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JAN KWAK 

SPRAWY PRZED SĄDEM RADY ORAZ ŁAWY MIEJSKIEJ 

W GLIWICACH W SWIETLE ICH PROTOKOŁÓW Z XVII 
I POCZĄTKÓW XVIII WIEKU 

Wiprawdzie ksiąg sądowych z XVII i XVIII w. na Śląsku mamy spo
ro, ale prowadzonych w języku polskim zachowało się 111iewiele. Są one 
ciekawym źródłem nie tylko ze względów etnicznych, lecz także dla po
znania dawnej polskiej terminologii prawniczej. Celem niniejszego ar
tykułu jest danie krótkiej charakterystyki źródłoznawczej dwóch ksiąg 
sądowych rady oraz ławy miejskiej Gliwic z przykładowym omówieniem 
111iektórych spraw. Księga sądowa rady miejskiej liczy 126 kartek, zapi
sanych dwustronnie. Zawiera ona 239 zapisów z lat 1679-1'729. 'Była ona 
prowadzona w języku polskim i czeskim z nielicznymi wtrętami łaciń
skimi. Format księgi 21 X 31 cm .. Pisana była ,ręką co najmniej pięciu 
ludzi, prawdopodobnie kolejnych pisarzy rady miejskiej. 

Do kompetencji rzeczowej sądu burmistrzowskiego w Gliwicach -
jak wynika ze źródła - !Ilależały zasadniczo spTawy niespom.e i sporne 
cywilne, gdyż na 198 wykazanych rozpraw (pozostałe 41 zapisów to róż
ne notatki okolicznościowe) aż 116 (58,5°/o) to sprawy niesporne. Wśród 
nich najwięcej, bo 60, czyli 51,7°/o, mamy poręczeń, np. 14 I 1679 r. 
ręczą przect radą miejską za Szymona Krotochwilę jego brat Walenty·· 
i Mikołaj Gierczuch z Gliwic, iż do dnia św. Jana w roku przyszłym po
stawi dom na wyznaczonym placu w mieście, co gdyby nie nastąpiło, 
,,mają przepaść grzywny rękojemne" 1

. Niekiedy poręczenie było wzmo
cnione uroczystą przysięgą zainteresowanego, np. 16 III 1704 r. odbyła 
się „Przysięga Mikołaja Siarkowskiego, który był z gruntu gliwickiego 
i od żony zeszedł: Ja Mikołaj Siarkowski przysięgam ·Panu Bogu 
Wszechmogącemu w Trójcy św. Jedynemu i Świentej Pannie Marii 

1 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział Terenowy w Gli

wicach sygn. VI a 81. Księga protokołów sądu rady miejskiej w Gliwicach 1679-

1729 (dalej A. m. Gliwic sygn. VI a 81). 
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i wszystkim świentym w obe·cności poręczycieli, że tego poręczenia nijak 
nie zawiodę, z gruntu miejskiego nie zejde ... " 2

• Wśród spraw niespor
nych znalazły się poinadto 34 (29,30/o) kontrakty kupna 1lub dzierżawy 
nieruchomości, tj. ogrodów, placów, gruntów ornych, łąk i domów. Na 
przykład 1 IV 1708 r. rada miejska wydzierżawia na rok oberżę w mie
ście za 100 tal. radnemu Pawłowi Niesytko 3

• W trzynastu wypadkach 
zanotowano przydział działek 1budowlanych dla chcących się osiedlić
w Gliwicach, tak np. 6 IV 1672 r. na prośbę Jerzego Koczwary z Bytomia 
rada miejska i „niektóre osoby" z urzędu wójtowskiego ,,. . . udały się 
na pusty plac, który wymierzyły i określiły ... " 4

• Pozostałe 9 spraw 
niespornych stanowiły testamenty. 

