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W dobie obecnej podzialy administracyjne panstw slui:q przede wszy

stkim (jei:eli nie wylqcznie) temu, ai:eby stwarzac najkorzystniejsze prze

strzenne ramy dla najog6lniej poj�tego zarzqdzania. Stqd tez zmierza 

si� mi�dzy innymi da tego, aby wyodr�bnione jednostki podzialu stano

wily terytoria zwarte, w zasadzie o podobnym obszarze, przy czym pod 

uwa,g� bierze si� r6wniez wzgl�dy demograficzne i gospodarcze. Tego 

rodzaju podejscie do problemu administracyjnych podzialow panstwa jest 

w zasadzie dopiero osiqgni�ciem XIX w. i ustroj6w buri:uazyjnych. Pel

ny rozkwit w stasowaniu tych zasad przynioslo stulecie XX, w szczeg61-

nose,i zas systemu podzialu administracyjnego panstw socjalistycznych. 

Tutaj jednak - eo warto zaznaczyc - w nauce o administracji odst�puje 

si� od okreslenia tych podzial6w jako „administracyjnych", chcqc tym 

dac wyraz szczeg6lnej istocie rad narodowych, lqCZqcych w sobie charak

ter zar6wno organ6w wladzy, jak administracji. 

Nowoczesne podzialy tery,torialne, o kt6rych decyduje ich celowosc, 

wykazujq zwiqzki tylko nik!e z poprzednimi formami, tym bardziej na 

og6! zatarte, im silniej cofamy si� wstecz. Niemniej jednak mozna je 

obserwowac i temu celowi, rnianowicie dawniejszym podzialom terytorial

nym i rniejscu w nich terenu dzisiejszego wojew6dztwa wroclawskiego 
poswi�cone b�d'! ponii:sze uwagi. 

Podzialy administracyjne zakladajq istnienie panstwa, wi'!i:'! si� bo

wiem najscislej z jego funkci'l wewn�trznq. Poniewaz zas ich kolejne 

przeksztalcenia mogq odzwierciedlac w sobie zmiany form i typu panstwa, 

nalei:y je ro2patrywac w ramach periodyzacji dziej6w danego panstwa, 

dla odr�bnych epdk i ich okres6w. Nie moi:na jednak om6wienia rozpo-

1 W opracowaniu niniejszym zostala wyzyskana przede wszystkim podstawowa 
literatura syntetyczna og6Inie dostE:pna z dziej6w S1c1ska, dlatego teZ aparat krytycz

ny ogranicza si� tylko do pozycji bardziej szczeg6lowych. 

1 - Sob6tka 3/70 
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czynac dopiero od poczqtk6w danego palistwa. Dawne podzialy byly 
silnie powiiizane z terytoriami plemiennymi i dlatego od nich nalezy ten 
przegliid rozpoczynac 2. 

0 osadnictwie plemiennym terytorium wojew6dztwa wroclawskiego 
jestesmy dosc dobrze poinformowani dzi�ki zr6dlom pisanym, przede 
wszystkim Geografowi Bawarskiemu i tzw. dokumentowi praskiemu 
z 1086 r. Przekazaly one nazwy czterech plemion: Sl�zan, Dziadoszan, 
Bobrzan i Trzebowian, tutaj maj:icych swe siedziby. Z tych Sl�zanie za
siedlali tereny Slqska srodkowego wok61 Wroc!awia i Niemczy. Od dzie
dzin Opolan oddzielal je pas puszcz zwany przesiekq, ciqgniicy si� od 
g6rnego biegu Nysy Klodzkiej, najpierw r6wnoleznikowo do Prudnika, 
nast�pnie na p6lnoc i potem wzclluz dolnej Stobrawy. Byla to zarazem 
poludniowo-wschodnia granica dolnoslqskiego obszaru osadniczego. Od, 
poludnia plemi� to si�galo stok6w Sudet6w, na p6lnocy przekraczalo 
Odr� po Olesnic�. mozliwe, ze si�gajqc nawet Baryczy. Zachodni zasi�g 
wyznaczala rzeka Bystrzyca. Plemi� Dziadoszan obejmowalo nizszy bieg 
Odry od ujscia Baryczy oraz dolny bieg Bobru. Osrodek ich znajdowal 
si� przypuszczalnie w Glogowie. Mniejsze od pozostalych plemi� Bobrzan 
zasiedlalo pobrzeza g6rnego Bobru. Ostatnie wreszcie, Trzebowianie, 
mialo swe siedziby najprawdopodobniej wok61 Legnicy, choc sprawa ta 
ciiigle jeszcze jest sporna w literaturze. Osadnictwo to nie bylo jednakowo 
zag�szczone, ani tez ciqgle. Poszczeg6Jne terytoria oddzielaly od siebie 
szerokie pustaci i puszcze, stopniowo dopiero b�dqce przedmiotem osad
niczej ekspansji. We wczesnym sredniowieczu Dolny Sliisk tworzyl zatem 
odr�bny kompleks osadniczy, moze nawet r6wniez polityczny. Na polu
dniu si�gal on podn6zy Sudet6w, od poludniowego wschodu oddzielony 
byl przesiekq, od zachodu, tzn. ziem Milczan i Luzyczan, puszczami nad 
Kwis:i, na p61nocy dochodzil do prawego pobrzeza Odry, Baryczy i Sii
siecznicy. Ostatnio wyrazono uzasadniony poglqd, ze niewielkie terytorium 
Milicza w tych czasach musialo stanowic teren odr�bny, nie obj�ty przez 
wspomniany kompleks osadniczy. Kotlina Klodzka, kt6ra pocziitkowo 
wchodzila w dolnosliiski kompleks osadniczy, u schy�ku X w. zostala 

2 Slqsk jako integralna czE:::SC skladowa pailstwa polskiego aZ do przejScia jcgo 
terytoriöw w lennq zaleZnoSC od Czech jest obj�ty schematem periodyzacyjnym 

dziej6w pafl.stwa polskiego, mianowicie w zakresie monarchii wczesnofeudalnej 
(do 1138 r.) i rozdrobnienia feudalnego (do 1320 r.), por. J. Ba r d a c h, Historia 

paii.stwa i prawa Polski, t. I, Warszawa 1964, s. 20. Dia czas6w p6Zniejszych (do 
1815 r.) sformulowaliSmy odr�bmi periodyzacj� dziej6w ustroju na Slqsku o okre
sach: rozbicia lennego (do 1469 r.), rzqdöw sejmowych (do 1620 r.), absolutyzmu 

habsburskiego (do 1740 r.) oraz absolutyzmu pruskiego (do 1815 r.) i por. K. O r z e
c h o w s k i, Uwagi o periodyzacji historii ustroju i prawa na Slqsku w epoce feu

