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Szczegółowe badania historyczne nad ludnością rolniczą zmuszają do 
dokładnego i rzetelnego zapoznania się z osadnictwem, które ją formuje. 
Uzyskanie takich informa'Cji o okręgu wrocławskim w późnym średnio
wieczu nastręcza specjalnie dlu:he trudności, m. in. dilatego, że niektóre 
nazwy miejscowe są niejasne, a inne całkowicie zmieniały się zarówno 
ówcześnie, jak i w nasitępny:ch stuleciach. Staranne zlbadanie rozwoju 
toponomastyki. może więc poważnie odciążyć historyków. 

Znakomite studium J. Domańskiego, Nazwy miejsC'owe dzisiejszego 

Wrocławia i dawnego okręgu wroclq_wskiego, wypełnia dobrze swoje za
sadnicze zadanie,. Staranne porównanie historycznych form każdej nazwy 
mi,ejscowej pozwala h'istorylrowi na prześledzenie zmlian własnościowych; 
organizacji ekonomicznej i podziału ziemi w poszczególnych miejsco,wo
ściach, a na tej podstawie umożliwia wyciągnięc'iie pewniejsrzych wnio
sków, dotyczących dawnych zmian w tych i w innych ważnych dziedzi
nach rozwoju życia wiej'S'kiego. Należy stwierdzić, re stanowisko Domań..: 
skiego wobec prob1ernu onoma'Stycznego jest przed\e wszystkim filolo
giczne. W przedstawieniu i interpretowaniu danych źródłowych ogranicza 
się on do wymieniania w porządku chronologicznym przykładów występo
wania danej nazwy. Rzadko 'Próbuje porównywać materiał czysto topo-

1 Artykuł zawiera przerobione i rozszerzone fragmenty niedrukowanej pracy
doktorskiej Studia nad gospodarką rolną księstwa wrocławskiego w latach 1200-

1530 (Studies in the Rural Eccmomy of the Duchy of Wrocław, 1200-1530, Yale 
University, New Haven, Connecticut, USA, 1970). Środki na te 'badania zapewniło 

częściowo stypendium, uzyskane z Council on Russian and East European Studies 

i z Council on Comparative and East European Studies of Yale University. 
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nomastyczny z danymi historycznymi, dotyczącymi wielkości, położenia 
geograficznego czy własności, zawartymi w cytowanych przez niego do
kumentach. Wobec przyjętych przez niego ograniczeń jest to jak naj
bardziej właściwe. Metoda przyjęta przez Domańskiego skutecznie poka
zuje, a nieraz także wyjaśnia ew·olucję filologiC'ZJną nazw miejscowych. 

Ani jednak sama nazwa nie j,est przedmiotem badań, ani też nie jest 
ona miejscowością. Łączenie lub wyróżnianie informacji zawartych w do
kumentach historycznych wyłącznie z punktu widzenia identyfikowania. 
lub różnicowania nazw nie zawsze spełnia zadanie, zwłaszcza jeśli w do
datku dla przykładów prz,ytoczonych przez Domańskiego do podanego 
przez niego schematu można wykorzystać inne dokumenty. W paru wy
padkach opieranie się wyłącznie na materiałach onomastycznych spowo
dowało poważne pomyłki w podawaniu własności, wielkości i innych da
nych o osiedlach rolniczych. Tak jest zwłaszcza wówczas, gdy dwie lub 
parę miejscowości nosiło nazwy identyczne lub niemal nie różniące się 
od siebie. Studium niniejsze dotyczy trzech wypadków, w których bada
nie metodą filologiczną wywołuje niezwykle trudności, wymagające roz
wiązania przez 'komplek6owe uwzględnienie wszystkich �achowanych 
przekazów źródłowych. Rezultaty nie tylko zmieniają pewne interpretacje 
Domańskiego, ale wskazują również na drogi, którymi w późnych wie
kach średnich przebiegała ewolucja struktury okolic Wrocławia. Pomimo 
bezpośredniego lub pośredniego krytycyzmu, który można .dostrzec na 
dalszych stronach, praca Domańskiego pozostaje nadal doskonalą i uży
teczną. Jedynie w oparciu o jego trwale osiągnięcia można było podjąć 
próbę niniejszych nowych ustaleń. 

I. ,,ZAGUBIONA MIEJSCOWOśC" RADOMIERZYCE

Od czasów Gustawa Stenzla 2 w historiografii śląskiej uważano, że nie
miecka nazwa Jentsch (później Dilrrjentsch) odnosiła się do dzisiejszych 
Radomierzyc (pow. wrocławski) dopiero od polowy XIV w. Po raz pier
wszy nowa nazwa pojawiła się w Księdze ziemskiej z 1353 r. a, a jeszcze 
w 1548 r. znana była stara forma Ratzeborowitz 4. Te wzmianki źródłowe 
uzasadniały nadanie miejscowości w 1945 r. nazwy Radomierzyce. 

Domański dokonał ważnego odkrycia, że nazwy sprzed 1353 r. wystę-

2 Das Landbuch des Furstenthums Breslau (cyt. dalej LB) wyd. G. A. H. Stenzel

(Ubersicht der Arbeiten und Veriinderungen der Schlesischen Gesellschaft fur va

terliindische Cultur im Jahre 1842, Wrocław 1843, s. 48-141, nr 33 odnośnik). 

3 LB nr 256, 285, 468. 
4 Das Breslische Furstenthum Register, Auszug der Priuilegien und Begnadun

gen ... Im 1548 Jar., AP Wrocław, Akta miasta Wrocławia (cyt. dalej Archiwum 

Wrocławia), C 21, 2, fol. 40 r. 



$redniowieczne nazewnictwo śląskie 3 

powały w dwóch odmiennych formach, wywodzących się z dwóch od
rębnych korneni słowiańskich: jedna, którą można zrekonstruować jako 
„Radomierzyce" (Razomericz, Radmericz itd.) od imienia Radomienz, a inna 
,,Raciborowice" (Rateborowiz, Ratheborewitz itd.) od imienia Raciborz 5

• 

Pierwsza z nich pojawia się w dokumentach z lat 1269-1353, ale choć 
Domański nigdzie jasno o tym nie wspomina, nigdy jako. synonim dla 
nazwy Jentsch. Druga forma, Raciborowice, po raz pierwszy występuje 
w dokumencie z 1316 r. i można ją prześledzić aż do XVI w. W kil'k!u 
wypadkach, np. w 1354, 1387, 1548 r., _forma ta wyrażnie jest identyczna 
z nazwą Jentsch. Na tej podstawie Domański wnioskuje, że do polowy 
XIV w. istniały dwie odrębne miejscowości, z których jedna - Racibo
rowice, została bezpośrednio nazwana Jentsch. Druga nazwa - Rado
mierzyce, wkrótce po 1353 r. zniknęła z dokumentów. (Nasze uwagi od
noszą się do dzisiejszych Radomierzye określanych jako „Raciborowice" 
dla wyrażnego odróżnienia ich od wcześniejszych „Radomierzyc".) 

Domański stara się zinterpretować dostępne źródła dla określenia poło
żenia i losów Radomier;yc. Opiera się przy tym zwląszcza na dwóch do
kumentach. Pierwszy z nich pochodzący z 1316 r. stwierdza, że Racibo
rowice znajdowały się w pobliżu majątku Jenczka ze Zgorzelca i w są
siedztwie Wo.jszyc 6

. Drugi, dokument sprzedaży z kwietnia 1331 r., na
suwa wniosek, że gospodarstwo J,enczka ze Zgorzeka w Radomierzycach 
leżało w pobliżu Jagodna 7

. Na tej podstawie Domański przypuszcza, że 
Radomierzyce leżały w sąsiedztwie Raciborowic, Wojszyc i Jagodna, a po
nieważ nazwisko ich wcześniejszego właściciela, Jenczka ze Zgorzelca, 
można związać z Raciborowicami, musiały zostać wchłonięte przez te 
ostatnie około polowy XIV w. 

Trudności w interpretacji Domańskiego rosną po ścisłym zbadaniu 
wszystkich 6 dokumentów, które on odnosi do Radomierzyc w oparciu 
o samą nazwę miejscową s.
Treść tych dokumentów przedstawia się następująco:

5 J. D o m  a ń s k i, Nazwy miejscowe dzisiejszego Wrocławia i dawnego okręgu

wrocławskiego, Warszawa 1967 (cyt. dalej Domański), nr 201 i 202. 
o Codex dipLomaticus Silesiae, t. VII, cz. 11-3, t. XVIII, XXII, XXIX, XXX; Schle

sische Regesten (cyt. dalej Reg.) nr 3543, i Repertorium Frobenianum. Repertorium 

Investiturarum in Praediis Ducatus Wratislaviensis, quae in Libris eiusdem Can

cellariae continentur (cyt. dalej RF), Archiwum Wrocławia, C 24, 1-4, I, s. 370. 

Por. Domański, nr 201 i 202. 
7 Reg. nr 5014 i RF l'II, s. 2024. 
8 Ta nazwa miejscowa występuje także w dwóch innych wypadkach; oba razy 

jako część nazwiska Zecho z Rasmeris, sędziego sądu ,prawa polskiego w księstwie 
wrocławskim w 1320 r. (Reg. nr 4066), który świadkował w <lokumencie z 1323 r. 

przed tym samym sądem (Reg. nr 4290). Domański pominął te wzmianki, ale żadne 

inne świadectwa nie łączą tej osoby z osiedlem. 
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1269 IX 18. (Reg., 1331, kopia siedemnastowieczna zachowana w Pro
vinzial-Archiv, Ortsakten-Dilrrjentsch). Crafto de Boksbergk, prowincjał 
zakonu joannitów dla Polski i Moraw, sprzedaje Idziemu (Aegidius), soł
tysowi w Perzvericz, 20 łanów i karczmę w Razomericz koło Turowa 
w celu lo'kacji na prawie niemieckim. Po upływie okresu wolnizny kolo
niści powinni płacić odpowiedni czynsz i świadczyć dworowi w Turowie 
po jednym dniu robocizny w czasie siewu wiosennego i jesiennego. Sołtys 
winien mieć dwa wolne łany oraz karczmę za czynsz jednego kamienia 
łoju, a także trzecią część dochodów sądowych. 

1312 III 20. (Reg., 3261, z oryginału w archiwum joannitów w Pra
d�e). Bolesław, książę brzesko-legnicki, przekazuje Mic�ałowi, komturowi 
zakonu joannitów w Tyńcu nad Slężą, dobra Michelstinz w zamian za 
dobra w Rabhmiricz, które im (tj. joannitom) przypadły z podziału z jo
annitami ppd1eglymi księciu „ex divisione cum nostris habita fratn.bus". 

