
zur Geschichte der landlichen Verhaltnisse und Flureinteilung insbesondere, 
(Cod. dipl. Sil. IV, str. 19); D o e n i s c h ,  o. c., str. 13; M u n c h e b e r g  G., 
Beitrage zur Geschichte der bauerlichen Lasten in Mittelschlesien, Wrocław 
1901, str. 35; D es sm a nn, o. c., str. 31 nn.; A u b i n  H., Die Wirtschaft im 
Mittelalter. Geschichte Schlesiens, Wrocław 1938, str. 366, 368 nn.

n) K r i e s K. G., Historische Entwickelung der Steuerverfassung in Schle- 
sien unter Theilnahme der allgemeinen Landtags-Versammlungen, Wrocław 
1842, str. 2 przyp. 2; E l v e r t  Ch. R., Zur oesterreichischen Finanz-Geschichte 
mit begonderer Riicksicht auf die bomischen Lander, (Schriften der hist.-statist. 
Sextion, 1881, XXV, str. 9).

12) K r i es, o. c., str. 2, przyp. 2; E l v e r t ,  o. c., str. 8, 11.
13) Spis podatkowy z 1425 nie obejmuje miast.



groszy 14). Od tego schematu istniały jednak i to bardzo często duże 
odchylenia. W księdze podatkowej mnożą się wypadki, kiedy wy
miar bumegeltu nie odpowiada stosunkowi 1 grosz z jednego łanu, 
i takie, kiedy wsie o równej ilości łanów płaciły różne sumy. Mu
siały więc przy określaniu wysokości bumegeltu brane być pod uwagą 
prócz ilości łanów jakieś inne, nieznane nam bliżej okoliczności.

Nałożenie na Śląsk, pozostający pod panowaniem Luksembur
gów, nadzwyczajnego podatku bema w 1425 r. było niewątpliwie 
związane z wojnami husyckimi15). Sytuacja jaka wytworzyła się 
w Czechach zmusiła Zygmunta Luksemburczyka do szukania środ
ków na utrzymanie odpowiedniej ilości oddziałów wojskowych, prze
znaczonych do walki z ruchem husyckim. W tym celu w 1422 r. 
zwołany został do Norymbergi sejm, na którym postanowiono, że 
każda dzielnica wchodząca w skład ówczesnego państwa niemieckiego 
dostarczy określonych kontygentów żołnierzy i środków na ich utrzy
manie 16). Zdaje się więc nie ulegać wątpliwości, że uchwały sejmu 
norymberskiego rozciągnięte zostały i na Śląsk. Siadem tego jest 
właśnie księga podatkowa z 1425 r.

Wysokość bemy z księstwa wrocławskiego w 1425 r. zamyka się 
sumą 6 6 V2 grzywien i 10 halerzy. Z sumy tej rajcy wrocławscy, 
którzy przy poborze tego podatku odgrywali dużą rolę, zwydatko- 
wali 43V2 grzywien, tak że ostatecznie do skarbca wpłynęło 23 grzy
wien i 10 halerzy 17).

Z porównania księgi grutowej z 1353 r. i księgi podatkowej 
z 1425 r. wynikają poważne różnice w pierwszym rzędzie w odnie
sieniu do wykazu łanów. W 213 18) miejscowościach objętych spisem 
z 1425 r. ogólna ilość łanów wynosi 2839V4. W 1353 r. było w tych 
samych miejscowościach 3443Vł czyli o 604 łany więcej. Jeśli idzie 
o łany czynszowe, to w świetle powyższych źródeł zachodzi odwrotna

14) W latach 1406—1439 berna w Czechach wynosiła 1 grzywnę z łanu. 
E 1 v e r t, o. c., str. 9, przyp. 3.

15) Podatki nadzwyczajne powszechne wprowadzano zazwyczaj w związku 
z wojnami. Tak miała się rzecz u Krzyżaków, którzy po raz pierwszy wpro
wadzili taki właśnie podatek w okresie wojny 1409—10. Por. E 1 v e r t, o. c., 
str. 13.

16) E l v e r t ,  o. c., str. 13.
17) Zestawienie dochodów i rozchodów Wskazuje, że pifiarz pomylił się

0 10 halerzy. Część wydatków poszła na opłacenie pisarzy (P/2  grzywny
1 4 grosze), kollektora podatkowego (4 grzywny), na zrobienie pieczęci 
(l1 / 2 grzywny). Cel dalszych rozchodów nie został bliżej określony.

18) W spisie wykazanych 214 miejscowości w tym jedna powtórzona dwa 
razy (Marszowice, nr 46, 191).



sytuacja, bo gdy w 1353 r. w tychże miejscowościach naliczono ich 
2323V4, to w 1425 r. liczba łanów wynosiła 2703. Wzrosła zatem 
o 3793/4 łanów czyli przeszło o 16%.

Skąd pochodzą tak poważne różnice w wykazie ogólnej liczby 
łanów z lat 1353 i 1425, trudno na to odpowiedzieć. Pewne drobne 
różnice mogły powstać wskutek pomyłek sprawców obu, spisów 19). 
Różnice te są jednak zbyt wielkie, by tłumaczyć je jedynie pomył
kami pisarzy.

Co się tyczy wzrostu areału czynszowego, to ciekawych danych 
dostarcza nam 60 miejscowości, w których ilość łanów czynszowych 
w r. 1425 jest większa niż w 1353.

Z zestawienia powyższego widać wyraźnie, że wzrost ilości ła
nów czynszowych na przestrzeni lat 1353—1425 dokonał się w pierw
szym rzędzie kosztem ziemi allodialnej (około 65%), oczynszowania 
łanów sołtysich (około 16%), plebańskich (około 6%), wolnych 
(około 1%), z powiększenia powierzchni uprawnej (około 8 %) i za
jęcia pod uprawę łanów opuszczonych (około 2 %).

W 45 spośród owych 60 wspomnianych miejscowości znajdo
wały się w 1353 r. allodia (folwarki) czyli ziemia pozostająca w bez
pośrednim użytkowaniu feudała. Spis podatkowy z 1425 r. wymienia 
tu tylko dwa folwarki. Widocznie więc w 1425 r. w owych 43 wsiach 
allodia nie istniały. Zostały one rozparcelowane na przestrzeni 72 
lat na łany czynszowe.

Zamianie na łany czynszowe ulegała nie tylko ziemia allodialna 
we wsiach, w których były łany chłopskie, lecz także i w takich, 
gdzie łanów chłopskich nie było.

Proces parcelacji łanów allodialnych na łany czynszowe dopro
wadził prawie do zupełnego zaniku tak licznych w połowie XIV w. 
folwarków. W 1353 r. na 213 miejscowości objętych spisem z 1425 r. 
przypadało 116 folwarków o obszarze 12043/4 łanów. W 1425 r. było 
ich tu tylko 14 o łącznym obszarze 46 łanów.

Między obu omawianymi źródłami zachodzi także poważna róż
nica w wykazie liczby wsi w księstwie wrocławskim. W księdze po
datkowej z 1425 r. nie ma wymienionych 102 miejscowości notowa
nych w księdze grutowej z 1353 r., występuje zaś 13 takich, o których 
milczy spis z 1353 r. Być może, że spora ilość owych „zaginionych 
wsi“ została wyludniona lub przyłączona do innych i przyjęła ich 
nazwę. To ostatnie przypuszczenie popiera fakt, że znaczna więk-

,9) S t e n z e 1, o. c., str. 50, 51, w odniesieniu do spisu z 1353 r.



Wykaz wsi ks. wrocławskiego, w których w 1. 1353—1425 
ilość łanów czynszowych wzrosła.
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13
53 IOOJTj A

3 R
b.

l Brzezinka Średzka 1 0 9 87* 9 — — i - — 7* — 65 6

2 Bogunów 33 30 26 30 4 - 3 7 7
3 Bielany Wrocł. 49 50 43 50 — — 4 4 2 17* - - 17 1 0

4 Damianowice 19 18 13 18 5 63 2 1

5 Galowice 2 1 2 1 18 2 1 - — 3 - - — - — 73 2 2

6 Jerzmanowo 60 60 35 60 18 - 2 2 3 3 2 3 28
7 Jaksin 30 24 18 24 1 0 - 2 6 8 31
8 Kurczów 28 26Y2 2 0 267* 574 - 1 % - 17* - - - 9 33
9 Królikowice 267* 3572 237* 3572 - - 27* - — - - - 18 37

1 0 Małkowice 45 407* 35 407* - _ 872 _ 17* - - - 2 40
1 1 Mnichowice 23 28 16 28 5 - 2 34 42
1 2 Piotrków Borowski 32 317* 1 2 317* 19 - 1 — - - - — 61 54
13 Przecławice 3672 32 2 1 32 1 0 37* — 2 — 85 55
14 Partynice 15 1574 1 0 1574 4 2 - - - — 62 59
15 Smolec 17 15 9 15 6 2 — - — — 64 70
16 Strachowice 297* 2 0 157* 2 0 1 2 “ 2 — — — - — 67 74
17 Wrocł.-Stabłowice 42 42 17 42 19 4 — 2 - - 6 77
18 Sośnica 29 19 1672 19 1 0 - 27, — 1 - - — 81 85
19 Cieszyce 167* 2 1 15 2 1 - - 172 - - — 72 8 6