dalnej {Czasopismo Prawno-Historyczne, XX, s. 53-69). 
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wlqczona da panstwa Slawnika. Jak widac, caly Slqsk rozpadal si� w6w
czas na dwa terytoria wyraznie odr�bne 3• Mozna by to wyprowadzac 
z ewentualnej odr�bnosci plemiennej, czy to zakladajqc podzial slqskich 
Obodryt6w na dwa wielkie plemiona 4, czy tez przyjmujqc tu zasi�g nad
wislanskich Chorwat6w, tzn. malego plemienia wchodzqcego w sklad 
chorwackich Wislan, grupy siewiersko-bytomsko-oswi�cimskiej 5• Sprawa 
nie jest jeszcze dostatecznie wyjasniona. W kazdym razie jednak „pogra
niczne" puszcze wewn�trzne mi�dzy dolnoslqskimi plemionami byly bez 
por6wnania niklejszq granicq i ochrorn\ nii przesieka, strzegqca dolnoslqs
kiego terytorium od wschodu, tzn. p6zniejszej dzielnicy opo.Jsko-racibor
skiej. Stqd tez ostatnio przyjmuje si�, ie dzisiejszy Dolny i G6rny Slqsk 
we wczesnym sredniowieczu mogly stanowic odr�bne organizacje polity
czne •. Nie jest natomiast prawdopodobne, aby caly dzisiejszy Slqsk (Dol
ny i G6rny) obj�la kiedykolwiek jedna organizacja polityczna w postaci 
zwiqzku mi�dzyplemiennego, utworzonego pod przewagq Sl�zan 1. Sca
lenie dotychczas dwudzielnego terytorium nastqpilo dopiero pcizniej, 
moze w ramach Wielkiej Morawy bqdz nawet monarchii Przemyslid6w 
(ok. 921 r. ?) choc do dzis nie jest pewne, czy caly Slqsk dzisiejszy, w 
szczeg6lnosci Dolny, rzeczywiscie do tych panstw naleial 8• Ponad wszelkl\ 
Wqtpliwosc Slqsk jako calosc wyst�powal we wczesnofeudalnym panstwie 
Piast6w (od 990 r.). W6wczas tei utrwalila si� na tym terytorum stolecz
na pozycja Wroclawia. 

W polskim panstwie wczesnofeudalnym Slqsk jako calosc stanowil 
jeden z 7 duzych dkr�g6w administracyjnych (prowincji) i podlegal od
r�bnemu namiestnikowi. Nie ma podstaw, aby twierdzic, ii nie byl to 
teren jednolity (oczywiscie, nie idzie tu o podzial na okr�gi grodowe); 
okreslenie Henryka III z 1041 r. o przyznaniu Brzetyslawowi I „duas 
regiones" nie jest jasne 9, pr6cz tego zaS mo:Ze byC te:Z rozumiane jako 

odblask sytuacji znacznie wczesniejszej. Niewqtpliwym dowodem takiego 
pojmowania Slqska pod wzgl�dem przestrzennym jest praktyka wyod
r�bniania go jako dzielnicy, dwukrotnie za panowania Wladyslawa Her-

3 Pierwotnej dwoistoSci $lijska przeczy zdecydowanie J. N a  t ans o n - L es k i, 
Zarys granic i podzial6w Polski najstarsze:,, Wroclaw 1953, s. 233. 

4 H. L o w m i a Il s k i, Poczqtki Polski, t. III, s. 100-101. 
s TamZe, s. 101, 127. 
s TamZ:e, s. 100, szczeg6lnie nota 296. Slad tej odr�bnoSci moZna widzieC w in

formacji z 1041 r., Z:e Henry k III zezwolil Brzetyslawowi czeskiemu zatrzymaC „duas 
regiones" w rozumieniu calego Slctska, tak R. Grodecki w: Historia Slqska, PAU, t. I, 
Krak6w 1933, s. 159, 

7 Przypuszcza eo§ takiego Semkowicz w: Historia Slqska, PAU, t. I, s. 18. 
8 Historia Slqska, PAN, t. I, cz. 1, Wroclaw 1960, s. 199-200. 
& Por. przyp. 6. 
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mana (najpierw dla Zbigniewa, pözniej dla Boles!awa), ostatecznie zas 
w ustawie sukcesyjnej Krzywoustego z 1138 r. 

W drugiej cwierci XII stulecia Polska wesz!a w faz� rozdrobnienia 
feudalnego. Zewn�trznym tego wyrazem jest wspomniana ustawa sukce
syjna Krzywoustego. Wöwczas tez zmieni! si� panstwowo-prawny charak
ter Slqska. Dotychczasowa „prowincja" przeksztakila si� w „ksi�stwo 
dzielnicowe", cechujqce si� znacznq dozq samodzielnosci, ktöra po zaniku 
w!adzy ksi�cia zwierzchniego (pocz. XIII w.) jeszcze bardziej miala si� 
zwi�kszyc '"· Przy podziale z 1138 r. Slq5k przeszedl w r�ce najstarszego 
z Boles!awowicöw jeszcze jako calosc wyksztalcona w Polsee wczesno
feudalnej 11• Ponowny podzial tego terytorium nastqpil w 1163 r., gdy 
K�dzierzawy pod presjq Fryderyka Rudobrodego zwrcicil t� dzielnic� 
synom Wladyslawa Wygnanca. Wöwczas bowiem dla m!odszego Mieszka 
(Plqtonogiego) wydzielona zostala cz�sc G6rnego Slqska (Racibcirz, Toszek 
i Kozle), pozostalq zas reszt�, tzn. Dolny Slqsk wraz z Opolem, zatrzyma! 
Boleslaw Wysoki. W 1177 r. walka o tron krakowski doprowadzi!a do 
konfliktu mi�dzy obydwoma bracmi, w kt6rym udzial wziql rciwniez 
najmlodszy z nich, Konrad, dotychczas bez dzielnicy, oraz najstarszy syn 
Boleslawa, Jaroslaw. W rezultacie nastqpi! nowy podzia!, w ktörego wy
n>ku Boles!aw Wysoki zatrzymal tylko srodkowy Siqsk od Bobru po 
Sudety, Konrad uzyskal terytorium glogowsko-legnickie, Jaros!aw obj'!l 
Opolskie wraz z Nysq i Otmuchowem. Plqtonogi pozostal przy swej daw
nej dzielnicy, z tym jednak, ze Sprawiedliwy odstqpil mu Siewierz, Bytom 
i 0Swi�cim 12_ 

Ciekawe jest zestawienie nowych granic z dawnymi terytoriami ple
miennymi. Dzielnica Konrada obejmuje bowiem niemal dok!adnie dawne 
dziedziny Dziadoszan, Bobrzan i Trzebowian, Boles!awa zas - SIP,zan, 
w ten sposöb pokrywajqc siP, w znacznej mierze z wczesnosrcdniowiecz
nym dolnoslqskim kompleksem osadniczym. Rozbie:i:nosc wyst�puje tylko 
na po!udniu, gdzie dzielnica opolska J aros!awa ku zachodowi przekracza!a 
przesiekP,, obejmujqc teren nysko-otmuchowski. 

Terytorium opolskie Jaroslaw uzyska! tylko na czas swego zycia, totei 
po jego smierci (marzec 1201 r.) powröcilo ono do rqk Boleslawa Wyso
kiego, z kolei zas po tego rychlym zgonie (grudzien 1201 r.) przypadlo 
Henrykowi Brodatemu 13• Ju:i: w nastP,pnym roku jednak dziedzina Broda-

10 S. Z a j cl c z k o w s k i, Uwagi nad terytorialno-administracyjnym ustrojem 

Polski XII w. (Czasopismo Prawno-Hi storyczne, VII, 1, s. 297). stwierdza, Ze wy
odr�bniane dzielnice pozostawaly w genetycznym zwüizku z dawniej szymi prowin
cjami. 

11 Historia Slqska, PAN1 t. I, cz. 1, s. 324. Tylko R. G rode c k i, Historia Stqska, 

PAU, t. I, s. 175, przyjmuje tu wsp6lr zctdY obu braci. 
12 Historia Slqska, PAN, t. I, cz. 1, s. 328. 
13 C. Grünh agen, Geschichte Schlesiens, t. I, Gotha 1884, s. 35-36. 
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tego skurczy!a si� ponownie na wschodzie do zasi�gu dolnoslqskiego osad
nicznego kompleksu, poniewaz Mieszko Pl&tonogi sil'l zawladnql dawn& 
dzielnicq Jaros!awa a, z wyjqtkiem tylko interesujqcego ·nas tu skrawka 
nysko-otmuchowskiego 1•. Poniewaz zas na ten sam mniej wi�cej czas 
(1201-1203) przypad!a r6wniez smierc Konrada legnicko-g!ogowskiego, 
ca!e terytorium na zach6d od przesieki na d!uzszy czas znalazlo si� pod 
wladzii jednego dynasty, najpierw Henryka Brodatego 16, nast�pnie Hen
ryka Poboznego - ai do bitwy pod Legnicq (1241 r.). 