13�9 X 28. (Reg., 4879 z oryginału w archiwum joannitów w Pradze). 
Książę wrocławski Henryk VI z powodu usług oddanych mu przez krew
nego, brata Michała z Tyńca, prowincjała zakonu joannitów w Czechach 
i w Polsce, uwalnia folwark należący do tego zakonu w Radmericz koło 
Turowa od wszelkich ciężarów. 

1331 IV 13. (Reg., 5014 z oryginału niegdyś w archiwum hrabiów 
Saurma von La'Skowitz i kopia piętnastowieczna, niegdyś we wrocław
skiin Provinzial-Archiv, F. Breslau III 16a, fol. 14 v. Domański z Re
pertorium Frobenianum, III, p. 2024) gdzie wykorzystano tę samą piętna
stowieczną kopię i przedstawiono treść tego dokumentu wraz z cytowa
nym powyżej dokumentem z 28 X 1329 (Reg., 4879) orarz ze streszcze
niem dokumentu z 19 X 1331, cytowanego poniżej. Wszystko razem nosi 
tytuł „Rademeritz oder Ratmerovitz in Bresslischen". Dwie dostępne 
wersje, w Regestach śląskich oraz w Repertorium Frobenianum, różnią 
się między sobą znacznie i stąd wymagają osobnego zacytowania. 

Reg., 5014. Książę wrocławski Henryk VI potwierdza, że Hanko, syn 
mieszczanina wrocławskiego Jenczka ze Zgorzelca, za zgodą swego brata 
Barthko sprzedał Mikołajowi ze Strachowie 2 lany ze swego folwarku 
w Ratihmerowicz, który rozciąga się od granicy Jagodna do drugiego 
krańca (nie podano czego), na własność za 49 grzywien z prawami, na 
jakich wspomniany Hanko Jencz posiada swoje łany w Jagodnie. 

Rep. Frob. Książę wrocławski Henryk VI potwierdza, że syn mieszcza
nina wrocławskiego Jeńczka ze Zgorzelca odstąpił Mikołajowi ze Stracho
wie, mieszczaninowi wrocławskiemu, dwa łany pola w folwarku Rad
merowitz w poMiżu pól tegoż Mikołaja w Jagodnie, z tymi samymi dzie
dzicznymi wolnościami, jakie miał Hanko. 

1331 X 19 (Reg., 5059 z oryginału i 'kopii zawartej w najstarszej księ-
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Bank 12, który' nabył go w 1441 r. 1a, Repertorium Frobenianum zawiera 

wykazy zmiany własności odnoszących się do Raciborowic, które pozwa

lają na pełne od'tworzenie listy właścicieli od końca lat czterdziestych 

XIV w. do połowy XVI w. 14 Wszyscy właściciele byli świeckimi obywa

t-elami Wrocławia, a znana kolejność władania przez nich majątkiem nie 

zostawia miejsca dla komturii joannitów. Poza tym znane dane o wiel

kości Raciborowic w okresie 1353-1443 wskazują, że były one zbyt małe, 

aby mogły wchłonąć posiadłość o 20 lub więcej łanach. W 1353 r. roz-

12 Districtus Wratislaviensis liber de mansis com.paratus sub anno 1443 per re
ligiosum validum et strenuum ac honestum viros dominos, magistrum s. Mathie, 

Mulich Haugwitz militem, Wenceslaum Reichil consulem et Henricum Jenkwitz 

collectores pecuniae eiusdem, Archiwum Wrocławia, zbiór Klosego 128 (dalej cyt. 
Klose LM), fol. 5. Antykwariusz wrocławski Samuel B. Klose sporządził w XVIII w. 
ten odpis z oryginału, który wkrótce potem zaginął. Streszczenie dokumentu opu
blikował w swoim Von Breslau. X. Dokumentierte Geschichte und Beschreibung. 

In Briefen (Breslau 1781-1783), III, s. 443-449, opuszczając jednak wiele warto
ściowych informacji. 

1s RF, I, s. 375. 
14 RF, I, s. 370--381. Dane te mogą być uzupełnione przez informacje zawarte

w solidnej pracy G. P f e  i f f  e r  a, Das Breslauer Patriziat im Mittelalter (Dar
stellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte, cyt. dalej: DQSG, t. XXX, 
Wrocław 1929), s. 60, 111, 114, 115, 143, 165 i 181. Pfeiffer miał dostęp do oryginal
nych dokumentów własnościowych, z których zachowane Repertorium Frobenianum 

jest tylko streszczeniem. Praca Pfeiffera nigdzie nie zawiera wiadomości, która za
przeczałaby materiałowi z Repertorium. Przedstawiając rzecz w skrócie: obywatele 
Wrocławia, •Mikołaj z Nysy i Tilon Scriptor, zaczęli w 1316 r. nabywać prawa 
wyrastające z posiadania kilku zastawów na majątku Raciborowice i do pełnej włas
ności majątku doszli w grudniu 1348 r. Transakcje te dotyczyły folwarku Raciboro
wice, obejmującego około 12 łanów z dwiema łąkami jako przynależnościami. 
W 1350 r. Mikołaj przekazał swój udział w majątku na rzecz Tilona i odtąd po
siadłość pozostawała stale w rękach jednego właściciela z wyjątkiem okresów, 
w których paru spadkobierców poprzedniego właściciela władało nią wspólnie do 
czasu sprzedaży. Raciborowice pozostawały własnością rodziny Tilona Scriptora do 

r. 1387, gdy nabyła ją rodzina Sittinów. ówczesny dokument sprzedaży zawiera
pierwszą wzmiankę o chłopskich czynszownikach odnoszącą się do „Dorff und
Fuhrwerk Ratzeborowitz". W :J.41<0 r. Sittinowie sprzedali posiadłość Mikołajowi Bunz
law, od którego w trzy lata później przeszła ona do Hansa Pezelera i jego syna.
W 1417 r. majątek objęła rodzina Sachse, ale musiała go w 1425 r. przekazać inne
mu obywatelowi Wrocławia Marcusowi Beckinsloerowi, który płacił wówczas bernę
z Jencz (por. W. K o r t  a, Nieznana księga podatkowa księstu:a wrocławskiego

z 1425 r. (Sobótka, VIU, 1953, s. 32), autor omyłkowo nazwisko odczytał jako
Becknisloer. Por. rękopis Registrum amnium bonorum sive villarum et allodiorum

in districtibus Wratislaviensi, Novoforensi et Avrassensi super pecunia Burnegelt

anno etc. XXV (cyt. dalej RB), Archiwum Wrocławia, C 20, fol. 3 r). W każdym

razie przed ,1435 r. majątek nabył Hans Lemberg i sprzedał go w 144U. r. Alexiu
sowi Bank. Rodzina Banków posiadała go do 1502 r. Następnie przechodził przez
ręce Hieronima Horniga i Macieja Lausnitza, aż wreszcie w 1555 r. kupiony został
przez Augustyna Kromeyera.
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miary Raciborowic podawane są dwukrotnie, raz jako „Jencz allodium 14 
mansorum", a drugi jako „Jencz duo allodia 14 mansorum" 15. W 1425 r. 
Jencz obejmował 12 łanów czynszowych, a płacono w przybliżeniu bernę 
(podate'k królewski w Czechach) w wysokości 12 groszy 1s. Trzy grzywny 
płacone z Jencza w 1443 r. przez Alexiusa Banka „od rustici" odpowia
dają pod względem rozmiarów 12 łanom, wymienionym w wykazie po
datkowym 11. Nie tylko Raciborowice nie powiększyły się, co miałoby 
miejsce, gdyby wchłonęły wieś o 20 łanach, ale w późniejszych doku
mentach nie ma także wzmianki o karczmie i sołectwie istniejących 
w Radomierzycach. Przed 1387 r. nie ma także dalszej wzmianki o go
spodarstwach chłopskich, utworzonych przy nadaniu prawa niemieckiego 
w 1269 r. Tak więc opisana lokacja, informacja o własności, znane roz
miary wsi i istniejące w niej instytucje, wszystko to prowadzi to wniosku, 
że Radomierzyce, •będące własnością rycerzy szpitalników, nie mogły le
żeć w pobliżu Raciborowic i być przez nie w.chłonięte. 

Obraz Radomierzyc, zarysowany wyżej, pomija dokument sprzedaży 
z 'kwietnia 1331 r., gdy Hanko, syn Jencz'ka ze Zgorzelca, sprzedał 2 łany 
w Rathmerowicz czy Radmerowitz Mikołajowi Strachowicz. Dokument 
ten jest całkowitą anomalią w kontekście pozostałych pięciu; pasuje znacz
nie bardziej do tego, co wiadomo o Raciborowicach niż do informacji 
o Radomierzycach. Przede wszystkim dokument ten wśród sześciu jest
jednym, który łączy Rathmerowicz z sąsiedztwem Jagodna. Jeżeli pogląd
Domańskiego, iż posiadłości Hanko w 1331 r. były identyczne z majątkiem
jego ojca w okolicach Raciborowic i Wojszyc w 1316 r. 18, jest słuszny.
w takim wypadku te dwa dokumenty określają bliżej jego położenie. Do
kument z 1331 r. nie wymienia jednak jako gospodarzy rycerzy szpital
ników. Obaj, sprzedawca i kupiec, byli mieszczanami wrocławskimi, za
wierającymi transakcję o małe folwarki; sytuacja identyczna jak w Ra-

1s LB, nr 256 i 285. Różnica w informacjach o jednym czy dwóch alodiach 
mogla powstać wskutek tego, że niektóre części Księgi ziemskie; były spisywane 
już w 1348 r., gdy istniał pewien chaos w stosunkach własnościowych Raciborowic. 
O Księdze ziemskie; księstwa wrocławskiego por. K. B r  i n km a n n, Die Entste

hung des mii.rkischen Landbuches Kaiser Karls IV (Forschungen zur brandenburgi- · 
schen und preussischen Geschichte, XXI, 1908, s. 395-412). 