Spraw spornych w księgach �otykamy 82, z tego kryminalnych 41, 
czyli 50°/o, przy czym sąd ławy miejskiej w sprawach karnych stanowił 
drugą instancję po odwołaniu się stron od wyroku ławy. miejskiej a1bo 
przekazaniu sprawy przez ławę z własnej inicjatywy lub na żądanie 
rady. Wśród spraw karnych najwięcej, bo 16 rozpraw (ok. 400/o) było 
z tytułu kłótni sąsiedzkich lub pospolitych „ipyskówek". Drugą grupę 10 
rozpraw sądowych stanowiły oskarżenia o naruszenie porządku publicz
nego, np. o zakłócenie ciszy nocnej, o wywołanie zbiegowiska na ulicy 
itp. ·W sumie na 26 tego typu spraw w siedmiu wypadkach oskarżonych 
ukarano więzieniem, w tyluż wypadkach zastosowano karę pieniężną, 
zaś pięciu o·bwi-nionych oprócz kary pieniężnej musiało odbyć karę are
sztu. Ponadto w 6 wypadkach strony się pogodziły przed sądem, a jedną 
sprawę odłożono na dalszy termin. I tak 13 VIII 1689 r. doszło do ugody 
przed sądem między Jakubem Dorszem a Marianną Spakową i obydwie 
strony się wzajemnie przeprosiły, ,,że żaden jedna strona na drugom nic 
złego nie wiemy". A oto dalsze przykłady toczących się tego typu spraw 
,przed sądem rady miejskiej·: 26 I 1695 r. Jakub Domagała skarży Mel
chiora Krytza, iż ten go „szelmą i złodziejem" nazwał lub 1 ·IX 1716 r. 
wytoczono z urzędu oskarżenie iprzeciw wyżej wspomnianemu Jakubowi 
Dorszowi, ,,że przed niektórymi osobami z Gliwic i somsiadami bluinił 
przeciw Bogu, NMP a także duchowieństwu". Nakazano mu przeprosić 
publicznie proboszcza, ,,w niedziele podczas sumy generalną spowiedź 
uczynić oraz na kolanach głośno błagać Boga o przebaczenie, a także do 
więzienia na 4 tygodnie ... się -postawić" 5

• 

Spraw o bójki i pobicie zanotowano siedem. Oskarżonych w trzech 
wypadkach ukarano więzieniem, w dwóch - karą pieniężną, a przy 

2 Tamże, f. 9,39. Przy cytowaniu stosujemy transkrypcje według Instrukcji wy-

dawniczej dla źródeł historycznych od XVI do polowy XIX wieku, Wrocław 1953. 

s Tamże, f. 57----"58. 

4 Tamże, f. 47. 

5 Tamże, f. 19-20, 28, 106. 



Sądownictwo miejskie w Gliwicach 363 

<lwóch sprawach str-0ny się pojednały i przeprosiły. Pozostałe osiem 
spraw kryminalnych wyni'knęło z oskarżeń o kradzież, o naruszenie 
moralności publicznej i inne. I tak Mikołaj Dobati skarży swoją żonę 
Mariannę, .iż mimo „sakramentu ślubu" bez ważnych przyczyn go opu
ściła, zaś 15 VI 1689 r. odbyła się rozprawa przeciw Jerzemu Kroto
chwili, cechmistrzowi tkackiemu, oskarżonemu o pijaństwo. Sąd surowo 
mu przykazał, by się nigdy więcej nie upijał i „gorzałki nie zażywał" 6

• 

Wśród 41 spraw spornych cywilnych 28 dotyczyło zaległych długów, a 13 
stanowiły spory wynikłe z tytułu spadku między sukcesorami. 

Księgę wójtowska-ławniczą z lat 1648-1718 stanowi gruby foliał for
matu 22 X 34 cm, liczący 240 kart zapisanych dwustronnie. Na ka,rcie 
drugiej podano tytuł księgi i skład sądu ·z 1648 r.: ,,Knihy Spisowani 
Prawnych, Mocznych Weypowiedzi za Lorentza Maleczki Przisazneho 
foytha Miesta Gliwitz, Jana Sz-czeckieho Landfoytha, Chrysto'ffa Muchy, 
And:reasza Trawnitzkeho, Lorentza Piechonia, Stanisława Maslocha, Mar
tina Kłosia, Chrystoffa Waltera, Przisażnych Ławnikow. Sprawene 1648 
Roku". Znalazło się tu także następujące wezwanie skierowane do sądu 
ławniczego: ,,Słuchajcie ich, a sądźcie je sprawiedliwie, choć jest mie
szczanin, choć pielgrzym, .choć sąsia<l, choć przechodzeń. Nie będziecie 
Personami na Sądzie brakować, tak małego będziecie słuchać jako i wiel
kiego. Nie będziecie się bać żadnej Persony, abowiem Sąd Boży jest" 1. 

