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WLADYSLA W DZIEWULSIH 

TERYTORIALNE PODZIAŁY OPOLSZCZYZNY 

w xm-xv w. 

Gdy autor Kroniki książąt polskich, Piotr z Byczyny, w omówieniu 
poszczególnych odgałęzień rodu Piastów dochodzi do książąt opolskich, 
stwierdza z rezygnacją, że nie mógł znaleźć wiarygodnych informacji 
o ich kolejności i czynach, dlatego więc musi pominąć ich w swojej pra
cy 1• A przecież Kronika powstała w Brzegu, położonym w odległości
zaledwie ponad czterdziestu kilometrów od Opola. Niestety, do dnia dzi
siejszego wyświetlenie dziejów Górnego Śląska w średniowieczu pozosta
je da'leko w tyile za postępami badań nad dziejami Dolnego Śląska.
Historycy niemieccy w okresie do IT wojny światowej ze zrozumiałych
powodów raczej unikali problematyki górnośląskiej, gdyż mocno trzy
mała się tu polskość. Zaniedbań tych dotychczas nie odrO'biła nauka
polska, mimo że po wojnie powstały jak najbardziej dogodne po temu
warunki. Taki stan rzeczy utrudnia w wysokim stopniu '.!)Odejmowane
próby ujęć syntetycznych. Spostrzeżenie to odnosi się także do ostatnio
opublikowanej pracy K. Orzechowskiego pt. Terytorialne podziały Slą
ska, szczególnie do tego jej fragmentu, lktóry traktuje o granicach i po
działach księstwa opol�iego w tej jego postaci, w jakiej uformowało się
ono w wyni'ku działów rodzinnych po śmierci ostatniego władcy całego
Górnego Śląska, Władysława I. Problemowi temu Autor poświęcił bardzo
niewiele miejsca, w dodatku w jego wywodach znajdujemy informacje
mylne 2. Stało się tak dlatego, że Autor zbyt uprościł przedstawione przez
siebie problemy, które w rzeczywistości są skomplikowane i wymagają
dokładnego zbadania w oparciu o zachowane materiały źródłowe, dość

1 MPH, s. 540: ;,Restaret nunc scribendum de ducibus C>poliensibus et eorum 

successione nec non actibus; sed quia certitudinaliter quidquam de iis invenire 

non potui, ad presens eos pertransiens ad principes magne Polonie declinari". 
2 K. O r z e ch o w s  k i, Terytorialne podziały Sląska. III. Wiek XIV i XV.

(Kwartalnik Opolski, XVII, 1971, nr 4, s. 96-97 •i mapka na s. 95). 
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obfite mimo pewnych luk 3. Wydaje się, że najwyższy czas zająć się tymi 
materiałami, choćby z uwagi na konieczność powiększenia zasobu na
szej wiedzy o dziejach górnośląskich w późnym średniowieczu. 

Zaczniemy od sprostowania i uzupełnienia informacji Autora o losach 
dzielnicy syna Władysława I, Bollka J.. Po jego śmierci w 1313 r. Bolko 
Starszy, zwany zwykle dla odróżnienia od swego brata imiennika Bole
sławem, otrzymał Niemodlin, i Głogówek z ich okręgami (powiatami), 
drugi syn, Bolko II - Opole i Olesno, a Wojciech (w źródłach występu
jący jako Albert) - Strzelce Opolskie i Lubliniec; w ten sposób ze spu
ścizny Bolka I ,powstały księstwa: niemodlińskie, opolskie i strzeleckie. 
Pierwszą terytorialną zmianą po tych działach było ipowiększenie lksię
stwa opolskiego o wsie 111adodrzańskie między Małą Panwią a Stobrawą 
(z wyjątkiem Rybnej), odstąpione Bolkowi II w 1321 r. przez księcia 
brzesko-legnickiego Bolesława, który szukał pomocy Bolka przeciwko 
Konradowi Oleśfiickiemu 4• Włączenie Prudnika do 'księstwa 111iemodliń
skiego nastąpiło ,później, w 1337 5 r. Jak zo'baczymy, Prudnik wraz 
z okręgiem zosta� w jakieś 50 ilat •potem utracony i upłynęło sporo czasu, 
zanim książęta opolscy go odzys'kali. Z kolei w 1351 r. Bolko II nabył 
od księcia bytomskiego zamek Sławięcice z przynalemościami 6• 

W swoim czasie K. Piotrowicz stwierdził autorytatywnie, że po 
śmierci Bolka 'l1 starszy z jego synów, Władysław Jl, wyzuł swego brata 
Bolka III z dziedzictwa i dopiero gdy tamten otrzymał w Bpadku po Al-

3 Trzeba też wspomnieć o niedostatecznym wykorzystaniu literatury. Autor 
uniknąłby niejednego •błędnego sformułowania, gdyby wykorzystał publikację pi
szącego te słowa, Miasto lokacyjne w Opolu w XIII-XV wieku {Studia Sląskie, 
Seria Nowa, t. I, Opole 1958) w tej części, gdzie jest mowa o działach r-0dzinnych 
dotyczących miasta Opola. 

• Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner eim.zelnen Fii.rstenthii.mer

im Mittelalter, hrsg. von C. Grilnhagen u. H. Markgraf - dalej s'krót: LBU - t. II,

s. 302--303 nr 4; W. Ku h n, Siedlungsgeschichte Oberschlesiens, Wilrzburg 1954,

S, 122. 
5 6 I 1337 r. król czeski Jan Luksemburczyk sprzedał „powiat, ziemię i miasto 

Prudnik" księciu BolesławowJ -niemodlińskiemu, oddzielił je „od ziem Czech, Mo
raw i Opawy" i przyłączył do ziemi niemodlińskiej celem posiadania polskim pra
wem książęcym jako lenna królów czeskich; w razie !braku spadkobierców teryto
rium to miało przy,paść książętom opolskim, ,przy czym nie było wykluczone ewen
tualne dziedziczenie po kądzieli {tekst dyiplomu: Codex diplomaticus Silesiae -
skrót: CdS - t. VI, s. 178-179 nr II; regest: tamże, s. 3 nr 11, oraz LBU, t. II, 
s. 305 nr 7). Widocznie strona formalna dokumentu została zakwestionowana, gdyż
9 VIII 1339 r. król Jan wystawił nowy dokument, stwierdzający, że Prudnik wraz
z przynależnościami został nadany księciu Bolkowi w lenno z jednoczesnym doko
naniem formalnej inwestytury „per virgam, quam in nostris gestamus manibus"
{tekst: CdS VI, s. 179 nr III; regest: LBU II, s. 305 nr 8).

o CdS VI, $. ó nr 18.
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bercie :księstwo strzeleckie, przyznał mu połowę miasta Opoła 7• Twier
dzenie to jednak nie wytrzymuje konfrontacji ze źródłami, z których wy
ni'k,a niedwuznacznie, że Bolko III otrzymał naleimą mu część ojcowizny 
(połowę - zapewne według kryterium dochodowości). I tak 1 XI'I 1359 r. 
Bolko układa się jako książę opolski ze swoim stryjem Wojciechem 
w sprawie sukcesji po nim 8• W 1365 r. Władysław II i Bolko III wysta
wiają wspólnie przywHej dla miasta Opola 9. O dokonaniu podziału 
odziedziczonych posiadłości przez obydwóch braci świadczy z koilei do
kument z 26 III 1367 r., w którym cesarz i król czeski Karol IV stwier
dza w obecmości księcia Bolka, że jego brat Władysław II nigdy nie 
stawał przed nim, aby dokonać na rzecz ·brata darowizny bądź przekaza
nia całości lub części swych dzierżaw 10. Z kolei, jak wynika z dokumentu 
z 17 VII 1370 r., Karol IV pogodził powaśnionych ze sobą Bolka opolskie
go i biskupa wrocławskiego P·rzecława; w źródle tym jest mowa o ziemi 
i ludziach (wasalach) księcia, o uwO'l1nieniu jeńców itd. 11 Wreszcie 2 II 
1370 r. Karol IV zatwierdził u'kład sukcesyjny między Bolkiem opolskim 
a Henrykiem niemodlińskim, w myśl którego w razie bezpotomnej 
śmierci jednego z układających się połowa jego posiadłości ma 1przypaść 
pozostałemu przy życiu lub jego potomkom 12

. Wszystkie lub niemal 
wszystkie te przekazy źródłowe pochodzą z czasów poprzedzających 
objęcie ,przez Botka księstwa strzeleckiego. 

A więc obydwaj synowie Bolka II podzielili się _posiadłościami o.jca, 
i to w częściach rea,lnych. Samo Opole podzielono na 2 części, przy czym 
Władysław II otrzymał prawdopodobnie wschodnią część miasta, gdyż 
tutaj właśnie na miejscu zajmowanym dzisiaj przez Technikum Mecha
niczne zbudował nowy zamek, tzw. Górny, w którym 7 XI 1392 r. wy
stawił pewien dokument' 1s. Podobnie podzielono się obszarami wiejskimi. 
Wiadomo nam, że synowie Bolka III odziedziczyli po ojcu prawo pobie
rania cła wodnego w Czaflnowąsach na Malej Panwi i Błotnicy 14. Z za
chowanych źródeł wynika następnie, że w ówczesnym pow. opolskim 

7 K. P i  o t  r o  w i c z, Bolesław (Bolko) wielkostrzelecki (Polski słownik biogra-

ficzny, t. 1'1, s. 277). 

s LBU II, s. 307 nr 12. 

9 W AP Opole, akta m. Opola, <lok. perg. nr 3. 
10 Tekst dokumentu: LBU II, s. 308-309 nr 3, 14; regest: CdS VI, s. 9 nr 42. 
11 Tekst dokumentu: CdS VI, s. 193-194 nr XII; ·regest: tamże, s. 10 nr 48.
12 Tekst dokumentu: CdS VI, s. 194-195 nr XIII; regest: tamże, s. H nr 50, 

oraz LBU n, s. 309 nr IJ.6. 
1s O posiadaniu przez Władysława II tyłko polowy miasta Opola mówi jego,

dokument z 26 X 1393 r. (CdS VI, s. 17-18 nr 80), o wystawieniu zaś dokumentu 

,,in Castro nostro novo" w Opolu regest CdS VI, s. 1'7 nr 79. 
14 Tekst dokumentu: CdS VI, s. 201-202 nr •XVII; regest: tamże, s. 14 nr 64,

i LBU Il, s. 312 nr 19. 
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sprawowali oni władzę zwierzchnią nad wsiami Chmielowice, Raszowa, 
Wrzoski, Kolll(prachcice, Żelazno, Zakrzów, Rogów i Dąbrówka Górna 1s. 
Dowiadujemy się również, że Władysławowi II podlegały wsie Zbycko, 
Błotnica, Kolanowice, Węgry, Kotorz 1Wielki, Kotorz Mały, Sowczyce,
Szczedrzyk, Kępa, J ełowa, Straduna, Kadłub, Dębie (?) i zapewne Murów 
w ówczesnym pow. opolskim oraz Łę'ka i Laskowice w pow. oleskim 1s.
W świetle tych danych wydaje się, że posiadłości Władysława II zajmo
wały północno-wschodnią część pow. opolskiego, Bolko III zaś władał 
częścią południowo-zachodnią. 