1& K o r t a, op. cit., nr 32; RB, fol. 3 r. 
17 Klose LM, fol. 5. Należy przy tym dodać, że w 1443 r. zarówno w RF, jak 

i u Klosego w LM ,pojawia się własność komturii Bożego Ciała na osobnych listach 
pod tym tytułem, ale nie zdarzyło się, aby Raciborowice, były wzmiankowane w ta
kim zestawieniu. 

is Poi·. Reg., nr 3543, w którym książę Henryk VI potwierdza sprzedaż przez
jego wiernego <poddanego Piotra Engilhera braciom przyrodnim Heynmannowi Da
widowi i Konradowi Engilherowi 7 ćwierci ziemi, stanowiących część folwarku 
Ratheborewitz, leżących w części kolo Wojszyc, a w części koło folwarku Jenczka 
ze Zgorzelca. 
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ciborowicach. Jako argument ostatni (i najmniej pewny) należy podkre

ślić, że navWa użyta w dokumencie z 1331 r. jest nieco odmienna niż 

zrekonstruowana jako Radomierzyce w pozostałych 5 wypadkach. Rath

merowicz i Rademorowicz są jedynymi wypadkami formy z końcówką 

-owicz wśród form wyszczególnionych prze2 Domańskiego; wszystkie po

zostałe zawierają alternatywną końcówkę patronimiczną -ericz. Z drugiej

strony końcówka -owicz jest zasadą bez wyjątku wśród form zebranych

przez Domańskiego dla Raciborowic 19
. Tak więc różnica pomiędzy for

mami z kwietnia 1331 r. i nazwami na określenie Raciborowic polega na

tym, że w pierwszych występuje -thm- lub -dm-, a w drugich -the'b- lub

-czb-. W świetle odmiennych danych o wszystkich innych cechach ta ma

ła różnica w wymowie, pojawiająca się w okresie o mało ustalonej orto

grafii, nie jest dostateczna, aby stwierdzić, że dokument z 1331 r. odnosi

się do tej samej miejscowości, co pozostałe pięć, a nie do samych Ra

ciborowic.

Całe powyższe rozumowanie byłoby bezużyteczną pedanterią, gdyby 

, nie istniały pozytywne dowody dla odmiennej interpretacji pięciu wzmia

nek w dokumentach odnoszących się do autentycznych Radomierzyc. Pod

sumowując należy w pow. wrocławskim szukać wsi o 20 lub więcej ła

nach, z karczmą, sołectwem zaopatrzonym w 2 wolne lany, posiadającej 

prawo niemieckie oraz folwark; wieś ta przy tym winna pozostawać we 
władaniu zakonu rycerzy szpitalników. Na podstawie dokumentów (z wy

jątkiem dwóch) można orientacyjnie przyjąć, że wieś ta leżała prawdo

podobnie w okolicy Turowa. Wreszcie prawdopodobnie pojawia się ona 

pod inną nazwą dopiero od 1353 r. lub później. Wszystkim tym założe

niom odpowiada w szczególności wieś Mnichowice w pow. wrocławskim 

i dlatego wysuwamy przypuszczenie, że Radomierzyce nie zniknęły ani 

nie zostały wchłonięte, ale zmieniły nazwę. Mnichowice leżą tylko około 

2 km od Turowa. Należały do komturii Bożego Ciała aż do rozwiązania 

zakonu na początku XIX w. 20 Pojawiają się po raz pierwszy z zachowa

nych dokumentów w Księdze ziemskiej z 1353 r., gdzie wymienione są· 

jako posiadłość komturii z 16 łanami dzierżawnymi, 2 wolnymi łanami 

sołectwa, karczmą, folwairkiem o 5 wielkich łanach należącym do „mni

chów" 21_ Ponieważ 5 wielkich łanów odpowiada mniej więcej 8 łanom 

19 Domański, nr 201, podaje 8 form nazwy Raciborowice, pochodzących z lat

1315-1548; wszystkie kończą się na sufiks -owicz: Ratheborewitz, Raczeborowicz, 

Raczborowicz, Rateborowiz, Raczeborwicz, Ratzborewitz i Ratzeborwitz. 
20 Zgodnie ze Stenzlem, LB, przyp. 34. 
21 LB, nr 34: ,,Monschedorff habet mansos 18 quorum scultetus habet 2 mansos;

item ad allodium monachorum pertinent 5 mansi magni ultra predictos, censuales 

sunt 16 solventes, et taberna". Nie ulega wątpliwości, że „mnisi" z 1353 r. to szpi

talnicy i że nazwa Monschedorff, później zeslawizowana na Milnchwitz, a obecnie 

brzmiąca Mnichowice, pochodzi od tych właścicieli. Por. Domański, nr 306. 
' 
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flamandzkim, wieś liczyła w 1353 r. około 26 łanów. Tych samych 16 ła

nów dzierżawnych pod zwierzchnictwem komturii pojawia się we frag

mencie spisu czynszów z 1381 r. 22, ale w 1425 r. liczba ich musiała 
wzrosnąć do· 26 przez zamianę własności i zagospodarowanie pustek, gdyż 
wykaz berny wykazuje sortysa płacącego podatek z 28 łanów łącznie z je

go własnymi dwoma wolnymi 23. 28 łanów wieś obejmowała także 

w 1443 r. 24 We wszystkich tych dokumentach jako właściciel wymieniana 
jest komturia Bożego Ciała. Wszystko więc przemawia za tym, że Rado

mierzycami były Mnichowice, które pojawiły się w tym samym czasie, 
gdy zniknęły Radomierzyce, leżały w tym samym miejscu, należały do 

tego samego właściciela i posiadały w przybliżeniu tę samą liczbę łanów 
oraz te same lokalne instytucje. 

W końcu dokładna zbieżność między ostatnim znanym pojawieniem 
się Radomierzyc i pierwszym znanym dokumentem dla Mnichowic świad
czy, że Mnichowice były nową nazwą Radomierzyc. W zestawieniu włas

ności komturii Bożego Ciała w Księdze ziemskiej z 1353 r. pierwszy wpis 

nr. 33 brzmi Raczmarioz.. Po tej nazwie nie ma żadnych dalszych infor:
macji. Zaraz potem następuje wpis Monschedorff z wymienionymi wyżej 
szczegółami. Pamiętając, że nie istnieje rękopis Księgi ziemskiej z 1353 r. 
oraz że Stentzel dodał numerację wpisów i z pewnością tak je ułożył, aby 

uzyskać ładnie wydrukowaną stronę, nie wykluczone, że na podstawie 
. oryginału można by ustalić, iż wpis Mnichowice wypełnił tylko wolne 

miejsce pozostawione dla Radomierzyc. 
Rezultatell) naszych rozważań j,est więc stwierdzenie, że z wyjątkiem 

jednego dokumentu, którego związe'k z Radomierzycami opiera się wy
łącznie na niewystarczającym dowodzie onomastycznym, dokumenty od
noszące się do tej zaginionej miejscowości wskazują, że była to pierwotna 
nazwa Mnichowice. Wieś nabyta została przez zakon rycerzy szpitalni
ków przecd 1269 r., w tym samym roku osadzona została na prawie nie
mieckim i pozostawała później własnością „mnichów". Około 1353 r. mo
gła pojawić się nowa nazwa: ,,wieś mnichów" i mogła zastąpić dawną 
nazwę patronimiczną - ,,Radomierzyce". 

II. GĄDÓW I MAŁY GĄDÓW W PÓŻNYM ŚREDNIOWIECZU

Odmiennie od wielu podobnych par miejscowości różniących się w na
zwach określeniami takimi jak: wielki i mały, górny i dolny, Gądów 

Gądów Mały są wsiami położonymi w poważnej odległości od siebie 

22 G. Sommer e 1 d t, Liindliches Zinswesen in Schlesien, 1381 (Archiv fur

Kulturgeschichte IV, '1906, s. 82-83). 
2s RB, fol. 31 v; K o r t a, op. cit., nr 42. 
24 Klose LM, fol. 7. 
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i nie mającymi wspólnych dziejów. Gądów leży około 14 km na połud
niowy ws-chód od średniowiecznego Wrocławia w grupie osiedli, które 
niegdyś nosiły wspólną nazwę Jaszkotle (por. ·też cz. III niniejszego arty
kułu). Gądów Mały, dziś podmiejska dzielnica Wrocławia, położony był 
o 5 km od miasta w kierunku pómocno-zachodnim, a więc o 15 km od
Gądowa. Domański wyprowadza nazwy obu miejscowości od formy dzier
żawczej imienia slowiań.skiego „Gąd" i twierdzi, że „Gądów miał przez
pewien czas wspólnego właściciela z sąsiednim Jaszkotlem, stąd ta obocz,..
na nazwa" i że stąd wyrosła późniejsza piętnastowieczna forma „Gądów
koło Jaszkotla" 2s. Nie komentuje natomiast historycznie ani nie wyjaśnia
własności i następstwa dokumentów dla Gądowa Małego. Trudności po
jawiają się przy próbie podzielenia dokumentów według tych miejsco
wości, gdyż zgodnie z przykładami Domańskiego obie nosiły nazwę „Gą
dów" (Gandow) aż do końca xy w. Z form przytoczonych przez Domań
skiego tylko w 1485 r. Gądów nazywany był „koło Jaszkotla", a po
1569 r. ,,Polnisch-Gandau", forma spotykana najczęściej w późniejS'Zym
okresie. Gądów Mały zaś nosił tę nazwę dopiero od lat czterdzie'Stych
XVIII w. Niemniej jednak Domański próbuje odróżnić świadectwa odno
szące się do tych dwóch miejscowości. Jako od1noszące się do Gądowa
Małego określa on jedynie informację z ok. 1305 r. ,,Gandow allodium
prope Wratislaviam", które płaciło dziesięcinę na rzecz wrocłaW'Skiej szko
ły katedralnej nadaną przez kurię biskupią, a w wykazie berny z 1425 r.
Gandaw w okręgu wrocławskim wykazywał tylko 5 łanów .czynszowych.
Następna wzmianka źródłowa Domańskiego dotyczy ma,py z ok. 1630 r.,
na której miejscowość ta jest określona jako Gandaw 2s. Pod nazwą Gą
dowa Domański przy.tacza znacznie więcej świadectw źródłowych. Naj
wcześniejszym jest lista własności klasztoru trzebnickiego z 1267 r. Z lat
1336-1371 pochodzi seria dokumentów odnoszących się do posiadłości
rodziny Brunonis z Wrocławia, będących pod zwierzchnictwem zarówno
biskupa wrocławskiego, jak i klasztoru w Trzebnicy. Pojawiają się też
tutaj oba wpisy dotyczące Gądowa w Księdze ziemskiej z 1353 r. Od
1434 r. Gądów poświadczony jest jako zastawiona własność kościoła wro
cławskiego, potem w 1485 i 1506 r. mowa jest o Gądowie koło Jaszkotla,
będącym we władani� członków rodziny patrycjuszowskiej z Wrocławia
von der Heide. Ostatecznie w 1569 r. inni obywatele miasta Wrocławia

25 Domański, o Gądowie Małym nr 9, o Gądowie nr 133. 
26 Tamże, nr 9. Zródlami Domańskiego są: Liber fundationis episcopatus Wra

tislaviensis wyd. J. W. Schulte i H. Markgraf, (Codex diplomaticus Silesiae, t. XIV, 
Wrocław 1889) B 34 (cyt. dalej LFE); RB, fol. 2b; Ko rt a, op. cit., nr 27. 
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sprzedali „Polnisch-Gandaw" 21. Choć lista jest stosunkowa długa, jeszcze 

znacznie więcej dokumentów z późnego średniowiecza dotyczy Gądowa, 

a poważne trudności powstają w klasyfikacji Domańskiego, gdy zechce 

się je podzielić na grupy dotyczące danej wsi. 