2 0 Wojkowice 24 2 2 2 1 2 2 - _ 3 — - - — 19 91
2 1 Wilczków 36 32 30 32 2 - 2 - 2 — — — 76 92
2 2 Węgry 58 50 487, 50 - - - — 5 - 1 ‘ 2 1 1 93
23 Wojnowice 56 43 30 43 6 - 4 — 2 — 14 — 74 103
24 Kamieniec Wrocł. 35 17 7 17 — - 2 — — — 97 111
25 Szczepin cz. m. Wr. 9 9 47* 9 47* 28'117
26 Wrocław-Maślice 27 24 2 0 24 7 — 30 119
27 Pietrzykowi ce 30 30 17 30 1 1 2 26,121
28 Budziszów 16 207* 8 207« 8 52 130
29 Cieszyce 18 18 16 18 — - 2 — - - - — 201 135
30 Zabłotowo 35 34 30 34 — 5 — - — — 203 137
31 Lubnów 32 18 14 18 14 2 - 2 - - — 129 143
32 Rościsławice 40 39 2 2 39 1 2 — 4 — 2 — — — 132 145
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35 Małowice 40 36 33 36 3 — 2 — 2 — — — 128 148
34 Pęgów 40 31 2 1 31 13 - 4 - 2 - - - 126 149
35 Kotowice 24 29 18 29 - - 4 — 2 — - — 173 150
36 Ozorowice 36 40 30 33 - - 2 - 2 2 - — 125 154
37 Warzy n 40 32 25 32 8 - 4 - 3 - - — 137 155
38 Brzezina 45 34 19 30 18 4 5 - 3 - - — 205 160
39 Brodno 2 0 18 1 0 18 1 0 — 170 163
40 Czesarzowice 42 45 24 45 1 0 - 5 - 3 - - — 40 164
41 Samborz 30 1 1 7 1 1 217* - 172 - — - — — 163 165
42 Ligo tka 9 3 27* 3 67, - — - — - - - 187 167
43 Gać 30 18 17 18 7 — 4 - — - — — 193 174
44 Jugowiec 26 18 17 18 5 1 /, 3 - - - - — 196 175
45 Jarosław 3172 26 257* 26 472 - 172 - - — 199 176
46 Jenkowice 2 1 2 1 16 2 1 3 2 - - - — - 178 177
47 Karczyce 32 28 26 28 - 4 - 2 - - - 181 180
48 Komorniki 40 40 28 39 8 - 3 — — 2 1 189 182
49 Kadłub 2 0 9 7 9 1 2 - 1 216 183
50 Łowęcice 24 26 1 1 26 127, - — - 7* — — — 176 187
51 Juszczyn 32 38 19 30 57, — 47 , 5 3 3 — — 164 189
52 Mrozów 45 43 16 30 24 4 2 - 3 — — — 215 193
53 Piotrowice 40 35 31 35 4 - 4 - 1 — — — 116 195
54 Piersno 40 2 0 1472 2 0 2072 - 4 - 3 — — — 177 196
55 Radakowice 257, 257* 13 24 9 - 172 - 17, 17, — — 179 198
56 Rakoszyce 42 33 14 33 9 - 3 - 27* - — — 180 199
57 Chmielów 30 23 2 2 23 3 - 27, - 2 — — — 185 203
58 Pisarzowice 16 127i 1 0 127* 5 - 1 194 205
59 Ogrodnica 30 237* 19 237* 9 - 2 174 206
60 Wilków 28 32 15 32 1 1 - - 2 — — — 162 2 1 1

]) Ldb. =  nr miejscowości w Landbuchu, R. b. =  nr miejscowości w księdze 
podatkowej z 1425.



Wykaz wsi folwarcznych ks. wrocławskiego, które w 1, 1353—1425 
rozparcelowane zostały na łany czynszowe.

Nazwa miejscowości

Ogólna
ilość

łanów

łany
folwar
czne

łany
czynszowe źródła

d t o
i r \ OJ to i r \

OJ
to
lO

in
O l J3

i-i - hJ P5

i Cesarzowice 1 1 97, u —  ■ 97, 328 8

2 Kojęcin n1) 8 n - - 8 281 9
3 Bieńkowice 1 1 97, 1 1 - 7 230 1 1

4 Bratowice 1 1 9 1 1 6 238 1 2

5 Blizanowice n 16 n 16 243 13
6 Zacharzyce 14 107* 14 - - io l / 2 233 17
7 nazwa zaginęła 5 1 2 5 - - 1 2 327 18
8 Zabrodzie n 57. n — 57, 326 19
9 Bledzów n 5 n - - 5 355 24

1 0 Łukaszowice 17 1374 17 - - 1374 261
262 26

1 1 Radomierzyce 14 1 2 14 — 1 2 256 32
1 2 Michałowice 1 2 7 1 2

__
— 7 94 34

13 Kuklice 16 2 2 16 - — 2 2 358 38
14 Wr. Muchobor Mały 16 16 16 - 16 302 43
15 Pełczyce 1 2 127. 1 2 1 2 1/, 95 53
16 Wrocław— Popowice 16 14 16 - - 14 508 56
17 Stary Śleszów 16 35 16 __

- i 55 277 63
18 nie zidentyfikowane 7 77. 7 - - 7 1 /

'  / 2 237 69
19 Smolec 26 2 1 26 — - 2 1 321 72
2 0 Skałka 16 15 16 - - 15 319 76
2 1 Ozorzyce 6 57. 6

— - 57, 264 89
2 2 Krzeptów 14 167. 14 — - 167, 29 1 1 6  :

23 Pietrzykowice 11 9 11 — — 9 26 1 2 2

24 Wrocław— Grabiszyn 44 35 44 - - 35 295
297—9 133

25 Wrocław—Książe Małe 5 5 5 - 5 226 134
32

26 Jeszkowice 5/3/ 17, 5/3/ _ 17, 108
330

134

) Ilość łanów nieokreślona



szość owych 102  miejscowości nieznanych księdze podatkowej 
z 1425 r. to wsie folwarczne takie, które nie posiadały łanów chłop
skich), które — jak to widzieliśmy — ulegały całkowitej prawie par
celacji na łany czynszowe 20).

Porównanie omawianych źródeł rzuca również światło na proces 
zróżnicowania społecznego wsi śląskiej. O ile przyjmiemy, że dane 
w tej sprawie zawarte w księdze gruntowej z 1353 r. są kompletne 
i  zestawimy je ze spisem podatkowym z 1425 r., to widać wyraźnie, 
że proces ten na przestrzeni 72 lat przejawił się w znacznym wzroście 
liczby zagrodników. Księga gruntowa z 1353 r. tylko w jednej wsi 
wspomina o zagrodnikach 21). W 1425 r. księga podatkowa wymienia 
ich już w 34 miejscowościach 22). Liczebność zagrodników w poszcze
gólnych wsiach waha się od 1—75. Jak wielkie były ich gospodar
stwa, nie da się bliżej i pewnie ustalić, bowiem w jednym tylko wy
padku (Jaszkotle) spis z 1425 r. notuje, że na jednym łanie osadzo
nych było 12 zagrodników. Z drugiej strony wzrost areału czynszo
wego przy równoczesnym spadku liczby ludności chłopskiej23) 
pozwala przypuszczać, że wraz z tworzeniem się warstw małorolnych 
zagrodników wzrastała warstwa zamożnej ludności wiejskiej. War
stwa ta w drodze powiększania swoich gospodarstw wzmocniła się 
znacznie pod względem ekonomicznym i przyczyniła się do pogłębie
nia zróżnicowania gospodarczego i społecznego wsi śląskiej na prze
łomie XIV i XV wieku.

W świetle uzyskanych danych na podstawie porównania omawia
nych źródeł da się stwierdzić, że od drugiej połowy wieku XIV 
i w początkach XV w księstwie wrocławskim dokonywały się zmiany 
w kierunku dość silnego powrotu do gospodarki czynszowej kosztem 
ziemi allodialnej 24).

Nasuwa się w związku z powyższym spostrzeżeniem pytanie, 
jakie przyczyny spowodowały zanik folwarku na rzecz gospodarki

20) S t e n z e 1, o. c., str. 52.
21) S t e n z e 1, o. c., str. 72, nr 53.
22) Nr 7, 10, 12, 20, 21, 28, 29, 42, 54, 70, 77, 85, 90, 92, 95, 99, 100, 101, 114, 

116, 117, 118, 120, 148, 149, 162, 175, 182, 185, 187, 189, 201, 211, 214.
23) A u b i n ,  o. c., str. 369; I n g l o t  St., Wieś i chłop śląski na przestrzeni 

wieków, (Oblicze Ziem Odzyskanych, II, str. 161).
24) Księga podatkowa z 1425 r. popiera domysły niektórych historyków nie

mieckich, że powiększenie areału czynszowego kosztem ziemi allodialnej zanika 
na Śląsku dopiero w początkach XV w. Por. R a c h f a h l  F., Zur Ge&chichte 
der Grundherrschaft in Schlesien, (Zeitschr. d. Savigny-Stiftung f. Rechtsge- 
schichte. Germ. Abtl., t. XVI. 1895, str. 193); D e s m a n n ,  o. c., str. 35; A u b i n ,  
o. c., str. 369 nn.



czynszowej. Z uwagi na to, że nie dysponujemy do tych zagadnień 
pełnym materiałem źródłowym odnoszącym się do całości Śląska, 
nie tu miejsce na rozstrzyganie tak skomplikowanych problemów. 
Pewien jednak — choć skąpy — materiał źródłowy ośmiela do po
stawienia tymczasowych hipotez.