Co kilka lat podawano w księdze nowy skład ławy miejskiej, niekiedy 
z podobnymi w tTeści wezwaniami. Jak z tego wynika, w skład sądu 
wójtowsko-ławni,czego wchodził ,wójt, landwójt i sześciu ławników. Do 
jego kompetencji rzeczowej należały ,wyłącZlllie spra·wy sporne tak cywil

ne, jak i kryminalne, nie zagr-0żone jednak karą śmierci. W tym ostatnim 
wypadku bowiem starosta księstwa pow-0ływał specjalny sąd spośród 
ławników 2-3 miast księstwa (np. Gliwic, Pysko,wic, Raciborza), jak wy
nika z in111ych ksiąg sądowy.eh Gliwic. Pod względem teryto-rialnym sądo
wi ławnicz.emu Gliwic podlegali nie tylko mieszkańcy miasfa (z wyją
tkiem duchowieństwa i szlachty), ale także chłopi z okolicznych wsi, tzw. 
powiatu sądowego. Stąd też w składzie sądu występuje landwójt. W księ
d.z.e uwidoczniono 331 wyroków sądowych oraz 13 zapisek o charakterze 
okolicznościowym, ·np. w 1709 r. o kupnie dzwonu do kościoła. Wszystkie 
zapisy są w języku polskim lub -czeskim i tylko jeden w języku nie
mieckim. 

Wśród spraw spornych większość, bo 202 (61 °/o), stanowiły kryminal
ne, w tym najwięcej było rozpraw wynikających z kłótni i wyzwisk 
(88, czyli 43,50/o ogółu spraw kryminalnych). Na przykład 27 II 1667 r. 
Andrzej Kuźnik oskarżył Annę Zombczikową, ,,że żonie jego mluwiła 

6 Tamże, f. 19, 27. 
7 A. m. Gliwic, sygn. VI a 84, f. 2. Księga wójtowsko-lawni-.za G1iwic 1648-17'18.
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małpo, mas męża kurwierza, jedne dziewke skurwił, a drugom może 
skurwić, mieli go z 'Miesta wywieść". Anna przyznała się do winy, iż 
uczyniła tak „z głuposti" i prosi o „miłosierdzie". Sąd nakazał jej prze
prosić Kuźnika z żoną oraz skazał ją na areszt, gdzie miała „oczekiwać 
na uczenie". 23 VI 1689 r. odbyła się rozprawa z oskarżenia Marianny 
Wenglorki przeciw Dorocie Czaplowej, iż ta ją nazwała „kurwą, czarow
nicą połomaną". Wezwani przed sąd świadkowie zeznali, iż takż·e Ma
rianna nie była bez winy. Sąd nakazał im się wzajemnie przeprosić, 
a za to, że „pod PTOcesy Ciała Boskieho, krzyki, zwadą na pohorszeni 
ludzi uczyniW', skazał obydwie na karę aresztu 8

• W sumie na 88 tego 
typu rozpatrywanych spraw zapadły następujące wyroki: w 26 wy
padkach (300/o tego typu spraw) zastosowano karę więzienia, w tym 
w trzech wypadkach dla obydwu stron, tj. oskarżającej i oskarżo
nej, w 16 wypadkach (18,26/o) oskarżonych skazano na karę pieniężną, 
a w pięciu sprawach zapadł wyrok skazujący obwinionego na karę pie
niężną i więzienia łącznie. Ponadto w 38 sprawach doszło do pojednania 
między stronami, zaś trzy odłożono na dalszy termin. Kłótnie często 
przeradzały się w bójki o miedzę, o wypas łąki, przy kielichu w karczmie 
i na targu. I tak 18 III 1661 r. Tomasz Moskwa skarży Walentego Brzu
chaincika, iż ten go w niedzielę o godz. 10-tej wieczorem w karczmie przy 
piwie „konwią w twarz uderzył i okrwawił". Oskarżony zaprzeczył temu, 
co potwierdzili jego świadkowi,e z,eznając, iż to Moskwa wpierw uderzył 
w nos 'Brzuchancika, ,,aż go krew zalała" i przy tym jeszcze wyzwał. 
Sąd uznał winę obydwu stron, a za to „że w noc po swatej godzinie, 
jeszcze w postne dni" burdę urządzili, skazał ich na 3 drni aresztu 9• Du
żo, bo aż 35 rozpraw było z oskarżenia o zniesławienie lub ,pomówienie, 
np. o kradzież, niemoralne prowadzenie się itp. Były to sprawy wyją
tkowo trudne do roztrzygnięcia, inie dziwnego, że tu najczęściej strony 
się godziły, a sąd miał kłopot z głowy. Tylko w wypadkach ni.ewątpli
wych sąd wymierzał karę. 