Przyjmując wyraźną dwuznaczność nazw miejscow.ości we wcześniej

szych dokumentach, dla ana'lizy zachowanych przekazów źródłowych 

dobrze jest zacząć od wzmianek z końca XV w., odnoszących się do 

,,Gandaw zum Jeschkittel". Przynajmniej te muszą odnosić się do Gą

dowa. Pierwsza ze wzmianek cytowanych przez Domańskiego wspomina 

o „Gandaw zum Jeschkittel", posiadanym w 1485 r. przez Hieronima von

der Heide i jego brata Jana (III) von der Heide, członków znacznej ro

dziny w.roclawskiej 2s. W 1496 r. czynsz na „Jaszkotlu" dali oni jako po

sag małżeński 29, ale w 10 lat później Godeł, wdowa po Hieronimie, sprze

dała „gutt und dorf Gandaw der Jeschkittel genannt" innemu potenta

towi miejskiemu Alexiusowi Bank. Rodzina Bank sprzed'ala wieś w 1544 r.

Andreasowi Krampusowi, od którego własność przez jego córkę Annę

przeszła na Blasiusa Schrammera (męża Anny) i jego potomków 30. Wszy

stkie te osoby były świeckimi obywatelami Wrocławia, a w transakcjach

nie ma śladu własności i zwierzchności kościelnej w Gądowie.

Domański nie zna jednak wcześniejszej wzmianki o „Gądowie kolo 

Jasz'kotla". W wykazie podatkowym z 1443 r. wśród majątków płacących 

ćwierć grzywny z lana pojawia się „Jeschkyttil (alias major Gandow)", 

posiadający 14 łanów łącznie z dwoma należącymi do proboszcza. Miej

scowość płaciła trzy i pól grzywny, jak jej wyznaczono 31. Gdzie indziej 

21 Domański, nr 133. Domański podaje ogółem 9 odwołań do źródeł dla okresu
do 1569 r.: 1267 r. - Urkunden Schlesischer Dorfer. Zur Geschichte der Liindlichen 
Verhiiltnisse und der Flureinteilung insbesondere, wyd. A. Meitzen (Codex diplo
maticus Silesiae, t. IV, Wrocław 1003, s. 250; 1336 r. - Reg., nr 5'676; 1345 r. -
RF, I, nr 58 (nie jest jasne, który z dwóch dokumentów cyt. Domański); 13�3 r. -

LB, nr 75 i 306; 1371 r. - Liber Niger, kopiarz katedralnej kapituły wrocławskiej
z polowy XV w., Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, III a 31, fol. 376 (cyt. 
dalej LN); 1434 r. - LN, fol. 61 r; 1485 ·r. - Inhaltsverieichnis der Urkunden des 
ehemaligen Mathiasstiftes zu Breslau, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rep. 
66, część 1, nr 690; 1506 r. - RF, I, nr 58; •1569 r. - RF I, nr 58. Ze wszys�kich 
tych wypadków Domański w identyfikacji obu wsi nie różni się z wydawcami 

opublikowanych źródeł, z wyjątkiem dokumentu z 1267 r. 
2s Inhaltsverzeichnis ... , nr 690. Mowa o tym jest także w: Pfe i ffe r, op. cit.,

s. 261-262, w kontekście szczegółowych rozważań nad rodziną von der Heide,
a w skróceniu w genealogii, s. 330.

29 Pfe i ffe r, op. cit., s. 261-262. 
30 Dokument z 1506 r. i późniejsze znajdują się 1'I RF, I, 154; Domański cytuje 

tylko dokumenty z lat· 1506 i 1569. 

u Klose, LM, fol. 6. 
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w tej samej częsc1 dokumentu znajduje się zapis o Gandaw bez żadnej 
informacji 32, a w spisie własności wrocławskiej kapituły katedralnej po

jawia się trzecia wzmianka, do której jeszcze wrócimy. 

Wzmianka o Gądowie z 1443 r. nie wymienia żadnego właścicie'la i nie 

ma też śladów nabycia Gądowa przez rodzinę von der Heide. Ale przy 

badaniu dokumentów własności J aszkotla, z pewnością alternatywnej 

nazwy tej miejscowości, zachowały się liczne dokumenty świadczące o ist

nieniu własności von d'er Heide, posiadającej te same rozmiary, jak 

w 1443 r. ,,Gądów kolo Jaszkotla". Dwukrotnie, w 1448 i 1477 r., Jan (II) 

von der Heide dawał posagi w postaci czyn.sww z tej jego posiadłości ss.

W spisie podatlcowym z 1425 r. pojawia się bezpośrednia wskazówka 

„Jeschkytel allodium. Johannes Hoffeman presentavit ex parte Johannis 
de Heide 7 scotos" 34. Inna wzmianka, podobnie jak powyższa, w spisie 

własności powiatu wrocławskiego stwierdza wręcz, że Gandaw obejmuje 
5 czynszowych łanów 35. Niemożliwe jest na razie stwierdzenie, że obie 
te wzmianki dotyczą tej samej miejscowości, ale podkreślić należy dwie 
sprawy: suma 7 skojców (14 groszy) płacona była w 1425 r. z 14 łanów, 

a spis podatkowy z tegoż roku nie zawiera żadnej własności kościoła czy 

kapituły wrocławskiej. Dalsze badanie retrospektywne związków rodziny 

von der Heide z miejscowością „Gądów kolo Jaszkotla" odkrywa sprze

danie przez Mikołaja (II) von der Heide, ojca Jana (II), w 1421 r. czynszu 
na jego posiadłości w Jaszkotlu 36. Co ważniejsze, w 1418 r. kupił on od 

rycerza Marcina von Gandaw i jego spadkobierców s1 całą posiadłość 

i wieś „zum J eschkittel", łącznie z patronatem nad miejscowym kościołem 

i prawami dziedzicznymi. Marcin, którego obecność w Jaszkotlu udoku

mentowana jest także w 1404 r., był potomkiem pewnego rycerza Pawła 

de Gandow, który w 1362 r. nabył w Jaszkotlu folwark o 7 łanach, 

a w 1378 r. inny folwark mniej więcej tej samej powierzchni z prawem 

patronatu 38. Jak chcemy szczegółowo wykazać na końcu niniejszego arty

kułu, można prześledzić, że od końca XIII w. oba te folwarki nie posiada

ły żadnych związków z biskupem wrocławskim, kapifulą katedralną czy 

klasztorem w Trzebnicy. Brak też wszelkich śladów zwią:zJku z nazwiskiem 

czy osobą „Gądów". Jak wskazują źródła, Gądów uzyskał swoją nazwę 

32 Tamże, fol. 5.
33 Pfeiffer, op. cit., s: 261-262. 

34 RB, fol. 6r (Kort a, op. cit., nr 99).
35 RB, fol. 2v (Kort a, op. cit., nr 27). 
36 P fe i ff er, op. cit., s. 261-262.
37 RF, I, s. 154. 
as Tamże, s. 151; LN, fol. 385v do 386v - o dokumencie z 1404 r. 
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w końcu XIV lub na początku XV w. od nazwiska właścicieli, którzy 
utworzyli go z dwóch folwarków, znanych pod n.arzwą Jaszkotle. 

W rozważaniach nad nazwą „Gądów koło Jaszkotla" pominęliśmy 
znaczną liczbę dokumentów o „Gądowie" łącznie ze świadectwami sprzed 
1485 r., przytoczonymi przez Domańskiego. Można jed'nak wykazać, że 
wszystkie z nich odnoszą się do innej miejscowości, a mianowicie do Gą
dowa Małego. Znowu retrospektywne podejście pomoże do wyjaśnienia 
rozumowania, zwłaszcza -je:reli oprzemy się na dwóch niezaprzeczalnych 
faktach. Gądów Mały (ale nie Gądów) wykazany jest jako własność ko
ścioła wrocławskiego na tzw. mapie Romana z 1736 r. 39; właśnie o tę 
miejscowość chodzi, gdy mowa jest, :re „Gandow allodium prope Wra
tislaviam" znajdował się w 1305 r. w ścisłym związku z kurią biskupią 40. 

W okresie, dla którego znamy właścicieli Gądowa (przy niedwuznaczności 
użytych nazw, o czym była mowa wyżej), drugi Gądów znajdował się 
całkowicie w rękach katedralnej kapituły wrocławskiej. W zestawieniu 
jej własności z 1609 r. powiedziano, że kanonicy posiadają Gandau z 12 
łanami, z •których 4 należały do tamtejszego sołty5a 41. W 1451 r. kapituła 
zastawiła Gandaw biskupowi warmińskiemu 42

• Dwukro1Jnie w latach 
czterdziestych XV w. kanonicy sprzedał( rentę na Gandaw, a w 1448 r. 
wykonywali funkcje właściciela, sprzedając sołectwo i jego 4 lany 43

• Po
dobnie w wykazie podatkowym z 1443 r. wieś Gandaw o 12 łanach (z któ
rych dwa były opuszczone) pojawia się na liście posiadłości kapituły, 
płacąc w przybli:reniu 2 i pól grzywny 44

. W 1434 r. miejscowość została 
zastawiona przez kurię, ponieważ przedstawiciele miast biskupich zgo
dzili się uczestniczyć w jej wykupie 45. W końcu Kandow (sic) uzyskał 
specjalną wzmiankę w dokumencie biorącym w opiekę królewską ma-

39 Principatus Silesiae Wratislaviensis exactissima '11abula Geographica ... , 

a J. W. Wieland (Geometra et Locum tenente delineata ... excusa Norimbergae ab 
haeridibus Homannianis, 1736). 

40 LFE, B 34, por. inne wydanie tego samego dokumentu, ale przygotowane na 
podstawie innego rękopisu: W. S c  h u  1 t e, Quellen zur Geschichte der Besitzver

hiiltnisse des Bistums Bresiau (Studien zur schlesischen Kirchengeschichte, DQSG, 
t. III, Wrocław 1907, s. 196).

41 J. He y n e, Dokumentierte Geschichte des Bistu.ms und Hochstiftes Breslau,

t. I, Wrocław 1860, s. 649.
42 Tamże, t. III, Wrocław :1.a68, s. 540-542; W. Ur b a  n, Studia nad dziejami

wrocławskiej diecezji w pierwszej połowie XV w., Wrocław 1959, s. 231. 
48 Ur b a n, op. cit., s. 179, 207, 230-231. 
44 Klose, LM, fol. 33-34. Odmiennie od ustaleń Korty (op. cit., nr 27) i Do

mańskiego (nr 9) uważamy, że wzmianka o Gandaw z 5 łanami czynszowymi nie 
może odnosić się do Gądowa Małego. Posiadłości kościelne nie występują w tym 
zestawieniu podatkowym, a tylko w zestawieniu z 1443 r. 