Sprawa allodiów w księdze gruntowej z 1353 r. stała się przed
miotem żywej polemiki naukowej, która podzieliła historyków na 
dwa obozy. Jedni z nich jak Stenzel, Meitzen, Boenisch i Aubin 25) 
pojmowali owe allodia w sensie późniejszych folwarków pańszczyź
nianych. Na tych folwarkach już w 14 w. tak szeroko rozpowszech
nionych, pracować mieli ich zdaniem osadnicy folwarczni oraz chłopi, 
którzy próczy czynszu obowiązani byli do świadczeń odrobkowych 
na rzecz swego pana.

Innego zdania byli Rachfahl i Dessmann26). Nie widzieli oni 
możliwości rozwoju gospodarki pańszczyźniano-folwarcznej w XIV w. 
z uwagi na brak siły roboczej, którą stanowić mogli w pierwszym 
rzędzie zagrodnicy. Dessmann, który poddał gruntownej krytyce po
glądy Boenischa i jego poprzedników, utrzymywał, że nie wszystkie 
allodia w połowie XIV w. składały się wyłącznie z ziemi uprawnej. 
W wielu wypadkach allodia w tym czasie to nic innego jak lasy, 
łąki i nieużytki, inaczej trudno byłoby — jego zdaniem — zrozumieć 
przy braku rąk do pracy istnienie na tak szeroką skalę rozwiniętych 
folwarków w czasach Karola IV 27).

Ostatnio w sprawie allodiów w księdze gruntowej z 1353 r. 
zabrał głos J. Rutkowski28), który podobnie jak Rachfahl i Dessmann 
ze względu na niskie w tym czasie robocizny i małą liczbę ludności 
bezrolnej wysunął wątpliwość czy między allodium z 1353 r. a fol
warkiem typu nowożytnego można położyć znak równości. Rutkowski 
wysunął przypuszczenie, że allodia w połowie XIV w. zaspokajały

25) S t e n z e l ,  o. c.,i str. 54; M e i t z e n, o. c., str. 112, utrzymywał, że rozwój 
gospodarki folwarcznej w czasach Karola IV nie był mniejszy niż w drugiej 
połowie XIX wieku; B o e n i s c h ,  o. c., str. 36—45; Au b i n ,  o. c., str. 351 
i inne.

28) R a c h f a h l ,  o. c., str. 131 i nn,; D e s s m a n n ,  o. c., str. 36—37 i inne.
27) D e s s m a n n ,  o. c., str. 31 nn.
28) R u t k o w s k i  J., Rys historyczny wsi na Śląsku, (Gospodarstwo wiej

skie na Ziemiach Odzyskanych, nr 3, str. 5—6), Kfraków 1947. Autor nie 
stawia definicji, czym różnił się folwark z połowy XIV w. od folwarku pań
szczyźnianego. Bez względu na sposób obrabiania ziemi folwarcznej folwarki 
za czasów Karola IV nie stanowiły żadnego stadium przejściowego. Nie praca 
na folwarku, ale fakt, że był on ziemią pozostającą w bezpośrednim użytkowa
niu feudała, są decydujące dla definicji folwarku.



potrzeby w zakresie siły roboczej przy pomocy tzw. organizacji ju- 
trzynnej, polegającej na tym, że chłopi zobowiązani byli do uprawy 
określonego obszaru ziemi pańskiej. W allodiach z 1353 r. widzi Rut
kowski stadium przejściowe od gospodarki czynszowej do gospodarki 
pańszczy źniano-f olwarczne j .

Problem pracy na folwarkach przed wprowadzeniem pańszczyzny 
jest kwestią trudną do wyjaśnienia z uwagi na to, że świadczenia 
w robociznach w tym czasie — jak to wynika ze źródeł — były bar
dzo niskie i niewystarczające na pokrycie potrzeb w zakresie rolnej 
siły roboczej na kilkunastołanowych folwarkach, proces zaś rozwar
stwienia wsi nie doprowadził jeszcze do powstania licznej warstwy 
ludności chłopskiej małorolnej i bezrolnej, która by mogła być wy
korzystana do pracy na pańskiej ziem i29). Być może, że właściciele 
folwarków praktykowali przymusowy najem sił roboczych lub — 
jak to przypuszczał Rutkowski — uprawiali ziemię folwarczną przy 
pomocy organizacji jutrzynnej.

Dane jakich dostarcza spis podatkowy z 1425 popierają w całej 
rozciągłości poglądy Rachfahla i Dessmanna, zdaniem których do 
początków XV w. rozwijała się na Śląsku gospodarka czynszowa.

Wydaje się jednak, że nie tylko brak siły roboczej — na czym 
Rachfahl i Dessmann budowali swoje hipotezy — wyznaczał drogi 
rozwoju życia gospodarczego wsi śląskiej pod koniec XIV i w począt
kach XV w. W księdze gruntowej z 1353 r. zagrodnicy notowani są 
— o czym już była mowa — w jednej tylko wsi, w księdze podatko
wej z 1425 r. w 34 wsiach a przecież — jak z porównania obu źródeł 
wynika — ilość folwarków ze 116 w 1353 r. spadła do 14 w r. 1425.

Genezy rozwoju gospodarki czynszowej na Śląsku w drugiej po
łowie XIV w. i początkach XV szukać należy w pierwszym rzędzie 
w przyczynach ekonomicznych. Istnienie w połowie XIV w. dużej 
ilości kilkunastołanowych folwarków 30) wskazywałoby na to, że ich 
ale także na masową produkcję przeznaczoną na zbyt. Gospodarka 
taka rozwijać się mogła dotąd, dopóki istniały możliwości rentownego 
zbytu produktów rolnych.

Do XVI w. jedynym prawie odbiorcą zboża śląskiego były mia
sta 31). Na rynki miast śląskich produktów rolnych dostarczał w po
łowie XIV w. zarówno feudał z folwarku, jak i chłop z uprawianych 
przez siebie łanów. Konkurencja między obu dostawcami obniżała

29) D e s s m a n n ,  o. c., str. 35 nn.
30) Na 315 miejscowości wymienionych w księdze gruntowej w 1353 r. 

było 204 folwarki.
31) A u b i n ,  o. c., str. 371.



rentowność masowej produkcji zbożowej folwarku i czyniła ją coraz 
widocznie mniej opłacalną32). Nie było więc innego wyjścia z sy
tuacji jak zrezygnować z produkcji zbożowej na folwarku i zamienić 
łany alloidalne na łany czynszowe. Z drugiej strony właściciele 
ziemi szukają innych źródeł dochodu, które by mogły zaspokoić 
wzrastające stale ich potrzeby, tym bardziej, że utrzymanie renty 
pieniężnej przy stale postępującej naprzód od XIV w. dewaluacji 
pieniądza, oznaczało dla feudałów kurczenie się ich dochodów. Źródło 
pomnożenia tych dochodów mogła stanowić gospodarka hodowlana 
zwłaszcza owiec 33). Folwarki jak to słusznie określił Dessmann, to 
nie tylko ziemia uprawna, to także łąki i pastwiska, które sprzyjały 
hodowli. Rozwój przemysłu sukienniczego na Śląsku od XIV w. 34) 
pociągał za sobą zapotrzebowanie na wełnę, która stawała się 
w związku z tym wartościowym surowcem. Powyższe okoliczności tj. 
nieopłacalność produkcji zbożowej folwarków w drugiej połowie 
XIV w. oraz zapotrzebowanie na wełnę doprowadziły do parcelacji 
uprawnej ziemi folwarcznej i zamiany jej na łany czynszowe.

Dopiero fala ciężkich wojen husyckich w XV w. fatalna w swych 
skutkach przede wszystkim dla wsi śląskiej 35), chociaż dotknęła za
równo gospodarkę chłopską jak i pańską, ułatwiła silniejszej eko
nomicznie klasie feudałów uzyskanie przewagi na rynku wewnętrz
nym i stworzyła dla niej możliwości rentownego zbytu produktów 
rolnych. Teraz dopiero renta odrobkowa zaczęła stopniowo wypierać 
na Śląsku rentę pieniężną 36 * * 39).

32) K o ś m i ń s k i E., O zagadnieniu walki klasowej w epoce feudalizmu, 
(Zeszyty Hist. Now. Dróg, 1951, nr 4, str. 40).

33) O rozwoju hodowli owiec na Śląsku w drugiej połowie w. XIV i w po
czątkach w. XV świadczą współczesne źródła. W 1387 r. wśród powinności 
zagrodników we wsi Czesławice k. Ziębic znajduje się mycie i strzyżenie owiec. 
T s c h o p p e A. G., S t e n z e 1 G. A., Urkundensammlung zur Geschichte des 
Ursprungs der Stadte und der Einfiihrung und Verbreitung deutscher Koloni- 
sten und Rechte in Schlesien und Ober Lausitz, Hamburg 1832, nr 121. O ma
sowej hodowli owiec na Śląsku w początkach XV w. świadczy spis szkód, 
jakie wojny husyckie na Śląsku w 1. 1427—1429 wyrządziły w dobrach klasz
toru lubiąskiego. Źródło podkreśla, że największej dewastacji uległy między 
innymi stada owiec, (SS. r. Sil. VI, str. 169—172).