Prawdopodobnie od tego tez czasu (tzn. od poczqtk6w XIII w.) mozna 
wyprowadzac charakterystyczne odmiennosci tytulatury ksiqi�cej na 
Slqsku. Tylko Piastowie dolnofü,scy uzywali odtqd i ai po schylek XV w. 
tytulu ksiqiqt S 1 'l s k a. Pozostali, g6rnoslqscy, tytulowali si� ,,polskimi" 
bqdz „opolskimi". Stqd tei nawet utarlo si� przeswiadczenie, ii - przy
najmniej gdy idzie o stulecie XIII-XV - mianem S!qska bylo okreslane 
tylko terytorium na p6!nocny zach6d od przesieki, czyli Dolny Slqsk, 
w przeciwstawieniu do po!ozonej na wsch6d dzielnicy opolsko-racibor
skiej. Dwoistosc ta, odpowiadajqca scisle obu wczesnosredniowiecznym 
kompleksom osadnictwa plemiennego, przetrwala tei nadal. Przybrala 
ona postac rozr6znienia na S!qsk Dolny i G6rny, kt6re powstalo u schyl
ku XV w. i przetrwa!o ai po dzien dzisiejszy. 

Od polowy XII w. datuje si� poczqtek silnego i na og6! trwalego roz
padu dolnoslqskiego terytorium na coraz to wi�kszq liczb� ksi�stw dziel
nicowych. Wlasnie tutaj - ze wszystkich ziem polskich - rozbicie 
polityczne osiqgn�lo szczeg61ne nasilenie, analogi� pod tym wzgl�dem 
majqc tylko na Mazowszu. Sposr6d pi�ciu syn6w Henryka Poboznego 
trzej dali poczqtek osobnym liniom: Boles!aw Rogatka - legnicko-brze,
skiej, Konrad - g!ogowskiej, Henryk III Bia!y - wroclawskiej. Pierwszy 
podzial slqskiej schedy po Poboinym mia! miejsce w 1249 r. mi�dzy Bo
leslawem a Henrykiem i odpowiada! mniej wi�cej podzialowi z 1177 r. 
W kilka lat p6zniej (1251 r.) r6wniez Klonrad uzyskal odr�bne terytorium 
od Rogatki, mianowicie Krosno, G!-og6w i Zagan. W ten spos6b Rogatce 
pozostala Legnica, Lw6wek i Jawor, najwi�ksz,i zas dzielnic� zachowal 

u TamZe, t. I, s. 45. 
1s Wynika to z faktu, iZ Brodaty pelnil na tym terenie prawa zwierzchnie, o nie 

teZ m. in. wynikl jego sp6r z biskupem wroclawskim, wskutek czego Brodaty zmarl 

oblo:Zony klijtWQ (tami.e, t. I, s. 64, tei: Historia Slqska, PAN, t. I, cz. 1, s. 332, 
334 i n.). 

1& Nale:Zy jednak pamü:taC, Ze patlstwo obu Henryk6w w wyniku ekspansji 
i dyplomatycznych zabieg6w Brodatego mialo zasi�g o wiele szerszy. Pr6cz terenöw, 

nad kt6rymi dynasta ten czasowo sprawowal opiekE: (ks. opolsko-raciborskie i san
domierska dzielnica Wstydliwego), obj�lo bowiem w latach 1232-1239 r6wnieZ 

Wielkopolsk� (bez Kujaw) i ziemi� krakowsk.:}. 
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Henryk Bialy. Ona tei: - w zasadzie nie uszczuplona - przeszla nasi�
pnie na jego syna, Henryka IV Probusa, kt6ry (1278) objql rciwniei: w po
siadanie Klodzko na zasadach lenna czeskiego 17• Pozootale oba terytoria 
wnet ulegly dalszym podzialom. Dzielnica Konrada rozpadla si� na 3 ksi�
stwa: i:aganskie, glogowskie i scinawskie (1274 r.), podobnie rrieco p6zniej 
(1278 r.) dzial Rogatki na ksi<a1Stwa legnickie, lw6weckie i jaworskie. Dwa 
ostatnie wnet (1286 r.) si� polqczyly, scinawskie zas zagarnql Probus 
(1289 r.), wskutek czego w momencie jego smierci Dolny Sl�k ro2padal 
si� jui: tylko na 5 terytori6w. Bezdzietny Henryk IV Probus w slynnym 
testamencie 18 przewidzial polqczenie swego obszernego terytorium z ksi�
stwem glogowskim. Op6r Wroclawia i interwencja Henryka Grubego 
legnickiego przekreslily ten zamysl, zarazem jednak w zwiqzku z wojrn1 
podj�t'I przez Henryka glogowskiego doprowadzily do zupelnie odmien
nych podzial6w terytorialnych. Henryk Gruby bowiem, poparcia szukajqc, 
odstqpi! Bollkowi jaworskiemu calq poludniowq cz�sc ksi�stwa wroclaw
skiego ze Strzegomiem, Swidnic'I i Zi�bicami, nast�pnie zas, w wojnie 
pokonany, musial Glogowczykowi oddac obszerne terytrnria po prawym 
brzegu Odry, od Scinawy ai: po Kluczbork, pr6cz tego na zachodzie Choj
n6w i Boleslawiec. 

W ten spos6b okolo 1296 r. Dolny Slqsk podzielony byl na 4 terytoria, 
z kt6rych dominujqCq pozycj,: uzyskalo glogowsko--olesnickie i u podnciiy 
Sudetciw poloione swidnicko-jaworskie. Obok nich na pcilnocy istrrialo 
jeszcze ksi�stwo iaganskie, na koniec wreszcie legnicko-wroclawskie, 
rozciqgni�te Wqskim pasem po lewym gl6wnie brzegu Odry, tylko na 
wysokosci Nysy si�gajqce Karkonoszy. 

Nie byl to stan trwaly, poniewaz terytoria te ulegly kolejnemu roz
padowi. Najpierw (1296 r.) ksi�stwo legrricko-wroclawskie podzielilo si� 
na 3 (legnickie, wroclawskie, brzeskie), lub nawet 4, biorqc pod uwag� 
post�pujqcq w tych warunkach emancypacj� biskupciw w ich terytorium 
nysko-otmuchowskim. Z kolei (1301 r.) r6wniei na 3 ksi�stewka rozpadlo 
si� terytorium swidnicko-jaworskie (jaworskie, swidnickie, zi�bickie). 
Wreszcie w 1309 r. rozlegla dzielnica glogowska (w kt6rej sklad od 
1304 r. weszlo r6wrriei ksi�stwo iaganskie) podzielona zostala mi�dzy 
pi�ciu syn6w Glogowczyka, tworzqc ksi�stwa i:aganskie, glogowskie, sci
nawskie, olesnickie i namyslowskie. Powstale w ten sposcib terytoria byly 
rriewie�kie, g6rowal nad pozostalymi ty�ko Zagan i Olesnica. Nieco pözniej 
jednak przez lqczenie si� ksi�stw powstaly jeszcze 2 powai:ne kompleksy 

· terytorialne: najpierw 1·egnicko-brzesko-namyslowski (1323 r.), nastE;pnie 

J7 Historia Slqska, PAN, t. I, cz. 1, s. 509. 
1s Pomijamy tu ze zrozumialych wzgl�d6w jego zabiegi o Krak6w i zjednoczenie 

pailstwa. 
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(1346 r.) swidnicko-jaworski. Tak w przyblizeniu przedstawial si� podzial 
terytorialny Dolnego Slqska w czasie, gdy tamtejsi ksiqi�ta wst�powali 
w zaleinosc lennq od kr6la Czech. 