45 LN, fol. 61r-62. 
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jątki biskupstwa wrocławskiego z 1382 r. 46 A więc kuria katedralna od 
końca XIV aż po XVIII w. dzierżyła „Gądów", a musiał to być Gądów 
Mały. 

Staranna analiza dokumentów dotyczących zmian własności Gądowa 
w drugiej i trzeciej ćwierci XIV w. pozwala na zestawienie pełnej listy 
jego kolejnych właścicieli, lista ta kończy się nabyciem przez wrocław
ską kurię biskupią. Z dwóch dokumentów z lipca 1336 r. 47 dowiadujemy 
się, że prawdopodobnie w ciągu dwóch pierwszych dekad tego wieku mag
nat wrocławski Bruno z Oleśnicy nabył „allodium Gandaw" w okręgu 
wrocławskim. Jeszcze w tym samym roku własność ta poprzez wdowę 
po Brunonie, Petrushę, przeszła w ręce wnuków Brunona Mikołaja i Ja
na, obywateli Wrocławia, oraz innego krewnego, Jakuba Schertelzana 48. 

W dokumentach z 1336 r. (jeden z nich Domański odnosi do Gądowa) po
tomkowie Schertelzana, którzy prawdopodobnie władali przynajmniej 
częścią folwarku, zgodzili się na utrzymywanie ówczesnego inwentarza nie
ruchomego, gdy Mikołaj Brunonis użył go na zabezpieczenie zobowiązań, 
zaciągniętych przez swego teścia. Następnie w 1338 r. Jan Brunonis za 
zgodą brata Mikołaja . 6przedał czynsz na połowie folwarku w „Gan
d'ow" 49. Wszystkie trzy dokumenty sporządzone zostały na królewskim 
dworze i potwierdzone zostały przez władze świeckie. 

Grupa dokumentów z końca lat czterdziestych XIV w. ukazuje Miko
łaja BrunoniBa skupiającego władztwo .na Gądowie w swoich rękacl,1 i za
mieniającego folwark na czynszowe lany chłopskie. Dokumenty te dowo
dzą także, że posiadłości Brunonisa znajdowały się pod bezpośrednim 
zwierzchnictwem k'l.asztoru trzebnickiego i biskupa wrocławskiego, a tak
że przynoszą najwcześniejsze bliższe wskazówki o ich powierzchni. 21 I 
1345 r. opatka Jadwiga z Trzebnicy zatwierdziła sprzedaż przez Mer'kilo 
Schertelzana mieszczaninowi wrocławskiemu Mikołajowi Brunonisowi, 
folwarku „Gandow" w pow. wrocławskim ze wszystkimi prawami w sto
sunku do 8 łanów so. Następnie król Jan nadal Brunonisowi pełne prawa 
królewskie (tzn. sądownictwo wyższe nad poddanymi) i pozwolenie na 
przekazanie chłopom za rentę folwarku zwanego „Gandaw" w okręgu 
wrocławskim, który obejmował 12 łanów i 10 jugera; z tego 4 lany ,i 10 
jugera pod zwierzchnictwem biskupa wrocławskiego oraz 8 łanów opat'ki 

46 Tamże, fol. 359v; S t e n z e 1, Vrkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau

im Mittelalter, Wrocław 1845, nr 297, jako nazwę podaje „Candow". 

47 Reg., nr 5676 i 5680. 
4s Na temat Bruna i rodziny Brunoni s por. Pfe i f fer, op. cit., s. 88-89;

o Schertelzanach, t amże, s'. 82.1-83.

49 Reg., nr 6035.

50 LN, fol. 43r-44r. Należ y zwrócić uwagę na zachowanie tego późniejszych 

dokument ów w kopi arzu kapit uły wrocławskiej. 
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trzebnickiej 51. W miesiąc później Brunonis i jego żona sprzedali czynsz 
na ich trzech wolnych łanach w wiosce Gandaw Mikołajowi z Nysy, in
nemu obywa tefowi Wrocławia 52. 

Następnymi właścicielami tego Gądowa byli członkowie rodziny z Ny
sy. W 1347 r. opatka trzebnicka potwierdziła, że Mikołaj z Nysy nabył 
od Mikołaja Brunonisa 8 łanów w „allodium Gandaw situm prope Wra
tislaviam" wraz z prawami wobec chłopów i zagrodników (a więc wieś 
nie była już folwarkiem) 53

• Nie zachowały się żadne dokumenty odno-
ł szące się do części biskupiej. W dwanaście lat później Mikołaj (II) z Nysy, 

syn wspomnianego nabywcy i kanonik we wrocławskim kościele Święte
go Krzyża, odstąpił swój udział we wsi Gandow braciom Ottonowi i Ma
teuszowi 54

• Dalej znamy dwa dokumenty z 1364 r., w których Otton 
z Nysy sprzedał swoją „villa seu allodium Gandaw" w okręgu wrocław
skim wraz ze wszystkimi prawami i przynależnościami, włączając „scul
teto rusticis, agricolis, ortulanis, incolis" Piotrowi Doringowi, mieszczani
nowi wrocławskiemu 55

. Jeden z dokumentów został wydany przez Kata
rzynę, opatkę .. trzebnicką, a dotyczył 8 łanów, na których była ona „do
mina pheudi", drugi - przez biskupa wrocławskiego Przecława z Pogo
rzeli dla 5 łanów, które dzierżawili od niego Otto i jego ojciec Mikołaj 
z Nysy 56. 

W końcu w latach 1370 i 1371 nowa seria dokumentów dotyczy naby
cia· tego Gądowa przez kapitułę katedralną i przeniesienia . praw z kla
sztoru trzebnickiego. Znowu dokumenty zgrupowane są w dwóch seriach, 
wydane przez biskupa dotyczą jego 5 łanów, a przez opatkę - jej 8 ła
nów. W 1370 r. Piotr Doring sprzedał miejscowość Szymonowi z Alben

dorf (Wambierzyc?), który z kolei natychmiast przekazał ją Janowi Bervi
ci z Lubnowa, dziekanowi głogowskiemu i kanonikowi wrocławskiemu. 
Bervici obiecał opatce i jej konwentowi nie oddawać tej posiadłości żad
nemu człowiekowi świeckiemu, gdyż powinna ona pozostawać wyłącznie 
w rękach kościelnych „in perpetuam alienationem" od Trzebnicy 57. Do-

51 li'N, fol. 38v-39r; w formie skróconej dokument został opublikowany w �F, 
I, s. 150, a w innej wersji w Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et

Moraviae, wyd. K. J. Erben i in., t. IV, Pragae ... , nr 1582-1583 (tamże nr 1573 jest 
tylko powtórzeniem nr 1583 z błędną datą). 

52 RF, I, s. 149. Domański jeden z powyższych dokumentów odnosi do Gądowa, 
ale wobec niedokładnego cytowania trudno stwierdzić który. 

53 LN, fol. 39. Warto zauważyć, że opis tej miejscowości, jako leżącej „kolo 
Wrocławia", odpowiada opisowi odnoszącemu się niewątpliwie do Gądowa Małego 
w LFE, B 34. 

54 RF, I, s. 149. O rodzinie z Nysy por. Pf e iffe r, op. cit., s. 187, 188 i 339. 
55 LN, fol. 38r-40r. 
56 L'N, fol. 40 i 44. 
51 Opisane u H e y n e g o, op. cit., t. II, s. 765. 
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trzymał też słowa, sprzedając w listopadzie 1371 r. ,,ville allodii Gandaw" 
współkanonikowi Janowi Brunonis wraz ze środkami na życie dla siostry 
Brunona Anny, żony brata biskupa, Jaxatiusa z Pogorzeli ss. Ostatecznie 
w 1377 r. sama kapituła potwierdzała dokument dla Gądowa, w którym 
jej członek, Jan Brunonis, sprzedawał czynsz z 4 łanów tamtejszego so
łectwa so. Zaledwie 5 lat dzieli ten fakt od pojawienia się Gądowa Małego 
w dokumencie królewskim z 1382 r. 

Podsumowując omówione powyżej dokumenty z XIV w., należy 
stwierdzić, że przedstawiają one osiedle zajmujące 12 lub 13 łanów po- ł 

zostające pod wspólnym zwierzchnictwem Trzebnicy i biskupa, które 
przekazywane było świeckim dzierżawcom jako całość. Ci świeccy dzier
życiele przeptowadzili lokację w 1345 r., zamieniając posiadłość folwarcz-
ną na wieś chłopską. W 1364 r. istnienie sołtysa, który w 1377 r. posiadał 
4 lany, potwierdza powodzenie lokacji. Przez cały czas można prześledzić 
następowanie świeckich dzierżawców bez żadnej luki. Następnie w latach 
1370-1371, zgodnie ze zwykłą praktyką wykupywania świeckich dzier
żawców ziemi kościelnej, kapituła biskupia nabyła na bezpośrednią włas
ność. Jeśli chodzi o właściciela, powierzchnię wsi i sołectwa, nie mówiąc 
już o ,przechowywaniu dokumentów w zbiorze kapitulnym, miejscowość 
ta jest identyczna z Gądowem Małym, który po 1382 r. znajdował się 
w posiadaniu kapituły. 

Pozostaje już tylko związać w jed:ną całość 'kilka luźnych wątków. 
Wbrew przypuszczeniu Domańskiego Gądów z najwcześniejszych doku
mentów, zaliczających w 1267 r. ,,Gadnouo" do posiadłości Trzebnicy so, 
musiał być tym samym Gądowem Małym, w którym klasztor posiadał póź
niej 8 łanów. Nie ma przecież wątpliwości, że „Gandaw allodium prope 
Wratislaviam" z biskupiego rejestru dochodów z około 1305 ir. 61, był to 
Gądów Mały, płacone wówczas 3 grzywny dziesięciny sugerują powierzch
nię około 12 łanów już tak wcześnie; norma1ny wymiar dziesięciny wy
nosił 1/4 grzywny z lana. Na podstawie samych tylko znanych rozmiarów 
miejscowości według Księgi ziemskiej z 1353 r. muszą się więc one odno
sić do Gądowa Małego s2. Fakt, że wzmianki występują w dwóch częś
ciach dokumentu o wsi i folwarku, nie jest tak niezwykły, specjalnie dla 
miejscowości będących w stanie zamiany folwarku na łany czynszowe. 

58 Znowu oboje, opatka i biskup, wystawili dokumenty, LN, fol. 4lr-42v i 376, 

drugi z nich Domański odnosi do Gądowa. 