Zachował się także dyplom cesarza Karola IV z 23 VI 1367 r., którego 
mocą zezwolił on Władysławowi II na przekazanie w spadku córce Ka
tarzynie lub innym córkom w razie braku potomków płci męskiej swego 
władztwa w Opolu, Oleśnie i Gorzowie Śląskim „z tym wszystkim, 
<:o odziedziczył ,po przo�ach i nabył sam" 17_ Tego samego dnia cesarz
wystawił wspomniany już dokument, w którym stwierdził, że nic mu nie 
jest wiadomo o rzekomym odstąpieniu przez Władysława bratu Bolkowi 
całości łub części jego posiadłości 1s. Oznaczało to potwierdzenie JPrawa 
Władysława do swobodnego dysponowania swymi posiadłościami. Oczy
wiście nie można interpretować zawartych w dokumencie informacji 
w ten sposób, że Władysław II 'był jedynym panem wymienionych 
w nim miast; jak już nadmieniliśmy, do mego należała tyłko połowa 
Opola, prawdopodob_nie tak samo przedstawiała się sytuacja w Oleśnie, 
którym musiał się on podzielić z bratem. Natomiast niejasna jest sprawa 
Gorzowa Śląskiego, który ukazuje się w posiadaniu Władysława II 
w 1363 !I"., prawdopodobnie nabyty od Bolka II świdnickiego 19. 

Obydwaj bracia nie zaniedbywali starań o powiększenie swych posia
dłości, i to w sposób pokojowy. Władysław II interesował się głównie 
obszarami pozaśląskimi. Najpierw uzyskał on rozległe dobra na Wę
grzech. W Polsce otrzymał z łaski Kazimierza Wielkiego i Ludwika Wę-

15 CdS VI, s. 16 nr 72, i s. 22 nr 90; OdS I, s. 56 nr L VI, s. 61 nr LX, s. 72 

nr LXVIU i s. 87-88 nr LXXVII. 
18 CdS VI, s. 7 nr 30, s. 11 nr 52, s. 17 nr 76 i 79, s. 21 nr 88 (w tym ostatnim 

przekazie o wsi Jełowej mówi się, że jest Położona „in unseren opolischen telle und 

gebiete"); CdS I, s. 60----61 nr LIX i s. 77 nr LXiXII. 
17 Tekst dokumentu: LBU II, s. 308 nr 13; regest: CdS VI, s. 9 nr 43. 
1s Tekst dokumentu: LBU II, s. 308-309 nr 14; regest: CdS VI. s. 9 nr 42. Zda

niem C. Gri.inhagena (Geschichte Schlesiens, I, Gotha 1884, s. 189) Bolko był prze

konany, że Władysław II z uwagi na dobra uzyskane na Węgrzech będzie skłonny 

zrezygnować na jego rzecz ze swych posiadłości śląskich. Jednak cesarz oddalił 

protest ·Bolka przeciwko udzieleniu zezwolenia na dziedziczenie państwa Włady

sława przez jego córkę wbrew ,prawu polskiemu ·i że s2Jkodą Bolka oraz jego po

tomstwa; z dokumentu wynika, że Bolko był obecny przy jego wystawieniu. 

19 B. Ha w r  a n e k, Materiały do historii Gorzowa Sląskiego (do roku 1945) 

{Szkice i malerialy z dziejów ziemi oleskiej, Opole 1966, s. 101). 
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gierskiego ziemię wieluńską i dobrzyńską oraz Kujawy. Nie chodziło mu 
przy tym o zaokrąglenie swych ·posiadłości po,przez przyłączenie sąsied
nich obszarów, z wyjątkiem bowiem Gorzowa Śląskiego i ziemi wieluń
skiej nabywał on posiadłości dość odległe od granic odziedziczonego po 
ojcu księstwa. W 1384 r. figurują wśród podległych mu miast Żory, 
nabyte uprzednio od księcia raciborskiego. Może w roku następnym Wła
dysław Opolczyk kupił od tegoż władcy miasto Karniów z okręgiem. 
Nabytki te zresztą pozostawały w rękach Opolczyka niedługo. Już 
w 1390 r. margrabia morawgki Jost zmusił Władysława do sprzedania 
mu Karniowa, w dyplomie zaś z 1 V 1393 r. Żory występują ponownie 
jako własność księcia radborskiego 20. 

Natomiast widnokrąg polityczny Bolka III nie sięgał poza tereny 
graniczące z jego dzierżawami. Pierwszym obiektem, na jaki zwrócił 
on uwagę, było księstwo strzeleckie, należące do jego stryja Wojciecha. 
Stryj miał tylko córkę, która wyszła za mąż za 'księcia gniewkowskiego 
Władysława Białego, słynnego z awanturniczego życia. W końcu 1359 r. 
Bolko nakłonił Wojciecha do zawarcia umowy sukcesyjnej. Umowy takie 
zawierano poprzez wymianę odpowiednich dokume.ntów wystawianych 
przez każdą z układających się stron. Tego rodzaju dokument pochodzą
cy od Wojciecha nie zachował się, ale z uwagi na treść wielu innych 
układów sukcesyjnych można przyjąć, że w myśl powyższej umowy ten 
kontrahent, który iprzeżyje drugiego, miał otrzymać w spadku ,posiadło
ści zmarłego, o ile tenże zszedł ze świata· bezpotomnie. W konkretnym 
wypadku umowa musiała zawierać także klauzulę- zapewniającą żonie 
Wojciecha dożywotnie władanie Strzelcami Opolskimi w razie wcześniej
szego zgonu męża. Ze swej strony Bolko wystawił w Strzelcach Opol
skich 1 XII 1359 r. dokument, w którym uznał Wojciecha za zwolnionego 
z zobowiązań wynikających z umowy sukcesyjnej, jeśli doczeka się on 
w przyszłości legalnych męskich potomków, lub też takich potomków 
będzie miała jego córka. Z tego źródła dowiadujemy się również, że umo
wa stypulowała, iż Bolko i jego SY111.0wie mają odziedziczyć ziemię strze
lecką, ,,zaczynając od rzeki Odry" 21. Ta klauzula zapewniała niechybnie 
Bolkowi lepszą 1pozycję na wypadek zgłoszenia przez Władysława II pre
tensji do sukcesji po Wojciechu; ziemia strzelecka bowiem, stanowiąca 
zachodnią część państewka tego księcia, była pod względem gospodar:. 

czym bardziej wartościowa aniżeli ziemia lubliniecka. Jak zobaczymy, 
Władysław istotnie pozyskał później - oczywiście na podstawie odręb-

20 CdS XXXIII, s. 37 nr 30; LBU II, s. 494-495 nr 29; Gr il n ha ge n, op. cit., 

I, s. 211; A. We 1 t ze 1, Geschichte der Stadt Sohrau in Ober-Schlesien, Żory 

1888, s. 32. 
21 Tekst dokumentu: LBU II, s. 307 nr 12.

2 - Sobótka 3;73 
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nej wnowy sukcesyjnej - ziemię lubliniecką tytułem spadku po Woj

ciechu. Analogiczny układ udało się Bolkowi zawrzeć ze stryjecznym 

bratem Henrykiem niemodlińskim dopiero 1po upływie 13 lat. Układ ten 

uzyskał 2 II 1372 r. zatwierdzenie przez Karola IV. Dotyczył połowy 

wszystkich posiadłości każdej z układających się stron. Zasługuje na 
uwagę klauzula opiewająca, że ten kontrahent, iktóry przeżył drugiego, 

obowiązany był ewentua1liilie opiekować się synami zmarłego aż do ich 

pełnoletności, 'Córki zaś wyposażyć. Postanowienia umowy nie obejmo

wały miast Gliwice, Sośnicowice i (Prudnik, którymi książę Henryk mógł 

swobodnie dysponować. Zastrzeżono również prawo matki i żony księcia 

niemodlińskiego do odpowiedniego dożywocia 22. Niecałe półtora miesiąca 

potem Władysław II uzyskał od Karola IV prawo dziedziczenia po bez

potomnej śmierci Henryika niemodlińskiego według tych samych zasad, 
co i Bolko 2s. 

Opolczycy rzeczywiście przeżyli obydwóch 'kontrahentów. Wojciech 
strzelecki zmarł między 22 I 1366 a 25 IX 1375 r., kiedy to jako pani 
Strzelec Opolskich występuje wdowa po nim, Agnieszka 24. W każdym 
,razie Bolko III został władcą i tego miasta, gdyż jak podaje Długosz, 

zmarł on w 1382 r. właśnie w Strzelcach Opolskich 2s. Natomiast należ

nej mu polowy księstwa niemodlińskiego nie zdążył już objąć w posia

danie. Książę Henryk bowiem zmarł dopiero 14 IX 1382 r., o niecały 

tydzień wcześniej niż Bolko III, którego zgon nastąpił 20 tegoż mie
siąca 20• Na podział spuściZ111.y po nim między książąt opolskich trzeba 

było czekać przeszło rok. 
Jako władca ziemi lublinieckiej występuje Władysław II; 15 II 1384 r. 

zatwierdził on akt sprzedaży wsi Boronowa, 17 II 1386 r. zaś dokonał na
dania wójtostwa w Woźnikach 27• Dziedzicami Bolka zostali czterej jego 

22 Tekst dokumentu: CdS VI, s. 194-195 nr 13; regest: tamże, s. 11 nr 50, oraz

LBU II, s. 309 nr 16. Gliwice zresztą faktycznie nie znajdowały się w posiadaniu 

Henryka niemodlińskiego; rościł on do nich pretensjt} jako do spadku -po bracie 

Wacławie. B. N i e  t s c h e, Geschichte der Stadt GŁeiwitz, Gliwice 1886, s. 55. 