Przed uzaleinieniem si� od Korony Kr6lestwa Czeskiego ksi&i�ta 
slqscy mieli publicznoprawnq pozycj� identyczni, jak wszyscy pozostali 
polscy ksiqi�ta dzielnicowi. Charakteryzuje i'I najlepiej znane sformulo
wanie Janka z Czarnfkowa, Ze „omnes duces Poloniae consueverunt sibi 

esse aequales, nec alter ab altero quicquam dominii recognoscebat, sed 
unusquisque suo dominio gaudebat" 19• Sytuacja ta sprowadzala si� do 
niezawislosci wzajemnej, z tym ie na zewnqtrz byla ograniczona przez 
fakt istnienia panstwa polskiego, jako ca!osci wyiszego rz�du. 

Od 1327 r. ksiqi�ta slqscy stopniowo weszli w lennq zaleinosc od kr6-
16w czeskich. Fakt ten zdecydowal, ie polityczne i ustrojowe dzieje calego 
tego kraju w przysz!osci potoczy!y ssi� zupelnie inaczej. Od tego momentu 
'liczy si� tei odr�bne ustrojowe dzieje Slqska, kt6rych pierwszy okres, 
od 1327 do 1469 r., nazwany zostal okresem rozbicia lennego. Zwi:izki 
lenne z Koronq Czeskq wystqpi!y najpierw (1327) i licznie na G6rnym 
Slqsku. W tym samym czasie Jan Luksemburski zdola! si� usadowic na 
drobnej tylko cz�sci Dolnego Sliiska, ale na tym wainiejiszej i w spos6b 
znacznie trwalszy. Henryk VI wroc!awski odda! mu w6wczas swe ksi�
stwo po wieczne czasy, sobie tylko doiywocie zastrzegajqc. Po jego smier
ci (1335 r.) ksi�stwo i stoleczny na Sl,isku Wroc!aw przesz!y wi�c w bez
posrednie wladanie kr616w czeskich, jako pierwsze dziedziczne terytorium 
Korony. Holdy lenne dolnoslqskich ksiqiqt nastqpily w 1329 r., miano
wicie ksiqiqt iaganskiego, scinawskiego, olesnickiego i legnicko-brzeskiego. 
Niezawisle od Czech pozostaly w6wczas ty lko 4 terytoria: ksi�stwo glo
gowskie, zi�bickie, swidnickie i jaworskie (ostatnie dwa polqczone od 
1346 r.). Z tych pierwsze kr61 czeski przemoc,i zagarnql po smierci ksi�
cia (1331 r.), w 1336 r. zholdowa! sobie ksi�stwo zi�bickie. Tylko ksi�stwa 
swidnickie i jawonskie przez pewien czas utrzymywaly SW'l niezaleinosi:, 
nast�pnie jednak (jui polqczone) w wyniku malienstwa Karola IV Lu
ksemburga z Annq c6rkq Henryka swidnickiego (1353 r.) przeszly ostate
cznie w 1392 r. bezposrednio pod wladz� kr616w czeskich jako kolejne 
dziedziczne ksi�stwa Korony. Obok zmiany panstwowoprawnej pozycji 
ksiqiqt slqskich (eo bylo zdarzeniem niezmiernie donios!ym, lecz bez 
wi�kszego wplywu na interesujqce nas tu przestrzenne podzia!y) w XIV 
i XV w. nadal utrzymywa! si� proces rozpadu ksi�stw i swoistej p!ynnosci 
terytori6w. Tutaj najpierw wymienic trzeba gwaltowny, lecz nietrwa!y 
rozrost dzielnicy Bolka swidnickiego. Po smierci tegoi (1368 r.) wiele 
nabytk6w uleg!o rozproszeniu, dziedziczna zas jego dzielnica przypadla 

1' Monu.menta Poloniae historica, t. II, s. 645. 
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kr6lowi czeskiemu. Na p6lnocy terytorium zagansko-glogowskie w po
!owie stulecia zjednoczylo si", aby nast"pnie rozpasc si" na 4 ksi"stewka 
i u schy!ku wieku ponownie w znacznej mierze si" poh1czyc. Ksi"stwa 
legnieikie i brzeskie, dwukrotnie zlqczone i zn6w oddzielnych majqce dy
nast6w, w spos6b trwaly powi<;kszyly swe terytoria. Wyrazna stabilnosi: 
cechowala ksi"stwo olesnickie, kt6re nawet okresowo powaznie zwi"kszalo 
swoje terytorium, a takze ksi,istwo nysko-otmuchowskie, powii:kszone 
o Grodk6w, gdzie biskupi wroclawscy od czas6w Henryka z Wierzbna 
uzurpowali sobie wladztwo terytorialne. Niewiele w tym obrazie zmienia 
si" r6wniez w XV w., az po schylek rzqd6w Jerzego z Podiebradu. Tery
torium glogowsko-zaganskie zachowuje swii ruchliwosc i ciiigle podzialy, 
okresowo - lecz slabiej i na kr6tko - podobne zjawiska wyst"pujii 
w ksi"stwie olesnickim. Ksii:stwa legnickie i brzeskie 20, zi<,bickie i bis
kupie sii natomiast wyraznie przestrzennie ustabilizowane 21. 

W okresie rozbicia Jennego w dziedzinie podzial6w terytorialnych na 
Dolnym Slqsku dajii sii: zatem stwierdzic dwa zasadnicze procesy. Pierw
szy jest kontynuacjq rozbicia politycznego i wyraza sii: najpierw w dal
szym rozpadzie terytori6w, nast"pnie zas w pewnych wypadkach w sca
leniu i stabilizacji. Drugi proces polega na pojawieniu si" i stopniowym 
wzroscie ziem bezposrednio podporziidkowanych monarsze, silnym w XIV, 
lecz zahamowanym w XV w. W jego wyniku z g6rii jedna trzecia dolno
sliiskich ziem (Wroclaw, Namys!6w, Swidnica, Jawor, Lwowek) ze stolicq 
prowincji przeszla we wladanie kr616w czeskich. Faktycznie i politycznie 

20 W latach 1436-1469 toczyl si� sp6r mi�dzy kr6leTU i Ludwikiem lubiflskim 
o lenno legnicko-brzeskie, kt6ry jednak zakorl.czyl si� na korzySC ksi�cia i obszerne 
to terytorium nie uzyskalo charakteru dziedzicznych ziem Korony. 

21 W omawianym okresie (rozbicia lennego) odnowione zostaly na trwale zwiqzki 
Klodzka z ksi�stwami dolnoifü:tskimi. Oderwane jeszcze u schylku X w., na pewien 
czas jeszcze w latach 1278-1290 znalazlo Si!:! Klodzko w lennym wladaniu Probusa. 