59 LN, fol. 42v-43r. 
60 Urkunden schlesischer Dorfer, s. 250. Stanowisko Meit-zena jest zgodne z na

szym uznaniem miejscowości za Gądów Mały. 
51 LFE, B 34.
62 LB, nr 75 i 306. Koryguje to identyfikację miejscowości przyjętą przez Meitzę

na i Domańskiego. Sołectwo z 3 łanami stoi w całkowitej zgodzie z egzystencją 

sołectwa o 4 łanach, znaną dla Gądowa Małego dopiero w 1377 r. 
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Podsumowując, w przeciwieństwie do interpretacji Domańskiego, Gą
dów Mały posiadający 12 lub 13 łanów jest znacznie starszym, niezależ
nym osiedlem, udokumentowanym od 1267 r. Dzieje jego cechuje wspól
ne władanie przez biskupa i klasztor w Trzebnicy przy pomocy świeckich 
dzierżawców, którzy zamienili folwark na wieś, ale zostali następnie wy
kupieni przez kapitułę katedralną, która zatrzymała posiadłość jeszcze 
długo po zakończeniu średniowiecza. Natomiast Gądów nie był dawniej 
całością, ale powstał w końcu XIV w. na skutek połączenia dwóch alo
diów przez rodzinę Gandaw, pochodzącą z drobnej szlachty. Gdy ;na po
czątku i w połowie XV w. te 14 łanów przeszło w ręce właścicieli świec
kich, obywateli Wrocławia, pozostała nazwa Gądów dla zaznaczenia od
dzielenia od dawnego kompleksu J aszkotla. 

III. PODZIALY TERYTORIUM JASZKOTLA

Wykazaliśmy wyżej, że Gądów powstał z połączenia· dwóch folwar
ków, noszących uprzednio nazwę J asz'kotle. Domański ustalił, że ta'kże 
3 inne miejscowości n·osily tę nazwę: obecne Jaszkotle, Nowa Wieś Wro
cławska i Bieńkowice 63. Te 4 osiedla sąsiadują ze sobą w odległości około 
15 km od Wrocławia. Dla okresu 1155-1548 Domański dostarczył 16 
wzmianek źródłowych o miejscowości zwanej Jaszkotle. Nowa Wieś udo
kumentowana jest od 1382 r., ale ponadto dotyczą jej jeszcze tylko dwie 
wzmianki sprzed XVII w. Autor wyjaśnia ten fakt ws'kazując, że Nowa 
Wieś stanowiła pierwotnie część Jaszkotla, dzierżonego wspólnie z nią 
i z Gądowem, utworzoną z jednego z trzech folwarków Jaszkotla, wzmian
kowanych w Księdze ziemskiej z 1353 r. 64 Bieńkowice występują w 7 
wzmiankach między latami 1367 i 1548, ostatnie znane pojawienie się 
�azwy dotyczy posiadłości leżącej między obecnymi Jaszkotlem a Zabro
dziem, z którym mogła się ona zlać. 

Ze względu na niepewność nazwy Jaszkotle w XIV i XV w. powstają 
znaczne trudności, gdy chce się ustalić własność i inne dane o różnych 
osiedlach, a nawet ustalić, o którą z nich ,chodzi w zachowanych doku
men'tach. Jednakże staranne użycie metody podobnej jak poprzednio, gdy 
nazwy geograficzne połączyliśmy zarówno z wiadomościami o stosunkach 
własnościowych, jak ze szczególnymi cechami różny.eh posiadłości, po
zwala na nakreślenie dokładniejszego obrazu rozwoju osadnictwa rolnego 

63 Domański, nr 144 (Jaszkotle), 145 (Nowa Wieś), i 106 (Bieńkowice). 
64 Tamże, nr 145: ,,Początkowo wieś [Nowa Wieś] ta stanowiła zapewne częsc 

Jaskotla, bo przez pewien czas obie te osady wraz z sąsiednim Gądowem miały 
wspólnego właściciela (LB, przyp. 75). Zapewne jeden z folwarków »Jaskutil« wy
mienionych w Księdze ziemskiej z 1353 r. nr 323-325, odnosi się do późniejszej 
Nowej Wsi (LB, nr 323-325)". 

2 - Sobótka 1n�



. -

. .  

18 Richard C. Hoffmann 

w tym małym regionie, niż zapewniają to same dane onomastyczne. Ogól
nie badania te odsłaniają rozpadnięcie „wielkiego Jaszkotla" na kilka 

osobnych osiedli o własnych nazwach, tak że w końcu XIV w. żadna 

miejscowość nie nosiła samej nazwy Jasikotla. 

Najłatwiej jest wyśledzić genezę Gądowa. Poprzednie wywody wska
zały, że rycerz Paweł de Gandow nabył w 1362 i 1378 r. dwa folwarki 

w Jaszkotlu, aby stworzyć nowe osiedle zwane „Gądów kolo Jaszkotla". 

Kupno z 1378 r. nastąpiło od sióstr von der Wede 65. Rodzina Wede lub 

Reste (oba nazwiska używane były wymiennie przez te same osoby) roz

poczęła od uprawiania handlu we Wrocławiu, gdzie była znana od 1261 r., 

ale później weszła stopniowo do szeregów szlachty posiadającej ziemię 66_ 

Można prześledzić, jak jej członkowie byli właścicielami alodium w Jasz

kotlu co najmniej od 1293 r., gdy Henryk de Wid odstąpił bratu Konra

dowi swój udział we wspólnym alodium Jaschotel 67. Rycerz Jan Reste, 

który zmarł niedługo przed 1357 r., był synem tego Konrada. Choć we

dług zachowanego dokumentu z 1347 r. sprzedał on folwark o 7 łanach 
w „Jescotel villa" ss, albo transakcja nie doszła do skutku, albo Reste 

posiadał· w Jaszkotlu więcej majątku, gdyi Księga ziemska z ok. 1353 r. 

stwierdza „Jescłrkutil illorum de Reste allodium" 69. W 1357 r. znajduje

my tam wdowę po Janie, Metkę, oraz dzieci: Elkę, Jana, Andrzeja i Hen
ryka, godzących się w sprawie dysponowania ich folwarkiem kolo Jesch
kittel 10. Wdowa na pewien czas zatrzymała majątek, ale potem przeka-

65 RF, I, s. 151. 
66 Pf e iff e r, op. cit., s. 79-81 i 354. 

67 Reg., nr 2294. Wzmianka w dokumencie, że Reinold, syn Reinolda de Strego,
zrezygnował ze wszystkich pretensji do tej posiadłości, sugeruje możliwy jej zwią
zek z posiadłośdą w Jaszkotlu, w(5pomnianą w dokumencie z 1� r. (Reg., nr 1670), 

nadaną „mieszczaninowi Rinoldowi" przez księcia Przemysława. Ważne jest także, 
że dokument z 1281 r. służył w 1548 r. jako podstawa do dochodzenia praw dzie
dzicznych właścicielowi Jeschkittel (Das Breslische Fii.rstenthum ... ; Register oder 

Auszug Privilegien ... des Bresslischen Fii.rstenthumbs ... im 1548 Jahre, Archiwum 
Wrocławia, C 22, fol. 26a). Choć Domański wzmiankę z 1548 r. odnosi do Jaszkotla, 
wspomniany w niej właściciel ziemski nazywał się Blasius Schramm, a miejsco
wość - Gądów kolo Jaszkotla". 

68 LN, fol. 4'67v. Gdyby przyjąć, że Restowie mieli w Jaszkotlu około 14 łanów, 
byłaby to miejscowość zbyt wielka w stosunku do późniejszych świadectw; doku
ment ten jest poza tym jedynym wy;padkiem potwierdz.enia transakcji przez pro
kuratora biskupiego. W żadnym innym wypadku funkcjonariusz kościoła wrocław

skiego nie pojawiał się w związku z majątkami Restów w Jaszkotlu. Z dokumentów 
wymienionych przez Domańskiego w związku z Jaszkotlem prawdopdobnie jeszcze 
jeden łączył się z Restami; rodzina Marchio w Reg., nr 3679 (datowany na 1317 r.) 
była z nią spokrewniona przez małżeństwo. 

69 LB, nr 324. 
10 RF, I, s. 150-151. 
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zała go znowu synowi Andrzejowi, który w 1372 r. sprzedał czynsz na 
„vorwerk Jesketil" 71_ Siostry, które w 1378 r. sprzedały majątek, były 
prawdopodobnie jego córkami, Matyldą, Jadwigą i Dorotą. 

W 1362 r. mieszczanin wrocławski Sidelinus Scheitler sprzedał Pawło
wi de Gandaw alodium Jeschkit1Jel, obejmujące 7 łanów i 9 jugera 72. 

Losy tego majątku moma prześledzić dopiero od 1339 r., gdy inny mie
szczanin, Konrad Uhlenbruch, sprzedał czynsz na swojej posiadłości Jes
cotil 73. Nie wiadomo, jak ją nabył, ale w 1354 r. synowie jego Henryk 
i Jan sprzedali ją Scheitlerowi jako folwark o 8 łanach 74. Podobnie Księ

ga ziemska (należy pamiętać, że data 1353 r. jest przybliżona i są tam 
wpisy wcześniejsze i późniejsze) zawiera w dziale obejmującym alodia 
okręgu wrocławskiego „Jeschkiitil .allodium Scheiteler 71 /2 mansorum" 75. 

A więc części składowe późniejszego „Gądowa kolo Jaszkotla" istniały 
jako folwarki w Jaszkotlu na długo przed ich nabyciem przez Pawła 
z Gądowa. Dotyczące ich transakcje, podobnie jak późniejsze dotyczące 
samego Gądowa, podejmowane ·były przed wła<lzami świeckimi. 

Domański podkreśla, że Bieńkowice ostatecznie zostały wchłonięte 
przez Zabrodzie, ale śledzi nazwę w dokumentach aż do 1548 r. 76 Osob
ne istnienie tej miejscowości było jednak znacznie bardziej nietrwałe, niż
by to wynikało z danych onomastycznych. Jak wskazują przykłady po
dane przez Domańskiego, w 1398 r. Henryk, Mikołaj i „młody Hans", 
bracia z Zabrodzia, sprzedali Janowi Thiele, obywateiowi Wrocławia ich 
,,gutt und dorff Zway'brodt, als es von den fuhrwergken Zeseraw, Bengk
witz, Log.aw und andern zusammen geschlagen ist und nun mit einam:łer 
ein gutt worden und Zwaybrodt genanndt" 77. Po utworzeniu Zabrodzia 

włączyli oni do niego Bieńkowice, a wszystkie późniejsze wzmianki źró
dłowe, odnoszące się do tej nazwy (por. RF, IV, s. 3079-3089), wliczając 
w to dokumenty z lat 1409, 1420 i 1548 cytowane przez Domańskiego, 
wspominają o Bieńkowicach przy okazji wzmianek o poprzednim utwo
rzeniu Zabrodzia. 

Dokument z 1398 r. stwierdza dalej, że folwark Benckwitz lu·b Jesch
ki'tt�l o powierzchni 4,5 lana (niekiedy później podaje się powierzchnię 
5 łanów) posiadany był niegdyś przez Hansa, syna Hansa Vogla, i przez 

71 Tamże, s. •151; Deutsche Tex te aus schlesischen Kanzleien des 14.und 15.Jahr
hunderts, wyd. H. Bindewald (Vom Mittelalter zur Reformation, t. IX, Berlin 1935-
1936, s. 2, nr 2), tekst podany jest w całości. 