34) A u b i n ,  o. c., str. 367; t e n ż e ,  Die Anfange der grossen Leinenwe-
berei und Handlung, Vierteljahrschr. f. Sozial- u. Wirtschaftsgesch., XXXV
(1942) str. 115 nn.

“) K l o s e  S. B., Von Breslau. Dokumentirte Geschichte und Beschreibung,
Wrocław, 1781, II, str. 443—449.

39) Wpływ wojen husyckich na rozwój gospodarki pańszczyźniano-folwarcz- 
nej podkreślali w swoich pracach historycy niemieccy: R a c h f a h l ,  o. c.,



Registnim omnium bonorum sive villamm et allodiorum
in districtibus Wratislaviensi, Nouoforensi a) et Awrassensi 

super pecuniam burnegelt anno etc. XXV * *

Ego Vintentius notarius solvi Jacobo Sachse aurifabro feria 
sexta antę vocem iocunditatis pro sigillo quod fecerat P /2 marca 
ex comisso dominorum consulum ąuando Nicolaus Merboth fuit 
magister consulum.

Item 4 marcas recepit Franciscus Schelndorff in vigilia trinita- 
tis anno etc. XXV-to b). Item 4 marcas eidem sabato antę reminiscere 
anno etc. XXVI. Item 4 marcas recepit Johannes Radak. Item 4 mar
cas recepit idem eodem die. Item 2 marcas Michaeli Baukaw. Item 
2 marcas eidem. Item 2 marcas Petro Rotę. Item 2 marcas eidem. 
Martino Smedefeld 2 marcas. Item 2 marcas Johannes Crawschin c). 
Item Johanni de Opperaw 2 marcae. Item 2 marcas recepit idem c). 
Item 4 marcas Vincentio notario qui collegit pecuniam. Item 1 fer- 
tonem sine nomine in festo Johannis Baptiste Hermanus Crampicz 
recepit. Item 1 marcam recepit Mathias Vurnc ad mandatum Michae- 
lis Bankę feria sexta post Margaretae. Item 2 marcas Laudisloth in 
die Mauritii de mandato Michaelis Bankę. Item 1 fertonem recepit 
Tortor qui vinum cremavit in Trachinberg2) ad instantiam Bede. 
Item V2 marcae recepit Hermanus Crampicz ex parte Jan Prosky 
exploratoris. Item 1 marcam Bede. Item marcae dem Pfender. 
Item V2 marcae eidem (sic) Vincentius recepit nomine suo. Hannus 
anno ect. XXVII0. Hannus Sanmitsar recepit 4 marcas. Runge recepit 
4 marcas. Nicolos Merboth 2 marcas. Nicolas Zachewicz 2 marcas. 
Hannus Krusche advocati episcopi 2 marcae. Hannus von d) Oppe
raw 1) 2 marcas. Martino scriptori 1 marca. Scriptoribus e) 4 grossi. 
Item Martino scriptori xh  marcae f).

Suma distributorum 4 3 V2 marcae.



Registrum burnegelt anno etc. XXV in districtu Wratislauiensi.

[1] Albrechtsdorff* 3) habet 29 mansos censuales. Franciscus dma 
presentavit 29 grossos.

[2] Aldenhoff4) 5 mansi.
[3] S tille5) habet 5 V2 mansos.
[4] Burg6) habet 11 mansos.
[5] Bresa m aior7) habet 12 mansos minus uno ąuartali census, 

duo ortulani. Michael scultetus presentavit 1 fertonem. Sculte- 
tus non dat de duabus (sic) mansis.

[6 ] Bresa minor 8) habet 9 mansos censuales. Parchewiczynne vel 
Johannes Batke presentavit IP /2 grossos, item 1 grossum de 
molendino.

[7] Bogenaw 9) 30 mansi censuales, l 1/ 2 mansi sunt desolati, duo 
ortulani non dant. Hoyncze Jenckewicz presentavit 13V2 scotos, 
1 grossum.

] 8 ] Blankenaw 10 *) habet 9 V2 mansos censuales.
[9] Bomgarthe “ ) habet 8 mansos censuales. Henricus Jenckowicz 

presentavit 8 grossos.
[10] Bertheler 12 *) habet 50 mansos censuales quorum scultetus ha

bet 4 g) et plebanus P /2 mansos, item 6 ortulani. Conradus 
scultetus presentavit 1 marcam, 3 grossos.

g) Pierwotnie przekreślone 3.
3) Albrechtsdorf-Olbrachtowice, pow. wrocł. Nazwy miejscowości podaję 

za R o s p o n d e m  St., Słownik nazw geograficznych Polski Zachodniej i pół
nocnej, Wrocław-Warszawa 1991, cz. 2. Poraź pierwszy występuje w źródłach 
w 1336 r. (Regesten z. schles. Gesch. nr 5642). W 1353 r. według Landbuchu 
nr 71, wieś ta posiadała 31 łanów w tym 29 czynszowych, 3 sołtysich i karczmę. 
(Przy następnych miejscowościach Landbuch będą oznaczał skrótem Ldb., 
łany czynszowe — skrótem czynsz., sołtysie — sołt., plebańskie — pleb., 
folwarczne — fol., wolne — wol., opuszczone — op., karczmę — karcz., młyn — 
mł., łany — ł.

4) Althofnass — Mokry Dwór, pow. wrocł. 1286 Reg. nr 1951; Ldb. 
nr 258, ł. 9.

5) Nie zidentyfikowane.
6) Od r. 1897. część Wrocławia, Schlesisches Ortschaftsverzeichnis, Wrocław 

1941; 1326 Reg. nr 4585; Ldb. nr 291 i 292, ł. 14 fol.
') Gross Bresa — Brzezina, pow. śtedz. 1175. Reg. nr 46; Ldb. nr 79, 

ł. 133/4, czynsz. l l 3/4, 2 sołt.
8) Klein Bresa — Brzezinka Sredzka, pow. średz. 1202 Reg. nr 80; Ldb. 

nr 65, ł. 10, 81/: czynsz., 1 sołt., Va wol.
9) Bogenau — Bogunów, pow. wrocł. 1175 Reg. nr 46; Ldb. nr 7, ł. 33, 

26 czynsz., 4 fol., 3 sołt., 1 karcz.
10) Blankenau—Cesarzowice, pow. wrocł. 1295 Reg. nr 2373; Ldb. nr 328, 

ł. 1 1  fol.
n) Baumgarten—Kojęcin, pow. strzel. 1293 Reg. nr 2287; Ldb. nr 281, fol.
I2) Bettlern—Bielany Wrocławskie, pow. wrocł. 1336 Reg. nr 5707; Ldb.

nr 17, ł. 49, 43 czynsz., 4 sołt., 2 pleb., 1 karcz.



[11] Benkewicz 13) habet 7 mansos censuales, 9 V2 mansos.
[12] Barathewicz 14) 6 mansi censuales. Stephanus scultetus pre- 

sentavit 9 V2 grossos, 3 helleros de 9Vs mansis et uno ąuartali. 
Item 1 grossum presentavit de duobus ortulanis.

[13] Bleischkewicz15) 16h) mansi censuales, presentavit Vincen- 
tius 8 grossos medietatem.

[14] Crancz 16) habet. Der Pfender presentavit 2 scotos.
[15] Czobegarthe 17) habet 14 mansos. Beda debet 21 grossos, 9 V2 

helleros.
[16] Czepankowicz 18) 14 mansi censuales et taberna. Der Pfender 

presentavit 18 grossos.
[17] Czacheris 19) 10V2 *) mansi censuales. Datur 1 grossus. Grego- 

rius Winkeler presentavit 1 2 V2 grossos, 3 helleros.
[18] Czeseraw 20) 12 mansi censuales et taberna.
[19] Czweibroth21) 5 V2 mansi censuales. Scultetus habet tamen 

ąuartalia. Martinus scultetus presentavit 10 scotos, 4 helleros.
[20] Dompslaw 22 23) 44 j) mansi censuales et taberna, 28 ortulani. 

Nicolaus Skopp presentavit k) 4 ł /2 fertones de manso. Item 
presentavit 7 grossos de ortulanis.

[21] Domiansdorff13) 18 mansi censuales et taberna. 7 V2 mansi 
sunt desolati. Quattuor ortulani non dant. Mickuo Marske 
presentavit 14 grossos.



[22] Galowicz24) 21 ^ mansi censuales et taberna. Petrus Flech- 
tener presentavit 21 grossos.

[23] Gnechewicz 25) 91 mansi censuales et taberna. Casper Vugera- 
tius presentavit 7 fertones, 6 grossos.

[24] Grunnhobil26) 5 mansi censuales. Der Pfender presentavit 
5 grossos.

[25] Goltsmed 27) allodium habet 8 mansos. Heyncze Tile presen- 
tavit 8 grossos.

[26] Grunaw28) 13 mansi cum ąuartali censuales. Beda dat 15 
grossos.

[27] Gandaw29) 5 mansi censuales.
[28] Hermansdorff30) 60 ł) mansi censuales et taberna. Plebanus 

habet 3 mansos, non dat. Petrus scultetus presentavitm) 1 mar- 
cam, 3 scotos de 44 mansis. Item n) 9 ortulani non dant. Ste- 
phanus Smed habet 1 mansum. 'Non dat. Scultetus etiam 
non dat de duabus (sic) mansis.