23 Tekst dokumentu: LBU II, s. 309-310 nr 17. 
24 CDS VI, s. 8 nr 34 i s. 12---113 nr 55.
2s D ł u g o  s z, Historia, ed. Przezdziecki, t. III lib. X.
2a Data 20 września figuruje w nekrologu czarnowąskim. Nekrolog des Klaster 

Czarnowanz. Mitgetheilt von Wattenbach (Zeitschrift des Vereins fi.ir Geschichte 

und Alterthum Schlesiens - dalej skrót: Zeitschrift - t. I, 1855, s. 228), Długosz 

zaś podaje, że Bolko III umarł 21 IX 1382 r.; prawdopodobnie omylił się o jeden 

dzień, gdyż data utrwalona w źródle lokalnym jest wiarygodniejsza. 
21 CdS VI, s. 15 nr 67 i s. 15-16 nr 71. Wprawdzie na mocy dokumentu z 11

XI 1383 r. Władysław rozciągnął swoją opiekę na wszystkie iposiadlości bratanków 

(zob. niżej 1)rzypis 34), jednakże przywileje dotyczące ziemi lublinieckiej wydal on 

nie jako opiekun, lecz jako władca tego obszaru, gdyż w przeciwnym razie za

znaczyłby swój charakter opiekuna, jak to uczynił w dokumencie z 29 IV 1384 r., 
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synowie: Jan I {piastujący wówczas godność bisklliPa poznańskiego), 
Bolko IV, Henryk i Bernard; dwaj ostatni byli nieletni (Henryk zmarł 

już 22 XII 1384 r.). Sprawowali oni władzę wspólnie jako tzw. bracia 

niedzielni 2s. I tak tytułu „pana Strzelec Opolskich" używali na przemian 
Jan I, Bolko IV i Bernard; z kolei Bolko IV tytułował się panem Niemod
lina, aczkolwiek lnie był jedynym władcą tego miasta 29_ Zaipewne w koń
cu 1382 lub na początku następnego roku Władysław II nabył od !księcia 
Przemka opawskiego należące niegdyś do władcy Niemodlina Sośnico
wice, Prudnik i Gryżów wraz z ich okręgami: 30. Z ko1'ei 18 IV 1383 r. 
biskup Jan złożył deklarację w imieniu własnym i swoich braci, że uzgo
dnił z Władysławem, iż ów odstąipi im z tych nabytków ziemię sośnico

wicką za cenę, jaką ustali komisja złożona z 6 mężów zaufania obydwóch 
stron; Władysław otrzymał prawo ściągnięcia swych należności z docho
dów bratanków i w związku z tym miał roztoczyć opiekę, a raczej kura
telę, nad ich posiadłościami s1. 

10 Listopada Władysław sprzedał ziemię sośnicowicką swym bratan
kom o.raz podzielił się z· nimi spuściZ111ą ipo Henryku niemodlińskim 

w ten sposób, ż-e w wyniku rlosowania jemu przypadł Głogówek wraz 
z okręgiem, młodym książętom zaś Niemodlin, rówmeż z okręgiem; 

zatwierdzającym układ 22 miast położonych w posiadłościach książąt apolskich na 
Sląsku i w ziemi wieluńskiej; OdS XiXXIII, s. 37-38 nr 30. Poza tym młodzi ksią
żęta oddając rswe ziemie w opiekę stryjowi nie utracili prawa zatwierdzania prze
niesienia własności dóbr ziemskich: i tak 7 III 1"386 r. Jan -I zatwierdził sprzedaż 
wsi Chmielowice w pow. opolskim; CdS V,I, s. 16 nr 72. Z lkolei piszący w począ
tkach X·VIII w. M. J. Fi·biger w swych uzupełnieniach do nowego wydania opirsu 
Sląska pióra J. Henela zaznacza - zapewne opierając się na -nie istniejącym teraz 
źródle - że w 1394 r. król polsk.i odebrał Lubliniec księciu Władysławowi opolskie
mu; N. He n e "l i i a b  He n n e n  f e  1 d Silesiographia renovata necessariis scho

li is, observationibus et indice aucta, Wratislaviae et Lipsiae MDCOIV, s. 307. Zresztą , 
i nauka dzisiejsza uważa Lubliniec za własność Władysława II, W. K r a u s  e, 
Zur mittelalterlichen Geschichte der Stadt und Herrschaft Lublinitz in Oberschle

sien (Deutsche Wissenschaftliche Zeitschrift filr Polen, H. 35, 1938, s. 36); J. L e s  z
e z y ń s k i, Epoka feudalizmu (Lubliniec. Zarys rozwoju powiatu, Katowice 1"972, 
s. 50). Ten ostatni autor wspomina, że Władysław posiadał LubUniec już w 1-3·74 r.
Według łaskawie udzielonej mi informacji listownej data ta figuruje w nie druko
wanej monografii parafii ilU!blinieck.iej napisanej pr,zez L. Musioła, a opartej na
materiałach źródłowych znalezionych w miejscowym archiwum parafialnym.

28 Stwierdza to wyraźnie dokument Jana I z 6 V 1400 r., w którym czytamy, że 
aż do tego czasu bracia .posiadali swe dzierżawy wspólnie (communiter), zob. LBU 
II, s. 322 nr 26. Por. także CdS VI, s. 14 nr 65. 

29 CdS VI, s. 16 nr n (r. 1386) i nr 715 (r. 1390), s. 21 nr 87 (r. 1399), s. 19
nr 81 (•1396); CdS I, s. 56 nr LVI (1391) i s. 72 nr LXVIII (1399). 

3o Tekst dokumentu: CdS VI, s. 201-202 nr XiVII; regest: tamże s. 14 nr 64, 
oraz LBU II, s. 312 nr 19. Por. A. W e  1 t z e  1, Geschichte der Stadt Neustadt in 

Oberschlesien, Prudnik 1870, s. 25; N i e  t s c h e, op. cit., s. 55. 
31 Tekst dokumentu: LBU II, s. 310-312 nr 18; regest: CdS VI, s. 14 nr 63. 
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opisano dokładnie �rzebieg granicy między obydwoma działami 32
. Ze 

swej strony synowie Bolka III wystawili 11 XI 1383 r. odpowiedni do

kument o treści identycznej 33
. Tego samego dnia Władysław Opolczyk 

wydał deklarację, że jego bratankowie są winni jemu, jego małżonce 

Ofce i dzieciom kwotę 5009 grzywien 30 groszy i z tego tytułu oddali pod 
jego opiekę wszystkie swoje ziemie wraz z dobrami biskupstwa poznań

skiego na 4 lata; jeśli w tym czasie dług nie zostanie spłacony, opieka 

będzie trwała aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń Władysława 34
. 

Zachował się zresztą tylko jeden dokument wystawiony przez Włady
sława jako opiekuna bratanków (z datą 29 IV 1384 r.); poza tym wiemy, 
że młodzi książęta faktycznie zachowali dużą samodzielność w wykony
waniu funkcji osób panujących. Niebawem synów Bo1lka III spotkała 
przykra niespodzianka ze strony stryja. Władysław uzyskał od króla 
czeskiego Wacława IV dokument z 25 IV 1388 r., którego mocą król nadał 
miasta Prudnik i Głogówek wraz z ich przynależnościami księciu kożu
chowskiemu Henrykowi VHI z linii Piastów głogowskich, jako małżon
kowi córki Opolczyka, Katarzyny, oraz jego potomkom, z zastrzeżeniem 
praw przysługujących żonie Władysława Oice z tytułu dożywocia 35.
Wspominaliśmy już, że przed 20 laty Opolczyk uzyskał od Karola IV 
dla Katarzyny i innych córek prawo dziedziczenia wszystkieh posiad
łości 36

. Do tego aktu prawnego nawiązywał niewątpliwie dokument 
Wacfawa. 

Gdy idzie o Głogówek, dokument ten nie miał na razie praktycznego 
znaczenia, gdyż miasto na1leżało do posiadłości stanowiących wdowią 
oprawę Ofki. Natomiast Prudnik z okręgiem przeszedł w ręce księcia ko
żuchowskiego 37

. Panował on tu aż do śmierci .w 1397 r., po czym Prud
nik w nie znany nam sposób stał się posiadłością spokrewnionych z Hen
rykiem książąt oleśnickich, mimo że pozostawił on czterech synów ze 
swego małżeństwa z Katarzyną ss. Z uwagi na to K. Orzechowski w swej 
mapce Księstwa opolskie w 1400 r. mylnie zalicza Prudnik do posiadłości 
Władysława IL 

Z kolei Władysław znalazł się w trudnej sytuacji, gdy wskutek od-

s2 Tekst dokumentu Władysława II: CdS VI, s. 201-203 nr XVII; regest: tąmże, 
s. 14 nr 64, i LBU II, s. 312 nr 19.

ss CdS VI, s. 14 nr 65 (regest).
84 Tamże, s. 14--15 nr 66. 
ss Tekst dokumentu: CdS VI, s. 204 nr XVIII; regest: tamże, s. 16 nr 74, oraz 

LBU II, s. 313 nr 22. 
ss Zob. wyżej przypis 17.
37 2 VII 1392 r. Henryk, tytułujący się panem Kożuchowa i Prudnika, wystawił 

w tym ostatnim mieście dokument (CdS VI, 5. 17 nr 78). 
as W e  1 t z e  1, op. cit., s. 45 i n.; J. C h r ząszc z, Geschichte der Stadt Neu

stadt in Oberschleśien, Prudnik 1912, s. 31-32. 
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,4enia Krzyżakom nadanej mu przez Ludwika Węgierskiego ziemi 
uobrzyńskiej (1392) uwikłał się w zatarg zbrojny z królem polskim Wła
dysławem Jagiełłą. Musiał on szukać oparreia w · najbliższych krewnych, 
synach Bolka III. 26 X 1393 r. wystawił w Opolu dokument, którego 
mocą ponownie zapisał wszystkie swoje posiadłości żonie Ofce tytułem 
dożywocia, z tym zastrzeżeniem, że po śmierci obojga małżonków miały 
one przypaść bratankom Janowi, Bolkowi i Bernardowi; wystawca zobo
wiązał się lnie pozbywać swych posiadłości i nakazał wszystkim urzędni
kom i wasalom złożyć hołd młodym książętom. W wypadku gdyby zeszli 
oni ze świata bez męskiego potomstwa, ziemie Władysława odziedziczy 
jego córka Katarzyna, księżna kożuchowska, i jej dzieci, a jeśli bratan
kowie nie pozostawią nawet córek, Katarzynie przyl!)adną również ich 
posiadłości dziedziczne. Właściwy cel wystawienia tego dokumentu uja
wniono dopiero w jego zakończeiniu, w którym stwierdzono, że Włady
sł,aw i młodsi książęta zawierają przymierze wymierzone przeciwko każ
demu panującemu, z wyjątkiem króla czeskiego Wacława. Jest rzeczą 
charakterystyczną, że stary książę przyrzekł nie obsadzać swymi załoga
mi należących do bratanków warowni, zamków i miast bez ich zgody 39. 

Jak widać z tego, synowie Botka III nie mieli zbytniego zaufania do 
stryja. 