Po jego Smierci powr6cilo do rqk kr616w czeskich. W 1378 r., juZ w terytorialnym 
zwiqzku z Zqbkowicami Slqskimi, oddane zostalo w zastaw Janowi Morawskiemu 
(C. Grün h a g e n, H. M a r k g r af, Lehr1s- und Besitzurkunden Schlesiens und 

seiner einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter, t. II, Leipzig 1883, s. 177). z 1394 r. 
poSwiadczone jest posiadanie - r6wnieZ zastawne - Klodzka i Zqbkowic przez 
Jana opawskiego. W par� lat p6iniej (1402) terytorium to wchodzi w kr6tkotrwaly 
zwiqzek z dziedzicznym ksi�stwem Swidnicko-jaworskim, wraz z nim stanowiqc 
zastaw w r�ku margrabiego Prokopa morawskiego (tamZe, t. I, s. 526). Zwiqzki 
Klodzka i Zqbkowic z Zi�bicami, p6lniej tak charakterystyczne, ksztaltowaly si� 
na odmiennych zasadach. Mianowicie w 1429 r. kr61 oddal w zastaw Pucie z Cza
stowicz przypadle mu ksi�stwo zi�bickie (tamZe, t. II, s. 145), bezpoSrednio zaS 
potem (1431) Klodzko z Zqbkowicami (tamZe, t. II, s. 145, 179). W 1454 r. caly ten 
zastaw przeszedl na Jerzego z Podiebradu (tamZe, s. 150), nast�pnie zaS synowie 
jego (1459, 1462) zostali podniesieni do godnoSci hrabi6w k!odzkich. Polqczone tak 
terytoria przez dlugi czas pozostawaly w posiadaniu Podiebradowiczöw. 
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oznacza)o to zmniejszenie rozdrobnienia, formalnie jednak nie, poniewai: 

paszczeg6lne tak zwane dziedziczne ksi,;stwa Karony zachawywa!y nadal 
sw& administracyjn& adr,;bnasc. 

Ze schylku am6wianega akresu jeszcze dwa fakty zaslugujq na ad
natawanie. Byla ta usadawienie si� syn6w J erzega z Padiebradu w ksi,;
stwie zi,;bickim i hrabstwie k!adzkim, margrabi6w saskich w zaganskim, 
w kilkanascie zas lat p6zniej (juz za panawania Karwina w 1482 r.) bran
denburskich Hahenzallern6w w ksi,;stwie krasnienskim. Jest rzecz& aczy
wishi, Ze w warunkach zalei:noSci lennej ulec musiala zmianie dawniejsza 

pazycja ksi&i'lt sl&skich. Obecnie suwerennasc ich ulegla agraniczeniu 
przez prawa zwierzchnika lennega (kr6la czeskiega) da ich ziem. Ograni
czenia te jednakze by!y na razie tylka formalnej natury i praktycznie 
mala by!y wyczuwalne. Nast,;pny akres mia! przyniesc istatne zmiany 
w tym wzgl�dzie. 

Kalejny akres w ustrajawych dziejach Sl&ska obejmuje czas ad paczij
tku faktycznych tu rzqd6w Maciej a Karwina az da kl,;ski pad Bialq 
G6rq (1469-1620) i nazywany jest akresem rz&d6w sejmawych. Mima iz 
ksztaltawanie si� dalnaslqskiega (i w ag6le slqskiega) terytorium w tym 
czasie wykazuje szereg admiennasci, uzasadniaj&cych wyadr,;bnienie 
trzech etap6w, niemniej jednak z latwasci& mazna dla ca!ega tega czasu 
wskazac wsp6lne i wyraine tendencje. Przejawiajq si,; ane w kansekwen
tnym razroscie dziedzicznych terytari6w Karany (z zachawaniem admini
stracyjnej adr,;bnasci k..si,;stw) przy wyrainym ustabilizowaniu si,; tery
tari6w lennych, przetrwalych jeszcze z okresu paprzedniega, mianawicie 
ksi,;stw zaganskiega, alesnickiego, legnickiega, brzeskiega, zi,;bickiega i bi
skupiega. Zjawiskiem nawym, terytarialnie jednak (i ustrajawa) a padrz�
dnym znaczeniu, jest powstawanie w tym akresie tak zwanych walnych 
panstw stanowych. Nie byla ta jednak wyrazem pog!�biajqcega si� pa
nawnie lub wt6rnega razdrabnienia "· dlatega tez w niniejszym przeglq
dzie maze zejsc na plan dalszy. Trwalasc terytari6w lennych w tym c!kre
sie mima przejsciawych padzial6w jest faktem bardzo charakterystycznym. 
W parze z nim sz!a dalsze agraniczenie publicznaprawnej pazycji ksi�zqt. 
W r,;ku ich pazostaly juz tylka resztki dawnej suwerennasci (np. prawa 
bicia manety), sami ani zas zacz,;li wyraznie przekszta!cac si� z dynast6w 
w stan najwyzszej szlachty. Przejawem tega pracesu byla przede wszy
stkim kszta!tawanie si,; w6wczas paj,;cia „prawa ksiqzqt slqskich" jaka 
prawa najwyzszega stanu. 

22 Wolne par'lstwa stanowe byly tylko szczeg6lmt formq wielkiej wlasnoSci feu

dalnej. Ich wlaSciciele posiadali takie samo jak ksiqi:�ta forum sqdowe i sesj� 
w kurii ksiqZ�cej Slqskicgo sejmu. 
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Na ksztaltowaniu zachowanych terytori6w lennych wspomniane trzy 
etapy omawianego okresu nie zawazy!y w spos6b widomy. Tym jaskrawiej 
jednak wyst,;pujq one w procesie bezposredniego podporzqdkowywania 
sobie terytori6w dotqd lennych przez panujqcego. I tak pierwszy z tych 
etap6w, obejmujqcy rzqdy Macieja Korwina (faktycznie od 1469 do 1490), 
charakteryzuje sit; niezmiernie gwaltownym, najsilniejszym w dziejach 
Slqska, wzrostem terytori6w dziedzicznych. Gdy w!adca ten umieral, na 
Dolnym Slqsku nie znajdowaly sit; pod jego bezposredniq wladzq tylko 
K;rosno, Zagan, Legnica, Brzeg i ksi,;stwo biskupie 23. Tendencj,;'odwroh1'! 
przyni6s! zaraz nast,;pny etap - rzqd6w jagiellonskich (1490-1526). 
Ksi,;stwa olesnickie i zit;bickie powr6cily do rqk Podiebradowicz6w, z po
wrotem wyodrt;bnilo sit; Klodzko na zasadach zblizonych do wolnego 
panstwa stanowego. Wyodr,;bnily si<; tez, choc przejsciowo tylko, obszerne 
ziemie w r,;kach polskich J agiellon6w, Olbrachta, p6zniej zas Zygmunta, 
mianowicie Swiebodzin, Kozuch6w, Szprotawa, Glog6w, G6ra i Syc6w 24. 
Po obj,;ciu tronu polskiego przez Zygmunta terytoria te odzyskaly charak
ter dziedzicznych ksi,;stw Korony. Tendencja do powi�kszania dziedzicz
nych terytori6w zaznaczyla sit; ponownie w trzecim etapie tego okresu, 
obejmujqcym rzqdy habsburskie (1527-1620). Wyrazila sit; przede wszy
stkim na G6rnym Sltjsku w postaci zagarnit;cia (1552 r.) ksit;stwa opolsko
-raciborskiego. Wystqpila r6wniei; na Siqsku Dolnym, gdzie w tym czasie 
(choc nie na stale) ksit;stwa zaganskie i zit;bickie staly sit; dziedzicznymi 
terytoriami Korony. 