[29] Jexenaw 31) 36 °) mansi e tp). De ortulanis non dat. Franciscus 
dma presentavit 3 fertones.

[30] Jacobsdorff 32) habet 11 mansos. Martinus scultetus de Schew- 
binkirche presentavit 5 V2 grossos.

[31] Jexonowicz 33) 24 mansi censuales et taberna.



[32] Jencz * 34) 12 mansi censuales. Marcus Becknisloer presentavit 
1 fertonem.

[33] Kurtschaw 35) 26*/2 mansi censuales et thaberna. Petrus Strom- 
schin presentavit V2 marcae.

[34] Michelwicz 36) 7 mansi censuales et thaberna. Una est deserta.
[35] Kokirwicz 37) 28 mansi censuales r) Casper Bugeratius presen- 

tavit 15 scotos. Kokirwicz allodium, Theodricus Wenczel pre- 
sentavit 3 grossos.

[36] Cletindorff38) 26 mansi censuales et thaberna. Beda presen- 
tavit 27 grossos, 9 helleros. Petrus Strogaw procurator hospi- 
talis Christi Corporis presentavit 13 grossos.

[37] Krolkewicz 39) 3 5 V2 s) mansi censualesł). Johannes Megerlin 
presentavit 3 5 V2 grossos.

[38] Kokelicz 40) 22 mansi censuales. Petrus Flechtener presenta- 
vit 22  grossos.

[39] Lohe 41) 16 mansi u). Item 7 mansi in allodio. Item 5 rotae in 
molendinis. Henricus Newgekawer presentavit 7 scotos.

[40] Malkewicz 42) 40V2 mansi censuales et thaberna. Johannes Me
gerlin presentavit 40 grossos.

[41] Magenicz 43) 9 V2 mansi. Laurentius Steykeler presentavit 9*/2 
grossos.

[42] Monschsdorff 44) 28 mansi censuales, inter quos sunt 2 liberi.



Quinque ortulani v). Gregorius scultetus presentavit 28 gros
sos. Item presentavit 15 helleros de quinque ortulanis.

[43] Mochebor m inor* 45) 16w) mansi censuales. Martinus sculte
tus presentavit 8 scotos.

[44] Mertinsdorff m inor46) 5 mansi, 1 molendinum, presentavit 
2V2 x) grossos, 3 helleros.

[45] Olderaw maior 47) y) 14 mansi censuales. Franciscus dma pre- 
sentavit 14 grossos.

[46] Marschewicz 48) z) habet. Petrus Kammer famulus Ulbrici Pok 
presentavit 11 grossos, scripta in Nouiforensi z).

[47] Oldraw m inor49) 7 mansi censuales.
[48] Opirschicz 50) 7 4/2 mansi censuales. Rupertus dma presentavit 

7 V2 grossos.
[49] Ozericz 51) habet 22 mansos. Stephanus scultetus presentavit 

11 scotos.
[50] Lampsdorff52). Johannes Megerlin presentavit 9 4/2 grossos, 

2 helleros.
[51] Krischicz53) 12 mansi. Primo Johannes Krischicz presen-

tavit 3 grossos. Item Tschirwiczynne dat 4 scotos.
[52] Tschirwicz54) habet 8 mansos.
[53] Peltschicz 55) aa) 121/ 2 mansi censuales. Franciscus dma pre- 

sentavit 1 2V2 grossos.



[54] Petirkaw 56) 3 1 V2 bb) mansi censuales e t cc) 12 ortulani, duo 
rotae molendini. Guschko dd) scultetus presentavit 311/2 gros- 
sos. Item 2 grossos de molendino. Item 3 grossos de ortulanis.

[55] Priczlawicz 57) 32 mansi censuales et thabema.
[56] Popilwicz58 14 mansi censuales et thaberna. Petrus Strelin 

presentavit 6 V2 scotos.
[57] Polakowicz 59) 17V2 mansi censuales et thabema.
[58] Polakaw60) habet 19 mansos. Henricus Jenckewicz presen- 

tavit 9 V2 scotos, 1 ąuartum.
[59] Pathenicz61) 15 ee) mansi censuales 1 Firtel. Johannes Jelin 

presentavit 15 grossos 3 helleros.
[60] Rassilwicz62) habet mansos 8 , 1 ąuartum. Henricus Jencke

wicz presentavit 8 grossos, 1 ąuartum.
[61] Proicz 63) prope Lesnam 9 mansi censuales. Petrus Kemmer 

presentavit famulus Ulrici Pok 11 grossos.
[62] Schonenbom64) 16V2 mansi. Thomke Scherke scultetus pre- 

sentavit 29 grossos.
[63] Slisschaw 65 * * *) ff) 35 mansi censuales et thabema. Bede presen- 

tavit 8 grossos, 9 helleros. Item Ulricus Bok presentavit 8 V2 
grossos 2 gg) helleros. Magister Ebirhardus presentavit 8 V2 
grossos, 2 helleros. Costynne tenetur.

bb) Pierwotnie 26 przekreślone, 32 nadpisane.
cc) Następuje przekreślone taberna.
dd) Poprzedza litera p przekreślona.
«e) W linii 17, nadpisane 15.
ff) Na marginesie nota.
gg) Pierwotnie 3. Pierwsza laseczka jakby przekreślona.
5ti) Petrigau — Piotrków Borowski, pow. strzel. 1286 Reg. nr 1952; Ldb. 

nr 61, ł. 32, 12 czynsz., 1 sołt., 19 fol., 1 karcz.
57) Prisselbach, Prisselwitz — Przecławice, pow. wrocł. 1289 Reg. nr 2103; 

Ldb. nr 85, ł. 36'/2, 21 czynsz., 3 ‘ /2  sołt., 2 pleb., 10 fol., 1 karcz.
5S) Popelwitz, Wrocław — Popowice, pow. wrocł. 1228 Reg. nr 2054; Ldb. 

nr 308, ł. 16 fol.
5i)) Burgweide—West, Pohlanowitz — Polanowice, pow. wrocł. 1250 Reg. 

nr 725'a; Ldb. nr 115, ł. —
60) Pologwitz, Dreiteichen, Polakowice, pow. wrocł. 1284 Reg. nr 1774; 

Ldb. nr 15, ł. 19V2, 17V2 czynsz., IV\ sołt., 1 / 2 op.
G1) Hartlieb — Wrocław Partynice, pow. wrocł. 1273 Reg. nr 1439; Ldb. 

nr 62, ł. 15, 10 czynsz., 2 sołt., 4 fol.
G2) Grenzhorst, Klein Rasselwitz — Racławice Małe, pow. wrocł. 1311

Reg. nr 3218; Ldb. nr 351, ł. 8 V2 fol.
°3) Herrnprotsch — Wrocław—Pracze Odrzańskie, pow. wrocł. 1327, Reg.

nr 4630; Ldb. nr 89, 546 ł. —, mł.
G4) Schónbrunn — Słotwina, pow. świd. 1282 Reg. nr 1691; Ldb. nr 263, fol.
°5) Alt Schlesing, Alt Schliesa — Stary Sleszów, pow. wrocł. 1275 Reg.

nr 1490; Ldb. nr 277, ł. 16 fol.



[64] Schotkaw 66) 27 mansi censuales et thaberna. Georgius Jenc- 
kewicz presentavit Va marcam.

[65] Schymachaw67) habet 972 mansos. Martinus scultetus in 
Schewbin Kirche presentavit 4 V2 grossos, 3 helleros.

[6 6 ] Sancta Katherina 68) 47 hh) mansos et thaberna. Nicolausll) 
scultetus presentavit 32 grossos idem 4 denaros. Vintentius 
presentavit u).

[67] Serawin 69) 40 mansi censuales et thaberna. Petrus Stronichin 
presentavit 3 fertones, 15 denaros.

[6 8 ] Schobinkirche 70) habet 1272 mansos. Martinus scultetus pre- 
sentavit 3 scotos, 3 helleros.

[69] Sackaw 71) 772 mansi censuales jJ).
[70] Smolcz m aior72) 15 mansi censuales. Thaberna est deserta kk). 

Relinąuae sunt deserte. Dicitur 1 ortulanus. Jeschke Smolcz 
presentavit 13 grossos, 9 helleros.

[71] Sibisschaw 73) 8 mansi censuales. Nicolaus Sachewicz presen- 
tavit 8 grossos.

[72] Smolcz minor 74) 21 u) mansi censuales et thaberna. Gunthe- 
rus Richter presentavit 21 grossos.