Nie sposób na razie wyjaś,nić, dlaczego w wykazie wszystkich posia
dłości mających stanowić dożywocie księżnej wdowy Władysław wy
mienił Prudnik przekazany już na własność Henrykowi kożuchowskiemu, 
pominął natomiast Olesno, Gorzów Śląski i Lubliniec. Czy zamierzał 
odzyskać Prudnik, odstępując zięciowi 3 wymienione miasta z ich okrę
gami? Jak wiadomo, wojna z królem Władysławem Jagiełłą zakoń'czyła 
się druzgocącą klęską sprzymierzonych książąt opolskich. Oblężeni 
w Opolu przez wojska królewskie Bolko IV i Bernard, działając w imie
niu własnym oraz swego brata Jana I, podówczas biskupa kamieńskiego, 
zawarli 6 VIII 1396 r. za pośrednictwem innych książąt śląskie'h ,pokój 
z Władysławem Jagiełłą, zobowiązaili się nie pozwolić Władysławowi II 
na szkodzenie Królestwu Polskiemu w oparciu o jego ,posiadłości śląskie 
i potwierdzili dokonane już w oso·bnym dokumencie odstąpienie ziem 
oleskiej i lublinieckiej wojewodzie krakowskiemu Spytkowi z 'Melszty
na 40• Wydaje się, że nietrudno ustalić przyczynę, dla której obydwie po-

39 Tekst dokumentu: LBU II, s. 313-318 nr 23; regest: OdS VI, s. 17-19 nr 80. 
40 Tekst dokumentu: LBU II, s. 318-320. 12 VI 1397 r. książęta śląscy, a mia

nowicie biskup wrocławski Wacław, Ludwik II brzeski ze swymi synami, Przemy

sław cieszyński z synami, Konrad II oleśnicki z synami, Ruprecht legnicki w imie

niu swoim i swych pupilów - synów Henryka żagańskiego, Bolko IV opolski ze 

swymi braćmi i Jan oświęcimski, zawarli z Władysławem Jagiełłą pokój z ważno

ścią na 3 lata i zobowiązali się nie tolerować przygotowywania na swych terytoriach 
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graniczne ziemie odstąpiono nie Koronie Polskiej, 11ecz feudałowi -mało
polskiemu. Nabywca tych terytoriów musiałby złożyć z nich hołd kró
lowi czeskiemu jako zwierzchniemu panu Śląska, czego nie wypadało 
czynić władcy Królestwa Po,lskiego, wcielenie zaś ich do Korony Polskiej 
wywołałoby zatarg z Cz-echami, wysoce w ówczesnej sytuacji niepożą
dany. Najleipszym wyjściem byfo oddanie uzyskanych zdobyczy tery
torialnych wielmoży, któr,emu zależność leinna od obcego monarchy 
w myśl ówcz-esny<!h pojęć nie mogła uchybić, a którego lojalność wzglę
dem króla polskiego nie bu_dziła zastrzeżeń. 

Niezaleiinie od tego Władysław Opolczyk utracił wszystkie swoje po
siadłości w Koronie Polskiej. Doszło też między nim a bratankami do 
jakiegoś zatargu, którego przyczyna nie jest nam znana. Być może, stary 
książę chciał wyłączyć bratanków od spadkobrania po nim wbrew za
ciągniętym w 1393 r. zobowiązaniom; mi·ał on bowiem po śmierci w 1392 r. 
księżniczki Jadwigi, poślubionej księciu litewskiemu Wiguntowi, jeszcze 
dwie córki: z pierwszego małżeństwa Katarzynę, żonę Henryka kożu
chowskiego, z drugiego zaś małżeństwa Ofkę, i za-pewne myślał o wypo
sażeniu terytorialnym tej ostatniej. 

Zatarg został zakończony układem z 23 I 1399 r. w Głogówku. W do
kumencie z tego dnia Władysław i Ofka stwierdzają, że ugodzi,Li się 
polubownie z książętami Janem, Bolkiem i Bernardem i przyrzekli zasto
sować się do orzeczenia komisji złożonej z przedstawicieli obu stron, ma
jącej zlikwidować zaszłe nieporozumienia. Młodzi książęta ze swej strony 
zobowiązali się wydać nowy zamek w Opolu oraz zamek w Domaradzu 
wójtowi opolskiemu; zamki te będą zw.rócom.e Władysławowi i Ofc.e, gdy 
zastosują się oni do orzeczenia komisji 41

. W tym miejscu wypada wyja
śnić, że obydwa zamki młodzi książęta obsadzi'1i swymi ludźmi stosownie 
do wspomnianego wyżej układu z królem polskim, żeby uniemoż'1iwić 
st·ryjowi prowadrenie działań wojennych prz-eci,wko (Polsce. Stary intry
gant widocznie nie dawał za wygraną i musiał przysporzyć bratankom 
jakichś nowych kłopotów, gdyż nie o'beszło się bez interwencji rycerstwa 
w ąprawie stosunków między Władysławem a synami 'Bolkia. W lipcu 

napadów zbójeckich na mieszkańców Królestwa Polskiego, w razie zaś wyrządze

nia s2'!kody w Polsce przekazywać sprawców do osądzenia swym starostom lub sę
dziom. Układ zawarty został prawdopodobnie w młynie w Łubnicach w dzisiejszym 

powiecie wieruszowskim. Władysław Jagiełło zawierając ten układ zapewne miał 
na celu uniemożliwienie Władysławowi Opolczykowi 'kontynuowania walki w opar
ciu o Sląsk jako bazę operacyjną, aczkolwiek nie wykluczone, że zamierzał także 

ukrócić panoszące się na granicy polsko-śląskiej ro:?Jboje (tekst dokumentu: Codex 

diplomaticus Poloniae, t. IV, wyd. M. Boniecki, Warszawa 1887, s. 15-16). 

41 CdS VI, s. 20 nr 84. E. Maleczyńska (Historia Sląska PAN, t. I, cz. 2, s. 213-

214) przedstawia nieściśle losy Władysława Opolczyka po wojnie z Jagiełłą, w szcze
gólności pisze bezpodstawnie, że żył on „do śmierci w r. 1401 na lasce 'bratanków".
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1399 r. Władysław i jego żona zaciągnęli jakieś zobowiązania wobec mło
dych książąt na wypadek śmierci; zapewne chodziło o prawo dziedzicze
nia. Wykonanie tych zobowiązań poręczyło aktem z 6 lipca rycerstwo 
Władysława pod rygorem zapłacenia 50 tys. kóp groszy jego bratan
kom 42• Wynika stąd, że synowie Bolka III zupełnie przestali ufać stry
jowi i jego przyr:teczeniom. 

W tym czasie do rodu książąt opolskich -wróciły ziemie oleska i lu
blilniecka. 21 X 1397 r. Spytek z Melsztyna zawarł z księciem Przemkiem 
cieszyńskim odnośnie do Lublińca, Olesna i Gorzowa transakcję, którą 
wydawcy dokumentu określają jako akt kupna-sprzedaży, W. Krause 
i B. Leszczyńska - jako zastaw, J. Leszczyński zaś jako oddanie w dzier
żawę; wreszcie według K. Orzechowskiego Przemko otrzymał Lubliniec, 
Olesno i Gorzów Śląski w 1397 r. w lenno od króla (c:teskiego) 43. Jed
nakże anarliza tekstu omawianego dokumentu wykazuje, że mamy tu do 
czynienia z transakcją nietypową. Mianowicie Przemko i jego dwaj sy
nowie oświadczają, że wymienione terytoria, z wyjątkiem Boronowa 
i Koszęcina, które zachował Spytek dla siebie i swych potomków, otrzy
mują, lecz jeżeli nie będą mogli ich !Ilabyć na własność wieczystą, wtedy 
Spytek lub jego spadkobi·ercy wypłacą im lub ich prawnym dziedzicom 
kwotę 1000 grzywien. Wprawdzie o takiej samej sumie jest mowa już 
poprzednio, ale tekst - być może z ,przyczyny zniekształcenia - jest 
w tym miejscu niejasny i można jedynie się domyślać, że taką sumę 
Przemko i jego synowie już zapłacili Spytkowi. Można więc w ostatecz
nej !konkluzji przyjąć, że transakcja miała charakter zastawu, ale był 
to jakiś osobliwy zastaw z uwagi na sumę zastawną zgoła nieproporcjo
nalną do wartości oddanego obszaru, w którego granicach znajdowało się 
5 miasteczek i z górą 150 wsi. Wiemy, że za znacznie mniejsze księstwo 
siewierskie (3 miasta i 60 wsi) biskup krakowski zapłacił w 1443 r. 
6 tys. grzywien. W każdym razie nie moma omawianego układu żadną 
miarą uznać ani za sprzedaż, ani za dzierżawę, ani tym bardziej' za od
danie w lenno przez króla. Motywów tej transakcji nietrudno dociec. 
Spytek nabywając od książąt opolskich dwa pogranic:me powiaty śląskie 
musiałby w razie zatrzymania ich na stałe uznać się za wasala króla 
czeskiego. Bardzo możliwe, że Spytek piastując wysoki urząd wojewody 
krakowskiego w Królestwie Polskim uważał, że nie uchodzi mu zostać 
lennikiem obcego władcy, w dodatku cieszącego się tak niewielkim auto
rytetem, jak Wacław IV. Dlatego wolał on oddać swój nabytek do wier-

42 CdS VI, ,s. 20 nr 85.
4a Tekst dokumentu: LBU II, s. 320-321 nr 25. Por. K ,r a us e, op. cit., s. 37; 

B. L e s z c z y ń s k a, Dzieje Olesna do wybuchu wojny trzydziestoletniej (Szkice

i materiały z zie mi oleskiej, Opole 1966, s. 75); Les z c z yń s ki, op. cit., s. 50;

O r z e c h o w s ki, op. cit., s. 98 i mapka na s. 95.
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nych rąk książąt cieszyńskich, którzy już byli wasalami czeskimi. W ten 
sposób wojewoda krakowski zabezpieczył sobie jednoczeŚ>ni€ możliwość 
ponownego objęcia w posiadanie obydwóch powiatów; istotnie odpowie
dnia klauzula dokumentu okazała się niebawem bardzo użyteczna. 

Zapewne w 1400 r. synowie Bolka III, Bolko IV i Bernard, którzy do
tychczas władali swym dziedzictwem jako niedziałem rodzinnym, podzie
lili się nim w częściach realnych. Odpowiednią część otrzymał również 
najstarszy brat Jan I, podówczas biskup chełmiński. Na dokonany pod 
jego ni,eobecność podział wyraził on zgodę i pismem z 6 V 1400 r. wezwał 
starostów, urzędników i poddanych przyznanej mu części do złożenia hoł
du za pośrednictwem księcia Bernarda i dawania temu ostatniemu posłu
chu do czasu powrotu biskupa 44• Dokument zawierający relację o dokona
nym podziale dziedzictwa nie zachował się, na podstawie zaś innych źró
deł można odtworzyć tylko bardzo fragmentaryc�ny obraz układu geo
graficznego posiadłości trzech braci. Najmłodszy z nich, Bernard, otrzy
mał Strzelce Opolskie i Niemodlin. Odziedziczoną IPO Bolku III połową 
Opola prawdopodobnie podzieli'li się Jan I i Bolko IV. Drugie miasto 
w pow. opolskim, Krapkowice, podzielono na dwie części, z których je
dną otrzymał Bolko IV. N a terenie wiejskim posiadłości poszczególnych 
książąt tworzyły zapeWille szachownicę. I tak w ,pow. strzeleckim do Bol
ka IV należały prawdopodobnie wsie Zalesie i Lichynia oraz miasteczko

Leśnica, a w pow. niemodlińskim wieś Niewodniki. W 1404 r. książę ten 
figuruje jako pan zwierzchni wsi Węgry i Jełowa, należących niegdyś 
do Władysława II. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach Bolko doszedł 
do ich posiadania. W trakcie podziału nastąpiła zamiana niektórych po
siadłości: i tak wieś Zakrzów w pow. opolskim, która w 1391 r. podlegała 
Bolkowi IV, w 1439 r. ,pozostaje pod władzą zwierzchnią Bernarda 45. 