Trzecim w dziejach ustroju Slqska jest okres absolutyzmu habsbur
skiego, wyznaczany przez klt;skt; pod Bia!lj G6rq i poczqtek prusko-au
striacltich wojen o S!qsk (1620-1740). W czasie tym utrzymywaly sit; 
bez zmiany poprzednio opisane tendencje, mianowicie dqznosc do konsoli
dacji lenn i przeksztalcania ich w dziedziczne terytoria Korony oraz stabi
lizacja istniejqcych ksiqstw lennych. Pierwsze z tych zjawisk dosz!o do g!o
su eo prawda tylko jeden raz, ale w spos6b decydujqcy o obliczu Slqska. 
Mianowicie po smierci ostatniego z Piast6w legnickich w 1675 r. cale 
jego obszerne ksi<;atwo, obejmujqce Legnict;, Scinaw�. Wo!6w, Olaw<; 25, 
Brzeg i Niemczt;, przesz!o w bezposrednie wladanie cesarza. Ai do konca 
wit;c rzqd6w austriackich na Slqsku utrzymalo sit; ledwie kilka ksit;stw 
lennych, o zupe!nie podrzt;dnym znaczeniu: zaganskie (Lobkowitz6w), 
olesnickie, ulegajqce kr6tkotrwa!ym podzialom " (ksiqzqt wirtemberskich), 

28 JeZeli pominqC 4 w6wczas powstale wolne pal1.stwa stanowe. 
24 Oraz ksi�stwo opawsk,ie na G6rnym .Slqsku. 

2s Ta wnet zostala oddana Jakubowi Sobieskiemu. 
26 Podzialy te mialy jednak juZ zupelnie inny charakter, tylko „prywatnopraw-
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znacznie okrojone zi�bickie (Auersperg6w) oraz biskupie: na G6rnym S1'1-
sku zas tylko jedno ksi�stwo opawskc-karniowskie w r�ku Lichtensteina. 
Obok istnialo jeszcze nadal kilka wolnych panstw stanowych. 

W okresie absolutyzmu habsburskiego, szczeg6lnie po wygasni�ciu po
zostalej jeszcze legnicko-brzeskiej Jinii „pan6w przyrodzonych" - Pia
st6w, ksi11z�ta sl11scy ostatecznie przeksztalcili si� w najwyzszq szlacht�. 
trac11c bez reszty relikty swej dawnej samodzielnosci i znaczenia. St11d 
wi�c ich terytoria spadly do rz�du jedynie jednostek podzialu administra
cyjnego. Poniewaz zas przeksztalcenie ksi�stw lennych w dziedziczne nie 
pociqgalo za sobq zmian podzialu terytorialnego, zatem zar6wno lenne, jak 
i z biegiem czasu „skonsolidowane" lenna tworzyly az do konca rz11d6w 
habsburskich wlasciwy administracyjny podzial Slqska. 

Interesujqce nas terytorim:n, mianowicie bo!ny Slqsk, w pierwszej 
polowie XVIII w. (do 1740 r.) mialo nast�puj11cy sklad administracyjny: 
obejmowalo, zaczynaj11c od p61nocnego zachodu, ksi�stwa iaganskie 27, 

glogowskie, legnickie, wolowskie, jaworskie, swidnickie, wroclawskie, 
olesnickie, brzeskie, zi�bickie, nysko-biskupie i hrabstwo klodzkie. Obok 
nich byly jeszcze - g!6wnie na p6!nocy - panstwa stanowe, miano,wicie 
Bytom nad Odrq, Zmigr6d, Milicz i Syc6w. 

Poszczeg6lne te terytoria nie byly wewn�trznie jednolite i dzielily 
si� jeszcze na weichbildy b11dz powiaty lub ziemie, o bardzo r6znej po
wierzchni. I tak ksi�stwo zaganskie liczylo ich 3 (iaganski, przewoski i no
wogrodzki), glogowskie 6 (glogowski, swiebodzinski, zielonog6rski, koiu
chowski, szprotawski i g6rowski), legnickie tez 6 (3 weichbildy legnickie, 
lubi11ski, chojnowski i zlotoryjski), podobnie ksi�stwo wolowskie 6 (wo
lowski, scinawski, w11soski, ryczenski, rudnenski i winski), ksi�stwo 
brzeskie az 7 (brzeski, olawski, niemczanski, strzelinski, kluczborski, 
byczynski i wolczynski), Jaworskie 4 {jaworski, boleslawiecki, jeleniog6r
ski i lw6wecki), swidnickie r6wniez 4 (swidnicki, strzegomski, dzierzoniow
ski i kamiennog6rsko-bolkowski), wroclawskie tylko 3 (wroclawski, sredzki 
oraz namyslowski), ksi�stwo olesnickie 4 (olesnicki, bierutowski, mi�dzy
borski i trcebnidki), ksi�stwo zi�bickie 2 �zi�bicki 1 z11bkowidki), ksi�stwo 
biskupie 4 (nyski, otmuchowski, grodikowski i k11cki). Hrabstwo k!odzkie 
tworzylo tylko jeden weichbild 28• W sumie biorqc, Dolny Sl11sk w pocz<t
tkach XVIII w. dzielil si� na 11 ksi�stw (w tym 4 lenne) obejmuj11cych 
46 weichbild6w i powiat6w oraz na 4 wolne panstwa stanowe. 

ny", poniewai: np. w sejmie Slijskim mimo tych podzial6w ksi�Z�ta oleSniccy za

chowali tylko jeden glos. 
27 Krosno od dawna jui: weszlo na stale w sklad Bran.denburgii. 
2s C. Grünhagen, Schlesien unter Friedrich dem Grassen, t. I, s. 368. 
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Istotne zmiany w zakresie podzial6w terytorialnych na Sl&sku (tak 
jak i we wszystkich innych dziedzinach) przynioslo przejscie tej prowincji 
pod wladz<: Prus. Nowy podzial administracyjny, wprowadzony 'jeszcze 
w 1741 r. mimo pözniejszych zmiennych kolei wojny utrzymal si<: i bez 
zmiany przetrwal az do reform po wojnach napoleonskich. Zmiany, o kt6-
rych tu mowa, polegaly na d&inosci do upodobnienia podzialu Sl&ska do 
systemu, kt6ry od poczqtk6w XVIII w. utrwalil si,; w Prusach. Byl on 
tr6jstopniowy i obejmowal prowincje, dzielcne na departamenty kamer 
wojenno-dominialnych, kt6re z kolei rozpadaly si,: na powiaty. W tym 
schemacie podstawowe znaczenie i rol<: posiada!y departamenty kamer. 
Reforma podzialu administracyjnego Slqska, choc nawiqzywala do granic 
wczesniej istniejqcych, zawierala w sobie zupelnie nowe tresci. Byl to 
bowiem pierwszy podzial niezalezny od tradycyjnych przeslanek, w posta
ci aktualnego wladztwa terytorialnego czy zasi<:gu feudalnych latyfun
di6w. Celem jego byla tylko administracja, juz w nowozytnym rczumieniu 
tego wyrazu, czysto publicznoprawna i pozbawiona prywatnoprawnych 
podstaw. Tego rodzaju podzialy byly charakterystyczne dla rzqd6w abso
lutnych u schylku feudalizmu. Na Sl,isku wystqpily dopiero teraz, po
niewaz absolutyzm habsburski (w odr6znieniu od pruskiego) utrzymal 
instytucje stanowe, choc pozbawione praw, a wraz z nimi odpowiadajqce 
im podzialy terytorialne. Stqd wi<:c dopiero przylqczenie tej prowincji do 
Prus przynioslo zmiany, o kt6rych tu mowa. 

Departamenty ikamer wojenno-dominialnych utworzone zostaly na 
Slqsku przez pol,iczenie pewm:j liczby dawnych ksi<:stw, zreszt& zupelnie 
niezaleznie od tego, czy byly to ksi<:stwa lenne, czy dziedziczne. Podzial 
zostal ustalony u schylku 1741 r., kiedy jeszcze tylko Dolny ·Sl&sk podle
gal wladzy kr6la pruskiego. St,id wi<:c tylko to terytorium zostalo uj<:te 
w departamenty dw6ch utworzonych kamer. P6zniejszych nabytk6w 
(G6rny Slqsk) nie wyodr<:hniono w osobny departament, lecz wl,iczono do 
departamentu wroclawskiego. W rezultacie oba sl&skie departamenty bar
dzo istotnie r6znily si<: pcwierzchni,i. 