[73] Smolcz m edia75) 2 V2 mansi censuales.
[74] Strachewicz 76) 20 mansi censuales. Der Pfender presentavit 

13 scotos, 1 grossum, 5 helleros.
[75] Stoskaw 77) habet 372 mansos. Henricus Jenckewicz presenta- 

vit 372 grossos.

hh) Yf wierszu 32, nadpisane 47.
ii—“) Inną ręką, jaśniejszym atramentem.
ii) Następuje 3 fertones i 15 denarios.
kk) Po deserta następuje luka na wpisanie cyfry.
U) Pierwotnie 10, nadpisane 21.
flB) Gross Schottgau — Sadków, pow. wrocł. 1279 Reg. nr 1597; Ldb. nr 83, 

ł. 33, 27 czynsz., 4 sołt., 2 pleb., 1 karcz.
°7) Niezindyfikowane.
°8) Kattern — Sw. Katarzyna, pow. wrocł. 1257 Reg. nr 957; Ldb. nr 8, ł. 47, 

34 czynsz., 5 pleb., 8 fol., 1 karcz.
GW) RothSiirben, Rothbach — Żurawina, pow. wrocł. 1278 Reg. nr 1567; Ldb. 

nr 1, ł. 47, 40 czynsz., 5 sołt., 2 pleb.
70) Schobenkirch—Siemidrożyce, p. średz. 1253 Reg nr 839; Ldb. nr 477, ł.—.
71) Niezidentyfikowane. Ldb. nr 237, ł. 7 fol.
72) Schmolz — Smolec, pow. wrocł. 1307 Reg. nr 2924; Ldb. nr 64, ł. 17, 

9 czynsz., 2 sołt., 6 fol., 1 karcz.
73) Siebischau — Zybiszów, pow. wrocł. 1293 Reg. nr 2299; Ldb. nr 93, 

ł. —, fol.
74) Jak w nr 70, Ldb. nr 321, ł. 26 fol.
75) Jak wyżej Ldb. —.
7a) Schongarten, Strachwitz — Strachowice, pow. wrocł. 1305 Reg. nr 2244; 

Ldb. nr 67, ł. 2972, 1572 czynsz., 12 fol., 2 sołt.
7T) Stoschwitz, Eichdamm — Stoszyce, pow. wrocł. 1311 Reg. nr 3227; Ldb. 

nr —, ł. —, fol.



[76] Schalkaw 78) 15 mansi censuales. Allexius Bankę presentayit 
14 grossos.

[77] Stabilwicz 79) 42 mansi censuales et thabema, ąuattuor ortu- 
lani et molendinum cum tribus rotis. Jacobus scultetus presen- 
tavit 17V2 grossos de 30 mansis, 4or ortulanis et tribus rotis. 
Hartungus Kewle habet 4or mansos. Petrus de Samphar habet 
5 mansos et ipse scultetus.3 mansos, non dederunt.

[78] Schonefeld 80) 21 mansi censuales et thabema.
[79] Segm81) 8 mansi censuales.
[80] Segicz82) prope Horusonkrecin. Mathias scultetus presenta- 

vit 8 scotos.
[81] Sirdenik 83) 28 mansi censuales łł). Item 3 mansi liberi. Mi- 

chael scultetus presentayit 15V2 scotos.
[82] Saicz 84) 18 mansi censuales et thaberna. Petrus Raster pre

sentayit 10 scotos.
[83] Sadewicz85 *) mm) 9 nn) mansi. Allodium °°) 6 mansorum. Der 

Pfender presentayit 14 grossos.
[84] Silmenaw80) 12 mansi, idem 1 plebani. Procurator Sancte 

Katherine presentayit 1 0V2 grossos. Franciscus dma habet 
partem. Babiradepp) habet partem.

[85] Schosnicz 87) 19 mansi censuales et thaberna. Petrus famulus 
Annę Sechsin presentayit 17 grossos, 3 helleros. Scultetus non 
dat neque ortulani.



[8 6 ] Seschicz 88 21 mansi censuales et thaberna. Anna Stillynne 
nresentavit 21 grossos.

[87] Slancz 89) 30 mansi, 2 sunt desolati. Allodium ibidem presen- 
tavit 5 grossos. Habet 7 mansos. Thomas filius sculteti pre- 
sentavit 14 scotos.

[8 8 ] Tschansaw m inor90) habet 9 V2 mansos. Famulus Henrici Gun- 
teler presentavit ex parte M^rci Preboz 9 1/2 grossos.

[89] Schildern91) 5 V2 mansi censuales et thaberna.
[90] Wokewicz 92) 26 mansi censuales et thaberna. Nicolaus Mer- 

both dedit 28 grossos, 9 helleros qq) super rationem de mansis 
et ortulanis. Wit inąuirere de mansis et ortulanis. Petrus scul- 
tetus tenetur 4 grossos de ąuattuor mansis.

[91] Wetkewicz 93) 22 mansi censuales et thaberna. Franciscus dma 
presentavit 22  grossos, idem 2 denaros.

[92] Wilczaw94) 32 mansi censuales et tabem arr), 11 ortulani. 
Nickel Wabirskowicz presentavit 16V2 scotos.

[93] Wanger 95) 50 mansi censualesss), aliąui sunt desolati. Scul- 
tetus presentavit 1 marcam, 1 grossum.

[94] Woischicz 96) 31 mansi censuales et thaberna.
[95] Wirbicz maior 97) 44 mansi censuales et thaberna. Non dat 

de ortulanis videlicet 24. Franciscus dma presentavit 1 mar
cam, 5 V2 grossos u).

[96] Wirbicz m inor98) 32 mansi censuales et tabema, 3 mansi sunt 
desolati. Nuncupata Slancz.

qq) Następuje przekreślone de.
rr) Po taberna luka.
ss) Następuje et thaberna przekreślone.
tt) Na zewnętrznym marginesie notatka tą samą ręką Stolcz dat allibi.
88) Trostdorf, Sechwitz — Cieszyce, pow. wrocł. 1338 Reg. nr 6040; Ldb. 

nr 72, ł. 16V2, 15 czynsz., lVa sołt., 1 karcz.
89) Schlanz — Wierzbica, pow. wrocł. 1360 Schles. Ortschaftsverzeichnis>, 

str. 591; Ldb. nr 545, ł. —, 1 mł.
90) Niezidentyfikowane.
91) Schildern, Oderwitz — Ozorzyce, pow. wrocł. 1155 Reg. nr 40; Ldb. 

nr 264, ł. 6 fol., 1 mł.
92) Albrechtsau, Woigwitz — Wojtkowice, pow. wrocł 1314 Reg. nr 3450; 

Ldb. nr 88, ł. 37, 27 czynsz., 4V2 sołt., P /2  pleb., 1 karcz.
93) Rossweiler, Weigwitz — Wojkowice, pow. wrocł. 1309 Reg. nr 3026; 

Ldb. nr 19, ł. 24, 21 czynsz., 3 sołt., 1 karcz.
94) Herdhausen, Wiltschau — Wilczków, pow. wrocł. 1251 Reg. nr 778; 

Ldb. nr 76, ł. 36, 30 czynsz., 2 sołt., 2 pleb., 2 fol., 1 karcz.
95) Wangern — Węgry, pow. wrocł. 1305 Reg. nr 2829; Ldb. nr 11, ł. 58, 

48Va czynsz., 5 pleb., P/2  wol.
90) Hoinstein, Woischwitz — Wojszyce, pow. wrocł. 1249 Reg. nr 692; Ldb. 

nr 254, ł. 35V2 —.
97) Konradserbe, Wirrwitz — Wierzbice, pow. wrocł. 1324 Reg. nr 4312; 

Ldb. nr 5, ł. 60, 54 czynsz., 2 sołt., 2 pleb., 2 fol.
98) Jak wyżej. Ldb. nr 342, ł. 4 P/2, 34 czynsz., l lk  fol.



[97] Waldchin") 10 mansi censualesuu), 2 mansi sunt desolati. 
Franciscus dma presentavit 8 grossos, idem 2 denarios.

[98] Herdan 10°) 1 0 V2 mansi. Petrus Schade presentavit 1 0V2 gros
sos.

[99] Jeschkytel* 101) allodium. Johannes Hoffeman presentayit ex 
parte Johannis de Heide 7 scotos.
Unum mansum situatum foris civitatem circa patibulum mu- 
tantur in XII partes videlicet XII ortulani. Nicolaus Rathibor 
presentayit III grossos.

[100] In Elbingo 102) ortu lanivv) sub ciyitatevv). Quidem presen
tayit 4 grossos, 3 helleros. Item 75 ortulani sub abbate Sancti 
Vincencij. Nicolaus scultetus presentayit 17 grossos, 9 helleros.

[101] In Newdorff103) ortulani 50. Michel scultetus presentayit 
71/ 2 scotos.

[102] Mandlaw 104) propeww) habet mansos, 1 desertum. Jan scul
tetus presentayit 4 scotos.

Seąuitur ex alia parte Odrę.
[103] Czindal105) 44 mansi censuales et thaberna.
[104] Cobal 10°) 15 mansi. Johannes de Eger presentayit 7 scotos.
[105] Nadelicz m inor107) alias Clanewicz 14 mansi censuales. Der 

Pfender presentayit 4 grossos.
[106] Proicz 108) xx) prope Wydawiam 13 mansi censuales et ta- 

berna. Beda presentayit 4 grossos. Item 3 grossos, 3 helleros 
presentayit der Pfender.



[107] Nadelicz 109) 11 mansi et thaberna. Der Pfender presentavit 
4 V2 grossos.

[108] Rosental110 *) 14 mansi censuales. Nicolaus Sponsbrucke presen- 
tavit 9 grossos.

[109] Swoicz in ) 34 mansi censuales. Procurator Corporis Christi yy) 
presentavit 21 grossos.

[110] Seiboten 112) 10 mansi censuales et taberna. Der Pfender pre- 
sentavit 3 scotos.

[111] Schrollenstein 113) 17 mansi censuales et taberna.
[112] Steyn 114) alias Sancta Margaretha 6 V2 mansi et taberna. Fra

ter Nicolaus Wolff magister coąuine apud Sanctum Matheum 
presentavit 1 fertonem.

[113] Sweynern 115) 3 V2 mansi censuales. Petrus Stromchin presen- 
tavit 8 V2 grossos.