Z uwagi na powyższe trzeba uznać sporządzoną przez K. Or.zechow
skiego mapkę Księstw opolskich w 1400 r. za nie odpowiadającą ówczes
nym stosunkom politycznym. A mianowicie ziemie oleska i lubliniecka 
nie były własnością Przemka cieszyńskiego, lecz znajdowały się w jego 
czasowym posiadaniu - najprawdopodobniej oddane do wiernych rąk. 
Również ziemia opO'lska nie należała w całości do Władysława- II, lecz 
tworzyła szachownicę posiadłości tego księcia i jego bratanków, analo
gicznie w ziemiach strzeleckiej i niemodlińskiej posiadłości Bernarda 
i Bolka IV były przemieszane. Te sprawy należało uwidocznić w legen
dzie, gdyż obecna legenda czytelni'ka dezinformuje. 

Zgon Władysława II dnia 8 V 1401 r. nie sprowadził żadnych zmia,n 
w stanie posiadania jego bratanków, gdyż wszystkie terytoria, jakie po-

44 LBU II, s. 322-323 nr 26; regest: C<IS VI, s. 2'2, nr 89. 
ts CdS VI, s. 22 nr 91 i 94; s. 24 nr 103, s. 27 nr 111, s. 28-29 nr 114, s. 29; 

nr 115; CdS s. 87 nr LXXVI i s. 120-121 nr CXIV. 
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zostały w jego władaniu na Śląsku, przejęła tytułem dożywocia księżna 
wdowa Ofka. 

W tym samym roku dało się załatwić pomyślnie dla książąt opolskich 
sprawę utraconych poprzednio 1powiatów lublinieckiego i oleskiego. Ksią
żę Berinard 1bowiem poślubił córkę nie żyjącego już Spytka z Melsztyna, 
który zginął w bitwie z Tatarami 12 VIII 1399 r., i otrzymał w posagu 
obydwa powiaty. Oczywiście akt ten musiał być poprzedzony powrotem 
tego terytorium z rąk książąt cieszyńskich do rodziny Melsztyńskich. 
Ślub odbył się około 17 VIII 1401 r., gdyż w dniu tym Bolko IV zrzekł 
się „z miłości braterskiej" na prośbę Bernarda wszystkich swych rosz
czeń i uprawnień wobec ziem lublinieckiej i oleskiej 41!. 

Śmierć Władysława II nie położyła kresu zatargom w rodzinie ksią
żąt opolskich. Prawdopodobnie w 1406 r. Bolko IV i Bernard powaśnili 
się z księżną wdową Ofką. Jak można wnioskować z treści dokumentu 
kładącego kres zatargowi, Ofka chciała pozbyć się części swej oprawy 
wdowiej, być może n.a rzecz swej drugiej córki, noszącej imię matki. 
Z dokumentu wynika również, że zatarg przybrał ostre formy, gdyż 
Ofka uwięziła na zamku w Głogówku kilku urzędników czy stronników 
młodych książąt, prawdopodobnie ujętych podczas próby zawładnięcia 
tym zamkiem. Sprawę oddano pod arbitraż innych książąt śląskich. Wy
dali om 26 XI 1406 r. w Grodkowie orzeczenie, na którego mocy Ofka 
musiała zobowiązać się pod przysięgą, że nie odstąpi nikomu pod żad
nym pretekstem swego dożywocia, w razie zaś przekroczenia tego zakazu 
utraci posiadłości. Na młodych 'książąt nałożono obowiązek nieczynienia 
Ofce żadnych trudności w korzy:staniu z jej oprawy wdowiej pod rygo
rem pozbawienia praw do dziedziczenia iIJO IIliej. Księżnej nakazano także 
przekazać zamki w Opolu, Głogówku i ChTzelicach ·burgrabiom miano
wanym za wiedzą i radą książąt rozjemców, ci zaś burgrabiowie winni 
byli przyrzec pod przysięgą, że po śmierci Ofki wydadzą powierzone im 
zamki książętom opolskim. Księżna wdowa musiała również zwo1lnić 
wszystkich więźniów trzymanych przez nią na zamku głogóweckim 47. 

Wkrótce potem Ofka utraciła ,swą ostatńią córkę, która zmarła przed 
30 III 1408 r. Z potomstwa Władysława II pozostała tylko córka Kata
rzyna, obecnie wdowa po Henryku kożuchowskim, oraz jej czterech 
synów. Na razie nie dopominali się oni o spadek po zmarłym księciu. 
Dowiadujemy się natomiast o jakichś sporach między 'Bolkiem IV a Ber-

4e Tekst dokumentu: LBU II, s. 32\3 nr 27; regest: CdS VI, s. 21 nr 92. Kr a u

s e, op. cit., s. 37, wyraża wątpliwość, czy układ Spytka z Przemkiem rzeczywiście 

wszedł w życie, czemu jednak przeczy powołany dokument Bolka IV, który wy

raźnie móWi, że Przemko posiadał ,poprzednio dane terytorium. 

•1 Te�t dokumentu: LBU II, s. 324-327 nr 20; regest: CdS VI, s. 2-5-26

nr 110. 
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nardem; wzajemnych pretensji nazbierało się niemało, chodziło m. in. 
o dochody z posiadłości należących do jednego brata, a stanowiących
enklawy w państewku drugiego, a także o roszczenia terytorialne. Mia
nowicie Bolko IV uważał, że Gorzów Sląski wraz z podmiejską wsią Bu
dzowem i nieco dalej ,położoną Bogacicą winien należeć do niego. Przy
puszczalnie wychodził on z założenia, że Gorzów nie wchodzi w skład
ziemi oleskiej, z której zrezygnował był na mocy wspomnianego już do
kumentu z 17 VIII 1401 r.; istotnie, to miasteczko początkowo przynale
żało do ziemi, kluczborskiej i nawet po przyłączeniu do księstwa
opolskiego zachowało do pewnego stopnia byt odrębny, będąc już nie
miastem książęcym, lecz własnością rodziny Swiętopełków 48. Na sędziego
polubownego Bolko i Bernard ,powołali najstarsz-ego brata, biskupa Jana,
który 21 I 1410 r. wydał ·W tej sprawie orzeczenie, postanawiając m. in.,
że w sprawie Gorzowa obydwie strony powinny przedstawić dokumenty
uzasadniające ich stanowiska 49

. Wydaje się, że Gorzów pozostał osta
tecznie przy Bernardzie, gdyż latem 1437 r. jego właścid-el Hinczko Swię
topełk dokonał zbrojnego napadu na należące do Bolka IV Krapkowice:
stanowiłoby to a'kt zdradziecki, gdyby Bolko był rzeczywiście panem
zwierzchnim Gorzowa, źródła jednak nie zarzucają Swiętop-ełkowi dopu
szczenia się felonii. Również Bogacica w 1425 r. podlegała pod względem
politycznym Bernardowi 5o.

We wrześniu 1416 r. z roszczeniami do dawnych posiadłości Włady
sława II, stanowiących teraz dożywocie Ofki, wystąpili jego wnukowie, 
książęta głogowska-żagańscy Jan I, Henryk IX, Henryk X i Wacław. 
Wytoczyli oni Bolkowi i Bernardowi pToc-es przed sądem król-ewskim 
w Pradze; król Wacław IV chętnie wszczął postępowanie w tej sprawi-e, 
książęta opolscy bowiem przez długie lata rabowali kupców wrocław
skich, zabierając im towary na pokrycie długu, który zaciągnął jeszcze 
ojciec Wacława, a którego spłatę poręczyło miasto Wrocław (tzw. zwada 
<>polska). Głogowczycy powoływali się na przywil-eje cesarskie i królew
skie przyznające im prawo odziedziczeni.a miast Opola i Głogówka wraz 
z okręgami. Zapewne miano na myśli omówiony wyżej przywilej Karola 
1V z 26 III 1367 r. zatwierdzający testament Władysława II, aczkolwiek 
testament ten został unieważniony przez samego testatora na mocy póź-

48 Już w 1386 r. w dokumencie Władysława II figuruje wśród świadków Hin
czko Swantopolk z Gorzowa Sląskiego (CdS XX.XIII, s. 104 nr 3). Zapewne niejaki
Ludwik, który władał Gorzowem w 1401 r., był jego synem, wspomniany zaś 
w 1437 r. Heinze Swatopulk - wnukiem, H. Er mis c h, Schlesiens Verhiiltnis zu

Polen und zu Konig Albrecht II. (Zeitschrift, t. XII, 1875, z. 2, s. 245); Ha w�· a ne k, 
.op. cit., s. 102. 

49 CdS VI, s. 28-29 nr 114.
so Tamże, s. 50 nr 172. 
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meJszego dokumentu z 26 X 1393 r. Podniesiono również w skardze, że 
rycerstwo, gminy wiejskie i miasto Głogówek już złożyły hołd książętom 
głogowskim i przyrzekły uznać ich za swych panów dziedzicznych po 
śmierci księżnej Ofki. Przypuszczallłlie stało się tak z namowy samej 
Ofki, 'która mogła być też inspiratorką procesu wytoczonego przez synów 
jej IJ)asierbicy. 

Ze swej strony Bolko i Bernard spowodowatli złożenie im hołdu 
i przysięgi przez stany ziem stanowiących oprawę wdowią Ofiki, jak rów
nież zignorowali wyznaczone terminy stawienia się na rozprawę w sądzie 
nadwornym w Pradze. W tej sytuacji 2 VII 1417 r. zapadł wyrok zaocz
ny skazujący ich na banicję i uwzględniający wszystkie roszczenia ksią
żąt głogowskich, król Wacław zaś 1 IV 1418 r. zatwierdził ten wyrok 
i wezwał wszystkich poddanych do udzielenia Głogowczykom pomocy 
i konfiskowania znajdującego się w zasięgu ich władzy majątku książąt, 
rycerzy, mieszczan i chłopów opolskich, dopóki nie dojdzie między stro
nami do zgody 51. 