Szczególnie surowo karano za kradzieże. Spraw takich znalazło się 
w tym okresie przed sądem ławniczym 13 (6,4°/o całości spraw karnych), 
z tego w trzech wypadkach obwinionych ukarano tak więzieniem, jak 
i karą .pieniężną, w tylu samo wypadkach zastosowarno karę samego 
więzienia, dwie osoby musiały zapłacić karę pieniężną, trzech oskarżo
nych uniewinniono, zobowiązując ich do złożenia uroczystej przysięgi, że 
są niewinni, a dwie sprawy odłożono na dalszy termin. Dla rprzykładu 
przytaczamy tu dwie sprawy o kradzież. 29 VIU 1651 r. Krzysztof Wal
ter, farbiarz gliwicki, oskarżył Wojtka, służącego u Golmana, o branie 

a Tamże, f. 110, 165. 

s Tamże, f. 45. 
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i przechowywanie płótna, które ukradł jego były służący (w danej chwili 
nieobecny). Płótno takie otrzymała też dziewka u Golmana, którą nawet 
posadzono do aresztu, skąd „przez złe zaopatrzenie służebnika wojtow
skiego uciekła". Ponieważ brakło dwóch bez,pośrednich sprawców kra
dzieży, sąd ukarał sługę wójtowskiego, nakazując mu dać Walterowi 14 
miar cienkiego płótna, zaś Wojtek miał dać poszkodowanemu 32 miary 
płótna pocześnego, 51/2 miary zgrzebnego i pójść na dwa tygodnie do 
aresztu oraz zapłacić 5 grzywien. 8 III 1709 r. Anna Drzyzgowa oskar
żyła Pawła Zająca o kupno od wojaków ukradzionej jej „katanki" 
(bluzki). Wprawdzie Paweł katankę jt?j zwrócił i przeprosił Amlę, mimo 
to sąd wymierzył mu karę 3 grzywien 1°. 

Niewiele było oskarżeń z tytułu wykroczeń przeciw moralności. I tak 
14 IX 1663 r. Dorota Kostrzechowa skarży Macieja Tnyhelka, że jej 
„towarzysząc dopuścił się czynu śmiałego". Oskarżony ,przyznał się do 
wilny i stwierdził, że chce ją poślubić. Do czasu ostatecznego wyroku 
sąd skazał obydwoje na areszt. Z podobnym oskarżeniem przed sądem 
wystąpiła 14 I 1708 r. Marianna Merią.iesówna wobec Krzysztofa Wal
tera. Ten jednak zaprzeczył oskarżeniu, a ponieważ nie było dowodów, 
sąd nakazał mu złożyć przysięgę, która brzmiała: ,,Ja Krzysztof Walter 
przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu ... że'bych zni skutku smil
necho, przykaza·ni Boskeho przestupić dopustici". Po złożeniu tej przy
sięgi uniewinniono go 11_ 

Poza. tymi sprawami karnymi znalazło się wiele innych o charakterze
kryminalnym, np. 11 X 1706 r. oskarżono strażnika bramnego Pawła 
Sikorę, iż „na klucze dobrego pozoru nie dał, a Brony należycie nie zao

patrzył", zaś Mateusza Kowalczyka o to, że klucze Sikorze zabrał, ,,a po 
gospodach czasu nocnego z nimi chodzieł i się chwalił, że sobie może 
otworzyć kiedy chce". Za to przewinienie strażnika bramnego skazano 
na tydzień aresztu i zapłacenie 5 grzywien, zaś Kowalczyka także na 
tydzień aresztu i 2 grzyWIIly. 13 IV 1709 r. kościelny oskarżył trzech 
młodzieńców, ,,że w kościele farnim gliwickim czasu Mszy Świętej przez 
drzwi uryne na inszych ,puszczali", za co kazano im dać po funcie wosku 
do kościoła, a na przyszłość zagrożono karą 5 grzywien. Wśród tych 
spraw znalazło się nawet w 1713 r. oskarżenie o zerwa·nie narzeczeństwa. 
Sąd wójtowski jednak odesłał sprawę do sądu duchownego jako podlega
jącą jego kompetencji 12_ 