[114] Ransin 116) habet 3 V2 mansos et 4 ortulanos. Primo Fridericus 
Runge dedit 1 scotum, 9 helleros. Petrus Slewsser habet par
tem ville. Non dat.

Bona monasterii Sancti Corporis Christi zz).

[115] Primo Cretern 117) habet 9 mansos. Der Pfender presentavit 
9 grossos.

[116] Criptaw 118) 16V2 mansi censuales. Duo ortulani. Lanbertus aa’) 
advocatus presentavit 9 scotos.

[117] Czepin 119) 9 V2 bb’) mansi censuales. Johannes Foit presenta-



vit 9 grossos. Item Nicolaus scultetus presentayit 17 grossos 
de ortulanis.

[118] Knegenicz 120) 28 mansi et tabema, 1 ortulanus. Mickua Bach 
presentavit 28 grossos, 3 helleros de ortulanis.

[119] Maslicz 121) 24 mansi censuales. Andreas filius sculteti presen- 
tavit 1 fertonem.

[120] Newkirche 122) 44 mansi censuales et tabema. Laurentius ad- 
vocatus presentavit 8 V2 fertones de mansis et ortulanis.

[121] Petirwicz maior 123) 30 cc’) mansi censuales et thabema, 2 V2 
mansi desolati. Bartusch Thomaschke presentayit 27 grossos, 
1 ąuarte.

[122] Petirwicz Kuschfeld 124) 9 mansi censuales.

Bona monasterii Sancti Mathie.

[123] Bogeschicz 125) 12 mansi censuales. Procurator Sancte Kathe- 
rine presentayit 1 fertonem.

[124] Czeschnicz 126) 12 mansi censuales et taberna. Frater Nicolaus 
Wolff presentayit 10 grossos.

[125] Mockemicz 127) 12 mansi censuales et taberna. Thamen scul
tetus ibidem presentayit 14V2 grossos.

[126] Wustendorf128) 21 mansi censuales et thaberna. Frater Nico
laus Wolff magister coąuine presentayit 1 2V2 grossos.

[f27] Item Mockernicz 129) 1 2 V2 mansi. Frater Nicolaus Wolf magi
ster coąuine presentayit 3 scotos.



[128] Sancta Margaretha 130) 5 mansi. Frater Nicolaus Wolf magi
ster coąuine presentavit 3 scotos.

[129] Knaswmol131) habet 4or rotas. Frater Nicolaus Wolff magister 
coąuine presentavit 4 grossos.

Bona monasterii Sancte Marie videlicet
[130] Boschticz 132) 2 0 V2 mansi censuales.
[131] Swentnyk 133) 16 mansi censuales.
[132] Tyncz minor 134) 28 mansi censuales et taberna. Advocatus 

apud beatam virginem presentavit 15 scotos, 3 helleros.
Bona monasterii Sancti Vincencij.

[133] Grebisschin 135) 35 mansi censuales. Nicolaus Crenis presenta- 
vit 17 scotos, 1 ąuarte. Item Erasmus Rudiger advocatus apud 
sanctum Vincentium presentavit 3 fertones, 1 grossum.

[134] Czanschin 136) 5 mansi censuales.
[135] Czesschin137) dd’) 18 mansi censuales et taberna. Erasmus 

Rudiger, advocatus presentavit 7 V2 grossos, 3 helleros.
[136] Kotczinplocz 138) ee’) 50‘/2 mansi censuales et tabernas. Eras

mus Rudigerff’) advocatus apud Sanctum Vincentium pre- 
sentavit 19 grossos 3 helleros.

[137] Sabelotch139) gg’) 34 mansi censuales et taberna. Erasmus 
Rudiger advocatus presentavit 8 scotos.



[138] Opatewicz 140) Burhardus advocatus ibidem presentavit 131/* 
grossos, 3 hh’) helleros.

Bona monasterii Sancte Katherine.
[139] Dobkewicz U1) I F /2 mansi et tabema.
[140] Rulantowicz 142) 10 mansi censuales et taberna.
[141] Smarczow143) 9 mansi censuales, 1 desolatus. Procurator

Sancte Katherine presentavit 7 l /2 grossos.

In districtu Awrassensi.
[142] Heynczindorff144) 16 mansi censuales et taberna. Nicolaus 

Kale der Pfender presentavit 8 grossos. De civitate Auras 
presentavit 1 0V2 grossos.

[143] Lybenaw 145) 18 mansi censuales. Symon scultetus ibidem pre- 
sentavit 9 4/2 grossos.

[144] Patendorff 146) 11 mansi censuales et taberna. Famulus Burg- 
grabii presentavit 13 grossos, 5 helleros.

[145] Rymberg 147) 39 “’) mansi censuales^’). Famulus Burgrabii 
presentayit 19 grossos, 1 ąuartam.

[146] Syfridissdorff 148) 12 mansi censuales et tabema.
[147] Tirgarthe 149 *) 31 mansi censuales et tabema.



[148] Czunczendorff 150) 36 kk’) mansi censuales et taberna. Nico- 
laus scultetus dat 5 scotos, idem 2 helleros de 18 mansis et 
de duobus rotis, V2te et 1 denarium de ortulano u’). Burgrabius 
tenetur V2te dat 5 scotos minus 2 helleros..

[149] Henyngensdorff151) 31 łł’) mansi censuales et taberna. Bur- 
ghardus scultetus dat 18 grossos de 31 mansis et 9 denarios 
de 7 ortulanis.

[150] Kottewicz 152) 29 mm’) mansi censualesnn’). Famulus Burgra- 
bii presentavit 14 grossos, 1 ąuartam.

[151] Reychenwalde 153) alias Crancz 12 mansi censuales et taberna. 
Der Pfender presentayit 21 denarios.

[152] Mertinsdorff 154) allodium 5 mansi, 1 molendinum cum 2 rotis. 
Dat 3 °°’) grossos.

[153] Reich en walde minor 155) 3 mansi.
[154] Sponsbrucke 156) 33 mansi censuales et taberna. Item 5 mansi 

liberi. Item 2 mansos habet plebanus. Non dat. Idem de tribus 
rotis molendini dat 1 grossum. Nicolaus Nutherwicz dat 19 
grossos.

[155] Warin 157) pp’) 32 mansi censuales et taberna. Andrias filius 
sculteti presentayit 16 grossos. Kylymanus tenetur 6*/2 mansis. 
Her Friderith 5 mansis tenetur. Plebanus tenetur de tribus.



[156] Thanwald 158) habet 4or mansos. Famulus Burgrabii presenta- 
vit qq’) 1 scotum.

[157] Item castrum in Awras 159) habet 6 mansos. Famulus Burgra
bii presentavit 3 grossos. Item de tribus rotis presentavit idem 
1 V2 grossos. Item 5 helleros presentavit idem de yiginti ju- 
geris. Item 22 helleros presentavit idem de iugeris in plathea 
piscatorum et molendino Fortesmol. Item 1 ąuartale presen- 
tavit idem de molendino in plathea Wratislaviensi. Item 1 ąuar
tale presentavit idem de molendino in Thanewald. Item 1 gros- 
sum, 7 helleros presentavit idem de tribus mansis et uno 
ąuartali. Branimir. Item 1 grossum presentavit idem de 60 ju- 
geris.



[165] Czambordorff 167) 11 mansi censuales et taberna.
[166] Czobkewicz 168) 1 0V2 mansi censuales et taberna.
[167] Elgoth 169) 3 mansi censuales. Conradus Sonnifel presentavit 

3 grossos, ąuartum dat Bedello qui proclamavit.
[168] Flemmychsdorff 17°) 9 mansi censuales. Crumpholczuu’) pre- 

sentavit 21 grossos. Prepositus in Nonoforo tenetur de allodio 
suo et de laicis suis.

[169] Frankintal171) 22 mansi. Wilricusvv’) Lockaw presentayit 
1 4V2 grossos.

[170] Galaw 172) 20 mansi censuales et taberna.
[171] Gorza173) allodium habet 4 mansos. Landisloth presentayit 

1 scotum.
[172] Gloschk 174) 17 mansi censuales et taberna. Conradus Somer- 

feldww’) presentayit 1 0 V2 grossos.
[173] Grzebkewicz 175) xx’) 18 mansi censuales et taberna.
[174] Heida 176) 18 mansi censuales et taberna. Conradus Sonnifeld 

presentayit 9 grossos.
[175] Hugulsdorff 177 *) 18 mansi censuales et 3 ortulani. Franciscus 

dma presentayit 9 grossos, 9 helleros.



[176] Jerslendorff 178) 26 mansi censualesyy’). Meisener presenta- 
vit 1 2 V2 grossos.

[177] Jenckowicz 179) 21 mansi censuales yy’). Henricus Jenckewicz 
presentavit 1 0V2 grossos.

[178] Jeschkowicz 180) 1V2 mansi censuales.
[179] Ilnisch 181) zz’) 11 mansi censuales et taberna. Petrus aa”) pre- 

sentavit.
[180] Kertschicz 182) 28 mansi censuales et taberna. Nicolaus sculte- 

tus presentavit bb”) 10 grossos ex parte Wenceslai Zeidelicz. 
Idem non dat de ąuatuor mansis.

[181] Glaczynne 183) habet 6 mansos.
[182] Kemmersdorff 184) 29 mansi censualescc”). Petrus famulus 

Annę Sechsin presentavit 10 scotos minus 1 ąuartale. Item 
3 ąuartalia de 6 ortulanis.