Książęta opolscy chyba nie przejęli się niełaską królewską. Sytuacja 
wewnętrzna w Czechach była niepomyślna z uwagi na szerzący się ruch 
husycki, wskutek czego władza króla Wacława stała się i1luzoryczina. 
Ewentualna interwencja zbrojna innych książąt śląskich z powołaniem 
się na wyrok praski raczej .nie wchodziła w rachubę, gdyż książę Bernard 
miał za żonę przedstawici'elkę potężnego rodu małopolskiego, Bolko IV 
zaś spowinowacił się niebawem z Władysławem Jagiełłą, żeniąc swego 
najstarszego syna Bolka V z pasierbicą króla polskiego, Elżbietą z Pilczy, 
obydwaj bracia mogli więc liczyć w razie potrzeby na pomoc ,polską. 
Wyrok królewskiego sądu nadwornego nie doczekał się wykonania, aż 
wreszcie uchylił go 16 IX 1435 r. na prośbę Bolka IV następca Wacława, 
Zygmunt Luksemburczyk 52_ 

Po śmierci księżnej Ofki (zmarła ona po 2 VI 1418 r.) 53 synowie 
Bolka III podzielili się jej oprawą wdowią. Zachowane źródła nie podają 
bliższych informacji co do sposobu przeprowadzenia tych działów tery-

51 Tamże, s. 35-40 nr 137-140 i 142-il.44; LBU II, s. 327-328 nr 30 (tekst); 

CdS VI, s. 42 nr 148 (regest). 
52 Tekst dokumentu: LBU II, s. 329-330 nr 32; regest: CdS VI, s. 58 nr 192. 
53 W dotychczas opublikowanych genealogiach Piastów śląskich (Grotefend,

Wutke, Dworzaczek) czytamy, że Ofka zmarła po 9 V 1418 r. Tymczasem w Woj. 
Archiwum Państwowym w Opolu zachował się dyplom książąt opolskich Jana III 

i Mikołaja II z 5 V·I 1480 r. potwierdzający niejakiej Pilchowicowej prawo do po
lowy wsi Sowczyce na podstawie uznanego iprzez nich dokumentu księżnej Ofki 
z 2 VI 1418 r. Akta m. Opola, dok. perg. nr 17; S. K o s  z y k, Dokumenty perga

minowe Archiwum Miejskiego w Opolu. (Sobótka, 1951, s. 104 nr 16). Jak uprzej

mie poinformował mnie prof. K. Jasiński, znalazł on dowody, że Ofka żyła jeszcze 

21 VI 1418 r. 
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torialnych. Z późniejszego dokumentu wynika, re Jan I i 'Bolko IV po
dzielili się nowym zamkiem po połowię; również miasto Opoie zostało 
podzielone między trzech braci i bez zgody ich wszystkich ,nie można 
było nałożyć nowych zobowiązań na mieszczan 54• Z kolei książęta 
wszczęli starania o odzyskanie Prudnika. Od 1412 r. panował tam książę 
oleśnicki Konrad, będący zarazem biskupem wrocławskim. Z powodu 
rozrzutnej gospodarki miewał on ciągle kłopoty finansowe. 24 I 1420 r. 
Bolko i Bernard uzyskali od niego prawo pierwokupu na wy!I)adek sprze
daży Prudnika, 30 kwietnia zaś biskup faktycznie sprzedał miasto wraz 
z okręgiem Bernardowi i Janowi I, z tym że sprzedawcy i jego bratu 
przysługiwało prawo odkupu; nabywcy mieli stać się dziedzicznymi 
właścicielami dopiero wówczas, gdyby w ciągu trzech ifat od daty śmierci 
biskupa jego brat nie s'korzystał z tego prawa 55. Ze względu na powyż
sze klauzule biskup Konrad uważał się przez pewien czas w dalszym 
ciągu za pana Prudnika; i tak 30 VIII 1420 r. wystawił on nowy przy
wilej dla tego miasta 56. Niemniej jednak książęta opolscy dysponowali 
tym obszarem jako swoją własnością. 

Po śmierci Jana I (3 III 1421) dzielnica jego przypadła braciom. Jak 
wynika ze wspomnianego już dokumentu z 8 marca, Bolko i Bernard 
postanowili nie stosować się do postanowień testamentu brata i podzielili 
się spadkiem w równych częściach. Niestety, dokument zajmuje się głó
wnie sprawami finansowymi, a gdy chodzi o podział terytorium 'księstwa 
zmarłego brata, ogranicza się do ustalenia, jak należy podzielić zamek 
opolski (Górny). Wiemy ponadto, że należąca do Jana część Prudnika 
przypadła Bolkowi IV. Późniejsze źródła informują, że do Bernarda na
leżały: połowa Głogówka, Chrzelic i Krapkowic z przynależnymi do nich 
okręgami, połowa miasta Opola, połowa zamku opo•lskiego i część ziemi 
opolskiej, Niemodlin, Strzelce Opolskie, Sławięcic-e, Lubliniec, Leśnica 
i Olesno z okolic21nymi obszarami. Spośród wsi w powiecie opolskim 
figurują jako podlegające Bernardowi Węgry, Zakrzów, Groszowice 
i Czarnowąsy, co oczywiście stanowiło tylko część jego posiadłości w tym 
powiecie 57• Natomiast Bolkowi IV pozostały tylko Stary Zamek i połowa 
Nowego Zamku w Opolu, połowa tego miasta, część (większa?) ziemi 

54 CdS VI, 45-46 nr 157; A. S t e i n e r t, Die Papierurkunden, Folianten 

und. Akten des Oppelner Stadtarchivs (Oppelner Heimatblatt, 10. Jg., 1935, m 11, 

dokument Jana I z 9 I 1421 r.). 

55 CdS VI, s. 43 nr 153 i s. 44-45 nr 155; LBU II, s. 328-329 nr 31; Chrząszcz, 

op. cit., s. 40-41. 

56 C h r z ą s z c z, op. cit., s. 41. 

57 Zob. teksty dokumentów: LBU II, s. 330-331, nr 33 (r. 1437), s. 334-335 

nr 36 (r. 1449), s. 335-337 nr 37 (r. 1450); CdS I, s. 120-122 nr CXIV (r. 1439) 

i s. 121-122 nr CXVI (r. 1445); regesty: CdS VI, s. 49 nr 167 (r. 1421) i s. 57 nr 190 

(r. 1434). 
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opolskiej z połową Krapkowic, połowa ziemi głogóweckiej· i połowa (mo

że tylko idealna) P.rudnika z okręgiem. O ewentualnie należących do 

niego enklawach w obrębie 'księstwa Bernarda nie mamy ż;:i.dnych wia

domości. Wydawałoby się, że Bolko został moono pokrzywdzony przy 

podziale dzierżaw ojca i stryja, jednak trzeba pamiętać, że przy książę

<:ych działach rodzinnych liczono dochody, jakie przynosiły poszczególne 

miasta i wsie, i wysokość tych dochodów stanowiła kryterium podziału, 

natomiast powierzchnia i zaludnienie dóbr nie wchodziły w ogóle w ra

-chu'bę, gdyż odpowiednich danych ,po prostu nie posiadano. Ponadto 

przyjąć należy, że powiaty lubliniecki i oleski nie zostały uwzględnione 

przy ostatecznym podziale dóbr, 'Bernard bowiem, który otrzymał je 

w posagu Elżbiety Melsztyńskiej, stanął zapewne na stanowisku, że tery

toria te nie należą do masy spadkowej. 

Gdy 'BO'lko V, syn Bolka IV, ,poślubitł: pasierbicę potężnego króla pol

skiego (,przed marcem 1418 r.) sa, wypadało dopuścić młodego księcia do 

rządów. Toteż otrzymał on ojcowską część okręgów prudnickiego i gło

-góweckiego. Począvkowo ojciec i syn rządzili wspólnie 59. Pierwszy za

chowany dokument, w którym Bolko V występuj,e jako pan Prudnika, 

ma datę 6 V 1425 r., jego żona zaś jako księżna głogówecka występuje 

w dokumencie z 5 II 1427 r. 60 Ponieważ Prudnik książęta opolscy prze

jęli zapewne jako niedział rodzinny, Bplko V musiał uzyskać zgodę stry

ja Bernarda na niektóre akty prawne: i tak na sprzedaż wsi Sprzypiec, 

dokonaną 28 VIII 1430 r. przez Bolka V, Bernard wyraził zgodę doku

mentem z 17 rn 1431 r. 61 Później 'Bernard musiał odstąpić Bolkowi V 
·swoją połowę dzielnicy prudnickiej, .a następnie wziąć ją od niego w za

-staw, gdyż w dokumencie Bernarda z 17 VI 1437 r. figuruje jako oddana

mu w zastaw.

Tymczasem Bernard powiększył swe posiadłości, biorąc w 1434 r. 

w zastaw od księcia brzeskiego Kluczbork i Byczynę z okręgami 62. 6 V 

1437 r. zmarł Bolko IV, pozostawiając nie dwóch synów, jak mylnie po

daje K. Orzechowski 63, lecz trzech: Bolka V, Jana II i Mikołaja I. Tery-

58 Małżeństwo to mogło dojść do skutku jako podyktowane niewątpliwie wzglę
dami politycznymi jedynie w czasie, gdy matka żony Bolka V była żoną Jagiełły 
(2 V 1417-12 V 1420). C. Grilnhagen stara się wykazać, że związek ten doszedł do 
skutku albo w 1417 r., albo w pierwszych miesiącach następnego roku. Elisabeth 

von Pilcia, Herzogin von' Oppeln (Zeitschrift filr preussische Geschichte und Lan
deskunde, 8, 1871, s. 127). 

59 C h r z ą s z c z, op. cit., s. 42. 
60 CdS XXXIII, s. 33, nr 11; Starodawne prawa polskiego pomniki, t. II, s. 314 

nr 2122. 
61 C h r z ą s z c z, op. cit., s. 43 i <przypis 2. 
62 He i d e  n f e  1 d, Chronik der Stadt Kreuzburg, Kluczbork 1861, s. 36. 
63 O r z e c ho w s k i, op. cit., s. 96. 
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torium, jakie przypadło dwom ostatnim, składało się z niecałego miasta 
Opola i części pow. opolskiego; niebawem Mikołaj I został jedynym jego 
panem, gdyż Jan II zmarł 5 IX 1439 r. W kilka tygodni po śmierci Bol
ka IV Bernard odstąpił Bolkowi V, z uwagi na jego „wielką i godną po
dziwu miłość i wierność", na mocy dokumentu z 17 VI 1437 r. połowę 
Głogówka i ziemi głogóweckiej, połowę Prudnika i ziemi prudnickiej, 
trzymaną przez niego tytułem zastawu, połowę zamku w Chrzelicach 
z wszystkimi przynależnościami oraz połowę miasta Krapkowic, również 
z wszystkimi ,przyna1leżnościami 64

• Podane w dokumencie motywy tego 
kroku zapewne odpowiadają prawdzie. Jak zobaczymy, i w późniejszym 
czasie Bernard był szczególnie przychylny Bolkowi; zapewne stary ksią
żę widział w Bolku jedynego godnego dziedzica. Wielu swych posiad
łości poz!był się on jeszcze za życia. 16 I 1449 r. odstąpił swemu bra
tankowi Mikołajowi I połowę miasta Opola, połowę zamku w tym mieście 
(Nowego) i wszystkie swoje ,posiadłości w ziemi opolskiej, z wyjątkiem 
wsi Węgry. Wyjaśnił zarazem, że uczynił tak z uwagi na okazywaną 
mu przez Mikołaja szczególną wierność, miłość i •przyjaźń w trudnych 
czasach, a także ze względu 111.a poważną sumę pieniędzy, jaką otrzymał 
od bratanka; sumę tę spłaca niniejszą darowizną. Rozkazał na zakończe
nie swym urzędnikom, rycerzom, chłopom i mieszczanom uważać Miko
łaja i jego dziedziców za swych p_rawowitych panów 65• Trudno określić, 
gdzie w tym akcie kończyła się darowizna, a zaczynała się spłata długów. 
Niejasne jest też, co skłoniło Bernarda do zatrzymania w swym posiada
niu Węgier - jednej z najuboższych wsi w pow. opolskim z wybitnie 
lichą glebą. 