Wśród 129 spraw cywilnych spornych najwięcej, bo 86, było z tytułu 
nieuiszczonych w terminie długów, a 43 sprawy dotyczyły sporów o nie
ruchomości, np. 8 VIII 1657 r. członkowie ławy miejskiej udali się do 

10 Tamże, f. 40, 174.

u Tamże, f. 94, 207. 

a Tamże, f. 208, 216, 222. 
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domu Krzysztofa Muchy, który im pokazał, ,,jakom skode ma przez Bar

tosza Ciężke, że mu do piwnic z ganku [gdzie ten bydło trzymał] Barto

sza Cięż.ki gnojówka od krów przez ściane ciecze". Bartoszowi nakazano 

zbudować osobny „chlew" dla bydła za domem 13. 

Rozprawy odbywały się w ratuszu, gdzie była specjalna izba sądo

wa 14. Członkowie sądu ławniczego pełnili swe f_unkcje w zasadzie hono

rowo, np. w księdze rachunkowej Gliwic z 1744/45 r. zanotowano, że wójt 

miał w tym roku otrzymać 5 florenów 15 krajcarów, zaś landwójt 

1 floren 30 krajcarów, czego i tak im nie wypłacono. Natomiast wójt 

i ławnicy mieli przypuszczalnie udział w karach pieniężnych wymie

rzanych obwinionym. Pod wyrokami sądowymi rzadko tylko 'figurowały 

podpisy stron, niekiedy zaś w księdze sądowej rady miejskiej pod wyro

kiem dawano notkę „Ex Pratorio Glivicensi", a w księdze wójtowskiej 

,,Przy ipełnym Stolcu fojtowskim". Skazanych na· dłuższe więzienie osa

dzano w Białej Wieży przy bramie miejskiej. Prawdopodobnie był je

szcze jakiś areszt w ratuszu. Osadzonych w więzieniu pilnował specjalny 
dozorca, którego wynagrodzenie w 1644/45 r. wyniosło 30 florenów 15• 

Na okres świąt Bożego Narodzenia i wielkanocnych niektórych oskarżo

nych o lżejsze wykroczenia zwalniano z obowiązkiem stawienia się 

w areszcie po świętach, np. 20 XII 1675 r. zwolniono z aresztu na okres 

świąt Szymona Gotzke i Mateusza Prichona pod warunkiem, że 2 I 
1676 r. znów się stawią do aresztu 10• 

RECBTSFALLE VOR DEM RATSGERICHT SOWIE DEM SCB0FFENGERICHT 

IN GLIWICE IM LICHTE VON PROTOKOLLEN AUS DEM 17. JH. UND VOM 

ANFANG DES 18. JH. 

Der Verfasser stellt sich die Aufgabe, an einer Reihe von Beispielen zu zeigen, 

mit was filr Angelegenheiten sich das Gericht des Stadtrates von Gliwice in den 

Jahren 1679-1729 sowie das Vogt- und Schoffengericht in dieser Stadt in den 

Jahren 1648--ll 718 beschaftigt haben. 

Beide Gerichtsprotokollbiicher sind in polnischer, teilweise auch in tschechi

scher Sprache gefilhrt worden. Zur Real!kompetenz des biirgermeisterlichen Gerichts 

gehorten im Prinzip nicht strittige und zivile Streitsachen. Dieses Gericht behan

delte auch Strafsachen in zweiter Instanz, nach dem Einpruch der Parteien gegen 

das Urtei'l des Schoffengerichts. Das Vogt- und Schoffengericht in Gliwice entschied 

dagegen sowohl in zivilen als auch kriminellen Streitsachen. Unter den 129 Fiillen 

im Zivilverfahren ging es in den meisten Streitfragen (86) urn Schulden, ferner um 

Immobilien. Die Strafsachen erfolgten wegen Schlagereien, Beschimpfungen, Dieb

stahl und Verleumdungen. 

1s Tamże, f. 43. 
14 iN ie t s c h e, Geschichte der Stadt Gleiwitz, Gliwice 1886, s. 220.
1s A. m. Gliwic, sygn. L II 52, s. 17, 19. Księga rachunkowa m. Gliwic,

z r. 1744/45. 
16 A. m. G1iwic, sygn. VI a 81, f. 6. 