[183] Kadelaw 185) 9 mansi censuales. Ulricus Lockaw presentavit 
IU /2 grossos.

[184] Kmeneise 186) 25 mansi censuales et taberna. Janike Skór 
presentavit 13 grossos.

[185] Knegenicz187) allodium habet. Ulricus Luckaw presentavit 
1 scotum, 4 denaros de duobus ortulanis.

[186] Kewludorff 188) 2 5 V2 mansi censualesdd”). Laurentius Steyn- 
keler presentavit 3 scotos de medietate. Item Petrus Kemmer

yy’) Następuje et taberna przekreślone.
zz’) Na marginesie wewnętrznym nota.
aa”) Następują cztery wyrazy wytarte i nieczytelne.
bb”) ]\ja marginesie wewnętrznym nota.
cc”) Nadpisane 40, 1 desolatus.
dd”) Następuje et taberna. Taberna przekreślone.
*78) Jerschendorf — Jarosław, pow. średz. 1218 Reg. nr 199; Ldb. nr 199, 

ł. 3lV2, 25j/s czynsz., 4/4 sołt., 1V2 pleb., 1 karcz.
17°) Jenkwitz — Jenkowice, pow. średz. 129T Reg. nr 2467; Ldb. nr 178, 

ł. 21, 16 czynsz., 2 sołt., 3 fol.
180) Lengenfeld, Jaschkowitz — Jeszkowice, pow. wrocł. 1320 Reg. nr 4028; 

Ldb. nr 32, 108, 380, ł. 5 lub 3 fol.
,81) Ilnisch — Ilnica, pow. średz. 1329 Reg. nr 4870; Ldb. nr 190, ł. 25, 

18 czynsz., 2 sołt., 3 pleb, 2 fol.
,82) Kertschutz — Karczyce, pow. średz. 1221 Reg. nr 246; Ldb. nr 181, 

ł. 32, 26 czynsz., 4 sołt., 2 pleb., 1 karcz.
183) Nie zidentyfikowane. 1429 Reg. burnegelt.
184) Kammendorf — Komorniki, pow. średz. 1294 Reg. nr 2315; Ldb. nr 189, 

ł. 40, 28 czynsz., 3 sołt., 8 fol., 1 wol.
185) Kadlau — Kadłub, pow. średz. 1339 Reg. 6371; Ldb. nr 216, ł. 20, 

7 czynsz., 12 fol., 1 sołt.
18G) Kamose — Chomiąża, pow. średz. 1217 Reg. nr 177a; Ldb. nr 171, 

ł. 25 czynsz., 1 karcz.
187) Kniegitz — Księginice, pow. średz. 1324 Reg. nr 4346; Ldb. —.
188) Keulendorf — Kulin, pow. średz. 1318 Reg. nr 3842; Ldb. nr 184, ł. 39'/’, 

33j/2 czynsz., 4 sołt., 2 pleb.



famulus Ulrici Pok presentavit 4 scotos. Ulricus Pok habet 
medietatem.

[187] Lobenicz 189) ee”) mansi censuales et taberna, 3 ortulani. Petrus 
Flechtener presentavit 13 grossos, 9 helleros.

[188] Luthen 19°) 55 ff”) mansi gg”). Franciscus de Schelndorff pre- 
sentavit 13V2 scotos, 1 ąuartale. Item 4 grossos dat idem de 
allodio.

[189] Lamprechtsdorff 191) hh’ ) 30 mansi censuales et taberna. Pe
trus Mawl scultetus presentavit 13V2 grossos. 4 ortulani. Item 
scultetus habet 5 mansos. Plebanus 3 mansos.

[190] Lucasschowicz 192) habet 7 mansos. Theodricus Wenczil pre- 
sentavit 3V2 grossos.

[191] Marschewicz 193) 22 mansi censuales. Item Petrus Kemmer 
famulus Henrici Pok presentavit 11 grossos.

[192] Mucker 194) 34 mansi censuales.
[193] Nipperin 195 *) “”) 30 mansi censuales^”) et allodium habet 

4 mansos. Landisloth kk”) presentavit 17 grossos. Item Petrus 
Stronichin presentayit 4 grossos.

[194] Nymkyna 19C) 26 mansi censuales et taberna. Nicolaus sculte
tus presentayit 13 grossos.

[195] Peterwicz 197 *) 35 mansi censuales et taberna.



[196] Pirschen 198) 20 mansi censuales et taberna.
[197] Prauschicz 199) 4 mansi censuales.
[198] Radagsdorff 20°) 24 mansi censuales et taberna, 3 mansi sunt 

desolati, P /2 mansos habet plebanus. Illi non dant. Stephanus 
Bochna scultetus presentavit 5 scotos.

[199] Rackschicz 201) 33 mansi censuales et taberna. Petrus Kemmer 
famulus Ulrici Pok presentavit 10V2 grossos.

[200] Ratin 202) 16 mansi censuales.
[201] Schemilwicz 203) 22 mansi censuales, 5 ortulani. Johannes Ra- 

dak11”) presentayit 12 grossos. Item 15 helleros de ortulanis.
[202] Schoneiche 204) 25 mansi censuales.
[203] Smelewicz 205) alias Kmelaw 23 mansi censuales et taberna.
[204] Schadewinkel 206) 20 mansi censuales et taberna. Conradus 

Somirfeld presentavit 13 grossos.
[205] Schreiberdorff 207) 12V2 mansi censuales et taberna.
[206] Schonaw 208) 23 V2 mansi censuales. Mathias scultetus presenta- 

vit 1 fertonem minus 3 helleros.
[207] Semachin 209 * *) 9V2 mansi. Nota antę de subpresi ut yidetur.
[208] Sabor 21°) łł”) 7V2 mansi.



[209] Frobilwicz2n) 10 censuales. Primo Franciscus Schelndorff 
dat 21 helleros de allodio, reliąuum ten en tur rustici de to ta 
villa.

[210] Ffalkenhayn 212) 20 mansi censuales. Cunradus Somerfeld pre- 
sentavit scotos.

[211] Wilkaw213) mm”) 32 mansi censuales, 2 ortulani. Johannes 
Radak presentavit 8 scotos.

[212] Wilxschin 214) 24 mansi censuales et tabema.
[213] Oppidumnn”) Leśna215) 10 mansi censuales. Petrus Rotkegil 

presentavit 8 grossos, 3 helleros. Dat item 6 rotę in molendino 
Michael Bankę.

[214] Coslawicz216) habet 8 mansos, 2 sunt desolati, 4or ortulani. 
Nicolaus dominus hereditarius ibidem presentavit 3 grossos, 
3 denarios.

Summam perceptorum LXVII marcae, X helleri
In vigilia Mathei apostoli anno domini milessimo CCCCXXVI 

ego Vincencius notarius feci rationem de omnibus perceptis et distri- 
butis. Primo percepi 66;V2 marcas, 10 helleros, exposui eąuestris 4 3 ‘/2 
marcas ut habetur, presentavi in parato 23 marce quae reposite sunt 
ad ladulam °°”) 217 28).

2U) Frobelwitz — Wróblowice, pow. średz. 1319 Reg. nr 3950; Ldb. nr 168, 
ł. 30, 10 czynsz., 20 fol.

uz) Falkenhein — Jastrzębce, pow. średz. 1239 Reg. nr 532; Ldb. nr 175, 
ł. 40, 32 czynsz., 3 sołt., 2 pleb., 3 fol.

21S) Wilkau—Zopkendorf — Wilków pow. średz. 1305 Reg. nr 2839; Ldb. 
nr 162, ł. 28, 15 czynsz., 2 pleb., 11 fol., 1 karcz, 

mm") Następuje 15, nadpisane 22.
2M) Wilxen — Wilk&zyn, pow. średz. 1175 Reg. nr 46; Ldb. nr 20T, ł. 30, 

24 czynsz., 4 sołt., 2 pleb.
215) Lissa — Leśnica, część m. Wrocławia 1202 Reg. n  ̂ 79; Ldb. nr 314,

16 mórg., 3 mł.
nn”) Opidum.
2l8) Koslau, Kiesgrund — Kozłów, pow. wrocł. 1245 Reg. nr 637; Ldb. — 
°o”) Inną ręką i bledszym atramentem następuje:
Item Johannes habet terminum 7 grossos in die sancte Augustine. Item 

primo de Klein Cwansz. Item de grossen Cwansz Gregor Schulz de 20 grossos 
von 5 Huben. Item Prache. Item Olden. Item Benkowicz. Item Czechericz 
13 Huben ane 1 fl. haben terminum von Donrstag ober achtage. Item Seczigt 
habent globit haben terminum off den sonnabont. Item Schechzenicz. Item 
Sambowiczt. Item Silmonaw habent globit haben terminum off den donerstech. 
Item Sancte Katherine. Item Swarinssche habent globit haben terminum off 
den donrstech. Item grone. Item Osericzt habent globit haben terminum off 
den dornstech. Item Mongisdorff. Item Wetkowiczt. Item Sirben. Item Thawer. 
Item Schonborn. Item Dorrejenczt. Item Sammifelt am tage sancte Augustine 
aber 4 grossos haben terminum.

217) Różnica między dochodami a rozchodami wynosi 23 grzywny i 10 ha
lerzy. Pisarz popełnił tu omyłkę o 10 halerzy.
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