Względy materialne odegrały ,pewną rolę przy sporządzeniu w kilka
naście miesięcy potem innego aktu o podobnej treści. Mówimy o doku
mencie Bernarda z 6 V 1450 r. wystawionym w rezydencji Bolka V -
Głogówku. Wystawca stwierdza, że po dokładnym omówieniu sprawy 
zawarł z Bolkiem przymierze przeciwko wszystkim wrogom, którzy 
chcieliby na niego napaść, z wyjątkiem związku książąt śląskich. Bolko 
zobowiązał się pomóc stryjowi w spłacie jego długów, dając mu na ten 
cel w określonych terminach 500 zł węgierskich i 3000 florenów. rw za
mian za to Bernard odstąpił mu od razu ziemię niemodlińską, zapisał na 
wy,pad�k swej śmierci Strzelce Opolskie, Sławięcice, Lubliniec i Leśnicę, 
zobowiązując się zarazem nie zastawiać i nie pozbywa_ć się tych miast 
i przynależnych do nich wsi, i zatrzymał do swej swobodnej dyspozycji 
tylko miasto Olesno wraz z okręgiem, z tym jednak, że po jego śmierci 

64 Tekst dokumentu: LBU II, s. 330-331 nr 33; regest: CdS VI, s. 58-59 nr 194. 

65 Tekst dokumentu: LBU II, s. 334-335 nr 36; regest: CdS VI, s. 68 nr 223. 
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posiadłość ta ma przypaść Bolkowi 66• W ten sposób pan Głogówka stał 
się uniwersalnym spadkobiercą Bernarda. 

Mniej więcej w tym samym czasie Bolko wygnał swą żonę Elżbietę 
z Pilczy i poślubił za jej życia Jadwigę Biesównę, córkę możnego rycerza 
Hinczy Biesa z Kujaw w ,pow. głogóweckim, dopuszczając się w ten 
sposób bigamii. Zapewne w dniu ślubu dokumentem z 27 VI 1451 r. za
pisał jej tytułem oprawy wdowiej zamki, ziemie i miasta: Niemodlin, 
Chrzelice, Białą Prudnicką, Ścinawę Małą i !Krapkowice ze wszystkimi 
przynależnościami, połowę majątku ruchomego oraz 7 wsi, które nale
żały niegdyś do jej nie żyjącego już ojca. Jadwiga wybrała sobie za 
opiekunów swego s�agra Mikołaja opolskiego, księcia Konrada koziel
ska-oleśnickiego oraz pięciu rycerzy. Dodatkowo zapis ten ,potwierdził 
Mikołaj opolski dokumentem wystawionym w Opolu 4 II 1453 r. Zapis 
objął wszystkie ówczesne posiadłości Bolka, z wyjątkiem dzielinicy prud
nickiej 67. 

Książę Bernard zmaTł 2 lub 4 IV 1455 r. 13 XI 1456 r. Bolko, tytu
łujący się panem Olesna, wystawił w tym mieście dokument potwierdza
jący akt kupna-sprzedaży dwóch wsi. O Bernardzie akt ten wspomina 
jako o nie żyjącym już (seliges gedechtnis) 68. Bolkowi przypadły również 
Kluczbork i Byczyna trzymane przez Bernarda ty.tulem zastawu. Bol
ko V w ostatecznym r€zultacie dołączył do swej skromnej dzielnicy gło
gówecko-,prudnickiej wszystkie posiadłości Bernarda, z wyjątkiem odstą
pionych Mikołajowi I. Ten ostatni władał tylko Opolem i powiatem opol
skim, z wyjątkiem połowy miasta Krapkowic oraz wsi Węgry. Ponadto 
18 II 1443 r. otrzymał on w zastaw Brzeg z okręgiem ze względu na za
warcie związku małżeńskiego z księżniczką brzeską Magdaleną. 11 IV 
1450 r. układ w sprawie zastawu wznowiono i książę opolski pozostał 
w posiadaniu Brzegu z przyległościami 69. 

Poza skupieniem w swym ręku większej części ,posiadłości Bolka I -
protoplasty Piastów opolskich - Bolko V nabył obszary, 'które nigdy do 
księstwa opolskiego nie należały, a mianowicie dwie części -księstwa opaw
skiego, zamek Edelstein i miasteczko Zlate Hory oraz prawo zastawu 

68 Tekst dokumentu: LBU II, s. 335�337 nr 37; regest: CdS VI, s. 69-70 

nr 226. 
e1 LBU II, s. 337-338 nr 38. 
es Dokument ten publikował Z. K u r  z e  j a, Aus dem Rosenberger Stadtar

chiv. 1. Teil. Die iiltesten deutschen und lateinischen Urkunden (Beitrage zur Hei

matkunde Oberschlesiens, III, Głubczyce 19\35, s. 155-157). 

69 CdS IX, s. 128 nr 906 i 907, s. 134 nr 941; por. K. J. Sc ho n w a Id er, Die 

Piasten zum Briege oder Geschichte der Stadt und Furstenthums Brieg, t. I, Brzeg 

1855, s. 250-252. 
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1I1a miasteczku Bilowcu. Biskup wrocławski Konrad oddał mu w zastaw 
klucz ujazdowski z miastem Ujazdem (między 1435 a 1447 r.) 70• Bolko 
był zasobny w gotowy pieniądz, gdyż bezwzględnie egzekwował należ
ności od swych poddanych, a nawet nie gardził nielegalnymi źródłami 
dochodu (łupienie kupców na drogach publicznych) . 

Bolko V zma�ł 5 lat po Bernardzie, mianowicie 20 V 1460 r. Mimo 
że u schyłku życia był on wiernym stronnikiem króla czeskiego Jerze go 

z Podiebradu, ten zamierzał zawładnąć państwem Bolka jako obumar
szczyzmą. W obronie swych praw do spadku wystąpił .brat zmarłego, 
Mikołaj I. Jego wysłannicy w wyniku przeprowadzonych w Pradze ro
kowań zrzekli się 15 VIII 1460 r. w imieniu swego pana pretensji do 
księstwa opawskiego, zamku Edelstein i miasteczek Zlatych Hor i Bi
łowca oraz zobowiązali się wydać skrypty dłużne otrzymane przez książąt 
opolskich od cesarza Zygmunta, a także posiadane listy zastawne, wy
kupione dokumenty i rejestry. Wszystkie te pisma miały być wydane 
wysłańcom królewskim 1 września tr. w Głogówku i dopiero po speł
nieliliu tego warunku miało być doręczone pismo królewskie nadające 
Mikołajowi posiadłości Bolka. Król ze swej strony zobowiązał się nie 
popierać „nałożnicy Bolka Jadwigi" i jej pretensji terytorialnych 71• Jak 
widać, książę Mikołaj rychło zapomniał o przyjęciu bratowej w swą 
opiekę i potwierdzeniu z własnej nieprzymuszonej woli ustanowionego 
przez brata dożywocia dla niej; nie ulega bowiem wątpliwości, że odno
śna klauzula została wprowadzona do układu na życzenie księcia opol
skiego. Nazajutrz, 16 VIII 1460 r., król Jerzy oznajmił w wystawionym 
dokumencie o zawarciu omówionego układu, podając jego treść, i przy
rzekł, że nie będzie kwestionował praw księcia Mikołaja i jego dziedziców 
do dzierżaw 'Bolka. W wyszczególnieniu ich znalazły się obok posiadłości 
stanowiących własność zmarłego księcia także miejscowości, jakie otrzy
mał on tytułem zastawu, mianowicie biskupi Ujazd oraz iprzynależne_ do 
księstwa brzeskiego Kluczbork i Byczyna. W zamian za to Mikołaj wi
nien pełnić należne służby jako podległy królowi książę, król zaś będzie 
go chronił i 'bronił całą swą potęgą 72. Po upływie zaledwie paru tygodni 
król czeski dał Mikołajowi nowy dowód swej przychylności. Do spadku 
bowiem po Bolku V zgłosił pretensje książę Janusz oświęcimski. 29 IX 
1460 r. najemni żołnierze Janusza zdobyli i złupili Leśnicę i stamtąd 
pustoszyili Opols:rezyznę. Ale już 6 października wypędzili ich z Le-

10 W. D z  i e w  ul s k i, Herezja Bolka opolskiego (Studia z dziejów kościoła
katolickiego, t. I, 1960, s. 187__,188). 

11 Cd.S VI, s. 79 nr 248. Por. LBU II, s. 507 nr 45. 
12 CdS VI, s. 80 nr 249. 
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śnicy wrocławianie stosownie do otrzymanego rozkazu królewskiego 73• 

Książę opolski nie kwapił się jednak z wykonaniem nałożonych na 
niego obowiązków. Być może, liczył się on z moż,liwością, Ż€ król Jerzy 
nie opanuje sytuacji na Śląsku ze względu na wrogie ustosunkowanie 
się Wrocławia do króla husyty; z tym miastem łączyły Mikołaja przy
jazne stosunki74. Wolał on na razie zatrzymać podlegające zwrotowi do
kumenty i ,potraktował tak samo obowiązek zwrotu posiadłości. A tym
czasem zajął się regulowaniem innych spraw związanych ze spadkiem 
po Bolku. W obronie praw wdowy ,po księciu głogóweckim wystąpili jej 
opiekunowie spośród rycerstwa. Doprowadzili oni do skutku jakiś układ 
z księciem Mikołajem, ina który zgodziła się również Jadwiga, jak o tym 
informuj€ dokument z 15 II 1461 r. wystawiony przez opiekunów 
w Opolu 75

. Treści układu w nim nie podano, ale niewątpliwie przewi
dywał on jakieś odszkodowanie dla Jadwigi, najprawdopodobniej w go-

73 P. Es c h e n  1 o e r, Historia Wratislaviensis, hrsg. von H. MarlQgraf (Scrip
tores <rerum Silesiacarum - dalej skrót: SrS - t. VII, s. 98-99); t e  n ż e, Ge

schichte der Stadt Breslau, hrsg. von J. G. Kunisch, Wrocław 1827_,1828, t. I, 
s. 170-171; D ł u g  o s  z, Historia, ed. Przeździecki, t. V, s. 3·12; F. I d  z i k o  w s k i,
Geschichte der Stadt Oppeln, Opole 1863, s. 92.

14 C. G r il n h a g e n, Geschichte Schlesiens, t. I, Gotha 1884, s. 307. 
75 CdS VI, s. 8'1 nr 252. Ze dokument ten dotyczy wdowy po Bolku, świadczy

występowanie w nim osób identycznych z opiekunami księżnej Jadwigi figurujący
m'i w dokumencie Bolka V w sprawie jej dożywocia, aczkolwiek nazwiska niektó
rych zostały zniekształcone lub źle odczytane przez wydawcę. I tak Hannes Jelcz 
Starsnicz vel Bosmicz jest niewątpliwie tą samą osobą, co figurujący w dokumen
cie Bolka Hanns Gelcz Borsnicz; z kolei Henricze von CmawY (czytaj: Cuiawy) to 
niechybnie Heinrich von der Coye (z Kujaw - wsi w rejonie Głogówka), podobnie 
Jan Bess uff Kaczirdorf i Jan Biess von Kaczirsdorf nie mogą budzić żadnej wąt
pliwości co do tożsamości ich obu. Wdowę po Bolku wymienia dokument jako „Frau 
Hedwig von Linaw". Jest to niewątpliwie nazwisko odmiejscowe. Wchodzą w ra
chubę wsie Linowo w powiatach olsztyńskim i szczycieńskim (nazwy niemieckie: 
Leinau, Leynau) ewentualnie Linowo w pow. gołdapskim (niem. Linnau). Księżna 
głogówecka mogla po owdow,ieniu i uznaniu jej za nałożnicę przenieść się do ziem 
zakonu krzyżackiego i tam zamieszkać w jednej ze wsi o nazwie Linowo. Nato
miast za wykluczoną uważamy ewentualną identyfikację ze wsią Liny koło miasta 
Bela pod Bezdezem w Czechach północno-wschodnich, gdyż w źródłach średnio
wiecznych osada ta występuje pod nazwami Legen, Len, Lehen, Lejen (zob. 
A. P r  o f  o u s, Mistni jemena v Cechach. Jeich vznik, puvodni vyznam a zmeny.