Slqskie kamery mialy siedziby w G!ogowie i Wroclawiu "· Departa
ment glogowski obejmowal dawne ksi<:stwa glogowskie, zaganskie, leg
nickie i wolowskie oraz wolne panstwa stanowe Bytom nad Odr&, 
Zmigr6d i Milicz; departament wroclawski wszystkie terytoria pozostale, 
mianowicie ksiE:stwa jaworskie, Swidnickie, wroclawskie, oleSnickie, brze

skie, zi<:hickie, nyskie, hrabstwo klodzkie, sycowskie wolne panstwo stano
we oraz caly G6rny Sl,isk. Podzial na weichbildy w zasadzie zostal 

211 Poczijtkowo zamierzano siedzibE: jednej z kamer pomieSciC w Legnicy i przy

j�C odmienny terytorialny podzial, por. 0. Hintze w: Acta Borussica, VI (2) Berlin 

1901, s. 241. 
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utrzymany (z wprowadzeniem jednolitej nazwy powiat6w Kreise), 
z tym ii: mniejsze zostaly poh1czone parami 30. Jak widac, Dolny Sl11sk nie 
utworzyl odr�bnej jednostki administracyjnej w czasach pruskich. Jego 
niewielka cz�sc p6lnocno-zachodnia stanowila departament odr�bny, 
Sl11sk srodkowy zas wraz z Pog6rzem sudeckim wszedl w sklad drugiego 
departamentu, wroclawskiego. 

Stan ten przetrwal ai: do kl�ski Prus w wojnie z Napoleonem. W wy
niku podj�tych w6wczas wszechstronnych reform ulegly zmianie r6wnie:i: 
podzialy administracyjne. Pierwsz11 zapowiedzi11 w tym wzgl�dzie by!o 
bardziej celowe okreslenie kompetencji wladz administracyjnych, ze zmia
n11 ich dotychczasowej nazwy z „kamer wojenno dominialnych" na „re

jencje"" (1808 r.). Pr6cz tego dotychczasowy departament gtogowski prze
mianowano na legnicki, w zwüizku ze zmianq siedziby jego wladz 
(1809 r.) 32_ Nowe podzialy przestrzenne na prowincje, rejencje i powiaty 
zostaly dokonane dopiero w 1815 r. W6wczas S1'1sk, stanowi11cy odr�brn1 
prowincj�, podzielony zostal na 4 okr�gi rejencyjne (Regierungsbezirke): 
legnicki, wroclawski, dzierzoniowski i opolski. Jak widac, 3 pierwsze 
z nich obejmowaly interesuj11cy nas Dolny Sliisk. Byl to, zwany dolnoslq
skim, okr�g rejencyjny I e g n i c k  i z powiatami: lw6weckim, bolesla
wieckim, zlotoryjskim, legnickim, lubi,iskim, glogowskim, szprotawskim, 
i:aganskim, lko:i:uchowskim i zielonog6rskim 33; nast�pnie srodkowosl,iski 
okr�g rejencyjny w r o c l a w s k i z powiatami: sredzkim, wroclawskim, 
olawskim, strzeliilskim, brzeskim, namyslowskim, oleSnickim, sycowskim, 
t_rzebnickim, milickim, wolowskim, Scinawskim i g6rowskim; wreszcie 
,,g6rski" okr�g rejencyjny w D z i e r  :i: o n i o w i e, obejmuj,icy powiaty: 
niemczanski, zi�bidki, z11bkowicki, dzier:i:oniowski, swidnicki, strzegomski, 
bolkowski, jeleniog6rski, jaworski oraz hrabstwo klodzkie 34• Kolejna 
i ostateczna ju:i: zmiana w tym systemie nast11pila w 1820 r., gdy okr�g 
rejencyjny dzier:i:oniowski ulegl likwidacji, powiaty jego zas wl11czono do 
rejencji wroclawskiej i legnidkiej 35. Tej ostatniej zreszt11 przypadla tylko 
mniejsza cz�sc pierwotnego okr�gu dzierzonioWskiego, mianowicie po-

30 Tak mianowicie polqczono powiaty Sredzki i kqcki, strzeliilski i niemczallski, 
kluczborski z byczyllskim, boleslawiecki i lw6wecki itp. 

31 Poprzednio nazw� t� nosily sqdy. Odno.Sny akt w: Novum c1Jrpus constitu

tionum marchicarum, t. XII, 2, nr 63, por. C. B or n  h a k, Geschichte des preussichen 

Verwaltungsrechts, t. III, Berlin 1886, s. 73. 
32 Glog6w byl okupowany przez wojska francuskie, Bo r n  h a k, op. cit., t. III, 

s. 79. 

33 Wraz z pozostalq przy Prusach czc;-Sch\ G6rnych Luiyc; enklaw� pow. Swie

bodziiiskiego wlqczono do rejencji Frankfurt nad Odrq. 
34 Preussische Gesetzsammlung, 1815, s. 95. 
35 B o r n h a k, op. cit., t. III, s. 82. 
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wiaty bolkowski, jeleniog6rski i jaworski. Ten podzial, jezeli pomin'!i: 
wyodr�bnianie nowych powiat6w, przetrwal nie tylko do konca epoki 
feudalnej. lecz tez przez calq epok� nast�pnq, do zakonczenia II wojny 
swiatowej. 

Pewne zmiany, kr6tkotrwale zresztq, wykazal tylko podzial na pro
wincje. Mianowicie po I wojnie swiatowej, w zwiqzku z wprowadzeniem 
ochrony mniejszosci na G6rnym Slqsku i zawarciem konwencji genew
skiej. w 1922 r. podzielono prowincj� slqskq na dwie. Z nich pierwsza, 
obecnie dolnoslqska, obejmowala rejencje wroclawskq i legnickq, zatem 
terytorium interesujqce nas w niniejszym om6wieniu. Natomiast rejencja 
opolska, sama dla siebie, utworzyla osobmi prowincj� g6rnoslqskq. J eszcze 
przed wygasni�ciem mocy obowiqzujqcej kcmwencji genewskiej, w 1935 r., 
powr6cono jednak do dawnego podzialu na prowincje. Kolejnq zmian� 
przyniosly lata II wojny swiatowej i zagarni�cie tzw. obszar6w wlqczo
nych. Dolny Slqsk w6wczas ponownie zostal (w rozumieniu „prowincjo
nalnym") odlqczony od G6rnego, kt6ry wraz z nowo powstalq rejenci'I 
katowickq utworzyl (od 1940 r.) osobnq prowincj� g6rnoslqskq., 

Zakonczenie II wojny swiatowej i- powr6t ziem zachodnich do R.zeczy
pospolitej ,stworzyly warunki do wlqczenia interesujqcego nas regionu 
w struktur� administracyjm\ Polski Ludowej. W przejsciowym okresie 
pierwszych lat po wojnie Dolny Slqsk stanowil cz�si: skladowq Ziem Od
zyskanych. 0 ich tymczasowym podziale zdecydowano rozporZqdzeniem 
R.ady Ministr6w z 29 V 1946 r. '6 Obszar wyodr�bnionego przez 6w akt 
wojew6dztwa wroclawskiego odpowiadal w zasadzie dawnej rejencji, 
z tym ze naturalnq kolejq rzeczy odpadly z niego powiaty g6rnoluzyckie 
polozone na zach6d od Nysy �uzyckiej, wlqczono zas don powiat zarski, 
ongis nalezqcy do rejencji frankfurckiej (slubickiej). Pr6cz tego dawniej 
do rejencji wroclawskiej nalez,icy po,wiat zielonog6rski zostal zaliczony 
do 6wczesnego wojew6dztwa poznanskiego. 