12 RF, I, s. 151. 
1s Reg., nr 6363. 
74 RF, I, s. ·151; Pfe iff e r, op. cit., s. '160-161. 
7s LB, nr 323. 
76 Domański, nr 106. 
77 RF, IV, s. 3078, podkreślenia nasze. 
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Hansa Petzelta. W 1369 r. kupiony został od Hansa, syna Hansa Vogla, 

przez Zweibrodtów jako „Fuhrweg Beinckwitz das da sonst heisst Jesch

kittel oder zum Fleischhauem" z powierzchnią 4,5 lana 78. Prawdopodob
nie wzmianka z 1398 r. odnosząca się do Hansa Petzelta stanowi więź 

,z właścicielami sprzed Voglów. Pierwszy dokument, cytowany przez Do
mańskiego dla Bieńkowic (RF, I, s. 151, datowany na 1367 r.), przedsta

wia szczegóły sprzedania przez Kirstena, syna Pezolda Dolinga, jego 

.czwartej części w Jeschikttel, czyli Fleisch0€rn, własnym braciom Han
sowi i Pezoldowi. Możemy w rzeczywistości prześledzić losy Bieńkowic 

jako części Jaszkotla, posiadanej przez rodzinę Doring, bez podawania 
poszczególnych imion nieco bardziej wstecz, niż pozwalają na to metody 

Domańskiego. W 1363 r. ,,Cristanus Johannes et Petrus Thuringii filii" 

.oraz Jan Vogel doszli do por00Wll.ienia z członkami rodziny Schreiberów 

w sprawie dwóch łąk i praw do rybołówstwa kolo Jeschkittel 79
• W Księ

.dze ziemskiej z około 1353 r. jedyna wzmianka o folwarku w Jasz:kotlu, 
jeszcze nie wspomniana, brzmi „J echkutil Peczold Doringer 8 manso

rum" so. Wynika więc ze źródeł, że Bieńkowice stanowiły uchwytną ca
łość w 1353 r., ale także, że stały się częścią Zabrodzia między 1369 

i 1398 r. Podobnie jak w wypadku Gądowa transakcje te dokonywane 
były przed urzędnikami świeckimi, a nie kościelnymi. 

Podsumowując dotychczasowe rozważania, wiemy, że żaden z trnech 
folwarków w Jaszkotlu, wspomnianych w Księdze ziemskiej z 1353 r., 
nie mógł stanowić jak chciał Domański, poprzednika Nowej Wsi Wro
cławskiej. Wszystkie stały się, a wiadomo to z pełnej znajomości kolej
nych właścicieli, częściami Gądowa lub Bieńkowic. Tak samo żadna z tych 
części Jaszkotla nie wykazuje śladu zwierzchności kościelnej. Ale prze
cież papieskie dokumenty z 1155 i 1245 r. zapewniające opiekę dla bi-

1s RF, I, s. 1511. Domański, nr 106, cytuje je jako przykład dla Bieńkowic. Wiele 
dokumentów z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIV w. potwierdza, że 
w tym czasie cale Zabrodzie znajdowało się w posiadaniu rodziny Zweibrodt; por. 
RF, IV, s. 3077-30'79. 

79 LN, fol. 4168v-469r. O części Jaszkotla, znajdującej się w rękach rodŻiny 
Schreiberów, będzie mowa niżej. 

so LB, nr 325. Pozostaje jeszcze do rozwiązania kilka problemów. W 1353 r. 
majątek obejmował 8 łanów, 'Później 4,5 lana. Nie wyjaśniona jest nadal nazwa 
Fleischhauern. Obie sprawy mogą być związane ze sprzedażą w 1371 r. przez Mi
kołaja Zweibrodta folwarku o 3,5 lana w „Jescotil", dzierżawionego niegdyś przez 
,,Cristanus Carnifex olim civis Wrats." (LN, fol. 469). Ten „Krystian Rzeźnik" (niem. 
Fleischer) nabył folwark w Jaszkotlu od Małgorzaty de Waldow, córki Waltera 
Baumgarte w 1337 r. (Reg., nr 5890). Został on sprzedany przez wdowę po jego sy
nie Janie w 1347 r., ale zachowane źródło. (RF, I, ·s. 152) nie podaje nazwiska kupca. 
Nie wiemy więc, w jaki ·sposób i kiedy majątek nabył Piotr Doring, który go dzier
żył w 1353 r. 
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skupstwa wrocławskiego i jego majątków wyraźnie wzmiankują posia

dłości w Jaszkotlu 81. Późnośredniowieczne źródła stwierdzają, że wszy

stkie te biskupie posiadłości w Jasikotlu stały się później Nową Wsią. 

Po dwóch najwcześniejszych wiadomościach źródłowych o własności 

kościelnej w Jaszkotlu następna pochodzi z 1293 r., gdy biskup Jan II! 

sprzedał kupcowi wrocławskiemu prawo do ich użytkowania pod swoim 

zwierzchnictwem.· Nie licząc zapłaconej od razu gotów'ki, wyznaczony 

przez biskupa kanonik miał otrzymywać dziesięcinę snopową oraz czynsz

w wysokości 4 skojców z lana, przy czym pozwolono lokować wieś na 

prawie niemieckim 8�. Ten sam nabywca dzierżył od biskupa około 1305 r. 

Jesoczil 83. Należy jetlnak wątpić, czy udało się wówczas osadzić chłopów

na prawie niemieckim, gdyż liczne dokumenty dotyczące majątku pod 

zwierzchnością biskupią w ciągu pierwszej polowy XIV w. mówią jedy

nie o folwarku 84. 

Dokumenty dotyczące zmian właścicieli w ciągu pierwszych 30 lat. 

XIV w. nie wystarczają dla odtworzenia w pełni następstwa właścicieli 

tych folwarków, ale pozwalają one na udokumentowanie zjednoczenia 

w latach 1338-1349 w jednym ręku większości, jeśli nie całości, biskupiej 

części Jaszkotla. Część ta wynosiła prawdopodobnie 22 łany nabyte przez 

mieszczanina wrocławskiego Mikołaja z Krakowa między 1338 i 1349 r. 

w czterech kolejnych .aktach lmpna 85. Z braku wiadomości o innej włas

ności ziemi w Jaszkotlu, wieś Jaskutel o 20 łanach - z 18 płacono czynsz 

i 2 sołtysich - wymieniona w Księdze ziemskiej z 1353 r. musiała być 

dzierżona prze.z Mikołaja od biskupa 86. Mikołaj sprzedał ją w 1354 r. 
Krystianowi Schreiberowi, innemu patrycjuszowi wrocławskiemu, które
go dziedzice, jak wynika ze wspomnianej wyżej ugody o rozgraniczeniu, 

ciągle dzierżyli miejscowość w 1363 r. 87 Waźniejsze dla naszego problemu 

związków między biskupim Jaszkotlem z wcześniejszego okresu a póź-

81 Kodeks dyplomatyczny Sląska, wyd. K. Maleczyński, t. I, Wrocław 1965, nr 35, 
s. 99; Sc h u  1 t e, o:p. cit., s. 187. Domański cytuje oba wydawnictwa.

ś2 LN, fol. 465r, lub Reg., nr• 2265.
83 LFE, B 49. 
84 Por. LN, fol. 26 i 465r-467r, a także Reg., nr 5348, 5890, 6054, 6080 i 6901. 

Wśród dzierżawców majątku znajdowali się członkowie rodziny Baumgarte, Krystian 
,,Rzeźnik", Piotr Zarow i Ulryk Cesloer. 

85 Reg., nr 6054, co odpowiada J:,N, fol. 465r (1338 r.), o 3,5 lana; Reg., 6080, co 
odpowiada LN, fol. 466 r (1338 r.), o dalszych 3,5 łanach; LN, fol. 467--W8r (1347 r.) 
o około 8,5 łanach; DN, fol. 468r (1349 r.) o 7 łanach. Wszystkie te transakcje odby
wały się w obecności biskupa lub jego przedstawiciela.

S6 LB, nr 90. Należy zauważyć, że podobnie jak w wyrpadku dwóch innych wsi 
biskupich, oddanych dzierżawcom w :1358 r., Ozorzyc i Pilczyc (LB, nr 270 i 305)r 
i ten zapis nie znajduje się w dziale „Bona episcopi". 

87 LN, fol. 468-469r. 
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niejszą Nową Wsią, jest to, że w dokumencie protekcyjnym Karola IV 
z 1358 r. Jeschkotel występuje pomiędzy „vasalorum suorum villas" ko
ścioła wrocławskiego 88, podczas gdy w podobnym dokumencie wydanym 
przez króla Wacława w 1382 r. jedyna wzmianlka odnosi się do „Jeskutyl 
alias Nouauilla" 89. 

Brak źródła dla ustalenia dzierżycieli biskupiego Jaszkotla lub Nowej 
Wsi w latach 1363-1376. W tym ostatnim jednak roku Jesskotil znajdo
wał się „in feudum" Mikołaja Plenera i Mikołaja Verbera, spokrewnio
nych ze sobą przez małżeństwo dwóch mieszczan z Wrocławia, którzy je 
otrzymali od biskupa wrocla':"skiego 90_ W 12 lat później Mikołaj i Piotr 
Plenerowie, wraz z miejscowymi chłopami, musieli zgodzić się na decyzję, 
że wcześniejsze dokumenty biskupie (por. dokument z 1293 r. wspomnia
ny wyżej) zmusza.ły ich do płacenia 7 skojców z lana kanonikowi wyzna
czonemu przez biskupa 91. Po 3 latach biskup potwierdził podział Jessketil 
między Mikołaja Plenera i Mikołaja Verbera, przy czym na podstawie 
niejasnych sformułowań można przyjąć, że majątek obejmował około 24 
łany, włączając 3,5 lana należące do mieijscowego sołtysa 92. Byli oni 
jednak ostatnimi świeckimi dzierżawcami wsi. W 1392 r. biskup wroc
lawski Wactaw przekazał kapitule katedralnej na zawsze wszys1:kie 
dziesięciny i czynsze z 24 łanów w J.essketil, poprzednio dzierżonych 
przez poszczególnych kanoników tylko „gr.atia personalis et canonica
lis" 09

. Jeśli kapituła nie rozciągnęła wówczas bezpośredniej kontroli nad 
jedną połową wsi, stało się to w rok później, gdyż w 1393 r. Mikołaj 
Plener i jego żona sprzedali swoją część kapitule, która dzierżyła już 
część Mikołaja Verbera 94� 

W ciągu XV w. przekazy źródłowe stale wykazują posiadanie wsi przez 
kapitułę katedralną i skuteczne zastępowanie starej nazwy Jaszkotle przez 
,,Nowa Wieś". W 1404 r. rada miejska Wrocławia· pośredniczyła w spo
rze granicznym między kapitułą i Marcinem z Gądowa, orzekając, że 
grobla, staw i łąka wzdłuż strumienia koło Jeschketfi należą do kapitu
ły 95

. W 10 lat, później sołtysi „de Nouauilla alias Jeschke.til ... subditi 

88 S t e n  z e  1, op. cit., s. 31�317, nr 283.
so Tamże, s. 339-343, nr 297, co odpowiada !JN, fol. 359v. Jest to oczywiście 

pierwsza wzmianka o Nowej Wsi Wrocławskiej u Domańskiego (nr 145). 
oo LN, fol. 469v-470 r. O Verberze mówi się, że odziedziczył własność po 

swoim ojcu, też Mikołaju. 