Dil II; Praha 1949, s. 616). Nazwisko, o którym mowa, figuruje też i w innych do
kumentach śląskich. I tak w 1346 r. występuje Ulman de Linavia jako świadek na
dokumencie księcia Mikołaja opawsko-rac'iborskiego, z kolei w dokumencie
z 1396 r. jest mowa o Ulmanie von den Linaw jako poręczycielu Jana z Groszowic
w pow. opolskim, wystawcy dokumentu (OdS VI, s. 4 nr 15 i s. 19 nr 82). Mogli
oni wywodzić się z Prus i poza nazwiskiem nie mieli nic wspólnego z b. księżną
Jadwigą.

3 - Sobótka 3n3 
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tówce. Z kolei trzeba było ułożyć się z biskupem wrocławskim w sprawie 
dóbr kościelnych, z których ciągnęli korzyści zarówno !Bolko V, jak 
i Mikołaj; układ z 3 Vl 1461 r. stypulował restytucję kolegiaty głogówe
ckiej, 1której funkcjonowanie uniemożliwił za swego życia Bolko, oraz 
sposób załatwienia sprawy oddanego w zastaw Ujazdu 76• 

Wobec takiego postępowania Mikołaja król postanowił go ukarać. Za
pewne z inspiracji krÓ'lewskiej wnuk Władysława II, książę Henryk IX 
głogowska-żagański, wystąpił !Ponownie z roszczeniami do spuścizny po 
dziadku. 26 XI 1462 r. Jerzy potwierdził dawne dekrety Wacława IV 
i sądu nadwornego przyznające posiadłości Władysława Głogowczykom 
i tego samego dnia wezwał wszysbkich swoich poddanych do udzielenia 
poparcia Henrykowi 77. Postępując tak, król nie liczył się Z'l!pełnie ze 
skasowaniem przez Zygmunta Luksemburczyka postanowień w sprawie 
sukcesji 0ipolskiej wydanych za rządów Wacława. Mikołaj nie dał się 
zastraszyć i w następnym roku otwarcie wystąpił przeciwko Jerzemu po 
stronie Wrocławia 78. Ale stosunki między Mikołajem a wrocławianami 
niebawem uległy oziębieniu. 15 II 1463 r. rada miejska wydała wyrok 
w sporze między Mikołajem a biskupem wrocławskim w sprawie wy
kupienia Ujazdu, jednak biskup tego wyroku nie uznał i groził nawet, 
że rozstrzygnie sprawę orężem; wobec takiego postawienia sprawy mia
sto było ·bezradne. Toteż w marcu 1464 r. dowiedziano się we Wrocławiu, 
że książę o,pols'ki przerzucił się na stronę Jerzego 79. Król zaraz nakłonił 

, Głogowczyka do zawarcia kompromisu: Henryk IX zrzekł się swych pre
tensji w zamian za kwotę 14 OOO dobrych złotych węgierskich i przyrzekł 
zwrócić wszystkie uzyskane dotąd dokumenty i przywileje w sprawie 
dziedziczenia po Władysławie II. Ugodę tę kr6r zatwierdził dokumentem 
z 29 IV 1464 r. Z kolei 1 maja Henryk oświadczył, że w wypadku wysu
nięcia przez jego synów pretensji do spadku opolskiego stanie on po stro
nie .Mikołaja so. Ponadto Jerzy dołożył starań w kierunku ,pogodzenia 
Mikołaja z -biskupem wrocławskim; 3 maja wydał dękret, w którym 
ustalił warunki wykupienia Ujazdu przez biskupa z rąk księcia opol
skiego oraz określił reguły postępowania w innych sprawach spom.ych 81. 

Mimo tych dowodów przychylności królewskiej Mikołaj dopiero 

10 CdS VI, s. &1-83 nr 253.
11 Tekst pierwszego dokumentu Jerzego: OdS VI, s. 207-2-08 nr XXi; regest: 

tamże, s. 85 nr 262, oraz LBU II, s. 338 nr 39; regest drugiego dokumentu: CdS VI, 
s. 85 nr 263.

78 G r ii n h a g e n, op. cit., s. 3'12.

79 Politische Correspondenz Breslaus im Zeitalter Georgs von Podiebrad, hrsg. 
von H. Markgraf, Abt. I., Wrocław 1873 (Sr'S, t. Volll), s. 167 nr 138; tamże, A'bt. Il,

Wrocław 1874 (SrS, t. I•X), s. 1'2---Jl.4 nr 189, s. 49.
so CdS VI, s. 87-88 nr 26�70. 
s1 Tamże, s. 88-89 nr 271. 
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22 VfII 1465 r. odesłał dokumenty, których zw.rot nakazano mu dekretem 
Jerzego z 1460 r., oraz zwrócił wymienione w tymże układzie posiadłości, 
a więc po upływie z górą 5 lat. Niezależnie od tego starał się on wraz 
z innymi książętami o załagodzenie sporu między husyckim królem 
a srfa1I1atyzowanym mieszczaństwem wrocławskim. 1 IX 1466 r. sześciu 
książąt śląskich, w tym także Mikołaj, uchwaliło i zaproponowało-for
mułę pojednawczą, którą jednak papież odrzucił. W kilka tygodni potem, 
23 XII 1466 r., papież wyklął króla Jerzego i zwolnił jego poddanych ze 
złożonej przysięgi. Oznaczało to wybuch wojny religijnej na Śląsku 82. 

Książę Mikołaj musiał wziąć w niej udział po stronie Wrocławia, ale 
walczył bez za.pału mimo spustoszenia jego ziem przez wojska czeskie. 
25 I 1468 r. papież nakazał swemu legatowi, aby nakłonił książąt Miko
łaja i Henryka głogowskiego za pomocą kar kościelnych do bardziej 
energicznej walki z Jerzym, ale i w późniejszym czasie Mikołaj - we
dług opinii wnikliwego obserwatora współczesnego - był bojaźliwy 
i chwiejny 83. Jak się wydaje, władcom feudalnym niezbyt odpowiadało 
przymierze z pospótlstwem i biedotą miasta Wrocławia, stanowiącymi 
główne oparcie stronnictwa katolickiego 111a Śląsku. Tej kłopotliwej sy
tuacji ,położyło kres uznanie za władcę Śląska rywala Jerzego - króla 
węgierskiego Macieja Korwina, któremu książę Mikołaj złożył hołd we 
Wrocławiu 8 VI 1469 r. 84 

W 1472 r. Mikołaj I musiał przeciwstawić się roszczeniom księcia to
szeckiego Przemka do warowni i wsi Łabędy położonej w ziemi sośnico
wickiej 85. Wyrokiem z 5 października powołany na sędziego polubownego 
biskup wrocławski Rudolf orzekł, że miejscowość ta należy do księstwa 
opolskiego 86

• A więc Mikołaj utrzymał się przy wszystkich posiadłoś
ciach ojca, stryja ·i brata, z wyjątkiem części nabytków Bolka V. Już za 
panowania jego następców książę oleśnic'ko-wolowski Konrad Biały 
Młodszy 27 I 1477 r. zrzekł się ostatecznie wszystkich praw do ziemi 
prudnickiej 87. 

Synowie Mikołaja I, Jan III (1476-1532) i Mikołaj II (1476-1497), 
rządzili aż do śmierci drugiego z nich jako bracia niedzielni. W 1481 r. 
wysunęły się im z rąk zastawy brzeski i kluczborsko-byczyński wskutek 
wykupienia ich przez książąt brzeskich. W początkach XVI w. Jan III 

B! Politische Correspondenz ... , Abt. H, s. 194-195 i 198; Gr ii ·n ha gen, ap. cit., 

s. 316.

83 Politische Correspondenz ... , Abt II, s. 254-255; Es c h en ·l o e r, op. cit.,

s. 187-188.
84 Zob. W. Dz ie w ul ski, Slqsk a husyci (Odrodzenie i Reformacja w Pol-

sce, t. V, 1960, -s. 41----4'3). 

as E s c h e n l o e r, op. cit., s. 205. 
88 CdS VI, s. 93 nr 287, s. 95 nr 290 i s. 95-96 nr 291.

87 LBU II, s. 338 nr 40. 
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powazrue przesunął granicę swych posiadłości na południe, ale omówie
nie tych spraw wykraczałoby poza ramy naszego artykułu ss. 

TERRITORIALE TEILUNGEN DER LANDSCHAFT OPOLE IN DER ZEIT VOM 13. 

ZUM 15. JAHRHUNDERT 

Der Artikel knilpft an die jiingste Publikation von K. Orzechowski liber die 
territorialen Teilungen Sch'lesiens an und br.ingt gewisse Erganzungen sowie Pra
zisierungen betreHs der Landschaift Opole. Der Autor beginnt seine Erwagungen 

mit dem Jahrre 1313, also mit dem Datum der Tei1lung des ·Herrschaftsgebietes 
Bolko I., des Sohnes Władysław I., und beschliesst sie in den Ze1ten Jan IM. (1476-
1532) -und Mikołaj U. (1476-1497). Dziewulski polemisier.t ,gegen manche Feststel

lungen der deutschen und der polnischen Histor.iographie. 

88 Pomijamy drobniejsze nieścisłości, jakie zaobserwowaliśmy w publ1kacji 
K. Orzechowskiego. Poprzestaniemy na :paru tylko przykładach. I tak nie jest ścisłe
twierdzenie, że Prusom przypadł w myśl pokoju w Hubertuśburgu w 1763 r. nie
mal cały Śląsk, z wyjątkiem księstwa karniows·kiego, opawskiego i cieszyńskiego
(Kwartalni:k Opolski, 1971, nr 2, s. 60), gdyż księstwa opawskie i karniowskie po
dzielono między Prusy i Austrię, przy czym z części pruskiej utworzono odrębny
powiat głubczycki. Sam zaś podział śląska nastąpił o wie1e wcześniej, 1::io na mocy
pokoju wrocławskiego z 11 VI 17412 r., kończącego I wojnę śląską. Podział księstwa
górnofiląskiego - spuścizny po Władysławie I, przedstawiony !kartograficznie przez
Autora (tamże, nr 3, s. 90) według stanu z 1296 r. nie odpowiada rzeczywistości, bo
w wyniku działów rodzinnych z ·1290 r. powstały dwa księstwa: raciborskie i cie

szyńskie.
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