Osta teczne uregulowanie podzialu administracyj nego nastqpilo w 
1950 r. 37, przy czym obszar wojew6dztwa wroclawskiego ulegl zmniej
szeniu na skutek wyodr�bnienia w6wczas dw6ch nowych wojewodztw: 
zielonog6rskiego i opolskiego. Do pierwszego z nich zaliczono g6rnolu
zycki powiat zarski oraz historycznie slqskie powiaty zaganski, kozuchow
ski, szprotawski i glogowski. Od wschodu w sklad nowo tworzonego 
wojew6dztwa opolskiego weszly dwa historycznie dolnoslqskie powiaty, 
mianowicie brzeski i namyslowski. 

36 DzU, nr 28, poz. 177. 
s1 DzU, nr 28, poz. 255. 
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Przeprowadzony przeglqd podzial6w terytorialnych na obszarze histo
rycznego Dolnego S!qska, kt6rego przybli:ionym odbiciem w dzisiejszym 
administracyjnym podziale PRL jest wojew6dztwo wroclawskie, sklania 
do poszukiwania historycznych przeslanek wsp6lczesnych granic woje
w6dzkich. Przede wszystkirri nalezy stwierdzic, ze obecnie wyodr�bnione 
wojew6dztwo wroclawskie (tak jak i w og6le podzialy administracyjne 
nowozytnych pari.stw) nie nawiqzuje b e z  p o s r e d  n i o do wczesniej
szych granic. Wsp6lczesne podzialy i ich przeslanki nie S'l kategoriarni 
zdeterminowanymi historycznie. Z drugiej j ednak strony trzeba stwier
dzic istnienie tu wyraznych zwiqzk6w p o s r e d  n i c h, dlatego przede 
wszystkim, iz zar6wno zasiedlenie kazdego terytorium, jego oblicze gospo
darcze, jak wreszcie inne fakty tamtym subordynowarie (np. region jako 
swoisty uklad komunikacyjny) S'l faktami historycznie wyksztalconymi 
przez przeszlosc. 

W ten spos6b konstatujemy, ze dzisiejsze wojew6dztwo wroclawskie 
obejmuje w zasadzie obszary osadnicze SIE;zan, Dziadoszan, Bobrzan 
i Trzebowian sprzed tysiqca z g6r'l lat. Oczywiscie obszar ten jest wi�kszy, 
poniewaz z czasem zasiedlone zostaly pograniczne i wewn�trzne mi�dzy
plemienne pustacie. Z drugiej strony pewne tereny, niewqtpliwie ongi 
sl�zari.skie (brzeskie, namyslowskie) czy dziadoszyckie (powiaty wlqczone 
do wojew6dztwa zielonog6rskiego), zostaly przy. obecnym przebiegu ad
ministracyjnych granic odlqczone od pierwotnej calosci osadniczej. Pod 
jednym wzgl�dem granice dzisiejszego wojew6dztwa S'l bardziej zgodne 
z dawnymi tery,toriami plemiennymi niz podzial na rejencje. Mianowicie 
granica na Nysie I:.uzyckiej odpowiada mniej wi�cej przebiegowi puszczy 
pogranicznej mi�dzy Bobrzanami i sqsiednimi od zachodu Mikza.nami 
i I:.uzyczanami. Wlqczenie ongis powiat6w g6rnoluzyckich do rejencji 
legnickiej wyniklo ze wzgl�d6w politycznych, poniewaz G6rne I:.uzyce 
byly „krajem" K!orony Czeskiej i cz�sc ich po wojnach slqskich przypadlf\ 
Prusom Hohenzollern6w. Skqdinqd zreszt'l dzisiejsze wojewodztwo wro
clawskie obejmuje r6wniez skrawek Gornych I:.uzyc, mianowicie powiat 
zgorzelecki i cz�sc lubari.skiego. 

Podzial na rejencje, szczeg6lnie w pierwotnym ksztalcie z 1815 r., w 
duzej mierze odpowiadal dawniejszej politycznej strukturze Slqska. Prze
bieg wewn�trznych granic pokrywal si� przewaznie z grupami ksi�tw, 
kt6re w przeszlosci ciqzyly ku sobie. Tak samo kolejne siedziby wladz 
rejencyjnych (Wroclaw, Glog6w, Legnica - nie odnosi si� to tylko do 
Dzierzoniowa) odpowiadaly w zasadzie najpot�zniejszym osrodkom po
litycznym, czy to w skali calego Slqska, czy tez w w�zszej. Obecnie tery

torium wojew6dztwa wroclawskiego ma znacznie mniejsze nawiqzania 

do dawniejszych podzial6w politycznych Sl')ska, przede wszystkim dla
tego, :i:e osrodki takie, jak Glog6w "i Brzeg, znalazly si� poza jego gra-
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nicami. Trzeba jednak stwierdzic ze szczeg6lnym naciskiem, ze wskazane 

tu w�gl�dy Sq w warunkach nowoczesnego panstwa absolutnie bez zna

czenia. 

Podzial wodew6dztwa wroclawskiego na powiaty z natury rzecrj wy-

kazuje bardzo wiele zwüizk6w z wczesniejszymi podzialami. Jest to 

jednak sprawa zbyt szczeg6rowa, aby w tak zarysowym opracowaniu, 

jak niniejsze, poswi�cac mu wü:cej uwagi. 

DAS TERRITORIUM DER WOJWODSCHAFI' WROCt.AW 

IN DER VERGANGENHEIT VON SCHLESIEN 

Der Verfasser betrachtet das Territorium der Wojwodschaft Wroclaw in der 

schlesischen Vergangenheit unter dem Gesichtspunkt dessen Granzen. Den Aus

gangspunkt bildet die Stammesbesiedlung, wobei der Verfasser eine objektive 

Übereinstimmung der Grenzen mit den Terrilorien der Stämme: Sl�:ianie, Dziado

szanie, Bobrzanie und Trzebowianie feststellt. Es lassen sich auch gewisse entfernte 

zusammenhänge zwischen diesen ursprünglichen Territorien und der späteren Glie

derung in Fürstentümer feststellen. Die Schilderung der nacheinanderfolgenden 

politischen Spaltungen Niederschlesiens in Fürstentümer und deren Veränderungen 

führte den Verfasser zur Feststellung einer besonderen Dauerhaftigkeit (im Sinne 

einer bestehenden Absonderung, trotz räumlicher Veränderungen) gewisser Terri

torien, und zwar von Wroclaw, Glog6w, Legnica, Brzeg, Swidnica, OleSnica; ferner 

stellt der Verfasser fest, dass sich in der Zeit des Habsburgischen Absolutismus die 

bisherige unstete Einteilung festigte und ein System der administrativen Einteilung 

gebildet wurde. Unter der preussischen Herrschaft (nach 1740) wurde eine neue 

Einteilung eingeführt. Die Kriegs- und Domänenkammern Departements und Kreise 

entsprachen grundsätzlich der früheren Einteilung in Fürstentümer, wobei die 

heutige Wojwodschaft Wroclaw das ganze Departement Glog6w und den nieder

schlesischen Teil des Wroclawer Departements umfasste. Die Verwaltungsreform 

nach den Napoleonischen Kriegen (1815) führte eine neue Einteilung in Regierungs

bezirke ein, von denen die Regierungsbezirke Wroclaw und Legnica annähernd dem 

Territorium der heutigen Wojwodschaft Wroclaw entsprochen hatten. In Volkspolen 
(1950) wurden die alten Formen nur indirekt berücksichtigt, da ein Teil der nördli

chen Kreise in die neu abgesonderte Wojwodshaft Zielona G6ra eingegliedert 

wurde, dagegen zwei bstliche Kreise in die ebenfalls neu gebildete Wojwodschaft 

Opale. 