91 LN, fol. 470r-471 r. 

92 LN, fol. 471.

9s LN, fol. 47'1v-472r. 

94 LN, fol. 472v. W 1394 r. kapituła ciągle rozważała sprawę oszacowania kosztów

nabycia Jeschkaetil; por. ProtokolZ des Breslau Domkapitels. Fragmente aus der 

Zeit 1393-1460, wyd. C. Grtinhagen (ZVGIS, V, 1863, s. •126). 

95 LN, fol. 385v-386r. 
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dicti capituli" płacili czynsze swoim panom 96. A po następnych 10 latach 

zawarta została ugoda między jednym z wikarych katedralnych i sub

lektorem szkoły katedralnej dotycząca czynszów z Jaszkotla 97• Natomiast 

w spisie podatkowym z 1443 r. w zestawieniu „Bona capituli Wratisla

wi.ensis" znajdujemy wzmiankę już tylko o wsi „Newdorff", obejmuj'ącej 
24 łany, z których 10 stało pustką, tak że podatek płacono tylko z 13; 

z jednego opłatę darowano 9s. Nowa Wieś należała do wsi zastawionych 

w 1451 r. przez kapitułę biskupowi warmińskiemu 99. Jedynie w conclu

siones kapitulnych, noszących datę 1480 r., ale prawdopodobnie będących 

odbiciem wcześniejszych postanowień i zwyczajów, znajduje się wzmian

ka o Jeschkittel jako miejscu pochodzenia daniny w kurach, bardzo czę

stego „honoru" płaconego właścicielom wsi 100. W końcu w rejestrze dóbr 

kościelnych, sporządzonym w 1593 r., ale zawierającym materiał od 

1532 r., pojawia się wzmianka, że sołtys z Newdorff jest poddanym kościo

ła, a Polnisch Neudorf zaliczona jest wraz z 9 chłopami łącznie z sołty

sem do własności kapituły katedralnej 101. W ciągu całego okresu od mo

mentu połączenia całości przez Mikołaja z Krakowa kościelna własność 

Jaszkotle pojawia się tylko w takich dokumentach, jak wymienione wyżej. 

W efekcie dochodzi do uzyskania bezpośredniej kontroli przez kapitułę 

i stopniowego zastępowania dawnej nazwy _przez określenie „Nowa Wieś". 
W 1353 r. musi więc chodzić o Nową Wieś, może lokowaną przez Mikołaja 

z Krakowa. 
Nie trudno jest stwierdzić, co zdarzyło się z własnością ziemi i ze 

strukturą osadnictwa na rozważanym tutaj małym terenie. Pierwotne 
,,wielkie Jaszkotle" z XIII i z pierwszej polowy XIV w., częściowo pozo

stające pod zwierzchnictwem biskupa, a częściowo pod bezpośrednią opie

ką księcia, zawierały ki.łka (7, może 8?) oddzielnych folwarków znajdu-

96 LN, fol. 293v-294v. 
97 U r b  a n, oP, cit., s. 145. Jest to w pracy Urbana ostatnia wzmianka o po

siadłości kościelnej, zwanej Jaszkotlem. 
9s Klose, LM, fol. 33. Newdorff z 50 zagrodnikami, za których sołtys płacił 

7,5 skojca, pojawiająca się w spisie podatkowym z 1425 r. (RB, fol. 6r; K o r t  a, 
op. cit., nr 1101) nie może być Nową Wsi;,, wbrew twierdzeniom Korty i Domańskie
go. W dokumencie tym nie ma mowy o żadnej własności kościelnej, a jeszcze waż
niejsze jest występowanie poważnej liczby zagrodników. Wyjaśnia to, że chodzi 
o miejscowość Neudorf, leżącą w zespole osiedli zagrodniczych kolo Wrocławia poza
Bramą Świdnicką. Por. H. W e n d  t, Die Breslauer Stadt- und Hospital-Landgiiter,

cz. 1, Amt Ransern (Mitteilungen aus dem stadtarchiv und der Stadtbibliothek zu
Breslau, t. IV, Wrocław 18-99, s. '180-184).

99 U r b a n, op. cit., s. 226; H e y n e, oP. cit., I, s. 540-542. 
10� Archiwum Archidi�ezjalne we Wrocławiu, Kat. Ręk., cz. I, Ilia 1, fol. 56r. 
101 Mvster Register des Bischtvmbs Breslau, 1593. Archiwum Archidiecezjalne 

we Wrocławiu, Kat. Ręk., cz. I, Ile l'l, s. 82 i fol. 12<1 v. 
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jących się w r�kach różnych właścicieli. Część biskupia, która leżała na 

południe od małego strumienia dzielącego teren, zjednoczona została jako 

dzierżawa przez Mikołaja z Krakowa w końcu lat czterdziestych XIV w. 

Z czasem stała się wsią chłopską z sołtysem, wspomnianą w Księdze 

ziemskiej. Wieś ta zwana była później Nową Wsią, a ostatecznie Nową 

Wsią Wrocławską. W 1393 r. znalazła się ona w bezpośrednim władaniu 

kapituły katedralnej. W ciągu tego samego mniej więcej okresu inny ma

ły folwark położony na wschodnim krańcu „wielkiego Jaszkotla", a nie 

znajdujący się pod zwierzchnictwem biskupim zwany Bi,eńkowicami, po

służył jako jedna z części, z których rodzina Zw-ei'brodt zbudowała Zabro

dzie. Dwa inne folwarki z 1353 r. przeszły taki sam proces skupienia w rę

kach rodziny Gandaw i pojawiły się na początku XV w. jako majątek 

zwany „Gądów koło Jaszkotla". Obszar na północ od strumi-enia, do które

go odnoszą się wszystkie cytaty u Domańskiego zawierające nazwę J asz

kotle z lat 1418-1548, obejmuje dzisiejszy Gądów, a także małą wioskę 

na rozstajach, noszącą obecnie nazwę Jaszikotle. 

OR'J'SNAMEN. DREI STUDIEN AUS DER MITTELALTERLICHEN 

GESCfilCHTE DES BEZmKS WROCLAW 

Die Abhandlung bilden erganztę Fragmente der Dissertation des jungen ame
rikanischen Historikers R. C. Hoffmann Studies in the Ru.raz Economy of the Du.cfi.y

of Wrocław, 1200-1530. In der Einleitung kniipft der Verfasser an die Arbeit von 
J. Domański Nazwy miejscowe dzisiejszego Wrocławia i dawnego okręgu wrocław

skiego (Ortliche Namen des heutigen Wrocław u.nd des fri.iheren Bezirks Wrocław)

an, wobei er die Behauptung aufstellt, dass das rein onomastische Materiał, wenn
auch bestmoglich ausgewertet, nicht immer eine richtige Erforschung der Geschichte
der Orte sowie die Ergriindung deren Ursprungs zulasst. Es ist historisches Materiai
fiir diesen Zweck erforderlich, besonders die Erforschung der nacheinander folgenden
l3esitzer und der Agrarstruktur. Eine Bestatigung dieser These stent schon die erste
von den drei Studien unter dem Titel „Zagubiona miejscowość" Ra&omierzyce (Die
,,verlorengegangene Ortscha�" Radomierzyce) dar. Eine Zusammenstellung der Do
kumente aus den Jahren '1269-1331 und die Heranziehung des Landbuches Karls IV.
aus dein Jahre 1353 hatten entgegen die Behauptungen von J. Domański erwiesen,
dass dieses Dorf nicht dem Nachbarsdorf Raciborowice einverleibt wurde, sondern
dass das behandelte Dorf, als ·es von dem Orden der Hospitaliter erworben wurde,
seinen urspriinglichen Namen eingebiisst hatte und den bis heute existierenden
Namen Mnichowice erhielt.

Die nachste Studie Gądów i Gądów Mały w późnym średniowieczu. (Gądów u.nd

Gądów Mały in spiiten MittelaZter) legt aus, dass nicht die beiden Namen der 
Ortschaften von slawischen Namen Gąd abstammen, sondern nur der Name des 
alteren Ortes - Gądów Mały, der urspriinglich den Bischofen von Wrocław und 
dem Kloster in Trzebnica gehorte. Der Name der andren Siedlung stammt dagegen 
von der dem niederen Adel angehorigen Familie Gandaw, welche gegen Ende des 
14.Jh. zwei Allodien aus einem grosseren Ganzen vereinigt hat, das den gemein-
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samen .Namen Jaszkotle trug. Der Namen Gądów hat also nichts gemeinsames mit 
dem Namen Gądów Mały. 

In seiner letzten Studie beschaftigt sich der Autor mit territorialen Aufteilun
gen des erwahnten Jaszkotle. Eine Quellenanalyse erlaubt die Feststellung, dass im 
13.Jh. das urspriingliche Territorium von Jaszkotle 7 oder 8 einzelne Allodien
umfasst�, die sich unter der Oberherrschaft des Wroclawer Bischofs oder unmittel
bar des Ftirsten befanden. In der ersten Halfte des '14.Jh. wurde der bischofliche
Teil unter dem Namen Nowa Wie� vereinigt, heute Nowa Wieś Wrocławska. Aus
einem anderen Teil von Jaszkotle, genannt Bieńkowice, bildete die Familie Zwei
brodt das heutige Zabrodzie. Die beiden anderen erwahnten Gtiter vereinigte da
gegen die Familie Gandaw in Gądów, aus dessen nordlichen Teil die heutige kleine
Siedlung Jaszkotle entstanden its.

So hat also eine eindringliche Analyse der Besitzverhaltnisse im spaten Mittelal
ter die Herkunft und die urspriingliche territoriale Reichweite der Ortsnamen 
erklaren helfen, die in den Dokumenten aus der Zeit des spaten Mittelalters im 
Raum -des heutigen Wrocław und dessen Umgebung auftreten. Zugleich wurden die 
Siedlungs- und Wirtschaftsverhaltnisse dieser Region weitgehend geklart. 




